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WPROWADZENIE 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie zawiera artykuły naukowe poświęcone aktualnym problemom wykorzystania 

rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Zostały one zgrupowane w trzech 

blokach:  

 

I. Rachunkowość finansowa. 

II. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. 

III. Sprawozdawczość i analiza finansowa. 

 

Autorzy artykułów z pierwszej grupy szczególny nacisk położyli na zarządcze aspekty polskiego 

prawa bilansowego, a także na problemy harmonizacji rachunkowości. Część artykułów tej grupy jest 

poświęcona problemom rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. 

W opracowaniach drugiej grupy dominują zagadnienia roli rachunku kosztów i rachunkowości 

zarządczej w rozstrzyganiu problemów decyzyjnych dla zapewnienia efektywności gospodarowania. 

Blok trzeci zawiera artykuły dotyczące sprawozdawczości finansowej i badań analitycznych z 

wykorzystaniem nowoczesnych metod. 

W poszczególnych częściach artykuły są uporządkowane w kolejności alfabetycznej według 

nazwisk Autorów. Przedstawione w opracowaniu artykuły są wyrazem indywidualnych poglądów i 

przemyśleń ich Autorów. 
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ZAKRES I ZNACZENIE INSTRUMENTARIUM  

RACHUNKOWOŚCI RETROSPEKTYWNEJ  

 

Melania Bąk 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości 

 

1. Istota rachunkowości retrospektywnej 

Współczesne definicje rachunkowości kładą nacisk na jej rolę informacyjną oraz związki z 

procesem zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach procesu zarządzania majątkiem i wynikiem 

finansowym jednostki gospodarczej można wyróżnić następujące etapy: pomiar i prezentację, analizę, 

planowanie i kontrolę. Na etapie pomiaru i prezentacji szczególną rolę odgrywa rachunkowość 

retrospektywna.  

Obecnie rachunkowość jest postrzegana jako system, na który składają się rachunkowość 

retrospektywna i rachunkowość prospektywna. Przy wyodrębnieniu tych dwóch, zintegrowanych ze 

sobą części systemu rachunkowości, najważniejszą rolę odgrywa czynnik czasu, który pozwala 

wskazać nowe horyzonty systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i dla przedsiębiorstwa w 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  

E. Burzym definiuje współczesną rachunkowość jako: „uniwersalny, elastyczny, podmiotowy, 

zdeterminowany metodą bilansową – a zorientowany na potrzeby racjonalnego zarządzania i 

rozrachunku odpowiedzialności – system informacyjno-kontrolny, którego przedmiotem są 

skierowane retrospektywnie i prospektywnie identyfikacja, pomiar, analiza zjawisk gospodarczych i 

komunikowanie o tych zjawiskach oraz występujące między nimi relacje, w zakresie całokształtu 

wartościowo wymiernej działalności gospodarczej podmiotu (...)”1. Współczesna definicja 

W. Brzezina brzmi natomiast: „Rachunkowość jest to szczególny system informacyjny, retro- i 

prospektywny, który posiada monopol na ustalenie i analizę wyniku finansowego oraz kondycji 

finansowej podmiotu gospodarczego”2.  

Prospektywny charakter rachunkowości świadczy o rozszerzeniu zakresu współczesnej 

rachunkowości na obszary, które należy zagospodarować w przyszłości3. Na podstawie informacji 

pochodzącej z systemu rachunkowości retrospektywnej można tworzyć informacje systemu 

rachunkowości prospektywnej, co potwierdza W. Brzezin: „Rachunkowość prospektywna 

                                                 
1 Burzym E.: Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. ZTRN SKwP nr 16, Warszawa 1990, s. 13. 
2 Brzezin W.: Tradycyjne i współczesne ujęcie rachunkowości. [W:] Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce. Aspekty 

przekształceń organizacyjno-własnościowych w rachunkowości, Świnoujście 2000, s. 25. 
3 Nash H.: Prospective Accounting Initiative. URL: http://home.sprintmail.com/ ~humphreynash/1998. 
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wykorzystuje w dużym zakresie aparaturę pojęciową i wielkości liczbowe z rachunkowości 

retrospektywnej”4. Zatem zintegrowany system rachunkowości retrospektywnej i prospektywnej 

wytycza kierunki dalszego rozwoju rachunkowości. Rachunkowość retrospektywna dotyczy w 

szczególności ewidencji księgowej, rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej. Natomiast 

rachunkowość prospektywna w pierwszej fazie rozwoju powstała z rozwinięcia rachunku kosztów i 

pozyskiwania informacji o wewnętrznych procesach przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłych zdarzeń. 

Kolejne fazy rozbudowy rachunkowości prospektywnej są związane z ukierunkowaniem przed-

siębiorstwa na informację o rynku i klientach.  

Przy określeniu zadań i funkcji rachunkowości retrospektywnej istotne są cechy, które ją 

charakteryzują (zob. tabela 1).  

 

Tabela 1. Cechy rachunkowości retrospektywnej 

Cechy Rachunkowość retrospektywna 
Cel Ustalenie przeszłej i obecnej sytuacji majątkowo-finansowej 

przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego 
Kryterium optymalizacji Zysk przedsiębiorstwa, płynność finansowa 
Charakter informacji Informacja deterministyczna 
Zakres informacji Informacje o aktywach i pasywach, wyniku finansowym przedsiębiorstwa – 

korzysta z informacji opracowanych o przedsiębiorstwie 
Częstotliwość informacji Ścisła periodyzacja według przyjętych przepisów prawa 
Cechy informacji Zachowuje wymagane cechy dokładności, prawidłowości, ciągłości, 

istotności, zapewniające wiarygodność i rzetelność danych 
Wymiar czasowy Odwzorowuje zdarzenia przeszłe i teraźniejsze, dotyczy zwykle jednego 

okresu 
Odbiorcy informacji Z informacji korzystają odbiorcy zewnętrzni (akcjonariusze, urzędy 

skarbowe, urzędy statystyczne, banki i potencjalni inwestorzy) oraz 
przedsiębiorstwo, wykorzystując dane do analiz i planowania 

Pomiar danych Pomiar wartościowy, dane finansowe, uwzględnia procesy inflacyjne  
Podstawa prawna Jest regulowana prawnie przez kodeks handlowy, prawo spółek, prawo 

podatkowe, ustawę o rachunkowości, a także przepisy Komisji Papierów 
Wartościowych, ministra finansów oraz międzynarodowe standardy 
rachunkowości. Jej prowadzenie jest obligatoryjne. 

Zadania rzetelna, jasna informacja o zdarzeniach i procesach, które zaszły w 
przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rachunkowość retrospektywna dotyczy faktów przeszłych, które już zaistniały. Spełnia, więc 

podstawowe funkcje systemu rachunkowości, takie jak gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie 

informacji. Rachunkowość retrospektywna jest ściśle związana z polityką rachunkowości 

przedsiębiorstwa. Rachunkowość prospektywna natomiast dotyczy faktów, które dopiero wystąpią w 

przyszłości, a więc głównie odnosi się do decyzji długoterminowych i strategicznych. Jednak również 

w ramach jej zainteresowań są zdarzenia na poziomie operacyjnym, krótkoterminowym. 

Rachunkowość prospektywna jest związana z opracowaną strategią rozwojową przedsiębiorstwa.  

                                                 
4 Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 20. 
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2. Części rachunkowości retrospektywnej i ich instrumentarium 

Instrumentarium rachunkowości retrospektywnej jest specyficzne, powstawało na przełomie 

wieków i wciąż jest udoskonalane przez umysł ludzki. Na etapie pomiaru i prezentacji majątku 

jednostki gospodarczej oraz wyniku finansowego w procesie zarządzania, informacje pochodzące z 

rachunkowości retrospektywnej są generowane z ewidencji księgowej, rachunku kosztów i 

sprawozdawczości finansowej. Mają one charakter retrospektywny. 

Ewidencja na kontach (bilansowych i wynikowych) i sprawozdawczość finansowa pozwalają na 

pomiar i prezentację aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów z różnych rodzajów działalności 

jednostki gospodarczej. Natomiast rachunek kosztów umożliwia pomiar i prezentację kosztów 

podstawowej działalności operacyjnej w ramach wybranego wariantu ewidencji kosztów, które 

wpływają m.in. na kształtowanie wartości wyrobów gotowych, świadczonych usług lub towarów. 

Ewidencja księgowa – obok ewidencji operatywnej i statystycznej – składa się na ogólny system 

ewidencji gospodarczej w przedsiębiorstwie. Równocześnie jest ona najważniejszą częścią 

rachunkowości retrospektywnej. Generalnie, ewidencja księgowa jest uporządkowanym systemem 

(procedurą), umożliwiającą rejestrację w odpowiednich przekrojach, wyrażonych wartościowo, 

danych liczbowych dotyczących zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie w 

zakresie: stanu środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, ruchu środków gospodarczych 

znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstwa, wyników działalności przedsiębiorstwa. 

Odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej w przedsiębiorstwie jest możliwe dzięki modelowi 

ewidencyjnemu5, który powinien być opracowany w oparciu o założenia ewidencji przedsiębiorstwa. 

W celu opracowania modelu ewidencyjnego należy korzystać z instrumentarium ewidencji księgowej.  

Ewidencja księgowa ma charakter proceduralny6. Obejmuje ona obserwację zdarzeń 

gospodarczych, ich identyfikację, pomiar, klasyfikację oraz rejestrację. Instrumentarium każdej ze 

wskazanych faz procedury ewidencji księgowej przedstawia tabela 2. Jest ono w pełnym zakresie 

wykorzystywane do celów pomiaru i prezentacji majątku jednostki gospodarczej oraz wyniku 

finansowego. 

Szczególne miejsce i znaczenie w rachunkowości retrospektywnej przypisuje się funkcjonowaniu 

konta. Za pomocą konta możliwe jest modelowanie i opisywanie procesów, zjawisk i zasobów 

występujących w rzeczywistości ekonomicznej. Należy jednak pamiętać o tym, że sposób 

                                                 
5 System rachunkowości oraz jego elementy mogą stanowić przedmiot modelowania. Rachunkowość jako model w skład, 

którego wchodzi model pierwotny (dokumentacja) i model wtórny (ewidencja) prezentuje Głodek w swojej pracy 
„Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości”( s. 79).  
W artykule wykorzystano założenia modelu Pechego w celu wyjaśnienia ruchu okrężne środków w przedsiębiorstwie za 
pomocą specyficznych sposobów i metod rachunkowości. Model ewidencyjny należy traktować jako minimalny układ kont i 
zasad ewidencyjnych odpowiednio znormalizowanych zdarzeń księgowych. Treści merytoryczne w modelu ewidencyjnym 
są przedstawiane w postaci schematów księgowych i równań. Konstrukcja modelu ewidencyjnego jest oparta o teorie 
księgowe. 

6 Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E.: Rachunkowość dla menedżerów. RAFIB, Łódź 1992, s. 7. 
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odzwierciedlenia poszczególnych zdarzeń gospodarczych w systemie kont musi charakteryzować się 

jednoznaczną interpretacją7.  

 

Tabela 2. Instrumentarium ewidencji księgowej 

Fazy procedury ewidencji Instrumentarium 
Obserwacja Obieg dokumentów księgowych 

Rodzaje dokumentów księgowych 
Identyfikacja Interpretacja zdarzenia gospodarczego 

Określenie wpływu zmian na aktywa i pasywa przedsiębiorstwa 
Pomiar Pomiar ilościowy (wyznaczenie wartości wielkości fizycznych) 

Pomiar wartościowy (wycena) 
• zasady wyceny 
• kategorie wyceny aktywów i pasywów 

Klasyfikacja Kryteria klasyfikacji zdarzeń gospodarczych: 
• rodzajowe (np. zmiany w stanie materiałów, środków pieniężnych, 

papierów wartościowych, kapitału własnego)  
• kierunkowe (np. zmiany w stanie należności, zobowiązań)  

Typy zdarzeń gospodarczych (np. operacje wewnętrzne materialne, 
operacje wewnętrzne rozrachunkowe) 

Rejestracja Konto  
• funkcjonowanie konta 
• rodzaje kont 
• zasada podwójnego i powtarzanego zapisu 
• zasada podzielności i łączenia kont 
• bilansowanie obrotów i sald na kontach 

Księgi handlowe 
• bieżące, chronologiczne i systematyczne odzwierciedlenie wszyst-

kich zdarzeń gospodarczych (na podstawie dokumentacji) 
• wymagane elementy: dziennik, księga główna, księga pomocnicza, 

zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont 
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów 
(inwentarz)  

Zakładowy plan kont 
• wykaz i opis kont syntetycznych i analitycznych 
• opis przyjętych rozwiązań (metod) w przedsiębiorstwie 

Techniki rejestracji 
• technika ręczna (tabelaryczna, rejestrowa, przebitkowa) 
• technika maszynowa 
• technika komputerowa 

Źródło: opracowanie własne 
 

Konto8 jest uznawane za tradycyjny, symboliczny język księgowości, którego historycznym 

pierwowzorem była zapewne ewidencja kasowa oraz ewidencja należności i zobowiązań. 

                                                 
7 Głodek Z.: Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988, 

s.78. 
8 Konto pierwotnie zostało uformowane jako dwie strony otwartej księgi handlowej, w której dokonywano zapisów po dwóch 

przeciwstawnych stronach. Stronę lewą księgi oznaczono znakiem matematycznym (operatorem arytmetycznym) „+” i 
nazwano „Debet” (Dt) lub „Winien” (Wn), natomiast stronę prawą oznaczono symbolem (operatorem arytmetycznym) 
„–” i nazwano „Credit” (Ct) lub „Ma”. W ten sposób konto uzyskało dwie przeciwstawne strony, na których można 
egzemplifikować podstawowe prawo rachunkowości: „obciążamy tego, kto otrzymuje, uznajemy tego, kto daje”. Konto 
zaczęto utożsamiać z rachunkiem właściciela i rachunkiem dłużnika.  
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Zdefiniowanie pojęcia konto9 nie jest proste i jednoznaczne. Jednak nie zmienia to faktu o jego 

szczególnej roli w systemie rachunkowości. Ponieważ konto jest wykorzystywane zarówno w teorii 

rachunkowości, jak i w praktyce gospodarczej istnieje zjawisko tzw. dualizmu pojęcia konta10 (zob. 

tabela 3). 

 

Tabela 3. Dualizm pojęcia konto 

Ujęcie teoretyczne Ujęcie praktyczne 
Określa rodzaj informacji  Określa sposób uzyskania informacji 
Stanowi ogniwo konstrukcji metodologicznej Stanowi element struktury systemu praktycznie 

funkcjonującego  
Rachunek zmian (rachunek debetowy i rachunek 
kredytowy) określonej kategorii majątkowej  

Techniczne urządzenie księgowe (strona Dt i Ct 
konta) o określonych cechach 

Oderwane od technik i technologii funkcjonowania Ściśle określone funkcjonowanie oraz techniki 
ewidencji 

Związek z klasyfikacją kategorii majątkowych i 
zdarzeń gospodarczych 

Związek ze zmianami składników majątkowych w 
rzeczywistości gospodarczej 

Forma konta teowego, zapis podwójny (syntetyka), 
zapis powtarzany (analityka) 

Technologie komputerowe sprowadzają konto do roli 
symbolicznej. 
Zdarzenia gospodarcze są rejestrowane zapisem 
pojedynczym, porządkowane w różnorodne zbiory 
(agregowanie). 
Konto przyjmuje postać tabulogramów, tablic, 
zapisów macierzowych, wykresów, grafów, zesta-
wień. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gmytrasiewicz M.: Konto – teoria i praktyka. ZTRN SKwP nr 15, 
Warszawa 1989, s. 16-18  

 

„(...) Niezmienną, ponadczasową cechą konta w praktyce jest utrwalanie (zapamiętywanie) 

wartości odpowiednio sklasyfikowanych zdarzeń gospodarczych dotyczących poszczególnych 

kategorii majątkowych podmiotu gospodarującego”11. Teoretyczne rozumienie konta powinno być 

pozbawione jakichkolwiek zabiegów proceduralnych i zasad technicznych. Należałoby szczególnie 

zwrócić uwagę na związek konta z klasyfikacją kategorii majątkowych i zdarzeń gospodarczych. Za 

pośrednictwem konta można przedstawić zmiany w stanie danej kategorii majątkowej. Konto oprócz 

klasyfikowania pozwala na prezentowanie i agregowanie informacji o zdarzeniach gospodarczych i 

składnikach majątkowych jednostki gospodarczej.  

Kolejną częścią rachunkowości retrospektywnej jest rachunek kosztów, który stanowi 

wyodrębniony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości, którego przedmiotem są koszty 

ponoszone w związku z zachodzącymi w przedsiębiorstwie procesami gospodarczymi (zaopatrzenie, 

                                                 
9 Konto jest to podstawowy instrument księgowości, służący do klasyfikacji i rachunkowej ewidencji majątku, funduszów oraz 

procesów gospodarczych danej jednostki. Konto jest to w księgowości urządzenie służące do ewidencji zdarzeń 
gospodarczych w ujęciu wartościowym. Z punktu widzenia przetwarzania danych ustalenie dodatnich i ujemnych 
okresowych obrotów oraz ich różnic w drodze agregowania sum poszczególnych zapisów jest istotą konta (zob. Brzezin 
W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 94-96).  

10 Bąk M.: Konto jako fragmentaryczny bilans. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 885, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

11 Gmytrasiewicz M.: Konto – teoria i praktyka. ZTRN SKwP nr 15, Warszawa 1989, s. 19.  
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produkcja) w ramach podstawowej działalności operacyjnej. Instrumentarium rachunkowości 

retrospektywnej powiązane z rachunkiem kosztów na etapie pomiaru i prezentacji prezentuje tabela 4. 

 

Tabela 4. Instrumentarium rachunku kosztów na etapie pomiaru i prezentacji 

Fazy rachunku kosztów Instrumentarium 
Pomiar kosztów i udokumentowanie Określenie wartości poniesionych kosztów (wycena)  
Klasyfikacja kosztów  Rodzaje kosztów (np. bezpośrednie i pośrednie) 
Ewidencja kosztów (wg wariantów) Prezentacja kosztów na kontach w układzie rodzajowy lub 

podmiotowym lub przedmiotowym i ich rozliczanie 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Kalkulacja i rozliczanie kosztów Rodzaje kalkulacji (np. podziałowa), ustalenie kosztu jed-
nostkowego 

Sprawozdawczość dotycząca kosztów Sprawozdania i raporty dotyczące kosztów 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rachunek kosztów na etapie pomiaru i prezentacji dotyczy w szczególności: pomiaru kosztów, 

udokumentowania, ewidencji (w ramach przyjętego przez przedsiębiorstwo przekroju ewidencji), 

kalkulacji kosztów produktów polegającej na ustaleniu kosztu wytworzenia jednostki wyrobu lub 

jednostkowego kosztu świadczenia usługi, sprawozdawczości kosztowej. Do podstawowych zadań 

rachunku kosztów zalicza się m.in.: ustalenie kosztów dla potrzeb polityki cenowej oraz obserwację 

przebiegu procesów produkcyjnych i uzyskiwanych efektów12. Zadania te mają na celu skonfrontowa-

nie działań przedsiębiorstwa z warunkami panującymi na rynku. 

Zasady funkcjonowania rachunku kosztów dotyczą określenia, w szczególności: wariantu 

ewidencji kosztów, zasad stosowania rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynnych i biernych), 

zasady wyceny produktów gotowych i produkcji nie zakończonej oraz ustalania ich kosztów 

jednostkowych. 

Koszty niestanowiące kosztów podstawowej działalności operacyjnej objętej rachunkiem 

kosztów, są mierzone i prezentowane na kontach wynikowych (ewidencja księgowa) oraz w rachunku 

zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych (w pozostałych rodzajach działalności). 

Podstawowym źródłem informacji, stanowiącym podstawę analizy i podejmowania decyzji są 

sprawozdania finansowe, których forma i zakres są uregulowane prawem bilansowym. Celem 

sporządzania sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i zmianach 

położenia finansowego przedsiębiorstwa. W szczególności sprawozdania finansowe dotyczą13: zysku 

(kryterium rentowności i efektywności działalności), płynności finansowej (kryterium płynności), 

majątku własnego (kryterium bezpieczeństwa i niezależności).  

Sprawozdawczość finansowa jest to uporządkowany, przetworzony i usystematyzowany zbiór 

danych liczbowych o dokonaniach jednostki w danym czasie, wyrażonych w mierniku pieniężnym, 

                                                 
12 Sawicki K. (red.):  Rachunek kosztów. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 33-34. 
13 Gos W.: Sprawozdawczość finansowa od 2000 roku. „Vademecum przedsiębiorcy i podatnika”, 1999, nr 11, s. 41. 
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sporządzony na podstawie ewidencji księgowej i kalkulacji14. Sprawozdania finansowe stanowią więc 

formę agregacji danych w przedsiębiorstwie, pełnią rolę narzędzia pomiaru wyniku i składników 

majątkowo-finansowych.  

Według prawa bilansowego sprawozdawczość finansowa obejmuje: bilans, rachunek zysków i 

strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

informację dodatkową.  

Bilans jest statycznym ujęciem zasobów majątkowych, natomiast rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z przepływu funduszy (kapitałów) są to 

sprawozdania o charakterze dynamicznym. Bazę informacyjną dla bilansu i rachunku zysku i strat 

stanowią informacje pochodzące z ewidencji księgowej (z kont). Rachunek przepływów pieniężnych 

korzysta z informacji, już przetworzonych (bilans, rachunek zysków i strat), czyli stanowi tzw. 

sprawozdanie wtórne. Ponadto wykorzystuje informacje z kont oraz ze źródeł dodatkowych. 

Sprawozdania finansowe stanowią zbiór informacji wzajemnie się uzupełniających. 

Celem sprawozdawczości finansowej jest agregacja danych księgowych w pewnych przekrojach 

informacyjnych. Każdą z wyżej wymienionych części sprawozdania finansowego sporządza się 

zgodnie z przyjętym przez przedsiębiorstwo instrumentarium. Tab. 5 przedstawia instrumentarium 

rachunkowości retrospektywnej do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów pieniężnych15.  

Części sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane, tworzą zwartą i wzajemnie się 

uzupełniającą informację na temat majątku i wyniku finansowego jednostki gospodarczej.  

Każda część rachunkowości retrospektywnej charakteryzuje się pewnym instrumentarium, które 

umożliwia spełnienie wszystkich zadań i funkcji postawionych przed ewidencją księgową, 

rachunkiem kosztów oraz sprawozdawczością finansową. Umiejętne stosowanie tego instrumentarium 

jest możliwe dzięki znajomości tradycyjnych procedur postępowania oraz przestrzegania prawa 

bilansowego.  

 

3. Uwagi końcowe 

W dobie wzmożonej konkurencji, globalizacji oraz harmonizacji przepisów prawnych wciąż 

funkcjonuje specyficzny, tradycyjny język rachunkowości (szczególnie rachunkowości 

retrospektywnej). Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie systemu rachunkowości bez pewnych 

urządzeń, zasad i metod działania. Dlatego warto korzystać z instrumentarium rachunkowości i go 

ulepszać w celu lepszego poznania jednostki gospodarczej, jej działalności i pozycji na rynku.  

                                                 
14 Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R.: Leksykon zarządzania finansami. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 

1998,s. 276. 
15 Część zaprezentowanych instrumentów rachunkowości w tab. 5 stanowi zakres polityki rachunkowości danego 

przedsiębiorstwa, czyli dotyczy możliwości wyboru. Niektóre instrumenty są narzucone obligatoryjnie przez polskie prawo 
bilansowe.  
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Tabela 5. Instrumentarium rachunkowości retrospektywnej do sporządzania wybranych 

rodzajów sprawozdania finansowego 

Rodzaj sprawozdania  
finansowego 

Instrumentarium 

Bilans Rodzaje bilansu 
Metoda bilansowa 
Metoda brutto, netto lub mieszana 
Formy bilansu: uproszczona, rozwinięta  
Układ pozycji bilansowych 
Podział aktywów i pasywów 
Kategorie wyceny aktywów i pasywów 
Dane uzupełniające do pozycji bilansowych (skorygowanie wartości księgowej) 
Wykorzystanie informacji z kont bilansowych (w przypadku pozycji Wynik 
finansowy – informacje z kont wynikowych) 

Rachunek zysków i strat Układ kalkulacyjny lub porównawczy 
Metoda drabinkowa w obu układach 
Metoda brutto, netto lub mieszana 
Wykorzystanie informacji z odpowiedniego wariantu ewidencji kosztów 
Wyodrębnienie obszarów działalności: operacyjnej, pozostałej operacyjnej, 
finansowej, nadzwyczajnej 

 Klasyfikacja kosztów i przychodów 
Wykorzystanie informacji z kont wynikowych 

Rachunek przepływów 
pieniężnych 

Metoda bezpośrednia (brutto) lub pośrednia (mieszana) 
Wyodrębnienie rodzajów działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej  
Klasyfikacja wydatków i wpływów 
Wykorzystanie informacji z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

Źródło: opracowanie własne 
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EWOLUCJA MODELU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 

 

Anna Buczkowska 

Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości 

 

1. Modele rachunkowości w świecie 

W rozważaniach  dotyczących modeli rachunkowości finansowej w literaturze prezentowane jest 

bardzo różnorodne podejście autorów zarówno co do ilości wyróżnionych modeli, kryteriów, które 

posłużyły jako podstawa ich wyodrębnienia, a także stopnia szczegółowości charakterystyk tych mo-

deli. Jednakże, aby prawidłowo określić cechy systemu rachunkowości w danym kraju należy 

uwzględnić przynajmniej następujące czynniki1: 

• kim są inwestorzy i kredytodawcy – główni użytkownicy informacji tworzonych  

w rachunkowości finansowej ? 

• jak liczna jest grupa inwestorów i kredytodawców? 

• jak silne są związki między przedsiębiorstwem a grupami inwestorów i kredytodaw-

ców? 

• jaki jest w danym kraju poziom rozwoju rynku akcji i obligacji? 

• jaki jest zakres korzystania przez dany kraj z międzynarodowych rynków finanso-

wych? 

• jaki jest stopień rozwoju gospodarczego danego kraju? 

• jakie były historycznie uwarunkowane wpływy zagranicy na kształt rachunkowości 

danego kraju? 

• jaki jest stopień wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej w danym kraju? 

• uwzględnienie wymienionych czynników pozwoliło na wyodrębnienie faktycznie 

dwóch podstawowych modeli rachunkowości finansowej: 

• modelu anglosaskiego (brytyjsko-amerykańskiego), 

• modelu kontynentalnego. 

Podstawowe cechy  tych modeli ilustruje tabela 1. 

Należy podkreślić, że model anglosaski stosują głównie kraje anglojęzyczne, przykładowo USA, 

Wielka Brytania, Irlandia, Holandia itp. Cechuje te kraje anglosaski model finansowania co wiąże się 

z odpowiednio wysoko rozwiniętym rynkiem kapitałowym. Model kontynentalny natomiast dominuje 

w krajach o niemiecko-japońskim typie systemu finansowania. Banki jako źródło finansowania dzia-

łalności przedsiębiorstw silnie z nimi powiązane także własnościowo, odgrywają w tych krajach pod-

                                                 
1 G.G. Mueller, H. Gernon, G.K.Meek: Accounting- An International Perspective, Irwin, Chicago 1997, s.7-75. 
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stawową rolę. Do grupy państw stosujących ten model należy zaliczyć wszystkie kraje Europy konty-

nentalnej (z wyjątkiem Holandii) a także państwa południowo i środkowo amerykańskie.  

 

Tabela 1. Podstawowe cechy modelu anglosaskiego i kontynentalnego 

Model anglosaski Model kontynentalny 
1. Rachunkowość zorientowana na zaspokojenie 

potrzeb informacyjnych inwestorów i kredyto-
dawców. 

2. Funkcjonowanie rozwiniętych ( w różnym stop-
niu) rynków akcji, obligacji i innych instrumen-
tów finansowych, które są podstawowym źró-
dłem kapitału potrzebnego firmom na prowa-
dzenie działalności i rozwój. 

3. Poziom edukacji rachunkowości jest bardzo 
wysoki – użytkownicy informacji tworzonych 
przez rachunkowość są bardzo wymagający. 

4. W krajach stosujących ten model mają siedzibę 
duże międzynarodowe koncerny, co jest dodat-
kowym źródłem rozwoju rachunkowości. 

5. Brak wzajemnego wpływu między prawem po-
datkowym a prawem bilansowym. 

1. Głównym źródłem kapitału są banki, które za-
bezpieczają podstawowe potrzeby finansowe 
firm. 

2. Jest silnie regulowany przez prawo. 
3. Rozwiązania stosowane w praktyce rachunko-

wości są bardzo konserwatywne. 
4. Rachunkowość jest zorientowana  na zaspokoje-

nie potrzeb informacyjnych ze strony rządu, 
między innymi dla ustalania zobowiązań podat-
kowych. 

5. Ułatwieniem dla prowadzenia rachunków ma-
kroekonomicznych, porównania w różnych 
układach przestrzenno-czasowych jest występo-
wanie zunifikowanych, narodowych planów 
kont. 

6. Wzajemne „przenikanie  się” prawa podatkowe-
go i prawa bilansowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Glaum, U. Mandler: Rechnungslegung auf globalen Kapi-

talmärkten, Gabler, Wiesbaden 1996, s. 28. 

 

2. Etapy ewolucji modelu rachunkowości w Polsce 

Rachunkowość w Polsce charakteryzuje się cechami, które pozwalają zaliczyć ją do modelu kon-

tynentalnego. Jednakże kształt rachunkowości w Polsce na przestrzeni lat zmieniał się. Do roku 1989 

wynikało to z obowiązującego systemu politycznego, w latach następnych natomiast zmiany zacho-

dzące w systemie rachunkowości uzależnione są od przebiegu procesów dostosowania do regulacji 

międzynarodowych dotyczących rachunkowości. Dlatego można wyodrębnić następujące etapy ewo-

lucji modelu rachunkowości w Polsce: 

• etap I   – lata 1944  - 1990, 

• etap II  – lata 1991 – 1994, 

• etap III – lata 1995 – 2001, 

• etap IV – lata 2002 do chwili obecnej. 

Etap I obejmuje lata po drugiej wojnie światowej do momentu zmiany systemu politycznego 

 w 1989r. Funkcjonował w tym okresie W Polsce system nakazowo-rozdzielczy zarządzania, który nie 

sprzyjał rozwojowi zastosowań rachunkowości w praktyce. Specyfika takiego systemu znacznie ogra-

niczała  funkcje rachunkowości sprowadzając je głównie do realizacji zadań ewidencyjnych, czyli do 

stadium księgowości. Rachunkowość była  jedynie narzędziem nadzoru nad upaństwowionymi przed-

siębiorstwami. Realizacja funkcji informacyjnej,  kontrolnej czy też innych była w owych czasach 

wypaczona, bądź też bezcelowa. W warunkach dyrektywnego zarządzania, przy braku zainteresowa-

nia efektywnością gospodarowania, nie było potrzeby wspierania procesu decyzyjnego rzetelnym ra-
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chunkiem ekonomicznym, a tym samym nie było też zapotrzebowania na wiarygodną informację, 

stanowiącą jego podstawę, przez co tworzenie takowej okazywało się bezcelowe. Realizowana funk-

cja kontrolna rachunkowości miała charakter przede wszystkim dokumentalny, a często też wyłącznie 

formalny. W celu osiągnięcia zasileń zewnętrznych w postaci rzeczowej, czy też finansowej jednostki 

dowolnie deformowały rzeczywistość (przebieg procesów gospodarczych, wyniki) dopasowując ją do 

stawianych im wymogów. Realizowana w takich warunkach kontrola, często organizowana zresztą 

poza systemem rachunkowości w niewielkim stopniu pozwalała na ocenę stopnia efektywności go-

spodarowania, czy też racjonalności podejmowanych decyzji. 

Etap II był związany ze zmianami systemowymi i wprowadzeniem podstaw gospodarki rynko-

wej.  Po roku 1990 przystąpiono do zmian w rachunkowości, które miały dostosować ją do rozwiązań 

światowych, a w szczególności do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Efektem 

tych działań było wydanie przez ministra finansów rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia ra-

chunkowości, obowiązującego od l stycznia 1991 r. , które było oparte w dużej mierze na Czwartej 

Dyrektywie UE (wówczas EWG) z 25.07.1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych nie-

których rodzajów spółek.  Rozporządzenie wprowadziło jednolity układ bilansu i rachunku wyników, 

osobny dla małych i dużych firm. Jednocześnie szereg zagadnień zostało przemilczanych, bo wielu też 

nie reguluje sama Czwarta Dyrektywa. Zawarte w rozporządzeniu rozstrzygnięcia spowodowały me-

rytoryczne i formalne zmiany w zakresie rachunkowości2 : 

• przesunięcie w hierarchii funkcji rachunkowości z aspektu kontrolnego na informa-

cyjny, 

• dostosowanie do międzynarodowych uregulowań, aby rachunkowość nie stanowiła 

bariery w międzynarodowych kontaktach gospodarczych, 

• zwiększenie swobody jednostek w kształtowaniu własnego modelu rachunkowości 

w ramach wyznaczonych przepisami rozporządzenia, 

• podmiotowe ujednolicenie zasad prowadzenia rachunkowości w sensie równopraw-

nego traktowania podmiotów niezależnie od charakteru stosunków własnościowych 

 i form organizacyjnych, z zachowaniem jednak zróżnicowania ze względu na rodzaj 

prowadzonej działalności i jej rozmiary.  

W III etapie nastąpiły zmiany w rachunkowości, spowodowane wprowadzeniem w życie ustawy 

z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do niej. Dzięki ustawie 

nadano rachunkowości w Polsce rangę ustawową, upoważniającą do określenia jej polskim prawem 

bilansowym. Podstawę do opracowania ustawy stanowiły głównie dyrektywy UE, zwłaszcza Dyrek-

tywa IV i Dyrektywa VII z 13.06.1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich przy-

                                                 
2 T. Kiziukiewicz: Problem harmonizacji polskiej sprawozdawczości finansowej z rozwiązaniami zachodnioeuropejskimi.   

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 182, Szczecin  1996,  s. 63. 
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gotowaniu, publikacji i badaniu, ale także MSR i międzynarodowe wytyczne rewizji finansowej3. 

Zmiany w rachunkowości spowodowane przez wprowadzenie ustawy w życie ( obowiązywała od 

01.01. 1995 r.)  polegały w szczególności na 4: 

• nadaniu, po raz pierwszy w historii polskiej rachunkowości przepisom normującym 

zasady jej prowadzenia rangi ustawy, co pozwoliło na stworzenie uniwersalnego, hie-

rarchicznego systemu spójnych aktów prawnych składających się na szeroko rozu-

miane polskie prawo bilansowe; 

• ujednoliceniu ogólnych zasad rachunkowości dla wszystkich bardziej znaczących go-

spodarczo jednostek, bez względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, 

przy poszanowaniu jednak ich specyfiki, poprzez umożliwienie wydawania nie-

sprzecznych z ustawą aktów wykonawczych do niej, regulujących specyficzne dla 

nich kwestie, co dotyczyło głównie podmiotów sektora finansowego i sektora finan-

sów publicznych oraz nie będących spółkami prawa handlowego jednostek nie pro-

wadzących działalności gospodarczej, a także spółek notowanych na giełdzie i ubie-

gających się o to; 

• dalszym konsekwentnym zbliżaniu przepisów z zakresu rachunkowości do dyrektyw 

UE, które, po wejściu w życie 01.02.1994 r. Układu Europejskiego, stało się jednym 

ze wstępnych warunków przyszłej pełnej integracji Polski z Unią oraz w zakresie 

niesprzecznym z nimi także do międzynarodowych standardów rachunkowości. Da-

jąc wyraz przewadze dyrektyw UE nad MSR w ustawie w pełni zaakceptowano nad-

rzędną zasadę rachunkowości w postaci koncepcji „true and fair view", charaktery-

stycznej dla kontynentalnego modelu rachunkowości; 

• objęciu zakresem ustawy o rachunkowości stosunkowo nowej w polskich warunkach, 

wcześniej nienormowanej problematyki sprawozdań skonsolidowanych grup kapita-

łowych; 

•  rozwinięciu w ustawie o rachunkowości problematyki związanej z prowadzeniem 

ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera; 

• rozszerzeniu zakresu obligatoryjnych sprawozdań finansowych - obok bilansu oraz 

rachunku zysków i strat, których wzory uległy modyfikacji, od 1995 roku wszystkie 

podmioty prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane zostały do sporządzania także 

informacji dodatkowej, a większe spośród nich także sprawozdania z przepływu 

środków pieniężnych. 

                                                 
3 Rachunkowość międzynarodowa, praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i J. Gierusza,  PWE, Warszawa 2001, s. 74. 
4 T. Kiziukiewicz, K. Sawicki : Zmiany w rachunkowości od 1995 r, Ekspert, Wrocław 1994, s. 5-6. 
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IV etap ewolucji rachunkowości w Polsce wiąże się z wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o 

rachunkowości. Od momentu uchwalenia ustawy o rachunkowości weszło w życie wiele jej noweliza-

cji, które jednak nie miały znaczącego wpływu na  kształt i zakres, ani też na merytoryczny sens za-

wartych w niej przepisów. W miarę upływu czasu oraz w związku z ujawnieniem się luk w ustawie  

i niedopasowania do zmieniających się realiów  narastało  zapotrzebowanie na  bardziej radykalne 

zmiany w ustawie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w: 

• postępującym  rozwoju gospodarczym kraju i pojawianiu się w związku z nim ciągle 

nowych zjawisk oraz rozwijaniu się ich na nie spotykaną wcześniej skalę, co dotyczy 

np. łączenia się spółek i powstawania grup kapitałowych oraz upowszechnianie się 

nowoczesnych form finansowania inwestycji; 

• rozszerzaniu się krajowego rynku kapitałowego i pojawianiu się na nim nowocze-

snych instrumentów finansowych; 

• rozwoju współpracy międzynarodowej i coraz bardziej swobodnego przepływu kapi-

tałów. 

W międzyczasie opracowano nowe MSR, obejmujące swoim zakresem dziedziny dotychczas po-

zostające poza ich zasięgiem, zmieniono niektóre wcześniej istniejące, a jeszcze inne znowelizowano. 

W związku z upowszechnianiem się wiedzy na ich temat i narastającą świadomością potrzeby standa-

ryzowania i harmonizowania przepisów regulujących rachunkowość w szerszej niż pojedyncze kraje 

skali, zwiększyła się też ich ranga. 

Biorąc pod uwagę  wymienione uwarunkowania opracowano i uchwalono (09.11.2000r.) noweli-

zację ustawy o rachunkowości, której przepisy wchodziły w życie w dwóch etapach, pojedyncze na 

początku 2001 roku, a wszystkie pozostałe 01.01.2002 r. Nowelizacja ustawy o rachunkowości nie-

wątpliwie stanowi znaczący etap w rozwoju polskiej rachunkowości,  gdyż nie tylko upraszcza, uzu-

pełnia, uściśla i doprecyzowuje dotychczasowe rozwiązania, ale także daje jednostkom możliwość 

korzystania z pewnych udogodnień w zdecydowanie szerszym niż dotychczas zakresie, co dotyczy 

zwłaszcza małych jednostek, ale nie tylko. Znowelizowana ustawa wykorzystując przede wszystkim 

dorobek MSR, wnosi do dotychczasowych przepisów nowe treści, bardzo istotne z punktu widzenia 

potrzeb zgłaszanych przez jej użytkowników i odbiorców generowanych przez nią informacji. 

Do istotniejszych zmian wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę można zaliczyć, między 

innymi: 

• rozszerzenie „słownika pojęć"  przez zdefiniowanie nowych, wcześniej nie występu-

jących w nim terminów (na przykład aktywa, instrumenty finansowe, instrumenty 

kapitałowe, zobowiązania, rezerwy, przychody i zyski, koszty i straty), 

• wprowadzenie zupełnie nowych lub zmodyfikowanych definicji dla pojęć wcześniej 

interpretowanych inaczej (przykładowo inwestycje, wartości niematerialne i prawne, 

środki trwałe), 
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• rozszerzenie zakresu merytorycznego ustawy o nienormowane wcześniej zagadnienia 

(łączenie spółek, leasing, instrumenty finansowe, ustalanie wyniku finansowego pod-

czas trwania długoterminowego kontraktu na usługi), 

• rozszerzenie i doprecyzowanie (uściślenie) niektórych przepisów (na przykład w od-

niesieniu do konsolidacji sprawozdań), 

• ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do wydawania aktów wykonawczych 

do ustawy wyłącznie do jednego - Ministra Finansów, 

• prowadzenie możliwości stosowania przez jednostki, w sytuacjach nienormowanych 

w ustawie, krajowych standardów rachunkowości stanowionych przez Komitet Stan-

dardów Rachunkowości, a w razie ich braku MSR, 

• wprowadzenie licznych udogodnień dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe 

(na przykład indywidualne określanie długości okresu sprawozdawczego, możliwość 

przetwarzania danych za granicą, możliwość zmiany zasad rachunkowości w dowol-

nym momencie, ograniczenie obowiązku badania sprawozdań finansowych wyłącz-

nie do dużych podmiotów, zwiększenie zakresu zwolnień od obowiązku konsolidacji 

sprawozdań finansowych), 

• wprowadzenie pewnych uproszczeń w odniesieniu do sposobu prowadzenia ksiąg ra-

chunkowych (przykładowo ułatwienie rozliczania i ewidencji różnic kursowych), in-

wentaryzacji (w przypadku niektórych składników zastąpienie spisu z natury przez 

inne formy) i sporządzania sprawozdań finansowych (możliwość sporządzania spra-

wozdań finansowych w tysiącach złotych, uproszczenie rachunku przepływów pie-

niężnych), 

• uściślenie i zmiana zasad wyceny niektórych składników bilansu i ustalania wyniku 

finansowego (na przykład nieruchomości, podatek odroczony), 

• wprowadzenie nowego elementu sprawozdania finansowego w postaci zestawienia 

zmian w kapitale (funduszu) własnym, obligatoryjnego dla podmiotów mających 

obowiązek jego badania, 

• zmodyfikowanie wzorów i treści sprawozdań finansowych oraz zasad prezentacji w 

nich informacji, 

• zwolnienie biegłych rewidentów z wymogu ustosunkowywania się w raporcie do 

wszystkich pozycji sprawozdania finansowego, niezależnie od tego, czy wymagają 

one wyjaśnień, czy też nie. 

 

3. Uwagi końcowe 

Należy podkreślić, że w konsekwencji  harmonizacji krajowych przepisów z dyrektywami UE i 

MSR nastąpiły zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rachunkowości w Polsce.  Znowelizo-
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wana ustawa o rachunkowości wprowadziła wiele rozwiązań wzorowanych na  MSR. W rezultacie 

zachodzących zmian rachunkowość w 2005 roku znacznie różni się od rozwiązań stosowanych nawet 

na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jednak mimo  zmian, zmierzających przede wszyst-

kim do  unowocześnienia rachunkowości i dostosowania jej do rozwiązań stosowanych w świecie,  

rachunkowość w Polsce nadal wykazuje związek z  modelem kontynentalnym, dla którego charaktery-

styczna jest dominująca rola banków jako źródło finansowania działalności, silna regulacja przez pra-

wo itp. 
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RACHUNKOWOŚĆ A RACHUNEK EKONOMICZNY 

 

Halina Chłodnicka 

Politechnika Rzeszowska 

 

1. Wprowadzenie 

Rynek stwarza możliwość rozwoju, przetrwania i weryfikacji przydatności jednostki w gospodar-

ce decydując tym samym o jej istnieniu. Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce 

rynkowej wymaga, aby sformułowało ono swoje cele oraz sposoby ich osiągania jak również, aby 

określiło szanse powodzenia działalności, zagrożenia z jakim musi się liczyć. Gospodarowanie zakła-

dać powinno możliwie największą racjonalność. Wszystkie jednostki funkcjonujące w gospodarce, 

bez względu na ich wielkość, a przede wszystkim formy własności muszą dokonywać efektywnych 

wyborów odnośnie do ponoszonych nakładów, inwestycji, podziału dochodów itp., a przez to realizo-

wać cel gospodarczy1.  

Współczesna gospodarka rynkowa jest niezaprzeczalnie gospodarką pieniężną. Wszystkie proce-

sy ekonomiczne zachodzące w tej gospodarce są pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pienią-

dza. Pieniądz warunkuje i determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. To ekwiwalent powszechnie i 

trwale wyrażający wartość. Już przy zakładaniu działalności zachodzi konieczność zdobycia kapitału 

potrzebnego na nabycie niezbędnych czynników produkcji. Z kolei, w trakcie swego funkcjonowania 

przedsiębiorstwo musi stale liczyć i porównywać osiągane dochody pieniężne z ponoszonymi wydat-

kami bieżącymi czy kapitałowymi. Wreszcie cel, który chce osiągać ma wymiar pieniężny. Pieniężny 

wymiar mają także przyczyny, jak i konsekwencje ewentualnego bankructwa. 

U podstaw racjonalnego gospodarowania leży więc jego pieniężny charakter, czyli maksymaliza-

cja różnicy pomiędzy efektami i nakładami. Osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim dokład-

nej orientacji o stanie i ruchu zaangażowanych w owej działalności środków, o przebiegu procesów 

gospodarczych oraz o wynikach ekonomicznych. Orientacja taka jest możliwa dzięki sprawnie działa-

jącemu systemowi ewidencji gospodarczej.  

 

2. Rachunkowość jako element rachunku ekonomicznego 

Z racjonalnym gospodarowaniem, wiąże się wykorzystanie rachunku ekonomicznego. Rachunek 

ekonomiczny rozumiany jest jako „wieloprzekrojowy system mierzenia nakładów i efektów działalno-

ści gospodarczej, zapewniający prawidłową ich wycenę ze społecznego punktu widzenia oraz sprzyja-

                                                 

1 Z. Mierzwa: Cele przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 431 , Kraków 1994. 
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jący podejmowaniu racjonalnych decyzji”.2 Istotą rachunku ekonomicznego jest więc pomiar i ocena 

wariantów działania. Celem rachunku ekonomicznego jest poszukiwanie i wybór najbardziej korzyst-

nej relacji między rezultatami a nakładami. Rachunek ekonomiczny jest więc podstawą, na której po-

winno być oparte racjonalne gospodarowanie, stanowiące punkt wyjściowy dla wszystkich decyzji 

współczesnego podmiotu gospodarczego. 

Z punktu widzenia ewolucji informacyjnych potrzeb rachunku ekonomicznego, istotnym zagad-

nieniem jest pogłębianie zagadnień działalności jednostek gospodarczych przez system rachunkowo-

ści.  

Uzupełniający się charakter rachunku ekonomicznego i księgowości podwójnej, wynikający z ich 

wspólnej genezy trafnie ocenił B. Siwoń pisząc: „[...] rozwój rachunkowości był zawsze związany ze 

zwiększaniem się zapotrzebowania na jej wyniki dla celów rachunku ekonomicznego, prowadzonego 

przez kierownictwa. Im trudniejsze były warunki gospodarowania, im bardziej złożone stawały się 

elementy rachunku ekonomicznego, tym większym zainteresowaniem darzono rachunkowość”.3  

Chociaż rachunek ekonomiczny objął obecnie nowe dziedziny, takie jak matematyka, statystyka, 

ekonometria, to rachunkowość stanowi jego istotny element, decydując o treści i formie informacji 

ekonomicznych w nim wykorzystywanych.4 

Do jej cech charakterystycznych należą:5 

1. wyrażanie wszystkich operacji gospodarczych i procesów za pomocą miernika pieniężne-

go, pozwalającego sprowadzić je do wspólnego mianownika, 

2. dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych, któ-

re dowodzą, że operacja gospodarcza została przeprowadzona, 

3. stosowanie specyficznych urządzeń księgowych (kont) do bieżących zapisów, 

4. realizacja zasady podwójnego zapisu, pozwalająca kontrolować na bieżąco poszczególne 

urządzenia księgowe, 

5. zachowanie ciągłości ewidencji księgowej, 

6. dzięki systematycznym inwentaryzacjom można skuteczniej kontrolować rachunkowość. 

Dopiero księgowość, ukształtowana jako instytucja zorganizowanej działalności gospodarczej, 

wykorzystała w pełni w swym działaniu ideę pomiaru. Dlatego obecnie słusznie traktuje się ją jako 

„naukę o pomiarze wartości tworzących się w podmiotach gospodarujących”.6 

Rachunkowość zrodziła się z praktyki życia gospodarczego i to potrzeby praktyki decydowały 

ostatecznie i decydują nadal o jej modelu i funkcjach.7 

                                                 

2 W. Wilczysk: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa 1965, s. 34. 
3 B. Siwo: Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1971, s. 42. 
4 Por. M. Dobija: Rachunkowość a ekonometria,, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 351, Kraków 1991 s. 12. 
5 Z. Luty:Finanse spółek, Podstawy rachunkowości finansowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocław, Wrocław 1997, 

s. 12. 
6 M. Dobija: Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 

84, Kraków 1988, s. 17. 
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Rachunkowość w pojęciu dyscypliny naukowej, należącej do nauk ekonomicznych, jest współ-

cześnie rozpatrywana jako teoria pomiaru wartości ekonomicznych oraz jako system tego pomiaru w 

jednostkach gospodarczych i instytucjach, mających na celu ocenę obecnej i przyszłej sytuacji jedno-

stek gospodarczych.8 

Znaczenie pojęcia „rachunkowość” jest wieloznaczne. S. Skrzywan określa rachunkowość jako 

szczególny rodzaj jednostkowej ewidencji gospodarczej. Autor pisze „Stanowi ona system ciągłego w 

czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu 

i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji 

majątkowej jednostki gospodarczej”. 9 

Funkcje i znaczenie rachunkowości, współcześnie jak i w jej wielowiekowym wymiarze histo-

rycznym, wynikają z faktu, iż jest to najstarsza forma rachunku ekonomicznego, tworzącego specy-

ficzny system obserwacji i opisu działalności gospodarczej.10  

Dotychczas najczęściej stosowana miarą efektywności gospodarowania jest wynik finansowy i 

związane z nim wskaźniki i miary. 

Wynik finansowy w postaci zysku, to podstawowy miernik działalności przedsiębiorstwa i jedno-

cześnie warunek jego przetrwania i sukcesu w dłuższej perspektywie czasowej, to wielkość księgowa, 

wyliczana zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami wyceny, który jednak nie stanowi 

wystarczającej miary do wyceny wartości jednostki. 

Podstawą rozwoju księgowości były praktyczne potrzeby mierzenia zjawisk gospodarczych, po-

trzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo – skutkowego powiązania nakładów 

i wymiarów działalności gospodarczej.11 Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że wzrost efektywności 

gospodarowania wyrażonej wynikiem finansowym jest odzwierciedleniem skuteczności 

w podejmowaniu decyzji zarządczych. Pomiar ten jest regulowany postanowieniami tzw. prawa bilan-

sowego.12 

E. Burzym13  definiuje rachunkowość jako „uniwersalny elastyczny podmiotowy system infor-

macyjno – kontrolny zdeterminowany metodą bilansową, która jest nierozerwalnie z nim związana 

metodą poznawczą, umożliwiającą tworzenie liczbowego obrazu powstawania, podziału i przepływu 

wartości oraz wynikających stąd rozrachunków między podmiotami gospodarczymi”. 

Wynika z tego, że jest to ciągłe „działanie” na wartościach przez zarejestrowanie wartości, prze-

pływ wartości i rozliczenie jednostki gospodarczej z otoczeniem, w którym jednostka funkcjonuje.  

                                                                                                                                                         

7 E. Burzym: Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania, Akademia Ekonomiczna 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985, s. l3. 
8 P. Bielawsk: Interpretacja terminu rachunkowość, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 514, Kraków 1998, s. 5. 
9 S. Skrzywan: Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE Warszawa 1968, s. 5. 
10 P. Bielawsk: op. cit. s. 5. 
11 B. Micherda: Struktura rachunkowości, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 433, Kraków, s. 17. 
12 M. Kwiecień, B. Makarewicz: Implikacje metodologiczne rachunkowości, a regulacje prawa bilansowego, PN Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu nr 775, Wrocław 1998, s. 117. 
13 E. Burzym: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE Warszawa, 1980 s. 13-14. 
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3. Rachunkowość a wartości rachunku ekonomicznego 

Rachunkowość obejmuje pomiar ekonomiczny, ale także szacowanie wartości produkowanych 

wyrobów i usług oraz zagadnienia sterowania wielkościami ekonomicznymi w celu utrzymania jed-

nostki gospodarującej w stanie równowagi ekonomicznej. Obejmuje także analizę działalności gospo-

darczej i uczestniczy aktywnie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa (rachun-

kowość zarządcza).14 

Wytwarzane przedmioty lub usługi mają ogólną cechę zwaną wartością. W rachunkowości jest 

wiele postaci wartości ekonomicznej: 

> wartość wymienna – reprezentowana przez „cenę”. Dobro wykazując cenę na rynku, zostaje 

włączone do systemu wartości, 

> wartość użytkowa – to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów środków pie-

niężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów. To 

wszystkie właściwości jakie posiada rzecz w związku z pełnionymi przez nią funkcjami, 

> wartość kosztowa – reprezentowana przez „sumę nakładów rzeczy i sumę nakładów pracy”. 

Podstawowa idea zawarta w pojęciu kosztu dotyczy przepływu wartości, poświęcenia jednej war-

tości na rzecz uzyskiwania innej wartości.  

Rachunkowość aktywnie uczestniczy w kształtowaniu wartości kosztowej rzeczy, natomiast war-

tości wymienne tylko rejestruje i ewentualnie aktualizuje. Należy podkreślić, że wszystkie postacie 

wartości są ważne w gospodarce i żadnej z nich nie można eliminować. 

Księgowe ujęcie zawartych transakcji jest odbiciem wartości ekonomicznych w danym momen-

cie. Potem zapis już się nie zmienia. Natomiast wartość wymienna podlega zmianom. Problem doty-

czy kwestii aktualizacji zapisów w związku ze zmianą wartości wymiennej danej rzeczy.15 Wiąże się 

to z zagadnieniem upływu czasu w rozwiązaniach ewidencyjnych, jako pomiaru wartości. Biorąc pod 

uwagę ten punkt widzenia, przy wycenie mogą być stosowane trzy rodzaje cen:16 

• ceny historyczne, czyli ceny uzyskania, 

• ceny bieżące, 

• ceny odtworzenia, czyli ceny reprodukcyjne. 

Wycena ma wpływ na wyniki działalności jednostki, na wymiar podatków i wartość posiadanego 

majątku. Produktem finalnym procesu transformacji rachunkowości jest roczne sprawozdanie finan-

sowe. Jest ono przedstawione jako wartościowe ujęcie danych zarejestrowanych i przetworzonych w 

księgowości, obrazujących stan składników majątkowych i kapitałów jednostki oraz wynik finansowy. 

Odzwierciedlone dane liczbowe są skutkiem działań i decyzji gospodarczych podjętych w okresie 

wcześniejszym, które stanowią punkt wyjścia do określenia możliwości i działań w okresie następ-

                                                 

14 Ibidem, s. 29. 
15 Ibidem, s. 24. 
16 B. Micherda: Analityczna funkcja rachunkowości, AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 74. 
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nym. Wartość sprawozdania wynika z systemu rejestrowania informacji ekonomicznych wypływają-

cych podczas działalności przedsiębiorstwa.17 

Ocena działalności przedsiębiorstwa dokonywana przez realizację analitycznej funkcji rachun-

kowości wykorzystuje zarejestrowane wielkości ekonomiczne w ujęciu pieniężnym.  

 

4. Uwagi końcowe 

System rachunkowości, poprzez zapis każdej sytuacji występującej w jednostce, gromadzi 

wszystkie niezbędne dane charakteryzujące całokształt jej działalności.  

Prawidłowo zorganizowana rachunkowość dostarcza kierownictwu podmiotu danych liczbowych 

niezbędnych do podejmowania decyzji, umożliwia kontrolę terminowości i prawidłowości rozliczeń 

finansowych (z tytułu dostaw, sprzedaży, podatków, podziału zysków itd.), kontrolę celowości zuży-

cia środków produkcji, wykonania planowanych zadań, a także zapewnia ochronę mienia zaangażo-

wanego w jednostce gospodarującej.18  
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1. Wprowadzenie 

W ostatnim dziesięcioleciu minionego wieku w polskiej gospodarce zaczęła narastać fala fuzji i 

przejęć przedsiębiorstw. Proces ten trwa do dziś i przebiega ze zwielokrotnioną siłą. Zmiany ustrojo-

wo–systemowe, które miały miejsce w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, jak i 

ogólnoświatowe tendencje globalizacji i umiędzynarodawiania gospodarki stworzyły możliwości i 

jednocześnie konieczność dostosowania się polskiej gospodarki do zasad gospodarowania w krajach 

wysoko rozwiniętych. W procesie globalizacji podstawowym i decydującym  czynnikiem jest swobo-

da przepływu kapitału, która prowadzi do złożoności powiązań handlowych, kapitałowych 

i organizacyjnych podmiotów gospodarczych. Istniejące obecnie na rynku polskim organizacje gospo-

darcze działają według zasad prawa handlowego, co stwarza możliwość wyboru kierunku działania, 

między innymi, przez wchodzenie w różnego rodzaju współdziałanie z innymi podmiotami gospodar-

czymi Jednozakładowe podmioty zaczęły się łączyć w struktury bardziej złożone, aby między innymi, 

realizować przedsięwzięcia, które przekraczają możliwości pojedynczej jednostki gospodarczej. Jed-

nym z przykładów istnienia wielopodmiotowych struktur są tak zwane grupy kapitałowe. W ich skład 

wchodzą jednostki gospodarcze powiązane wewnętrznie, najczęściej kapitałowo. Celem artykułu jest 

zarysowanie ram prawnych tworzenia i funkcjonowania polskich grup kapitałowych. 

Do dziś w polskim prawie brak kompleksowych regulacji, dotyczących tworzenia 

i funkcjonowania grup kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie można ich tworzyć, czy 

też, że nie podlegają one żadnej regulacji prawnej. Istnieje szereg uregulowań, które budują pewne 

ramy tworzenia i funkcjonowania tego typu organizacji gospodarczych, a w ostatnich latach można 

zauważyć ożywienie legislacyjne w tym zakresie. Do najistotniejszych aktów prawnych regulujących 

te kwestie, zdaniem autorki, należą: 

• Ustawa o rachunkowości1, 

• Kodeks spółek handlowych2, 

                                                 

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami 
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• Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,3 

• Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi4, 

• Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów5. 

 

2. Regulacje ustawy o rachunkowości 

Ustawa o rachunkowości jest aktem prawnym, regulującym funkcjonowanie grup kapitałowych 

w kilku aspektach. W rozdziale 1 Ustawy „Przepisy ogólne” (art. 3 ust. 34-47)  są zawarte definicje 

dotyczące struktury grupy kapitałowej i stosunków, panujących między jednostkami wchodzącymi w 

jej skład. 

Rozdział 4a „Łączenie się spółek” zawiera zasady ewidencyjnego ujęcia połączeń jednostek go-

spodarczych. Jest to regulacja stosunkowo nowa, która została włączona do prawa bilansowego nowe-

lizacją Ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. z mocą obowiązującą od roku 2002. Zakres 

unormowania rozdziału 4a Ustawy   ogranicza się tylko do łączenia się spółek handlowych6. Ustawa 

nie reguluje więc zasad księgowego odzwierciedlenia połączeń zachodzących między innymi podmio-

tami np. spółkami cywilnymi, fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami. Wzorcem i podstawą 

opracowania rozdziału 4a były Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a w szczególności MSR 

nr 22 „Połączenia jednostek gospodarczych”. W związku z tym Ustawa o rachunkowości podobnie do 

MSR nr 22 wyróżnia dwie  metody rozliczania połączeń jednostek gospodarczych - metodę nabycia i 

metodę łączenia udziałów. Księgowe rozliczanie połączenia metodą nabycia można zastosować, gdy 

jedna ze spółek może być uznana za spółkę przejmującą. W przeciwnym przypadku, tzn. gdy żadna ze 

spółek nie może być uznana za spółkę przejmującą, należy zastosować metodę łączenia udziałów. 

Ustawa o Rachunkowości określa wymagania, których łączne spełnienie oznacza brak możliwości 

wyznaczenia spółki przejmującej i tym samym konieczność zastosowania metody łączenia udziałów. 

Dlatego też w praktyce gospodarczej zdecydowana większość połączeń jednostek gospodarczych od-

wzorowana jest w rachunkowości za pomocą metody nabycia7. 

                                                 

3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2000 r. , Nr 54, poz. 654 z później-

szymi zmianami 
4 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – Dz.U. z 1997 r., Nr 118, poz. 

754 z późniejszymi zmianami 
5 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz.U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319 z późniejszy-

mi zmianami 
6 Do spółek handlowych zalicza się spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które określane są mianem 

spółek kapitałowych oraz spółki osobowe, czyli spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. 
7 Jak napisano powyżej, rozdział 4a Ustawy o Rachunkowości wzorowany był na MSR nr 22, „Połączenia jednostek gospo-

darczych”. Trzeba jednak zauważyć, że MSR nr 22, obowiązywał jedynie do końca 2004 r. Obecnie w regulacjach między-

narodowych został on zastąpiony MSSF nr 3 „Bussiness combinations” , z mocą obowiązywania od 01.01.2005 r. Regula-

cje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 nie przewidują księgowego ujmowania połączeń 

jednostek gospodarczych za pomocą metody łączenia udziałów. Zakłada się, że przy każdym połączeniu można określić 

jednostkę przejmującą i w związku z tym do rachunkowego rozliczenia połączenia trzeba zastosować metodę nabycia. Na 

mocy Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002 w sprawie stosowania międzyna-

rodowych standardów rachunkowości wszystkie spółki podlegające prawu państwa członkowskiego mają obowiązek spo-

rządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF jeżeli na dzień bilansowy ich papiery wartościowe 

były dopuszczone do publicznego obrotu na regulowanym rynka któregokolwiek państwa członkowskiego. Postanowienia 

te mają po raz pierwszy zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy roz-
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Szczegółowe zadania stawiane przed grupą kapitałową w stosunku do jej rachunkowości, 

a w szczególności do konieczności sporządzania tzw. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

są zawarte w rozdziale 6 Ustawy o Rachunkowości „Sprawozdania finansowe jednostek powiąza-

nych”. Brzmienie tego rozdziału zostało również istotnie zmienione nowelizacją Ustawy 

o rachunkowości z dnia 09 listopada 2000 r. i uszczegółowione w stosunku do poprzedniej wersji. 

Regulacje tu zawarte sprowadzają się do określenia, kto i w jakim zakresie jest zobligowany do spo-

rządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jaka jest zawartość sprawozdania i jakimi 

metodami można je sporządzić.  

 

3. Regulacje Kodeksu spółek handlowych 

Obowiązujący od 01.01.2001 r. Kodeks spółek handlowych zastąpił Kodeks handlowy stosowany 

od roku 1935. Regulacje dotyczące grup kapitałowych pojawiły się dopiero w Kodeksie spółek han-

dlowych, choć od dawna funkcjonowały w języku prawniczym. Nie są to regulacje kompleksowe (nie 

zdefiniowano np. pojęcia grupa kapitałowa), ale w stosunku do Kodeksu handlowego wprowadzają 

więcej unormowań w tym zakresie. Wprowadzono definicję spółki dominującej i odpowiednio spółki 

zależnej lub spółdzielni zależnej oraz spółki powiązanej. Uregulowano również stosunki wewnętrzne 

między spółkami wchodzącymi w relację dominacji-zależności w obszarze wzajemnych praw i obo-

wiązków. Mocą Kodeksu spółek handlowych zmianie uległy również regulacje dotyczące zasad łą-

czenia jednostek. Problematyka połączeń unormowana została w artykułach 491-527 Kodeksu spółek 

handlowych. Podobnie jak w Ustawie o Rachunkowości regulacja kodeksu nie ma charakteru uniwer-

salnego, ponieważ normuje łączenie się tylko jednej kategorii podmiotów – spółek handlowych. Ko-

deks spółek handlowych wymienia dwa sposoby łączenia się spółek: łączenie przez przejęcie (per 

incorporationem) i łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (per unionem), przy czym spółką 

przejmującą musi być zawsze spółka kapitałowa, a związek między spółkami osobowymi musi za-

owocować zawiązaniem nowej spółki, również kapitałowej. 

 

4. Regulacje Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Zakres, w jakim Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych może dotyczyć grup kapita-

łowych sprowadza się do zidentyfikowania w tym akcie prawnym podmiotu, który jest określany mia-

nem podatkowa grupa kapitałowa. Mimo podobieństwa terminologii, podatkowe, pojęcie grupy kapi-

tałowej zasadniczo różni się od pojęcia bilansowego grupy kapitałowej. Art. 1a Rozdziału 1 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób pranych definiuje podatkową grupę kapitałową jako grupę co najmniej 

dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapita-

                                                                                                                                                         

poczynający się 01.01.2005 lub po tej dacie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady jest aktem prawnym o ran-

dze wyższej niż ustawa państwa członkowskiego Wchodzi ono więc bezpośrednio do porządku prawnego każdego z państw, 

których dotyczy. Dlatego też dla polskich jednostek zobligowanych do przejścia na MSR/MSSF podstawowym źródłem za-

sad rachunkowości od 01.01.2005 stają się regulacje międzynarodowe. Ustawa o rachunkowości staje się automatycznie 

aktem wtórnym i będzie regulowała obszary nieuregulowane przez MSR/MSSF. 



 32 

łowych. Do definicji należy dodać, że spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe mogą być wyłącz-

nie spółkami kapitałowymi posiadającymi siedzibę na terytorium Polski. Grupy te są tworzone do-

browolnie w celu łącznego rozliczania z podatku dochodowego należących do nich podmiotów. Nie-

stety, do tak zdefiniowanej podatkowej grupy kapitałowej ustawodawca dołącza wiele warunków, 

których dopiero łączne spełnienie spowoduje uznanie grupy przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo 

za odrębny podmiot podatkowy. Do najważniejszych z nich należą: 

• posiadanie przez każdą ze spółek tworzących grupę kapitału zakładowego w wysoko-

ści co najmniej 1 000 000 zł, 

• posiadanie przez spółkę dominującą bezpośredniego udziału w spółkach zależnych, 

wynoszącego nie mniej niż 95% ich kapitału zakładowego, 

• zakaz posiadania udziałów w kapitale zakładowym przez spółki zależne w innych 

spółkach tworzących grupę, 

• obowiązek zawarcia umowy notarialnej przez spółki tworzące podatkową grupę kapi-

tałową na okres co najmniej trzech lat podatkowych, 

• zakaz rozszerzania umowy notarialnej na inne spółki w okresie trzech lat po jej zare-

jestrowaniu przez naczelnika urzędu skarbowego. 

Analizując przedstawioną definicję podatkowej grupy kapitałowej i warunki, które należy speł-

nić, aby można było uznać ją za podatnika, nasuwa się refleksja, że wymagania ustawodawcy w tym 

zakresie są bardzo rygorystyczne. W praktyce gospodarczej bardzo trudno jest grupom kapitałowym 

spełnić łącznie wszystkie warunki stawiane przez ustawodawcę. Szczególnie grupy kapitałowe o roz-

budowanej strukturze i nastawione na intensywny rozwój zewnętrzny nie mają szans na wspólne opo-

datkowanie, chociażby ze względu na niemożność rozszerzenia podatkowej grupy kapitałowej po 

zarejestrowaniu umowy. Trudny jest również w rzeczywistości do zrealizowania wymóg dotyczący 

posiadania przez jednostkę dominującą bezpośredniego udziału w jednostkach zależnych w wysokości 

nie mniejszej niż 95%. Nieuzasadniony wydaje się również warunek, że grupy kapitałowe posiadające 

jednostki zależne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą z tego tytułu tworzyć podatko-

wej grupy kapitałowej.  

 

5. Regulacje Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz prawa o publicznym  

obrocie papierami wartościowymi 

Tworzeniu struktur wielopodmiotowych, w tym grup kapitałowych może towarzyszyć nadmierna 

koncentracja kapitału prowadząca do zmiany układu sił na rynku, a co za tym idzie do naruszenia 

swobody funkcjonowania rynku kapitałowego. Dlatego też, przejmowanie udziałów (akcji) kapitało-

wych w innych przedsiębiorstwach obwarowane jest wieloma zasadami, których przestrzeganie ma 

zagwarantować swobodny rozwój rynku konkurencyjnego poprzez zabezpieczenie interesów innych 

podmiotów gospodarczych, a w efekcie także zabezpieczenie interesów konsumentów. W regulacjach 

polskich praktyki związane z nabywaniem kontrolnych pakietów, łączeniem, podziałem i przekształ-
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caniem się przedsiębiorstw musi uzyskać aprobatę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Spółki publiczne, których papiery wartościowe dopuszczone są do publicznego obrotu lub ubiegające 

się o dopuszczenie, dodatkowo muszą spełnić wymogi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Właściwymi aktami prawnymi są tu: prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i ustawa 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Regulacje rynku kapitałowego nakładają na podmioty naby-

wające lub zbywające określone ilości akcji, udziałów (szczególnie dotyczy to tzw. kontrolnych pakie-

tów)  konieczność zgłoszenia tego faktu komisji papierów wartościowych jak również urzędowi 

ochrony konkurencji i konsumentów. Kwestie te zostały omówione w rozdziale 9 „Znaczne pakiety 

akcji” Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i muszą być przestrzegane przez 

wszystkich uczestników grupy kapitałowej. Należy zauważyć, że w rozumieniu ustawy o publicznym 

obrocie papierami wartościowymi posiadanie, nabycie lub zbycie akcji przez podmiot zależny jest 

traktowane jako posiadanie, nabycie lub zbycie akcji przez podmiot dominujący. Niespełnienie wy-

mogów zawartych w rozdziale 9 omawianej ustawy jest zagrożone odpowiednimi sankcjami.  

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów precyzuje problemy związane z tworzeniem grup 

kapitałowych pod kątem zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Dział III „Koncentracja przed-

siębiorców” omawia zasady kontroli koncentracji i określa decyzje, które może podejmować Urząd 

Ochronny Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji. Warto w tym miejscu nadmienić, że 

Prezes Urzędu musi być członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co ma istotne znaczenie 

w dążeniu do harmonijnego rozwoju wciąż niestabilnej w naszym kraju gospodarki kapitałowo-

rynkowej. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w jej ostatnim brzmieniu zawiera również 

definicję grupy kapitałowej. Znajduje się ona w Dziale I „Przepisy ogólne” art. 4 pkt 14 i brzmi: przez 

grupę kapitałową rozumie się ”wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpo-

średni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę” 8. 

 

6. Uwagi końcowe 

Na podstawie przeglądu i analizy przedstawionych aktów prawnych, regulujących z różnych 

punktów widzenia i w różnych aspektach tworzenie i działalność grup kapitałowych wynika, że w 

Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich nie ma wyodrębnionego jednego aktu praw-

nego (lub zbioru aktów), regulującego kompleksowo zasady tworzenia i funkcjonowania struktur wie-

lopodmiotowych. Fakt, że zagadnienia dotyczące grup kapitałowych zawarte są w różnych aktach 

prawnych i w dużej mierze pojawiły się w nich na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat dowodzi, że 

grupy kapitałowe będące tworami młodymi na dobre zadomowiły się w Polsce. Niestety powstające 

unormowania prawne w tym zakresie nie zawsze są ze sobą kompatybilne i porównywalne. Niewąt-

pliwie funkcjonowanie w Polsce struktur wielopodmiotowych i konstruowanie rozwiązań w zakresie 

                                                 

8 Obecne brzmienie definicji grupy kapitałowej zostało wprowadzone do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów no-

welizacją zawartą w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw DZ.U z 2004 r. Nr 93 poz. 891  
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sposobów działania tych podmiotów gospodarczych wynika z tworzenia gospodarki rynkowej oraz 

konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do regulacji zalecanych przez Unię Europejską. 
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1. Wprowadzenie 

Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzą do zmiany priorytetu czynników 

sukcesu w długookresowej strategii ich rozwoju. Jednak ciągle zasadniczym zadaniem zarządu przed-

siębiorstwa jest realizacja wytyczonych celów gospodarczych. Osiągniecie celów ogólnej polityki 

przedsiębiorstwa możliwe jest dzięki wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia jakim jest polityka 

bilansowa. Narzędzie to powinno być stosowane przez osoby pracujące w dziale księgowości upo-

ważnione przez zwierzchników. Powstaje zatem pytanie: w jakim stopniu osoby odpowiedzialne za 

politykę bilansową potrafią i chcą stosować to narzędzie? Można przyjąć założenie, że przyczyną nie 

wykorzystywania lub minimalizowania stosowania zasad polityki bilansowej przez działy księgowe 

może być obawa przed ich wykorzystaniem lub brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie. 

W referacie zaprezentowano wyniki badania ankietowego, które miało na celu stwierdzenie jak 

polityka bilansowa jest postrzegana przez służby księgowe. Sprawdzono również poziom jej wykorzy-

stania w praktyce gospodarczej. Kwestionariuszem skierowanym do osób odpowiedzialnych za reali-

zację polityki bilansowej objęto w sumie 134 przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono jedynie cząst-

kowe wyniki przeprowadzonych w trakcie badań analiz. 

Autorzy opracowania dokonali również próby analizy możliwości stosowania rachunkowości 

kreatywnej przez pracowników badanych podmiotów gospodarczych. W tym celu zebrano dane doty-

czące wykorzystywanej wiedzy i umiejętności w pracy przez pracowników działów księgowych, sto-

sowania przez nich narzędzi informatycznych czy korzystania z umiejętności interpersonalnych i ko-

munikacji w komórkach organizacyjnych. Badania objęły dodatkowo 605 pracowników. 

 

2. Wyniki badań 

Osobom odpowiedzialnym za politykę bilansową w badanych przedsiębiorstwach (głównym 

księgowym, dyrektorom finansowym) zadano pytanie: „Czy możliwe jest realizowanie celów polityki 

przedsiębiorstwa za pomocą narzędzi polityki bilansowej?” Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie pre-

zentuje schemat 1. Na 134 pytanych księgowych, znacząca większość (80 j.g. - 60 %) potwierdza 
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możliwość wykorzystania polityki bilansowej w ogólnej polityce firmy. 41 z nich (30 %) twierdzi, że 

narzędzia polityki bilansowej nie mają zastosowania w realizacji celów przedsiębiorstwa. Część re-

spondentów, 13 księgowych (10 %), nie ma zdania na ten temat. 

 

Schemat 1. Wykorzystanie narzędzi polityki bilansowej w realizacji celów polityki przed-

siębiorstwa 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Odpowiedzi na pytanie o cele stawiane polityce bilansowej, księgowi zostały przedstawione za 

pomocą schematu 2. Analiza pokazuje, że wśród celów stawianych przed polityką bilansową przewa-

żają dwa: oddziaływanie na korzystne dla firmy zachowania użytkowników sprawozdań oraz ograni-

czenie obciążeń podatkowych. 

 

Schemat 2. Struktura celów polityki bilansowej w badanych jednostkach 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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Polityka bilansowa spełnia swoje zadanie wówczas, gdy jest wykorzystywana przez dział księ-

gowy oraz kierownictwo firmy w sposób świadomy. Sposób wykorzystania polityki bilansowej w 

jednostkach przedstawia schemat 3. 

 

Schemat 3. Stopień wykorzystania narzędzi polityki bilansowej w badanych firmach 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Polityka bilansowa jest wykorzystywana do realizacji celów stawianych przed bilansem handlo-

wym i podatkowym. Struktura wykorzystania rodzaju polityki bilansowej, została przedstawiona na 

schemacie 4. Jak widać na schemacie, głosy księgowych rozkładają się w równym stopniu między 

politykę bilansu handlowego i podatkowego. Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że działy księ-

gowe w przedsiębiorstwach dużych kładą większy nacisk na politykę bilansu handlowego. W przy-

padku księgowości w małych przedsiębiorstwach sytuacja jest odwrotna. 

Zakres regulacji prawnych i obszary wyboru stwarzają możliwości kreowania sprawozdań finan-

sowych. Postrzeganie przez badanych możliwości wykorzystania polityki bilansowej do kreowania 

sprawozdań finansowych przedstawia schemat 5. 62 % pytanych księgowych (83 j.g.) stwierdza, że 

możliwości kreowania sprawozdań finansowych jest ograniczona. Jedynie 8 % respondentów (10 j.g.) 

uważa że jest możliwe dowolne kształtowanie sprawozdań. Pozostałe osoby nie widzą możliwości 

fryzowania sprawozdań. 

Podsumowując, w większości przedsiębiorstw uważa się, że polityka bilansowa może być wyko-

rzystywana do realizacji ogólnej polityki gospodarczej. Do głównych celów polityki gospodarczej 
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firm należą: maksymalizacja sprzedaży, odpowiedni poziom zysku, przetrwanie firmy, stabilizacja 

przychodów. Główne cele stawiane przed polityką bilansową to: obniżanie obciążeń podatkowych 

oraz oddziaływanie na korzystne dla firmy zachowania adresatów sprawozdań. Kształtowanie obrazu 

firmy, przez politykę bilansową, uzależnione jest głównie od potrzeb oraz odbiorców. Dominującą 

konsekwencją polityki jest pozytywny wizerunek firmy. W opinii firm narzędzia polityki są wykorzy-

stywane w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej oraz są zorientowane na przyszłe zdarzenia. 

Firmy zaczynają stosować politykę bilansową na początku roku gospodarczego oraz w trakcie tego 

okresu. Jednak jej możliwości są w dużym stopniu ograniczone. Do głównych odbiorców sprawozdań 

finansowych przedsiębiorstwa zaliczają: urząd skarbowy, urząd statystyczny, zarząd firmy, kredyto- i 

pożyczkodawców oraz inwestorów. 

 

Schemat 4. Rodzaj wykorzystywanej polityki bilansowej 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Prod
uk

cy
jne

 du
że

Prod
uk

cy
jne

 m
ałe

Han
dlo

we d
uż

e

Han
dlo

we m
ałe

Usłu
go

we d
uż

e

Usłu
go

we m
ałe

Inn
e d

uż
e

Inn
e m

ałe

Zag
ran

icz
ne d

uż
e

Zag
ran

icz
ne m

ałe

Li
cz

ba
 p

rz
ed

si
ęb

io
rs

tw

Polityka bilansu handlow ego Polityka bilansu podatkow ego
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Konfrontując przeprowadzone badania ankietowe z teoretycznym zakresem polityki bilansowej, 

można dojść do wniosku, iż polskie przedsiębiorstwa stosują politykę bilansową w ograniczonym 

zakresie, wykorzystując wybrane instrumenty materialne wpływające na zawartość sprawozdań. 

Główną przyczyną takiej sytuacji jest ograniczona wiedza służb finansowo – księgowych na temat 

możliwości stosowania polityki bilansowej w praktyce. Wynika to często z ograniczenia ewidencji 

księgowej do informacji wymaganych przez prawo podatkowe. Szczególnie wyraźne jest to w przy-

padku małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Schemat 5. Możliwości kreowania sprawozdań na tle przepisów prawa 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejną przyczyną, hamującą wykorzystanie polityki bilansowej jest konieczność zastosowania 

bardziej skomplikowanych rozwiązań księgowych. Przykładowo, dualne ujęcie amortyzacji (w wersji 

bilansowej i podatkowej), spowoduje konieczność wykazania w ewidencji księgowej różnic przej-

ściowych. Dlatego w praktyce w takim przypadku amortyzacja podatkowa jest prowadzona pozaksię-

gowo. 

Ponadto przedsiębiorstwa nie wykorzystują polityki bilansowej obawiając się przekroczenia gra-

nicy między rachunkowością kreatywną w sensie pozytywnym a rachunkowością kreatywną w sensie 

negatywnym (rachunkowością agresywną), wykraczającą poza ogólnie przyjęte normy. Obawa ta 

wiąże się z konsekwencjami kontroli skarbowej, negatywnej opinii biegłego rewidenta czy też braku 

akceptacji sprawozdań przez innych adresatów sprawozdań. 

Analizując możliwość stosowania rachunkowości kreatywnej przez pracowników działów księ-

gowych w badanych przedsiębiorstwach należy określić stopień przygotowania zatrudnionych w ko-

mórkach organizacyjnych do realizacji takich zamierzeń. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w 

pracy przez pracowników działów finansowo-księgowych zostało zaprezentowane na schemacie 6. 

Badani pracownicy z działów księgowych w przeważającej większości twierdzą, iż są odpowied-

nio przygotowani do realizacji założeń polityki bilansowej. Aż 70% osób z tej grupy zawodowej 

twierdzi, iż ma wiedzę merytoryczną do stosowania instrumentów tej polityki oraz aż około 80% za-

trudnionych w badanych jednostkach uważa, że posiada konkretne przygotowanie praktyczne w tym 

kierunku. 
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Schemat 6. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy przez pracowników działów księ-

gowych 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

W kwestionariuszu ankietowym skierowanym do pracowników badanych podmiotów, ujęto rów-

nież zagadnienie dotyczące korzystania ze znajomości języków obcych. Umiejętności lingwistyczne 

są częstym elementem występującym w procedurze doboru do organizacji, zatem także warunkiem 

koniecznym przy staraniu się o przyjęcie kandydata do pracy. Fakt ten należy oceniać pod kątem po-

trzeby kontaktów przedsiębiorstwa z podmiotami funkcjonującymi na rynkach międzynarodowych. 

Jednakże ankietowani wskazali, że w ponad 50% badanej grupy nie korzystają wcale z tej umiejętno-

ści. 

Stosowanie instrumentów polityki bilansowej w pracy w dziale księgowym wymaga korzystania 

z narzędzi informatycznych. Stopień używalności komputerów na stanowiskach pracy oraz poszcze-

gólnych typów oprogramowania został zaprezentowany na schemacie 7.  

Praca w dziale księgowości nieodłącznie kojarzy się z pracą z wykorzystaniem komputerów. Po-

nad 85% badanych pracowników wskazuje na konieczność pracy na komputerze w codziennym wy-

konywaniu swoich obowiązków na stanowisku pracy. Ze znajomości systemu finansowo-księgowego 

zawsze korzysta 22 % badanych osób, natomiast tylko 10% zatrudnionych przyznaje, że używa bardzo 

często innych programów i systemów. 20% ankietowanych twierdzi, iż na co dzień wykorzystuje edy-

tor tekstu, a 17% objętych kwestionariuszem pracowników informuje, że bardzo często pracuje na 

arkuszu kalkulacyjnym. 

W prawidłowym realizowaniu założeń polityki bilansowej istotne mogą być relacje między pra-

cownikami w danej grupie organizacyjnej, zarówno formalnej, jak i grupach nieformalnych. Umiejęt-
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ność korzystania uczestniczących w badaniu pracowników ze zdolności interpersonalnych i komuni-

kacji w komórkach organizacyjnych przedstawiono na schemacie 8. 

 

Schemat 7. Zastosowanie narzędzi informatycznych na stanowiskach pracy w działach księ-

gowych 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Analizy wskazują, że badani pracownicy przyznają, że praca w dziale księgowości opiera się na 

odpowiedniej komunikacji i tworzeniu odpowiednich stosunków interpersonalnych, budujących war-

tościową kulturę organizacyjną. Ponad 65% badanych osób twierdzi, że na co dzień wykorzystują 

posiadane umiejętności komunikacji, a około 40% ankietowanych pracowników wskazuje na koniecz-

ność systematycznego używania umiejętności interpersonalnych w wykonywaniu zadań i obowiązków 

na stanowiskach pracy. 

 

3. Uwagi końcowe 

Przytoczone wyniki badań pokazują wyraźnie, że w opinii kierowników jednostek gospodarczych 

polityka bilansowa stanowi ważny element polityki gospodarczej przedsiębiorstwa lecz nie wykorzy-

stywany w pełnym zakresie. Przytoczone w referacie wnioski zdają się tłumaczyć te rezultaty. Przyto-

czone wnioski badawcze kadry pracowniczej dotyczące wykorzystania wiedzy, umiejętności, narzędzi 

informatycznych, umiejętności interpersonalnych podczas stosowania rachunkowości kreatywnej 

utwierdza w przekonaniu, iż wymienione cechy są niezmiernie ważne i powinny być brane pod uwagę 

w procesie naboru pracowników do realizacji tego typu zadań.  
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Schemat 8. Wykorzystanie umiejętności interpersonalnych i komunikacji w pracy przez 

pracowników pionów księgowych 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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ANALIZA DOBORU ZAWODOWEGO W DZIAŁACH 

FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
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Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa 

 

1. Wprowadzenie 

Dla współczesnych przedsiębiorstw ważnym zagadnieniem staje się odpowiednie dopasowanie 

posiadanego potencjału intelektualnego do bieżących i przyszłych potrzeb. Przy doborze kadrowym 

ustala się przede wszystkim opisy stanowisk pracy i profile kandydatów oraz procedurę selekcji kan-

dydatów na dane stanowiska pracy. Dobór zawodowy wymaga natomiast czasochłonnej i kosztownej 

analizy nowej sytuacji organizacji na rynku zewnętrznym oraz rzetelnego bilansu potencjału intelektu-

alnego podmiotu. Procedura dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb organizacji nabiera szczegól-

nego znaczenia w procesie budowania przez przedsiębiorstwo odpowiedniej pozycji konkurencyjnej 

na rynku. 

Dobór zawodowy w przedsiębiorstwie powinien być zobiektywizowaną procedurą dążącą do 

ograniczania wpływu subiektywnych odczuć przeprowadzających ocenę na jej wyniki. Można wyko-

rzystać w tym celu standaryzację sposobów oceniania, a także przetwarzania danych o wszystkich 

pracownikach, za pomocą jednakowych toków postępowań, które będą podstawą do podejmowania 

decyzji personalnych. 

 

2. Wyniki badań 

Analizując dopasowanie potencjału pracy do potrzeb przedsiębiorstwa, należy się zastanowić nad 

dopasowaniem konkretnych osób do poszczególnych stanowisk pracy. Prawidłowa budowa profilu 

wymagań, zmusza do odpowiedniego zestawienia listy cech i umiejętności, by wszystkie jej pozycje, 

czyli diagnozowane zmienne, należały do jednej grupy. Przykładowo, jeśli wśród cech profilu wystę-

puje "elastyczność" (stymulanta), to powinna wystąpić "systematyczność" (stymulanta), a nie "brak 

systematyczności" (destymulanta)1. Rozgraniczenie, między stymulantami i destymulatami, często 

przysparza w praktyce spore problemy, pomimo iż należy opierać tworzenie takiego zestawienia na 

                                                 
1 Por. T. Grabiński, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk gospodarczych, Zeszyty Naukowe 

Akademii  Ekonomicznej w Krakowie, Monografia nr 61, Kraków 1984, s. 139; T. Grabiński, Metody określania charakte-

ru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe nr 213, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 

Kraków 1985. 
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przesłankach merytorycznych, to jednak w literaturze przedmiotu znaleźć można formalne procedury 

służące do określania charakteru zmiennych.  

W referacie zaprezentowano analizę doboru zawodowego, którą prowadzono w latach 2002-2004 

w dużych przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Kwestionariuszem objęto w su-

mie 1574 pracowników. W pracy przedstawiono fragmentaryczne wyniki przeprowadzonych analiz 

dotyczące jednej z badanych grup zawodowych – pracowników pionów finansowo-księgowych. W 

tym celu zweryfikowano dopasowanie poszczególnych pracowników do konkretnych profili stano-

wisk pracy. Ustalając profile stanowisk pracy badane przedsiębiorstwa kierują się indywidualnymi 

przesłankami osób zajmujących się wartościowaniem pracy. 

W przeprowadzaniu badania skorzystano z metod taksonomicznych, a konkretnie zastosowano 

taksonomiczny miernik rozwoju2. Do ustalenia profili wybranych stanowisk pomocna była wiedza i 

doświadczenie specjalistów z działów personalnych. Zbudowano matryce, w których umieszczono 

cechy i umiejętności pracowników. Obliczenia oparto na ocenach przeprowadzonych przez kierowni-

ków, które obejmowały 581 osób ocenianych przez bezpośrednich przełożonych w działach finanso-

wo-księgowych. Oceny pracowników dokonano według określonych kryteriów, a wszystkie wyniki 

uzyskane w ten sposób porównywano z poszczególnymi profilami stanowisk pracy w dziale. Wyli-

czenia uzyskane w ten sposób zawarto w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Podstawowe obliczenia na podstawie taksonomicznego miernika rozwoju w pionie 

finansowym 
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Średnia 4,103 4,043 4,053 3,867 4,136 4,055 4,117 3,917 4,084 4,096 4,038 
Odchylenie stan-
dardowe 

0,862 0,955 0,874 1,015 0,846 0,892 0,836 1,006 0,845 0,843 0,871 

Współczynnik 
zmienności 

0,210 0,236 0,216 0,262 0,205 0,220 0,203 0,257 0,207 0,206 0,216 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Uzyskane wyniki pokazują bardzo dobre dopasowanie poszczególnych osób do grup stanowisk 

pracy, a pracowników komórek finansowo-księgowych można zaliczyć do jednorodnych grup stano-

wisk pracy. Nie można zatem wskazać istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami pracowni-

czymi. 

                                                 
2 E. Krok, Wzór na profil. Metody statystyczne wspomagające proces doboru kadr (1), Personel 2002 nr 20 (137) s. 44-46. 
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Dokonując pogłębionej weryfikacji dopasowania pracowników do profili stanowisk pracy, można 

wykorzystać celowo skonstruowane profile wymagań. Ze względu na czasochłonność i uciążliwość 

obliczeń oraz ich przydatność praktyczną, dla analizowanych stanowisk pracy, profile wymagań za-

wierają ograniczoną ilość cech i umiejętności. W zbudowanych matrycach umieszczono również 

przyznane przez ekspertów wagi i wymagany poziom natężenia danej cechy. Wykorzystana w tym 

celu metoda ekspertów, pomaga w określeniu wag dla cech w profilu stanowisk pracy, które przyj-

mowane są za stałe. Każda z cech ma przyporządkowane dwie cyfry, które oznaczają wagę i poziom 

natężenia (na przykład 5/2 – oznacza wysoki poziom natężenia cechy (5), ale nie najwyższy (skala jest 

do 6), natomiast waga wynosi 2, czyli jest o średnim znaczeniu). Wykorzystano metody heurystyczne, 

które pomagają w twórczym rozwiązywaniu problemów. Metody heurystyczne pomagają w rozwią-

zywaniu problemów specjalnych, w których czynniki mają charakter jakościowy i uniemożliwiają w 

ten sposób wykorzystanie aparatu statystycznego. Metody te zostały wykorzystane przy formułowaniu 

profili stanowisk pracy oraz określaniu cech i umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu pracy w 

działach finansowo-księgowych. Zastosowano metody formalno-statystyczne, dzięki którym wagi w 

profilu cech i umiejętności obliczone zostały na podstawie ocen uzyskanych przez poszczególnych 

pracowników. W rezultacie uzyskano listę cech, których znaczenie nie jest na stałe określone w profi-

lu wymagań, lecz zależy od zbiorowości pracowników wykonujących pracę na aktualnie zajmowanym 

stanowisku. Tabela 2 zawiera cechy wraz z wagą i natężeniem dla poszczególnych stanowisk pracy w 

pionie finansowo-księgowym. 

 

Tabela 2. Zmodyfikowane zestawienie cech wraz z wagą i natężeniem pracy w pionie finan-

sowo-księgowym 
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Potencjał pracy (wiedza i umiejęt-
ności praktyczne) 

6/3 5/3 6/3 5/3 5/2 4/3 

Komunikatywność (Umiejętność 
nawiązywania kontaktów)  

5/3 6/2 5/2 5/2 4/2 5/2 

Umiejętność pracy zespołowej 4/2 4/1 4/2 4/2 4/1 4/2 
Podnoszenie profesjonalizmu 
(zdolności łatwego uczenia się) 

3/2 4/2 4/2 4/3 4/2 3/1 

Samodzielność  5/3 5/2 4/3 4/3 4/2 4/3 
Elastyczność 5/3 4/2 3/2 3/2 3/1 3/1 
Dokładność  4/2 4/1 4/3 4/3 4/2 5/3 
Przedsiębiorczość  5/3 4/3 3/2 3/2 3/1 4/2 
Odporność na stres 4/2 4/3 5/2 5/3 4/2 4/2 
Systematyczność  5/3 6/3 5/3 6/3 5/3 5/2 
Umiejętność pracy w szybkim 
tempie  

4/2 4/2 4/3 5/3 4/3 3/2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie matryc zawierających ograniczoną liczbę cech i umiejętności możliwe było prze-

prowadzenie analizy dopasowania badanych pracowników do profili stanowisk pracy. Szczegółowo 

określając zarówno wagę każdej z cech oraz jej natężenie, uzyskane wyniki potwierdziły, że badane 

grupy pracowników są grupami jednorodnymi. Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria oceny oraz 

uwzględniając przyznaną wagę nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy pracownikami w poszcze-

gólnych grupach zawodowych.  

Metodami taksonomicznymi udało się natomiast ustalić częstotliwość przyznawania poszczegól-

nych ocen (w skali od 1-najniższa ocena do 5-najwyższa) dla konkretnych osób, zajmujących stanowi-

ska pracy w analizowanych działach. Oceny te były nadawane przez kierowników, którzy oceniali 

podwładnych względem cech zawartych w tabeli 2. 

Zwierzchnicy w pionach finansowo-księgowych oceniali swoich podwładnych biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

1. potencjał zawodowy; 

2. komunikatywność; 

3. umiejętność pracy zespołowej; 

4. podnoszenie profesjonalizmu;  

5. samodzielność; 

6. elastyczność; 

7. dokładność; 

8. przedsiębiorczość; 

9. odporność na stres; 

10.  systematyczność; 

11.  praca w szybkim tempie. 

Ocena pracowników według takich kryteriów wskazała na dobre dopasowanie pracowników 

działów finansowo-księgowych do poszczególnych stanowisk pracy. Wyniki ocen pokazują bowiem, 

że kadra menedżerska badanych firm wysoko ocenia wszystkie analizowane cechy u swoich podwład-

nych. Uogólniając, można stwierdzić, że: 

1. Potencjał zawodowy został najwyżej oceniony dla 29 głównych księgowych, 57 księgo-

wych, 40 specjalistów ds. finansowych, 28 starszych inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 

50 kontrolerów finansowych oraz 2 kasjerów; zaś dobrą ocenę uzyskał w przypadku: 8 

pracowników zajmujących stanowiska głównych księgowych, 75 - księgowych, 27 - spe-

cjalistów ds. finansowych, 47 - starszych inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 84 - kon-

trolerów finansowych i 10 - kasjerów; 

2. Komunikatywność natomiast oceniono najlepiej dla również 29 osób na stanowiskach 

głównych księgowych, 73 - księgowych, 31 - specjalistów ds. finansowych, 26 - starszych 

inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 42 - kontrolerów finansowych oraz również 2 - ka-

sjerów; zaś wysoko oceniono w przypadku: 9 głównych księgowych, 61 księgowych, 32 
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specjalistów ds. finansowych, 46 starszych inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 82 kon-

trolerów finansowych i 18kasjerów; 

3. Umiejętność pracy zespołowej najwyżej oceniono dla 29 zatrudnionych na stanowisku 

głównego księgowego w badanych jednostkach, 56 osób na stanowiskach księgowych, 25 

- specjalistów ds. finansowych, 34 - starszych inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 46 - 

kontrolerów finansowych oraz 3 - kasjerów; zaś wysoko w przypadku: 8 głównych księ-

gowych, 82 księgowych, 32 specjalistów ds. finansowych, 40 starszych inspektorów (kon-

trolerów rozliczeń), 75 kontrolerów finansowych i 11 kasjerów; 

4. Podnoszenie profesjonalizmu zostało najwyżej ocenione dla 26 głównych księgowych, 55 

księgowych, 26 specjalistów ds. finansowych, 19 starszych inspektorów (kontrolerów roz-

liczeń), 38 kontrolerów finansowych oraz 2 kasjerów; zaś wysoko dla: 7 głównych księ-

gowych, 71 księgowych, 32 specjalistów ds. finansowych, 46 starszych inspektorów (kon-

trolerów rozliczeń), 77 kontrolerów finansowych i 6 kasjerów; 

5. Samodzielność oceniono wysoko i najwyżej dla 36 głównych księgowych, 137 księgo-

wych, 65 specjalistów ds. finansowych, 77 starszych inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 

139 kontrolerów finansowych oraz 12 kasjerów;  

6. Elastyczność zaś uzyskała najwyższe i wysokie noty w przypadku: 37 głównych księgo-

wych, 137 księgowych, 69 specjalistów ds. finansowych, 78 starszych inspektorów (kon-

trolerów rozliczeń), 121 kontrolerów finansowych oraz 9 kasjerów;  

7. Dokładność najwyżej i wysoko oceniono dla: również 37 głównych księgowych, 151 księ-

gowych, 59 specjalistów ds. finansowych, 80 starszych inspektorów (kontrolerów rozli-

czeń), 119 kontrolerów finansowych oraz 13 kasjerów;  

8. Przedsiębiorczość została najwyżej i wysoko oceniono w przypadku 9 głównych księgo-

wych, 137 księgowych, 65 specjalistów ds. finansowych, 66 starszych inspektorów (kon-

trolerów rozliczeń), 113 kontrolerów finansowych oraz 6 kasjerów;  

9. Odporność na stres oceniono najwyżej i wysoko dla 38 głównych księgowych, 127 księ-

gowych, 72 specjalistów ds. finansowych, 83 starszych inspektorów (kontrolerów rozli-

czeń), 123 kontrolerów finansowych oraz 8 kasjerów;  

10. Systematyczność była najwyżej i wysoko zweryfikowana dla 39 głównych księgowych, 

140 księgowych, 62 specjalistów ds. finansowych, 77 starszych inspektorów (kontrolerów 

rozliczeń), 125 kontrolerów finansowych oraz 12 kasjerów;  

11. Praca w szybkim tempie natomiast została najwyżej bądź wysoko oceniona w przypadku 

9 głównych księgowych, 144 księgowych, 69 specjalistów ds. finansowych, 77 starszych 

inspektorów (kontrolerów rozliczeń), 123 kontrolerów finansowych i 8 kasjerów. 

Zatem podsumowując można wyciągnąć następujące wnioski, że: 
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a) potencjał zawodowy w działach finansowo-księgowych w 78,66% jest bardzo wysoko lub 

wysoko oceniany, zatem w dużym stopniu odpowiada na potrzeby kierownictwa 

analizowanych przedsiębiorstw związane z realizacją zadań i celów firmy; 

b) komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej w tych działach zostały wysoko i 

bardzo wysoko zweryfikowane w przypadku 75,9% całej grupy pracowniczej; 

c) podnoszenie profesjonalizmu - 71,77% pracowników tych pionów zostało bardzo wysoko 

i wysoko ocenionych za swoje zaangażowanie w swój rozwój zawodowy; 

d) natomiast miękkie cechy pracowników, weryfikowane na podstawie zbudowanych 

matryc, uzyskały również bardzo wysokie noty u kierownictwa firm, gdyż: 

• samodzielność oceniono tak w aż 80,21% przypadków osób z działów finansowo-

księgowych, 

• 77,62% grupy zostało wysoko ocenionych z punktu widzenia elastyczności w działa-

niu, 

• dla 79% zatrudnionych w tych działach, dokładność została oceniona bardzo wysoko, 

• tylko w 68,16% przypadków przedsiębiorczość została wysoko zweryfikowana, 

• bardzo wysoko oceniono odporność na stres dla 77,62% całej grupy pracowniczej, 

• systematyczność uzyskała wysokie noty w 78,31% przypadków, 

• praca w szybkim tempie zaś została wysoko oceniona dla 74% pracowników tych 

pionów. 

W badanych podmiotach gospodarczych kadra kierownicza wysoko ocenia potencjał zawodowy 

pracowników pionów finansowo-księgowych, co potwierdza korzystna ocena dopasowania potencjału 

pracy do bieżących potrzeb organizacji. Dane można również porównać do wyników analiz ocen uzy-

skanych przez pracowników pozostałych grup zawodowych w badanych podmiotach gospodarczych. 

Zestawienie ocen pracowników w działach finansowo-księgowych, wystawionych przez zwierzchni-

ków (78,66% grupy uzyskało ocenę bardzo wysoką lub wysoką) z wynikami w pozostałych grupach 

zawodowych (takie oceny otrzymało średnio 70% zatrudnionych), wskazuje na bardzo korzystną ten-

dencję w działalności kreowania potencjału zawodowego w tej grupie pracowniczej. Wyższe oceny w 

działach finansowo-księgowych świadczą o realizowaniu poprawnej polityki kadrowej w stosunku do 

tych pracowników, od momentu planowania zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyj-

nych, budowania procedury doboru kandydatów na stanowiska, tworzenia ścieżek kariery zawodowej, 

poprzez dostosowane do potrzeb systemy motywacyjne, szkoleniowe czy oceny. Podobnie komunika-

tywność oraz umiejętność pracy zespołowej zostały ocenione wysoko w działach finansowo-

księgowych dla 75,9% całej grypy pracowniczej, zaś dla pracowników pozostałych działów dla około 

74,5% zatrudnionych. Zaangażowanie w podnoszenie profesjonalizmu uzyskało bardzo dobre noty w 

71,77% analizowanych przypadków pracowników z pionów finansowych, natomiast tylko w 69% 

grup z innych działów. Porównując badane grupy pracownicze można zauważyć, że: 
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• samodzielność jest wyżej oceniana w pionach finansowych niż pozostałych jednost-

kach, gdyż oceniono ją najwyżej w aż 80,21% przypadków osób z działów finanso-

wo-księgowych, oraz w 76,45% - z pozostałej grupy pracowniczej; 

• również dokładność jest wyżej oceniana w grupie pracowniczej z działów finansowo-

księgowych, bo dla 79% zatrudnionych w pionach finansowych została oceniona 

bardzo wysoko i dla 75,58% - w innych pionach; 

• praca w szybkim tempie także została wysoko oceniona dla większej grupy pracow-

ników działów finansowych (74%) niż pozostałych działach (70,06%); 

• systematyczność oceniono bardzo wysoko dla 78,31% pracowników pionów finan-

sowo-księgowych, zaś tylko w około 75% najwyższe noty przyznano w pozostałych 

komórkach organizacyjnych;  

• odporność na stres uzyskała wysokie noty w 77,62% przypadków w grupie pracow-

ników finansowych, zaś 75,87% grupy z innych działów oceniono wysoko; 

• natomiast elastyczność w działaniu jest lepiej oceniana w innych działach (najwyższa 

i wysoka ocena przyznana dla 79,36% osób) niż w działach finansowo-księgowych 

(77,62%); 

• oraz przedsiębiorczość uzyskała więcej wysokich not w grupie pozostałych pracow-

ników (74,13% grupy zawodowej) niż finansowych (tylko w 68,16% przypadków).  

 

3. Wnioski końcowe 

Reasumując można stwierdzić, iż wszystkie zebrane informacje i przeprowadzone analizy wyka-

zują, że kierownictwo badanych podmiotów wysoko ocenia potencjał kadrowy we wszystkich anali-

zowanych działach. Jednak pracownicy z pionów finansowo-księgowych uzyskali szczególnie wyso-

kie noty, co wskazuje na duże zainteresowanie kadry menedżerskiej tą grupą pracowniczą.  

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że gospodarowanie potencjałem pracy w 

badanych grupach zawodowych jest właściwe. Przyznane pracownikom noty przez ich przełożonych 

świadczą o dobrym dopasowaniu pracowników do stanowisk pracy, a zatem o prawidłowo realizowa-

nej procedurze doboru zewnętrznego oraz wewnętrznego pracowników (przesunięć wewnątrz struktu-

ry organizacyjnej). Wskazuje to również na odpowiedni rozwój zawodowy pracowników w badanych 

podmiotach, który pozwala na dopasowanie posiadanego potencjału pracy do zmieniających się po-

trzeb przedsiębiorstwa w jego otoczeniu. Dzięki wszechstronnej ocenie potencjału kapitału ludzkiego, 

możliwe jest we współczesnych przedsiębiorstwach dopasowanie tego potencjału do konkretnych 

stanowisk pracy. Dodatkowo pozwala to na podejmowanie działań rozwojowych, adekwatnych do 

sytuacji, w zakresie polityki kadrowej organizacji. Bowiem potencjał każdego pracownika umożliwia 

firmie szeroki dostęp do wiedzy indywidualnej, która tylko w przedsiębiorstwie ma szansę na ewolu-

cję w kierunku wiedzy organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania kapitału intelektualnego. 
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REZERWY I ICH ROLA W RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

 

Janusz Czerny 

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 

 

1. Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwo, stanowiąc zorganizowany system działający w otoczeniu, przechodzi zgodnie 

z teorią cyklu życia, kolejne etapy rozwoju, tzn. powstanie, wzrost, stabilizację oraz fazę spadkową, 

prowadzącą do likwidacji bądź upadłości. Sposób i czas trwania poszczególnych faz w konkretnym 

przedsiębiorstwie jest różny i może być kształtowany przez czynniki natury wewnętrznej, jak również 

czynniki zewnętrzne. Wraz z przechodzeniem przez poszczególne etapy „życia” zmianie ulega 

hierarchia celów realizowanych przez przedsiębiorstwo.  

Za naczelny cel, który powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, uznaje się powszechnie 

maksymalizację zysku. Maksymalizacja zysku umożliwia bowiem osiągnięcie celu kierunkowego 

przedsiębiorstwa, którym jest jego rozwój. Dzięki stopniowej realizacji tego celu przedsiębiorstwo jest 

w stanie sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się otoczenia, tym samym zapewniając 

kontynuację swej działalności.  

Otoczenie, jak również przyczyny wynikające z wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, 

tworzą czynniki stanowiące bariery dla jego dalszego rozwoju. Przezwyciężanie barier związane jest 

z występowaniem zwiększonego ryzyka gospodarczego. Decyzje mające na celu przezwyciężenie 

barier podejmowane są bowiem w warunkach zwiększonej niepewności co do oczekiwanych ich 

skutków. Sytuacje związane z przezwyciężaniem barier, które powodują zachwianie stanu równowagi 

z otoczeniem, należą niewątpliwie do sytuacji szczególnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

Jednym z istotnych czynników pozwalających na podejmowanie decyzji w warunkach 

zwiększonego ryzyka jest rzetelna informacja płynąca z systemu rachunkowości. Rezerwy tworzone w 

ramach systemu rachunkowości stanowią zabezpieczenie jednostki i stanowią odpowiedź na ryzyko 

występujące w gospodarce rynkowej (rezerwy są wynikiem ryzyka i powinny być odbiciem ryzyka 

podejmowanego przez jednostki). 

W przypadku gdy dojdzie do sytuacji, w której zakłada się przerwanie kontynuacji działalności, 

rola i konieczność tworzenia rezerw są nie mniej istotne dla uzyskania wiernego i rzetelnego obrazu 

sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, niż w trakcie jego normalnego funkcjonowania. W 

sytuacji przerwania zasady kontynuacji działania, szczególnego znaczenia nabiera wycena wartości 

zbywczej majątku przedsiębiorstwa, przy okazji której mogą występować tak zwane ciche rezerwy 
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oraz rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą 

zdolności do kontynuowania działalności. 

Celem opracowania jest prezentacja roli i znaczenia rezerw w rachunkowości, zwłaszcza w 

rachunkowości przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacjach szczególnych.   

 

2. Szczególne sytuacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo, będąc złożoną organizacją o charakterze dynamicznym, podlega ciągłym 

zmianom w czasie. Zmiany te są powodowane częściowo przez otoczenie, a częściowo - stanowią 

efekt realizacji założonych przez przedsiębiorstwo celów. W dziedzinie zarządzania jak i w ekonomii 

od dawna przyjął się termin „cykl życia wyrobu”.  

Na ogół wyróżnia się pięć faz cyklu życia wyrobu1, są to:  

a) faza opracowania wyrobu (wytestowanie, wprowadzenie na rynek),  

b) faza szybkiego wzrostu sprzedaży i zdobycie pozycji na rynku,  

c) okres zaburzeń przez ostrą konkurencję i zwolnienie wzrostu sprzedaży,  

d) faza wieku dojrzałego i nasycenie rynku, 

e) okres zmniejszenia się popytu i stopniowego wycofywania produkcji z rynku na rzecz 

nowych opcji użytkowych.  

Analiza cyklu życia konkretnych wyrobów stanowi podstawę opracowania przyszłego rozwoju 

wytwórczych i handlowych organizacji oraz formułowani strategii wzrostu firmy na bazie relacji 

produkt – rynek.  

Podobnie jak produkt również organizacje podlegają cyklicznym zmianą występującym w czasie. 

Występowanie cyklicznych etapów w życiu organizacji stanowiło podstawę badań i opracowanie 

koncepcji życia organizacji (przedsiębiorstwa). Jedną z najwcześniejszych koncepcji cyklu życia 

organizacji sformułował A.Downs2 wyróżniając trzy etapy rozwoju organizacji, do których zaliczył:  

• walkę o uzyskanie autonomii oraz pozyskanie środków materialnych, finansowych i 

ludzi,  

• szybki wzrost, oparty na kreatywności personelu i innowacyjności,  

• spowolnienie rozwoju charakteryzujące się rosnącym sformalizowaniem reguł 

i procedur. 

Opierając się m. in. na koncepcji A. Downsa, R.E. Quinn i K. Cameron można zaproponować 

ogólny model cyklu życia organizacji wyróżniając cztery fazy o określonej charakterystyce:  

1) faza pierwsza, występująca w okresie przed formalnym powstaniem przedsiębiorstwa (w 

tym czasie następuje sformułowanie programu i polityki ekonomiczno – produkcyjnej), a 

także w momencie jego powołania do życia, 

                                                 

1 Gram H. A., The Canadian Manager, An Introduction to Management, Toronto 1986, s. 91-92. 
2 Gram A. H., op. cit, Quinn R. E., Cameron K., Organizational Life Cycles and Skilting Criteria of Effectiveness, Some 
Preliminary Ewidence, „Management Science”, 1983, s. 33-51. 
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2) faza druga, charakteryzująca się okresem dynamicznego rozwoju (młodości), 

3) faza trzecia (dojrzałości – stagnacji), cechująca się sformalizowaniem struktur, 

zrutynizowaniem działań, umocnieniem i utrzymaniem pozycji w otoczeniu, 

4) faza czwarta (schyłkowa), występująca w przypadku, gdy narastają sytuacje kryzysowe, 

których w chronicznych przypadkach nie da się przezwyciężyć, co prowadzi do likwidacji 

bądź upadłości przedsiębiorstwa. 

Rozpatrując cykl życia organizacji przez pryzmat przedsiębiorstwa można stwierdzić, iż wraz z 

przechodzeniem przez poszczególne fazy życia zmianie ulega hierarchia celów realizowanych przez 

przedsiębiorstwo.  

Powiązanie faz cyklu życia ze zmieniającą się hierarchią podstawowych dla danych faz celów 

przedsiębiorstwa przedstawia zestawienie:  

1. Faza 1 - cele:  

• pozyskanie kapitału,  

• pozyskanie przychylności otoczenia, 

• sformułowanie programu i zasad polityki ekonomiczno – produkcyjnej, 

2. Faza 2 - cele: 

• dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa poprzez maksymalizację zysku, 

• osiągnięcie założonego udziału w rynku, 

3. Faza 3 - cele:  

• osiągnięcie założonego poziomu zysku, 

• utrzymanie udziału w rynku, 

• „wewnętrzny spokój”, 

• przetrwanie firmy, 

4. Faza 4 - cele:  

• przetrwanie firmy, 

• optymalne zaspokojenie wierzycieli w przypadku przerwania zasady kontynuacji 

działania.  

Cele przyjęte przez przedsiębiorstwo są osiągane poprzez realizację założeń przyjętej strategii.  

Strategia jest przyjętą przez kierownictwo spójną koncepcją działania, której wdrożenie ma 

zapewnić osiągnięcie podstawowych celów długookresowych w ramach wybranej domeny działania 

(miejsce działania i odbiorcy). Uwzględniając warunki działania w jakich funkcjonują 

przedsiębiorstwa można wyodrębnić szereg czynników wpływających na strategię przedsiębiorstwa. 

Związane są one z różnym stopniem ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorstwa w związku 

z prowadzoną działalnością. 
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Do najistotniejszych czynników wpływających na wybór strategii przedsiębiorstwa w stosunkach 

z otoczeniem należą3: 

• cel, charakter i skala prowadzonej działalności,  

• możliwości kapitałowe i kadrowe przedsiębiorstwa,  

• skłonności do podejmowania ryzyka,  

• obowiązujące przepisy (dot. w szczególności obciążeń podatkowych),  

• struktura i wysokość kosztów ponoszonych w związku z działalnością 

przedsiębiorstw.  

Zakładając, iż podstawowym celem, do którego powinny dążyć przedsiębiorstwa jest ich rozwój, 

dokonywany głównie poprzez osiąganie zysków, to przyjęciu przez przedsiębiorstwo strategii, której 

realizacja zapewnia rozwój przedsiębiorstwa powinna towarzyszyć analiza uwarunkowań zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

Na drodze realizacji tak założonej strategii przedsiębiorstwo napotyka na szereg barier, ale 

również i czynników pobudzających. 

Przeszkody, napotykane przez przedsiębiorstwo mogą posiadać charakter barier, których 

eliminacja wymaga zmiany strategii, która ma na celu jej dostosowanie do nowych warunków 

funkcjonowania.  

W konkluzji dotychczasowych rozważań można podjąć próbę zdefiniowania sytuacji 

szczególnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.  

Przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji szczególnej, gdy:  

1) realizacja założonych przez przedsiębiorstwo celów napotyka bariery, których 

przezwyciężenie w ramach realizowanej strategii jest niemożliwe,  

2) występowanie barier stanowi przyczynę przewartościowania celów, a co za tym idzie jest 

również przyczyną doboru innej strategii działania,  

3) zostaje naruszony stan homeostazy z otoczeniem, przywrócenie stanu równowagi jest 

uwarunkowane osiągnięciem powodzenia w realizacji nowej strategii działania,  

4) realizacja założonych celów w ramach ich nowej hierarchii odbywa się często 

w warunkach podwyższonego ryzyka gospodarczego (stopień ryzyka gospodarczego jest 

trudny do przewidzenia co wynika m.in. z konieczności podejmowania nierutynowych 

decyzji w ramach nowej dostosowanej do sytuacji strategii np. rozwój przedsiębiorstwa 

poprzez restrukturyzację),  

5) na skutek różnych przyczyn dochodzi do rezygnacji z naczelnego celu przedsiębiorstwa 

jakim jest jego rozwój i przyjęcie strategii zakładającej przerwanie zasady kontynuacji 

działania przedsiębiorstwa,  

                                                 

3 Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998., s. 27. 
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6) podejmowane są działania mające na celu rozpoznanie otoczenia, nawiązanie z nim 

interakcji, pozyskanie zasobów, zapewnienie wiarygodności, projektowanie organizacji 

przyszłego przedsiębiorstwa, którego powstanie jest celem jego założycieli.  

Wymienione wyznaczniki sytuacji szczególnych pojawiają się głównie na skutek występowania 

kryzysów w poszczególnych fazach życia przedsiębiorstwa, których przezwyciężenie jest warunkiem 

koniecznym dla jego przetrwania i dalszego rozwoju.  

Elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest znacznie większy od przeciętnego 

stopień ryzyka cechujący sytuacje szczególne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

 

3. Ryzyko gospodarcze i jego istota 

Ryzyko jest nierozłącznie związane z podejmowaniem decyzji (procesem decyzyjnym). Brak 

pewności co do skutków podejmowanych decyzji towarzyszy każdej działalności gospodarczej. W 

warunkach gospodarki rynkowej, przy wzrastającej konkurencji, element ryzyka nabiera szczególnego 

znaczenia wskutek występowania szeregu zagrożeń immanentnie związanych z gospodarką 

wolnorynkową. 

Zagrożenia te posiadają różny charakter i mogą doprowadzić przedsiębiorstwo do stanu, którego 

skutkiem będzie likwidacja bądź upadłość. 

Różnego rodzaju zagrożenia są spowodowane zarówno przez czynniki zewnętrzne jak i 

wewnętrzne. Do podstawowych czynników o charakterze zewnętrznym, powodującym zagrożenie dla 

dalszej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa należą czynniki: 

• losowe (naturalne), 

• społeczne (niskie dochody ludności, skłonności do zakupu substytutu itp.), 

• polityczne (system podatkowy, skompilowane prawo i procedury administracyjne), 

• gospodarcze (silna konkurencja, niesolidni kontrahenci itp.) 

Czynniki wewnętrzne stwarzające zagrożenie dla dalszej kontynuacji działalności 

przedsiębiorstwa to przede wszystkim: 

• niewłaściwa misja przedsiębiorstwa, 

• kwalifikacje i indywidualne cechy zarządu przedsiębiorstwa, 

• niewłaściwa organizacja pracy, 

• nastawienie i kwalifikacje pracowników, 

• przestarzałe, nieefektywne zaplecze techniczne i technologiczne. 

W ostatnich latach w wyniku globalizacji procesów gospodarczych i konkurencji, wejścia w erę 

informacji, rosnącej dynamiki i złożoności problemów gospodarczych w międzynarodowym 

otoczeniu, wzrost ryzyka jest znaczący. 

Kierownictwo przedsiębiorstw w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie jednostek w tym na 

zawierane transakcje, które nie zawsze okazują się „trafione”. Tym samym ryzyko wpisane jest w 
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każdy proces gospodarczy czy to w skali makro – państwo, Europa, świat czy mikro – jednostka 

gospodarcza, człowiek. Państwo, czyli elity rządzące mogą również wpływać na wzrost szans 

jednostek gospodarczych. Wprowadzając bariery prawne, stwarzając pewne ograniczenia dla 

konkurencji obcej, zmniejsza ryzyko jednostek na rynku wewnętrznym (krajowym). Może to jednak 

wpływać na zahamowanie rozwoju jednostki, na niezadowolenie klientów itd.. Centralne organy 

państwa również są narażone na ryzyko gdyż podejmują liczne decyzje, które pomimo licznych 

prognoz i ustaleń „ex ante” wywołują niezamierzone, często negatywne skutki (nieudane kontakty 

międzynarodowe dotyczące energii, ropy itd.). 

Słowo „ryzyko” wywodzi się z języka włoskiego, gdzie ris(i)co oznacza rafę, która statek 

powinien ominąć.4 Risicare oznacza wiec „odważyć się”. W ty rozumieniu ryzyko oznacza raczej 

wybór niż nieuchronne przeznaczenie. Często ryzyku przypisuje się zabarwienie negatywne. 

Postrzegane jest ono, bowiem jako możliwość powstania straty, prawdopodobieństwo powstania 

straty, możliwość powstania pewnych odchyleń od zamierzonych celów, bądź tez 

prawdopodobieństwo poniesienia nieprzewidzianych wydatków. 

W literaturze przedmiotu pojawiły się różne definicje ryzyka. Według F. Knighta ryzyko oznacza 

ewentualność powstania odchyleń od  stanu oczekiwanego, które da się przewidzieć za pomocą 

rachunku prawdopodobieństwa. Zgodnie z tą definicją wynik ewentualnych odchyleń  jest nieznany. 

Kierunek odchyleń można jednak przewidzieć i może być on dodatni albo ujemny. F. Knight 

stwierdza, że występują dwa rodzaje niepewności związane z możliwością jej pomiaru. Niepewność, 

która można zmierzyć nazywa ryzykiem a miarami ryzyka nazywa trzy rodzaje prawdopodobieństwa:  

matematyczne, statystyczne, szacunkowe. Jeśli wyniku danego działania lub decyzji nie można 

określić przez użycie prawdopodobieństwa to wówczas mamy do czynienia z niemierzalna 

niepewnością.5 

B. Pfeffer wyjaśnia, iż ryzyko jest kombinacją „ elementów hazardu i jest  mierzone 

prawdopodobieństwem, niepewność jest mierzona przez poziom wiary. Ryzyko jest stanem świata, 

niepewność jest stanem umysłu.”6 

Według W. Rowe ryzyko stanowi możliwość urzeczywistnienia się czegoś niepożądanego jest 

zatem negatywną konsekwencją pewnego doświadczenia7. 

Ryzyko stanowi zatem możliwość wystąpienia zdarzeń, niezależnych od przedsiębiorstwa, 

którym nie można zapobiec ani ich przewidzieć, a które przez zmniejszenie wyników użyteczności i 

przez zwiększenie udziałów  odbierają działaniu zupełnie lub częściowo cechę skuteczności, korzyści 

lub ekonomiczności8. 

                                                 

4 Knight E.H. , Risk, Uncertainty and Prefit, Chicago-Londyn 1985, s. 233. 
5 Knight E.H. , Risk, op. cit. s. 233. 
6 Pfeffer B., Insurance and Economic Theory, Illinois 1956, s. 14. 
7 Rowe W.A., An Anatom of Risk, Nowy Jork 1997, s. 24. 
8 Por. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków,  ODDK, Gdańsk 1999, s. 11. 
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Pojęcie ryzyka można rozszerzyć biorąc pod uwagę jego pozytywne działanie tj. szansę 

osiągnięcia zysku. Dlatego też można mówić o ryzyku mając na uwadze jego potencjalnie negatywne 

(wystąpienie straty) jak również potencjalnie pozytywne skutki (możliwość wystąpienia zysku). 

Ryzyko (szansa) przedstawiane jest więc jako pozytywna lub negatywna różnica między 

oczekiwanym a osiągniętym stopniem realizacji celu. Ryzyko – w tym ujęciu – to możliwość 

wystąpienia niepożądanych wyników, które mogą prowadzić do utraty majątku i z drugiej strony 

ewentualność, że oczekiwane wyniki nie zostaną osiągnięte i szansa zostanie utracona. Istota ryzyka 

tkwi przede wszystkim w alternatywach: sukces lub niepowodzenie, zysk lub strata, nagroda lub kara. 

Ryzyko może więc być źródłem awersji, ale też motywem kreatywnego działania9. Posiada ono 

charakter symetryczny: oznacza wielkie szanse i wielkie niebezpieczeństwa. 

Określenie ryzyka wiąże się często z pojęciem niepewności. „Ryzyko” i „niepewność” często 

występują razem, bądź są nawet ze sobą utożsamiane, ale nie oznaczają tego samego. Niepewność 

związana jest z realizacją przyszłych zadań, gdy nie ma możliwości obliczenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego zdarzenia. Od niepewności nie jesteśmy w stanie się ubezpieczyć. Natomiast 

możliwość obliczenia prawdopodobieństwa danego losowego wypadku wiąże się z wystąpieniem 

ryzyka, które możemy uwzględnić w planach i kalkulacjach.  W interesie decydenta leży 

kwantyfikowanie możliwych zagrożeń i uwzględnienie ich w realizowanych zamierzeniach. 

Niepewność więc to sytuacja, w której rozkład prawdopodobieństwa rozbieżności wyników od ich 

wartości oczekiwanych nie jest znany i nie jest możliwy do oszacowania. Ryzyko natomiast jest 

sytuacją, w której istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia wyników większych lub mniejszych od 

przewidywanych i znany jest rozkład prawdopodobieństwa tych wyników od ich wartości 

oczekiwanych10. 

Niepewność bywa określana jako długookresowy stan towarzyszący funkcjonowaniu podmiotów 

gospodarczych na rynku, wynikający z ograniczonej przewidywalności i wieloznaczności zachowań 

podmiotów gospodarczych oraz zawodności procesów realnych i informacyjnych. W krótszych 

okresach niepewność przyjmuje postać ryzyka, będącego dynamicznym zjawiskiem o charakterze 

mierzalnym, w daleko wyższym stopniu przewidywalnym i poznawalnym, z czym wiąże się proces 

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i polityki ryzyka w przedsiębiorstwie. 

Zgodnie z tym poglądem, w praktyce różnica pomiędzy ryzykiem, niepewnością i pewnością nie 

do końca jest określona. W dłuższych okresach granice pomiędzy wspomnianymi zagadnieniami mają 

tendencję do zacierania się, tak jak zmienne mogą być okoliczności, w jakich ryzyko może się 

ujawniać, lub też zmienny może być rozkład prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka. Również 

niepełność informacji, jakimi dysponuje podmiot podejmujący decyzje może wpływać na różne 

postrzeganie ryzyka i niepewności, jak również na różne ich rozgraniczenie. Różnice mogą być 

                                                 

9 Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1998, s. 

10 K. Wanielista, I. Miłkowska, „Słownik Menedżera", Fraktal, Wrocław 1998. 
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spowodowane nie tylko brakiem informacji, ale również różnymi metodami bądź ograniczeniami przy 

określaniu rozkładu prawdopodobieństw będącego kryterium klasyfikacji11. 

Dlatego wielu autorów uważa, że punkt ciężkości nie tkwi w rozróżnieniu tych pojęć, a raczej w 

określeniu źródeł niepewności lub ryzyka. Przyjmuje się w większości przypadków, że niepewność to 

taki stan, w którym przyszłe możliwości i szansę ich wystąpienia nie są znane. Ryzyko występuje wówczas, 

gdy12: 

• rezultat, jaki będzie osiągnięty w przyszłości nie jest znany, ale jest możliwe 

zidentyfikowanie przyszłych sytuacji; 

• znane jest prawdopodobieństwo zrealizowania się poszczególnych możliwości 

w przyszłości. 

W działalności gospodarczej przedsiębiorstw występuje wiele rodzajów ryzyka, dlatego można je 

klasyfikować stosując za podstawę różne kryteria.  

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa i jego uczestnictwa na rynku kapitałowym można 

wyróżnić13: 

• ryzyko rynkowe – jako efekt zmiany wartości aktywów będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa i stanowiących przedmiot obrotu, np. ryzyko zmiany cen na 

rynkach towarowych, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych itd.; 

• ryzyko kredytowe - prawdopodobieństwo niewypełnienia przez kontrahenta warunków 

jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań 

finansowych; obejmuje ono m.in. ryzyko upadłości, ryzyko płynności firmy itd.; 

• ryzyko operacyjne - definiowane jako ryzyko poniesienia strat w wyniku działania 

niesprawnych systemów, niewystarczającej kontroli, błędu człowieka lub niewłaściwego 

zarządzania; 

• ryzyko prawne - związane z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo działalności 

wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych i obejmujące niemożność 

wyegzekwowania warunków kontraktu; 

• ryzyko biznesowe - jako wynik prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności 

gospodarczej i określonych decyzji inwestycyjnych w realizacji przyjętych strategii 

rozwojowych. 

Ryzyko jest przedmiotem zarządzania. Zarządzanie ryzykiem ma na celu wczesne rozpoznanie 

tych obszarów ryzyka w sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej, które umożliwią w długim 

okresie wykorzystanie istniejącego potencjału wyniku jak i budowę nowego, co zapewni kontynuację 

działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. 

                                                 

11 Ibidem. 
12 W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, op. cit. 
13 A. Socik, Przedsiębiorstwo a ryzyko – podejście praktyczne, Rynek Terminowy 2000, nr 4. 
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Efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga, by nie było ono realizowane incydentalnie, lecz 

tworzyło część z integrowanego systemu zarządzania. Proces zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

obejmuje określenie obszarów ryzyka, jego identyfikację, ocenę i sterowanie oraz kontrolę nad 

adekwatnością i efektywnością wykorzystywanych środków, łącznie z odpowiednią 

sprawozdawczością. Zarządzanie ryzykiem nie może być wyodrębnionym spośród innych 

instrumentem zarządzania. Przy budowie tego systemu należy więc uwzględnić jego integrację z 

procesami planowania, informacji i kontroli występującymi w przedsiębiorstwie. 

Istotne jest, że stawianie czoła ryzyku powoduje nieustanne zmiany w organizacji. Dlatego 

zarządzanie ryzykiem nie może być procesem statycznym, ale musi nieustannie dostosowywać się do 

sytuacji. Aktywny system zarządzania ryzykiem służyć ma do osiągnięcia takich celów, jak: 

• zapewnienie egzystencji przedsiębiorstwa; 

• osiągnięcie przyszłych wyników; 

• uniknięcie lub zmniejszenie kosztów ryzyka; 

• wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa. 

Warunkiem efektywnego zarządzania ryzykiem jest właściwa diagnoza czyli określenie obszarów 

ryzyka i jego identyfikacja. 

Zasadniczą podstawę do identyfikacji ryzyka dokonywanej przez przedsiębiorstwo a także przez 

jego otoczenie stanowi system Rachunkowości, a w jego ramach sprawozdawczość finansowa. 

W ramach szeroko rozumianej polityki bilansowej14 przedsiębiorstwo powinno dążyć do ujęcia w 

ewidencji i sprawozdawczości finansowej wpływu dającego się zidentyfikować ryzyka, co stanowi 

wyraz realizacji zasady wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej. 

W kontekście sytuacji szczególnych, w jakich mogą znaleźć się przedsiębiorstwa, realizacja takiej 

polityki jest niezwykle istotna, bowiem decyzje podejmowane w sytuacjach szczególnych, zwłaszcza 

w sytuacjach, gdzie występuje zagrożenie kontynuacji działalności, powinny opierać się na diagnozie 

uwzględniającej wzrastający poziom ryzyka. Ponadto powstanie sytuacji, w której dalsza kontynuacja 

działalności jest zagrożona, może wynikać z faktu niedoceniania i nieujawniania w rachunkowości 

zwiększającego się poziomu ryzyka gospodarczego. 

 

3. Rola i znaczenie rezerw w rachunkowości przedsiębiorstw znajdujących się w 

szczególnych sytuacjach 

Występowanie ryzyka spowodowało pojawienie się odpowiednich potrzeb ewidencyjnych i 

sprawozdawczych. 

                                                 

14 Przez politykę bilansową należy rozumieć ogół zgodnych z prawem decyzji podmiotów gospodarczych, których celem jest 
także ukształtowanie wykazywanych w bilansie: majątku, zobowiązań i innych źródeł finansowania, aby zapewnić 
optymalną realizację założeń gospodarczych. Środkiem tej polityki jest odpowiednie wykorzystanie przepisów prawnych 
pozwalających przy sporządzaniu bilansu i wycenie bilansowej na postępowanie według uznania lub wybór między różnymi 
sposobami postępowania dopuszczonymi przez ustawodawcę (G. Wöhe, Die Handels- und Steuerbilanz, München 1990, s. 
267; za: K. Sawicki i in. [w:] Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, Wrocław 1996.   
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Rachunkowość stanowi system, w ramach którego następuje dokumentowanie, przetwarzanie i 

rejestrowanie informacji gospodarczych, wynikających z realizowanych przez przedsiębiorstwo 

wytyczonych celów i zadań gospodarczych. Realizacja tych zadań nieodłącznie związana jest z 

występowaniem ryzyka, które musi znaleźć odbicie w ewidencji i sprawozdawczości 

przedsiębiorstwa. 

Potrzeby urealnienia danych rejestrowanych przez rachunkowość znajdują swoje odbicie w 

obowiązujących zasadach rachunkowości, gdzie szczególnie ważną w aspekcie tworzenia rezerw jest 

zasada ostrożnej wyceny powiązana ściśle z koncepcją „prawdziwego i wiernego obrazu” (true and 

fair view). 

Rachunkowość stanowiąca język biznesu spełnia szczególną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju 

przedsiębiorstw. Zdarzenie gospodarcze rejestrowane przez system rachunkowości a także stan 

majątku muszą być nieustannie korygowane. Rachunkowość powinna bowiem uwzględnić 

prawdopodobne koszty, zobowiązania lub straty a także fakt zatrzymania w jednostce nie 

podzielonego zysku netto, stanowiącego zabezpieczenie kapitałowe przed stratą. 

Ocena transakcji rejestrowanych przez system rachunkowości dokonywana z punktu widzenia 

oszacowania związanego z nim ryzyka nastręcza wiele problemów. Trudności te nie mogą jednak 

stanowić powodu, dla którego należałoby odstąpić od neutralizowania skutków niekorzystnych 

decyzji i transakcji. W celu zapobieżenia tym negatywnym skutkom przedsiębiorstwo powinno 

tworzyć rezerwy i aktualizować aktywa. Rachunkowość spełnia w tym zakresie zadanie  polegające na 

zabezpieczeniu przyszłej działalności (w tym również kontynuacji działalności). Rachunkowość 

opisując obraz przedsiębiorstwa musi uwzględniać fakt, iż każde działanie, które miało miejsce w 

przedsiębiorstwie, wywoła określone skutki w przyszłości, których zidentyfikowaniu zawsze 

towarzyszy niepewność. 

Można zaryzykować twierdzenie, iż wzrastający stopień skomplikowania rzeczywistości 

gospodarczej (nowe instytucje, nowe formy rozliczania, różnorodne instrumenty finansowe, nowe 

obszary handlowe itp.) niesie za sobą powstanie nowych form ryzyka gospodarczego a także jego 

zwiększenie. 

System rachunkowości powinien nadążać za zmianami występującymi w rzeczywistości 

gospodarczej. Potrzeba ta spowodowała konieczność powstania i doskonalenia dyrektyw, norm 

międzynarodowych i przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości. Opracowane 

normy, wzorce i przepisy mają za zadanie dostosować rachunkowość do zmieniającej się 

rzeczywistości gospodarczej, aby przystosować nie tylko do faktów i zdarzeń, które zaistniały, ale 

również i do tych, których wystąpienie jest przewidywane. 
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Rachunkowość opisująca obraz przedsiębiorstwa powinna uwzględniać fakt, iż każde bieżące 

działanie wywoła określone skutki w przyszłości i że zawsze tym działaniom towarzyszyć będzie 

niepewność15. 

Szacowanie i uwzględnianie ryzyka w rachunkowości, z uwagi na subiektywność takiej oceny, 

nastręcza wiele problemów , co jednak nie może być przyczyną zaprzestania tworzenia rezerw i 

aktualizowania aktywów. Rachunkowość powinna zatem uwzględniać ryzyko gospodarcze poprzez 

tworzenie rezerw w celu zabezpieczenia przed skutkami niekorzystnych decyzji i ewentualnością 

wystąpienia straty. System rachunkowości powinien zatem nie tylko rejestrować zdarzenie, ale 

również uwzględniać ewentualne niekorzystne skutki decyzji i związanych z nimi transakcji, co 

umożliwia zabezpieczenie przyszłej działalności i jej kontynuację. 

Ryzyko występujące w działalności gospodarczej jest zatem bezpośrednią przyczyną tworzenia 

rezerw, które stanowią odbicie w systemie rachunkowości ryzyka podejmowanego przez podmioty 

gospodarcze. 

Wyodrębnić można dwa obszary tworzenia rezerw: 

• rezerwy jawne, niebilansowe (oznaczające korektę składników aktywów; 

prezentowane w informacjach dodatkowych) i bilansowe (prezentowane w pasywach 

bilansu) stanowiące podstawę zabezpieczenia się podmiotów gospodarczych przed 

ryzykiem gospodarczym 

• rezerwy ciche oznaczające wycenę aktywów poniżej ich wartości rzeczywistej a 

także wykazanie kosztów lub zobowiązań zawyżonych. Rezerwy ciche stanowią 

narzędzie ostrożnej wyceny wyniku finansowego i majątku bez pozostawiania 

śladów tych procedur w bilansie. W efekcie przedstawiony zostaje gorszy obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego niż w rzeczywistości 

(realnie istniejący), co zapewnia większy komfort dla zarządzających podmiotem z 

uwagi na większą wartość kapitału podmiotu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla 

wierzycieli. 

W polskim piśmiennictwie z zakresu rachunkowości rezerwy przedstawione są w czterech 

grupach jako: 

• rezerwy kapitałowe, 

• rezerwy na utratę wartości, 

• rezerwy na koszty, 

• rezerwy na zobowiązania i straty.16 

                                                 

15 M.Gmytrasiewicz, Rezerwy a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa, Problemy rachunkowości, nr 10, 
Wyd. Difin, Warszawa 2000. 

16 L.Poniatowska, Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, w: J.Gierusz, N.Jarzemowska, T.Martyniuk, 
Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s.481. 
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Rezerwy, jako tradycyjny instrument polityki bilansowej, stanowią przedmiot regulacji prawnych 

z zakresu rachunkowości i to nie tylko tych o charakterze wewnątrzkrajowym, ale także o zasięgu 

znacznie szerszym, jak Dyrektywy Unii Europejskiej, czy też Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości. 

Obowiązująca od 2002r. ustawowa definicja rezerw zawęża ich zakres do zobowiązań, których 

termin wymagalności lub kwota nie są pewne, a więc wyłącznie do jednego typu rezerw znanego z 

teorii rachunkowości, tj. do tzw. rezerw klasycznych, co jest jednak zgodne z § 10 MSR 37 „Rezerwy, 

zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. 

Uwzględniając kryterium okoliczności tworzenia, wśród rezerw ustawowych można 

wyodrębnić:17 

• rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub 

utratą zdolności do kontynuowania działalności, która powinna być tworzona w 

ciężar kapitału z aktualizacji wyceny, gdy założenie o kontynuacji działalności nie 

jest zasadne (wcześniej nie wymieniana z nazwy w przepisach prawnych), 

• rezerwy tworzone w trakcie działalności prowadzonej przez jednostki, przy 

założeniu, że będzie ona kontynuowana, 

• rezerwę kapitałową jednostek podporządkowanych, będącą efektem konsolidacji 

sprawozdań finansowych, ujawnianą w pasywach skonsolidowanego bilansu w 

grupie kapitałów własnych. 

• Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostki kontynuujące działalność tworzą: 

• w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 

nadzwyczajnych i wykazują w pasywach bilansu jako obce źródła finansowania: 

− rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w 

szczególności na straty z transakcji gospodarczych  w toku, w tym z tytułu 

udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się 

postępowania sądowego, a także rezerwy na świadczenia emerytalne i pochodne, 

− przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub 

zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w 

sposób wiarygodny oszacować wartość tych zobowiązań, 

• rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tj. na dodatnią różnice 

przejściową między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów a ich wartością podatkową, która obciąża koszty bądź też w określonych 

                                                 

17 T.Orzeszko, Pojęcie i rodzaj rezerw w świetle przepisów z zakresu rachunkowości w Polsce po 1990r., [w:] Zeszyty 
Teoretyczne Rachunkowości, Tom 13 (69). 
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sytuacjach bezpośrednio kapitały własne, co jest pewną nowością, gdyż wcześniej 

obowiązujące przepisy takiej możliwości nie przewidywały, 

• w przypadku zakładów ubezpieczeń – także rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, 

zaliczane do kosztów operacyjnych i wykazywane w odrębnej pozycji pasywów 

bilansu; 

• w przypadku banków – również rezerwy z aktualizacji, w tym rezerwy na ryzyko 

związane z działalnością banków obciążające koszty i korygujące wartość aktywów, 

na zabezpieczenie których zostały utworzone przed ich ukazaniem w bilansie, bądź 

też wykazywane w odrębnej pozycji pasywów. 

Bazując na podstawowych cechach zobowiązań, których elementem są rezerwy, można wymienić 

następujące szczegółowe ich cechy, do których należy zaliczyć18: 

1) W bieżącym okresie musi zaistnieć obowiązek wynikający z pewnych przeszłych 

transakcji lub zdarzeń. Może on być efektem nabycia produktów lub usług, już 

poniesionych strat, za które firma jest odpowiedzialna, lub przewidywanych strat, którymi 

firma obciąży siebie samą. 

2) Słuszne i konstruktywne obowiązki bądź obciążenia również powinny być włączone do 

zobowiązań, jeżeli opierają się na konieczności zrealizowania przyszłych płatności w celu 

utrzymania dobrych stosunków z kontrahentami lub jeżeli są zgodne ze zwykłą praktyką 

gospodarczą firmy. 

3) W celu uniknięcia strat w przyszłości swoboda działania w tego typu przypadkach 

powinna być ograniczona do minimum. Dopóki przyszła strata jest prawdopodobna, 

dopóty dokładna znajomość sumy zobowiązań nie jest konieczna. 

4) Zazwyczaj powinna być oznaczona wartość płatności lub sformułowane oczekiwanie, że 

płatność ustalona za pomocą rozsądnego szacunku będzie wymagana w jakimś 

szczególnym czasie w przyszłości, nawet kiedy obecnie dokładny termin zapłaty nie jest 

znany. Czas płatności może być wydłużony poprzez zastąpienie dawnych zobowiązań 

nowymi albo spółka może się wywiązać ze swoich obowiązków przez konwersję obligacji 

na kapitał własny. Możliwość przedłużenia bądź konwersji długu nie jest sprzeczna z jego 

pierwotnym zaliczeniem do grupy zobowiązań. 

5) Zwykle odbiorca płatności bywa znany lub można go zidentyfikować zarówno jako 

jednostkę, jak i jako grupę. Jednak dopóki wierzyciel może zostać zidentyfikowany dzięki 

dacie rozliczenia zobowiązania, dopóty nie jest konieczne, aby płatnik znał tożsamość 

wierzyciela czy kredytodawcy, albo miał w danej chwili wiedzę na ten temat. 

                                                 

18 Por. E. Walińska, Uznawanie zobowiązań w: Teorie rachunkowości – praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 664. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż tworzenie rezerw w przedsiębiorstwie, będące instrumentem 

jego polityki bilansowej ma na celu neutralizowanie skutków niekorzystnych decyzji i transakcji, co 

umożliwia zabezpieczenie przyszłej działalności i jej kontynuację. Bezpośrednią przyczyną tworzenia 

rezerw w rachunkowości jest ryzyko występujące w działalności gospodarczej. 

Rezerwy tworzone w systemie rachunkowości powinny uwzględniać szczególnie ważną zasadę 

jaką jest zasada ostrożnej wyceny, której przestrzeganie związane jest z rozwagą przy stosowaniu 

subiektywnych oceń, niezbędnych dla dokonania oszacowań w warunkach niepewności. 

W kontekście sytuacji szczególnych w jakich mogą znaleźć się przedsiębiorstwa, ten aspekt 

polityki bilansowej nabiera szczególnego znaczenia. 

Rozważne, opierające się na wiarygodnych szacunkach tworzenie rezerw (nie tylko rezerw 

klasycznych wynikających z MSR 37) pozwala na uzyskanie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji 

majątkowej przedsiębiorstwa, co ogranicza ryzyko podjęcia decyzji nietrafnych. 

W sytuacjach szczególnych, cechujących się zwiększonym stopniem ryzyka i koniecznością 

zmiany strategii działania, właściwe jego oszacowanie jest jednym z elementów zapewniających 

osiągnięcie wyznaczonego (dostosowanego do nowej strategii) celu działania. 
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1. Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce wiedza staje się źródłem przewagi konkurencyjnej, a firmy coraz 

częściej budują kompleksowe systemy do monitorowania i zarządzania tym nowym zasobem. Rewo-

lucja informacyjna końca dwudziestego wieku sprawiła, że firmy nie są w stanie zagwarantować sobie 

trwałej przewagi konkurencyjnej tylko poprzez szybkie wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 

oraz poprzez doskonałe zarządzanie finansowe. Warunki działania firm produkcyjnych i usługowych 

w wieku informacji wymagają nowych umiejętności dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. Zdolność 

przedsiębiorstwa do zdobycia i wykorzystania aktywów intelektualnych stała się ważniejsza niż inwe-

stycje i zarządzanie aktywami rzeczowymi [1]. Powstające metody pomiaru i prezentacji aktywów 

niematerialnych starają się nadążyć za rynkiem, wprowadzając obok wskaźników finansowych, szereg 

wskaźników niefinansowych mających na celu lepszy opis nowych zjawisk. Na taką zmianę postrzega-

nia aktywów niematerialnych miały wpływ różne czynniki, z których najistotniejszymi zdają się być [2]: 

• rozwój sektora usługowego,  

• wprowadzenie nowych technologii pozwalających na znaczne ograniczenie zatrud-

nienia w sprzedaży i biurach,  

• deregulacja oraz prywatyzacja,  

• globalizacja,  

• wzrost liczby małych podmiotów, 

• zmiany oczekiwań klientów. 

 

2. Monitor Wartości Niematerialnych 

Monitor Wartości Niematerialnych [3] (IAM - Intangible Assets Monitor) jest metodą pomiaru i 

prezentacji przedsiębiorstwa, zarówno za pomocą tradycyjnych wskaźników finansowych, jak i 

wskaźników niefinansowych dotyczących aktywów niematerialnych, przez ukazanie ich z trzech per-

spektyw: struktury wewnętrznej, struktury zewnętrznej oraz kompetencji indywidualnych. Model ten 

sugeruje, że wskaźniki niefinansowe muszą uzupełniać dane finansowe, jednakże mają one wymiar 

strategiczny, a nie operacyjny. Takie podejście do pomiaru wartości niematerialnych nie jest jednak 

nowym instrumentem kontrolnym, lecz powinno pomagać w lepszym zrozumieniu posiadanych war-
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tości oraz wymianie informacji. IAM zakłada , że ludzie są jedynym źródłem generowania zysku, dla-

tego nie powinni być traktowani jako koszt dla organizacji, ale jako inwestycja przynosząca dochód, a 

ich kompetencje są dla firmy źródłem dobrobytu. Wysiłki ludzi mają natomiast odzwierciedlenie w 

budowie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów organizacji, stąd wprowadzenie pojęcia przedsiębior-

stwa opartego o wiedzę (The Knowledge Organization) [5]. 

 

Schemat. 1. Struktura Monitora Wartości Niematerialnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sveiby K.E., The Intangible Assets Monitor, zamieszczonym na 

stronie internetowej www.sveiby.com. 

W tym artykule szerzej zostanie zaprezentowana struktura zewnętrzna wartości niematerialnych, 

na którą składają się powiązania z klientami i dostawcami, znaki towarowe, posiadane marki oraz 

reputacja. Ma ona następujące cechy: 

1. Niektóre z wartości są zabezpieczone przez odpowiednie przepisy prawne, jednak więk-

szość powstaje i istnieje jedynie w świadomości otoczenia, np. reputacja.  

2. Inwestowanie w ten obszar jest podejmowane z ograniczoną świadomością korzyści, które 

może przynieść, np. akcja reklamowa.  

3. Struktura zewnętrzna jest mało płynna, i w przeciwieństwie do aktywów materialnych 

może, ale nie musi, należeć do firmy.  

4. Wartość ekonomiczna powiązań z odbiorcami, pomimo trudności w jej ocenie, jest bardzo 

ważna, gdyż w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie firmy na rynku. 

5. Odbiorcy nie tylko zapewniają dochód, ale także są dostarczycielami kompetencji. m.in. 

poprzez trening pracowników, a rozpowszechniając informacje o firmie (o jakości usług 

czy produktów) pomagają budować jej wizerunek, ułatwiając tym samym docieranie do 

kolejnych grup klientów. 
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Na schemacie 1 zostały przedstawione wszystkie perspektywy wraz z podstawowymi kategoriami 

wskaźników. W przypadku struktury zewnętrznej wskaźniki niefinansowe spełniają odpowiednie za-

dania:  

1. Wskaźniki wzrostu wskazuje możliwości rozwoju rynków zbytu, wynikający z podej-

mowanych w tym obszarze inwestycji bądź działań. 

2. Wskaźniki odnowy/innowacyjności ukazują, w jakim stopniu struktura zewnętrzna pod-

lega zmianom, w jakim kierunku one przebiegają np. struktura klientów i jej wpływ na or-

ganizację. 

3. Wskaźniki efektywności/wykorzystania odpowiadają na pytania: jak efektywnie działa 

przedsiębiorstwo, czy może są potrzebne zmiany, czy wykorzystany jest potencjał firmy. 

4. Wskaźniki ryzyka/stabilności - starają się opisać, w jakim stopniu posiadane wartości 

niematerialne i prawne są narażone na utratę wartości, choćby poprzez spadek reputacji, 

zmiany na rynku, itd.  

 

3. Wybrane niefinansowe wskaźniki struktury zewnętrznej IAM 

Wskaźniki niefinansowe w obrębie struktury zewnętrznej, jak wcześniej zauważono, można po-

dzielić na cztery kategorie: 

1. Wskaźniki wzrostu struktury zewnętrznej, do których należy: 

• wskaźnik wzrostu organicznego (Organic Growth) - procentowy wzrost sprzedaży 

po odjęciu wpływów od nabycia innych przedsiębiorstw. Jest miarą określającą, w 

jaki sposób strategia marketingowa przedsiębiorstwa jest odbierana przez rynek. 

Wpływy pochodzące od nabytych przedsiębiorstw (Purchased Growth) nie muszą 

być bowiem oznaką rozwoju, jeśli nabycie nie jest zamaskowaną, masową rekrutacją 

grupy fachowców. W przypadku, gdy organizacja nabywa przedsiębiorstwa z innych 

branż, może to oznaczać, że dotychczasowa strategia nie sprawdza się i nie generuje 

odpowiedniego wzrostu. 

2. Wskaźniki odnowy/innowacyjności struktury zewnętrznej, obejmujące: 

• wskaźnik klientów wzmacniających reputację (Image Enhancing Customers) - 

udział  klientów o silnej reputacji w sprzedaży ogółem. Klienci będący liderami w 

danym sektorze rynku, posiadający silną reputację, są bardzo wartościowymi klien-

tami, gdyż ich opinia rzutuje na innych uczestników rynku (dostawców i parterów 

biznesowych). Klienci, którzy są zadowoleni z otrzymanych produktów lub usług re-

klamują je, stając się najefektywniejszą formą zwiększania sprzedaży.   

• wskaźnik sprzedaży do nowych klientów (Sales to New Customers) - udział no-

wych klientów w sprzedaży ogółem. Nowi klienci rozumiani są tu, jako nabywcy o 

krótkiej historii kontaktów z przedsiębiorstwem oznaczanym w latach (najczęściej 

jest to rok, dwa albo trzy lata). Wskaźnik oznacza w jakim stopniu firma jest zdolna 
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do pozyskiwania nowych klientów. Alternatywnym może być wskaźnik udziału no-

wych rynków w sprzedaży ogółem (Sales to New Markets). 

3. Wskaźniki efektywności/wykorzystania struktury zewnętrznej, do których należą: 

• zyskowność na klienta (Profitability per Customer) - średnia z zyskowności klien-

tów. Wskaźnik oparty na zyskowności klientów, w którym podstawą rozliczania 

przychodów i kosztów są poszczególni klienci, a nie produkty, czy usługi. Ukazuje 

on, jaka część z istniejącej bazy klientów generuje zyski, tym samym służąc wyeli-

minowaniu sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma do czynienia z dużą liczbą klientów 

przynoszących straty.  

• sprzedaż na klienta (Sales per Customer) - całkowita sprzedaż przez liczbę klien-

tów. Ponieważ sprzedawanie większej liczby produktów jednemu klientowi jest zwy-

kle prostsze i mniej kosztowne niż znalezienie nowego klienta, dlatego też wskaźnik 

ten określa efektywności posiadanej sieci nabywców. Wysiłek przedsiębiorstwa w 

celu zwiększenia poziomu sprzedaży na klienta powinien być bardzo opłacalny.   

• indeks zwycięstw/porażek (Win/Loss Index) - stosunek wygranych do przegranych 

przetargów. Ten prosty wskaźnik ma zastosowanie w przypadku, gdy firma dużą 

część działalności opiera na przetargach, a informuje on, jak firma postrzegana jest 

przez klientów. 

4. Wskaźniki ryzyka/stabilności struktury zewnętrznej, wśród których występują: 

• indeks satysfakcji klientów (Satisfied Customers Index). Wynik pomiaru stopnia sa-

tysfakcji klientów jest prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem pozwalającym na 

wczesne określenie przyszłych zmian wyniku finansowego. Obecnie wiele firm prze-

prowadza różnego rodzaju ankiety i badania w celu określenia poziomu satysfakcji 

klientów, tak więc nie istnieje jedna metoda obliczania tego wskaźnika. Najważniej-

szymi cechami wybranej metodologii są: powtarzalność procedury oraz określenie 

ścisłych terminów przeprowadzania pomiaru, tak aby istniała możliwość porówny-

wania wyników oraz estymowania trendów. Wyniki pomiarów powinny być porów-

nywane ze wskaźnikami zyskowności oraz efektywności klientów. 

• udział dużych klientów (Proportion of Big Customers) - procentowy udział przy-

chodów ze sprzedaży dla pięciu największych klientów do przychodów ze sprzedaży 

bądź liczba klientów, którzy łącznie mają 50% udział w przychodach ze sprzedaży. 

Wskaźnik ten informuje o stopniu uzależnienia przedsiębiorstwa od największych 

klientów. Jeśli udział ten jest wysoki wskazuje to, że firma ma słabą pozycję, a co za 

tym idzie jej struktura zewnętrzna może być łatwo zachwiana. 

• struktura wieku (Age Structure) - wynik badania struktury wieku klientów, rozu-

mianego jako długość współpracy klientów z przedsiębiorstwem. Długość kontaktów 
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z danym klientem wpływa bezpośrednio na jakość kontaktów oraz zwiększa szanse, 

że klient będzie z firmą związany w dłuższym okresie czasu. Trzeba w tym miejscu 

zaznaczyć, że struktura wieku zmienia się stosunkowo wolno.  

• wskaźnik przywiązania klientów (Devoted Customers Ratio) - udział w przycho-

dach ze sprzedaży klientów związanych z przedsiębiorstwem dłużej niż 5 lat. Służy 

on ukazaniu przywiązania klientów do firmy, a tym samym pomaga ocenić wielkość 

przychodów ze sprzedaży w przyszłości oraz reputację przedsiębiorstwa.  

• wskaźnik powtarzalności zamówień (Freqency of Repeat Orders) - stosunek liczby 

zamówień (zleceń) od „starych” klientów do liczby zamówień ogółem. Przez „sta-

rych” rozumieć można klientów, którzy już wcześniej złożyli choć jedno zamówienie 

(zlecenie). Skłonność klientów do ponownego korzystania z usług, bądź ponownego 

zakupu produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo może wskazywać na przy-

wiązanie klientów do przedsiębiorstwa, wysokiej reputacji, a także o dotarciu do wła-

ściwej grupy odbiorców.  

 

4. Uwagi końcowe 

Wartości niematerialne i prawne są nieodłączną częścią realizowanej strategii przedsiębiorstwa, 

szczególnie w przypadku spółek zaawansowanych technologii, gdyż to one jako pierwsze doświadczy-

ły powstania swoistego „rynku wiedzy”. W przedsiębiorstwach można zauważyć potrzebę szerszego 

dialogu, aby z jednej strony ludzie mieli większe możliwości kreatywnego myślenia, a z drugiej istnia-

ły systemy umożliwiające udział pracowników w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa. Służą temu 

systemy pomiaru i prezentacji, które poprzez łatwość interpretacji wskaźników niefinansowych po-

zwalają na zintegrowanie działań całych przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne w obszarze struk-

tury zewnętrznej, aby wartości oferowana klientowi była coraz większa, a wysiłki poszczególnych 

pracowników miały ten sam kierunek. 
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PREZENTOWANIE REASEKURACJI W DOKUMENTACJI 
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Katedra Finansów i Rachunkowości 

 

1. Wstęp 

Od momentu rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej gospodarki pojawiło się szereg 

przepisów prawnych w zakresie m.in. rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady rachunkowości obowiązującym wszystkie 

jednostki gospodarcze (w tym również zakłady ubezpieczeń) jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 

września 1994r.1 Ustawa ta była przez te wszystkie lata wielokrotnie nowelizowana m.in. w celu 

dostosowania polskiego prawa bilansowego do prawa unijnego. Dotyczy to harmonizacji 

i standaryzacji rachunkowości polskiej z rachunkowością Unii Europejskiej.  

Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie obowiązujących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych 

i dokumentacji księgowej w zakresie reasekuracji zakładu ubezpieczeń.  

 

2. Specyfika rachunkowości ubezpieczeniowej 

Rachunkowość i sprawozdawczość2 zakładów ubezpieczeń i reasekuracji różni się od 

rachunkowości innych podmiotów gospodarczych. Wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności. 

Ewidencja księgowa zakładu ubezpieczeń jest związana, przede wszystkim, z tworzeniem i podziałem 

funduszu ubezpieczeniowego i obejmuje następujące elementy:3 

• ewidencję składek ubezpieczeniowych, tj. ewidencję należności ze składki 

i ewidencję dochodów, 

• ewidencję odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych, tj. ewidencję zobowiązań i 

ewidencję kosztów z tego tytułu, 

• ewidencję rozliczeń ze sprawcami szkód i wypadków, tj. ewidencję roszczeń 

należności i wpływów z tytułu regresów, 

• ewidencję rozliczeń z agentami, pośrednikami, pełnomocnikami, maklerami, 

brokerami, akwizytorami itp., 

                                                 

1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.,Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami. 
2 Por. Hajduga E.: Specyfika sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń, W: Finanse i rachunkowość – teoria i 

praktyka, [Red.] G. Borys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1040, Wrocław 2004r, s. 190. 
3 Paczuła Cz.: Przedmiot i zakres rachunkowości ubezpieczeniowej. „Wiadomości ubezpieczeniowe”, 2001r., nr 5-6.  
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• ewidencję rozliczeń z zakładami ubezpieczeń (będącymi cedentami lub 

cesjonariuszami) z tytułu koasekuracji, reasekuracji czynnej i biernej oraz retrocesji, 

• ewidencję kosztów działalności zapobiegawczej prowadzonej przez zakład 

ubezpieczeń i ewidencję funduszu prewencyjnego, 

• ewidencję rezerw techniczno – ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych i funduszy 

gwarancyjnych, 

• ewidencję lokat czasowo wolnych środków finansowych pochodzących z tych rezerw 

i funduszy, 

• ewidencję wyniku technicznego, tj. wynikającego wyłącznie z operacji 

ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych i rozliczenie wyniku na poszczególne rodzaje 

ubezpieczeń zarówno w ujęciu brutto (oddzielnie w ubezpieczeniach i oddzielnie w 

reasekuracji biernej), jak i w ujęciu na udziale własnym (netto w ubezpieczeniach po 

uwzględnieniu obrotów z tytułu reasekuracji biernej). 

Różnice między rachunkowością podmiotów gospodarczych innych niż banki i ubezpieczyciele 

a rachunkowością jednostek ubezpieczeniowych wynikają ze specyfiki działalności ubezpieczeniowej 

i ze specyfiki produktu ubezpieczeniowego. Zakłady ubezpieczeń funkcjonują na podstawie 

odrębnych przepisów prawnych (w zakresie ubezpieczeń)4, a także na podstawie ustawy 

o rachunkowości5. Cechami charakterystycznymi dla rachunkowości ubezpieczeniowej są m.in. 

odmienna struktura majątku i kapitałów, szczegółowe ewidencje dotyczące lokat, kosztów, 

przychodów z lokat oraz bardzo rozbudowana ewidencja analityczna dotycząca rozrachunków 

z różnych tytułów. Trzeba tutaj również zaznaczyć odmienną prezentację sprawozdań finansowych: 

rozliczenia z reasekuratorami lub cedentami, które mają odzwierciedlenie w bilansie i rachunku 

zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego w sposób dwustopniowy: wynik na działalności 

ubezpieczeniowej (techniczny rachunek zysków i strat) oraz wynik ogólny (ogólny rachunek zysków 

i strat).  

 

3. Dokumentacja księgowa w zakresie reasekuracji – zawieranie i rozliczanie umów 

reasekuracji 

Księgi rachunkowe zakładu ubezpieczeń muszą być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy. 

Zakład ubezpieczeń w ramach działalności ubezpieczeniowej rejestruje na bieżąco zawarte umowy 

reasekuracji czynnej oraz biernej (czyli umowy cesji ochrony ubezpieczeniowej).6 Zapisy dokonywane 

są w rejestrach na podstawie umów reasekuracji (czynnej i biernej). Ponadto do każdej umowy 

wystawiane są dokumenty rozliczeniowe (tzw. rachunki techniczne). Muszą one zwierać informacje 

                                                 

4 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28. 07. 1990 r., Dz. U. z 1996 Nr 11 poz. 62 z późniejszymi zmianami. 
5 Ustawa o rachunkowości z dnia 29. 09. 1994 r., Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami. 
6 §5, ust. 3, pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08. 12. 2003r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

zakładów ubezpieczeń, Dz. U. Nr 218, poz. 2144 z późniejszymi zmianami 
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dotyczące: stron umowy, rodzaju ryzyk objętych umową i okres jej obowiązywania. W dokumentach 

tych powinny znaleźć się również dane umożliwiające ustalenie zakresu ochrony reasekuracyjnej, 

udziału zakładu ubezpieczeń w umowie (w zakresie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych oraz 

podziału zysku z umowy).7 

Rejestr zawartych umów reasekuracji czynnej powinien ujmować:8 

• dane identyfikujące umowę reasekuracji (rodzaj i numer umowy), 

• dane identyfikujące cedenta oraz brokera, jeśli umowa zawarta była za jego 

pośrednictwem, 

• datę rejestracji umowy reasekuracji, datę wejścia jej w życie oraz okresu jej 

obowiązywania, 

• wykaz grup i rodzajów ubezpieczeń objętych umową, 

• dane umożliwiające ustalenie udziału i maksymalnej odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń w umowie reasekuracji czynnej, 

• dane umożliwiające ustalenie na dzień bilansowy salda rozliczeń z każdym cedentem 

z umowy reasekuracji czynnej. 

Rejestr zawartych umów reasekuracji biernej powinien zawierać:9 

• określenie rodzaju umowy oraz jej numeru (jeśli występuje), 

• dane identyfikujące reasekuratorów, ich udział w cesji oraz dane identyfikujące 

brokera, jeśli umowa została zawarta za jego pośrednictwem, 

• datę rejestracji umowy reasekuracji, datę wejścia jej w życie oraz okresu jej 

obowiązywania, 

• wykaz grup i rodzajów ubezpieczeń objętych umową, 

• dane umożliwiające ustalenie udziału i maksymalnej odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń w umowie reasekuracji biernej, 

• dane umożliwiające ustalenie na dzień bilansowy salda rozliczeń z każdym cedentem 

z umowy reasekuracji biernej. 

Przygotowując się do zawarcia umowy reasekuracji czynnej zakład ubezpieczeń i reasekuracji lub 

zakład reasekuracji musi zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, m.in. będzie to własna pozycja 

finansowa i polityka reasekuracyjna, pozycja cedenta na rynku, reasekurowany dział ubezpieczeń, 

proponowana forma reasekuracji, zakres pokrycia, udziały w zyskach itp. W wyniku przeprowadzonej 

                                                 

7 §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08. 12. 2003r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 

ubezpieczeń, Dz. U. Nr 218, poz. 2144 z późniejszymi zmianami 
8 §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08. 12. 2003r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 

ubezpieczeń, Dz. U. Nr 218, poz. 2144 z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2004r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, Dz. U. Nr 282, poz. 2806 
9 §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08. 12. 2003r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 

ubezpieczeń, Dz. U. Nr 218, poz. 2144 z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2004r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, Dz. U. Nr 282, poz. 2806 
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korespondencji lub rozmów pomiędzy reasekuratorem i cedentem oraz po analizie oferty następuje 

podpisanie umowy (jeżeli analiza jest pozytywna i obie strony przyjmują warunki umowy). Zawarcie 

umowy następuje przez podpisanie slipu reasekuracyjnego10, który oferowany jest przez 

reasekuratora.11 Wszystkie dokumenty oraz korespondencja (rachunki) cedenta do reasekuratora jest 

podstawą dla zespołu technicznego i działu księgowości w celu rozliczania zawartych umów. Istotna 

jest weryfikacja bieżąca rachunków nadsyłanych przez cedentów – sprawdza się zgodność rozliczeń z 

umową, udziały itp.  

Przed zawarciem umowy reasekuracji biernej należy opracować program reasekuracyjny, 

w którym analizuje się ryzyka będące przedmiotem reasekuracji i wybiera się umowę reasekuracji 

(proporcjonalna lub nieproporcjonalna). Następnie przygotowuje się slip reasekuracyjny, do którego 

należy dołączyć statystykę przebiegu oferowanego interesu. W dalszej kolejności dokonuje się 

rozeznania na rynku reasekuracyjnym (zarówno krajowym, jak i zagranicznym) w celu 

odpowiedniego doboru partnerów. Następnie wybiera się negocjatora i drogę tych negocjacji. Jeśli 

negocjacje zakończą się pozytywnie następuje plasowanie umowy, czyli dokonuje się proces 

lokowania udziałów u reasekuratorów. Podpisanie samej umowy odbywa się na dwóch poziomach, tj. 

jako umowa wstępna, polegająca na podpisaniu slipu reasekuracyjnego oraz podpisanie ostatecznych 

dokumentów. Wszelkie kopie dokumentów związanych z zawarciem umowy przekazywane  są 

zespołom techniczno – rozliczeniowym i finansowo – rachunkowym w celu dokonania rozliczenia 

tych umów. Przy rozliczaniu umów bardzo ważne są rachunki techniczne – rozliczenie techniczne. 

Przygotowuje się tutaj m.in. bordera składkowe, szkodowe, zestawienie zainkasowanych składek, 

zestawienie rezerw. Na ich podstawie przygotowuje się rachunki techniczno – finansowe, listę 

reasekuratorów, statystykę itp. Tak przygotowane dokumenty należy przesłać reasekuratorom, 

natomiast przebieg płatności sald, który prowadzony jest w pionie finansowo – rachunkowym należy 

dostarczyć działowi reasekuracyjnemu.12 

 

4. Uwagi końcowe 

Dokumentacja księgowa w zakresie reasekuracji opiera się w zasadzie tylko na rejestrach 

zawartych umów reasekuracji czynnej i biernej. Rejestry te muszą być weryfikowane i aktualizowane 

co najmniej na koniec każdego miesiąca. Zapisy w rejestrach dokonywane są na podstawie zawartych 

umów, stąd w treści artykułu pojawiły się informacje dotyczące sposobów zawierania i rozliczania 

umów reasekuracyjnych. Należy pamiętać, że reasekuracja jest zaliczana do szczególnego obszaru 

                                                 

10 slip reasekuracyjny powinien zawierać między innymi: rodzaj i formę umowy reasekuracyjnej, nazwa i siedziba cedenta, 

przedmiot ubezpieczenia, podmiot ubezpieczenia, dział ubezpieczeń (ryzyka), zakres pokrycia i maksymalna 

odpowiedzialność, suma ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, okres trwania umowy, system rozliczeń, system depozytowy 

Za: Darul K.: Reasekuracja, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Lam, Warszawa 1994, s.78. 
11 Por. Darul K.: Reasekuracja, op.cit., s.87. 
12 szerzej: Ibidem., s.77- 85. 
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działalności ubezpieczeniowej, dlatego też posiada własne zasady i techniki ustalania programów 

reasekuracyjnych, zawierania umów i ich rozliczania.   
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1. Istota i zasady budowy ZPK  

Zakładowy plan kont stanowi trzon systemu rachunkowości każdej jednostki gospodarczej pro-

wadzącej księgi rachunkowe (w tym także jednostki non profit) bez względu na formę prawną, czy 

zakres prowadzonej działalności (statutowa, gospodarcza). Od jego zawartości i struktury zależy nie 

tylko sposób prowadzenia ewidencji księgowej i jej pracochłonność, ale także potencjał informacyjny 

rachunkowości, który warunkuje realizację jej nadrzędnej funkcji jaką jest funkcja informacyjna. Dla-

tego konstruując zakładowy plan kont konieczne jest uwzględnienie1: 

• obowiązków informacyjnych wynikających  z prawa bilansowego2, 

• potrzeb informacyjnych formułowanych przez otoczenie, 

• potrzeb informacyjnych  kierownictwa jednostki. 

Ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości3 należy tak opracować plan kont, aby zasto-

sowany w nim podział na konta syntetyczne i analityczne oraz zasady ich funkcjonowania umożliwia-

ły sporządzenie: 

• obligatoryjnych sprawozdań finansowych według prawa bilansowego, 

• obowiązkowych sprawozdań finansowych według przepisów o statystyce publicznej,  

• innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz przeprowadzenie rozliczeń 

finansowych. 

W przypadku, gdy informacje prezentowane w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych nie 

zaspokajają potrzeb informacyjnych otoczenia (np. ZUS-u, kontrahentów, fiskusa), należy w zakłado-

wym planie kont zastosować taką klasyfikację kont, aby móc zaspokoić zwłaszcza te potrzeby otocze-

nia, które cechuje powtarzalność. 

Ważne jest również, by zakładowy plan kont był skonstruowany ze szczegółowością, gwarantującą 

dostosowanie do potrzeb jednostki z uwagi na rodzaj działalności, jej rozmiary, strukturę organizacyj-

ną, a także problemy decyzyjne kierownictwa. Nawiązując do tego wskazane jest sporządzenie katalo-

                                                 
1 T. Kiziukiewicz: Organizacja Rachunkowości, Warszawa PWE, s. 68 
2 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76, poz. 694 ze zm.), rozporządzenie ministra finansów  w sprawie 

szczegółowych zasad rachunkowości dla innych jednostek niebędących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących 

działalności gospodarczej (DzU nr137, poz.1539 ze zm.) 
3 Art. 24, ust. 4, pkt 2 
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gu zweryfikowanych potrzeb informacyjnych w przekroju jednostek organizacyjnych  z uwzględnie-

niem  występujących w nich typowych (powtarzalnych, standardowych) problemów decyzyjnych. 

Odpowiednio do nich powinna być rozbudowana struktura zakładowego planu kont, przy czym czyn-

nikiem, który może ją warunkować, jest stosowana w jednostce forma i technika prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

 

2.Koncepcje budowy zakładowego planu kont  

Przy tworzeniu struktury funkcjonalnej planu kont można zastosować jedną z dwóch koncepcji, a 

mianowicie koncepcję: 

• procesową albo 

•  sprawozdawczą4.  

Każda z nich ma swoją specyfikę, przy czym struktura planu kont opracowana według koncepcji 

procesowej istotnie różni się od układu kont opracowanego według koncepcji sprawozdawczej. Przy 

zastosowaniu koncepcji procesowej układ kont księgi głównej jest tworzony zgodnie z przepływem 

zasobów (majątkowych i finansowych) w trakcie realizacji działalności gospodarczej przez trzy proce-

sy (tj. zaopatrzenia, produkcji i zbytu). Poszczególnym procesom przyporządkowuje się odpowiednie 

zespoły kont, a w ich ramach konta. 

Natomiast zgodnie z koncepcją sprawozdawczą – aktualnie stosowaną - struktura funkcjonalna 

planu kont zostaje podporządkowana układowi treści obowiązujących wzorów bilansu i rachunku 

zysków i strat. Dzięki informacjom z kont odpowiadających swoją zawartością merytoryczną po-

szczególnym pozycjom jest możliwe sporządzanie sprawozdania finansowego. Ponadto bezpośrednie 

powiązanie kont bilansowych z odpowiednimi pozycjami bilansu, a kont wynikowych – z ich odpo-

wiednikami w rachunku wyników (rachunku zysków i strat) tworzy warunki do bieżącej obserwacji 

zmian w stanie poszczególnych pozycji  tych sprawozdań, a tym samym do podejmowania ewentual-

nych decyzji korekcyjnych w zakresie kształtowania ich wartości w ciągu roku obrotowego.  

Oznacza to, że przy konstrukcji  zakładowego planu kont należy przede wszystkim uwzględnić 

obowiązujący jednostkę trzeciego sektora standard sprawozdawczy (uproszczony w jednostkach pro-

wadzących jedynie działalność  statutową i odpowiednio rozwinięty  - w jednostkach prowadzących 

także działalność gospodarczą). 

 

3. Powiązania zakładowego planu kont ze sprawozdawczością finansową jednostki  

non profit 

Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun-

kowych , zaś struktura ksiąg jest  w znacznym stopniu zdeterminowana układem zakładowego planu 

kont . Wynika stąd , iż  zakładowy plan kont powinien być tak zbudowany , aby na podstawie zapisów 

                                                 
4 Szerzej np. W. Szczerek, Rachunkowość w projekcie planu kont, Rachunkowość komentarze do ustawy nr 6/2002r 
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dokonywanych w księgach rachunkowych łatwo można było sporządzić sprawozdania finansowe. Z 

tego powodu konstrukcja  planu kont w znacznej mierze zależy od rodzaju i wersji sprawozdań finan-

sowych , które jednostka ma obowiązek sporządzić na jego podstawie . Rodzaj i wersja sporządzanego 

sprawozdania finansowego mogą zdecydować o liczbie i rodzaju: 

• kont syntetycznych , 

• kont analitycznych , 

• zespołów w planie kont. 

Oznaczenie w planie kont powiązań  sald kont z pozycjami w sprawozdaniach finansowych nie 

jest wymagane przez prawo  bilansowe . Można tego jednak dokonać w celu  ułatwienia sporządzania 

sprawozdania finansowego jednostki non profit prowadzącej działalność gospodarczą. 

Utworzony w jednostkach non profit  prowadzących obok działalności statutowej  także działal-

ność gospodarczą, układ kont  ZPK powinien umożliwić ustalenie: 

a) stanu poszczególnych grup składników aktywów trwałych, 

b) stanu rzeczowych i pieniężnych składników aktywów obrotowych, 

c) funduszy własnych według ich rodzajów i przeznaczenia, 

d) stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych, ich rodzajów, tytułów, 

e) stanu rozrachunków według tytułów, 

f) przychodów  i kosztów z  poszczególnych rodzajów działalności (statutowej, 

gospodarczej), 

g) pozostałych przychodów i kosztów  operacyjnych oraz  przychodów i koszów z operacji  

finansowych, 

h) zysków i strat nadzwyczajnych, 

i) osiągniętego  wyniku (wielkość dodatnia lub ujemna) finansowego. 

Zakładowy planu kont  zbudowany według koncepcji sprawozdawczej uwzględnia w pierwszym 

rzędzie wymagania informacyjne odbiorców zewnętrznych. Wynika to z ukierunkowania rachunko-

wości finansowej na zaspokojenie potrzeb  tych właśnie użytkowników, której narzędziem jest zakła-

dowy plan kont. Nie wyklucza to możliwości takiej rozbudowy kont, zwłaszcza kosztów i przycho-

dów które pozwolą pozyskać dane finansowe niezbędne także do zarządzania jednostką non profit. 

Warto dodać, że wiele danych pochodzących ze sprawozdań finansowych, które  informują o zdarze-

niach dokonanych w przyszłości może być wykorzystana do wytyczenia przyszłości (np. dla decyzji 

rozwojowych). Ich zaletą jest przedstawienie całościowego obrazu jednostki, jej sytuacji majątkowej  

i finansowej, osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów , wielkości  wypracowanego wyniku 

finansowego (nadwyżki dodatniej lub ujemnej).  
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4. Rozbudowa ZPK na potrzeby zarządzania jednostką non profit prowadzącą działalność 

gospodarczą 

Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych to nie jedyny cel prowadzenia 

ksiąg rachunkowych . Równie istotne jest uwzględnienie potrzeb zarządczych jednostki non profit.  

Do podejmowania optymalnych decyzji, zmierzających do osiągnięcia postawionych celów, po-

trzebne są bowiem informacje wykraczające poza zakres sprawozdawczości finansowej . W określo-

nych sytuacjach decyzyjnych istotne  jest poszerzenie i pogłębienie informacji zawartych w ewidencji 

i dokumentacji księgowej . Dotyczy to przede wszystkim informacji o kosztach, przychodach i wyni-

kach finansowych ale także szczegółowych informacji o składnikach aktywów firmy i źródłach ich 

pochodzenia.  

Przy planowaniu struktury  funkcjonalnej zakładowego planu kont dla tych jednostek należy za-

tem uwzględnić zarówno standardy sprawozdawcze , przepisy podatkowe, jak i potrzeby informacyjne  

kierownictwa.. Wszystkie te czynniki mają równorzędne znaczenie. Biorąc przykładowo pod uwagę 

jedynie standardy sprawozdawcze , można stwierdzić , że wynika z nich między innymi konieczność 

stosowania  odpowiadających sobie parami kont przychodów i kosztów oraz takiego prowadzenia 

ewidencji , aby przychodom odpowiadały tylko te koszty , dzięki którym mogły one zaistnieć. Seg-

mentowa  konstrukcja rachunku wyników (rachunku zysków i strat) wymaga ponadto prowadzenia 

odrębnych kont dla każdego segmentu wynikowego. Powinny być one uszczegółowione tak dalece, 

aby można określić wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych w każdym segmencie. 

Podstawowym źródłem do ustalenia  wyniku finansowego i sporządzenia rachunku zysków i strat 

(rachunku wyników) jest funkcjonujący rachunek kosztów. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

stanowią jeden z istotnych zagadnień, które powinny być rozstrzygnięte w ZPK. Przyjęty wariant 

prowadzenia rachunku kosztów wpływa w zasadniczym stopniu na  dobór – w jednostkach non profit 

prowadzących działalność gospodarczą - wariantu rachunku zysków i strat. Ponadto uszczegółowienie  

ewidencji kosztów  i przychodów pozwala zabezpieczyć potrzeby zarządcze ich kierownictwa. 

Od rachunku kosztów należy oczekiwać wielu rzetelnych i odpowiednio szczegółowych informa-

cji umożliwiających: 

• planowanie optymalnej struktury prowadzonej działalności i zmian w tym zakresie, 

• analizę opłacalności prowadzonej działalności , 

• kontrolę i ocenę efektywności działania (gospodarności ) poszczególnych komórek 

organizacyjnych (np. filii), a także całej jednostki , 

• ustalenie  wyników cząstkowych ( zysku,  starty) poszczególnych rodzajów działal-

ności oraz wyniku  globalnego jednostki , osiąganego w roku obrotowym lub w in-

nym okresie sprawozdawczym .   

W ustawie o rachunkowości brak jest szczegółowych uregulowań systemowych dotyczących za-

sad rachunku kosztów. Zagadnienie to pozostawiono w gestii decyzji kierownika  każdej jednostki. 
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Jednakże układ rachunku wyników w sposób pośredni wpływa na rozwiązania dotyczące szczegóło-

wości grupowania kosztów. 

Dowolność wyboru szczegółowości ujęcia kosztów jednostki  non  profit prowadzącej działal-

ność statutową i gospodarczą sprowadza się do5: 

1) ograniczenia  ewidencji kosztów wyłącznie do układu rodzajowego  ( wariant uproszczo-

ny)  , wykorzystując jedynie konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich  rozlicznie”, 

co umożliwia zestawienie rachunku  wyników w postaci porównawczej,  

2) rejestracji kosztów w układzie kalkulacyjnym (przy wykorzystaniu kont zespołu 5 – 

„Koszty według typów działalności i ich rozlicznie”- grupując je według celów dla osią-

gnięcia których  zostały poniesione) wiąże się ze sporządzaniem rachunku zysków i strat  

w wariancie kalkulacyjnym , 

3) prowadzenia  ewidencji  kosztów w obydwu układach (rodzajowym, którego koszty   na-

stępnie rozlicza się na miejsca powstawania i  nośniki kosztów) i kalkulacyjnym, przy za-

stosowaniu  kont zespołów 4 i 5 (wariant rozwinięty). 

Warianty możliwe do przyjęcia ewidencji kosztów przedstawia schemat 1. 

 

Schemat 1. Podstawowe układy ewidencji kosztów 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

W przypadku przyjęcia trzeciego rozwiązania w zakresie ewidencji kosztów , możliwe jest po-

traktowanie układu: 

• rodzajowego jako podstawowego, a układu kalkulacyjnego – jako uzupełniającego,  

                                                 
5 M. Hass—Symotiuk;, Uproszczony wariant ewidencji kosztów w jednostkach non profit  prowadzących działalność statuto-

wą  oraz  gospodarczą, Rachunkowość stowarzyszeń, fundacji, organizacji non profit, nr 6/2004 oraz M. Hass—Symotiuk; 

Ewidencja kosztów działalności statutowej i gospodarczej jednostki non profit –wariant rozwinięty, Rachunkowość stowa-

rzyszeń, fundacji, organizacji non profit, nr 7/2004 

Zespół 4 – „Koszty 
 według rodzajów  
 i ich rozliczanie”  
 
Konta układu  
rodzajowego kosztów 
 
(kryterium 
  rodzajowe) 

 Zespół 5 – „Koszty we-
dług typów działalności i 
ich rozlicznie”  
Konta układu kalkulacyj-
nego kosztów 
 
(kryterium rachunkowe) 

(nośniki) Przekrój    podmiotowy 

(Miejsca                   Przekrój 
powstawania)           podmiotowy 
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• kalkulacyjnego jako podstawowego, a układu rodzajowego – jako uzupełniającego . 

Uproszczony lub rozwinięty wariant rachunku kosztów obejmuje tylko koszty zwykłej działal-

ności operacyjnej . Wprawdzie dotyczy on zasadniczej działalności jednostki to jednak nie zapewnia 

pozyskania pełnego obrazu kształtowania się wszystkich kosztów i efektów jednostki non profit pro-

wadzącej  także działalność gospodarczą. Pełniejszy obraz można otrzymać łącząc rachunek kosztów  

z rachunkiem wyników. Ilustruje to schemat 2. 

 

Schemat  2. Związek rachunku kosztów z rachunkiem wyników  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kierując się przesłankami formalnymi budowę zakładowego planu kont obsługującego koszty i 

przychody zasadniczej działalności operacyjnej (statutowej i gospodarczej) determinuje wybór wa-

riantu sporządzania rachunku zysków i start.  Wariant porównawczy , prezentując układ rodzajowy 

kosztów  wymaga , aby w bieżącej ewidencji następowała klasyfikacja kosztów prostych . Układ ro-

dzajowy kosztów  powinien zatem w praktyce obejmować minimum  określone przez wykaz tych 

kosztów zawarty w wzorze porównawczego rachunku wyników . W praktyce oznacza to konieczność 

wprowadzenia do zakładowego planu kont jednostki  co najmniej poniższego podziału kosztów : 

Rachunek kosztów 

 
Koszty działalności gospodarczej 
 
 
Koszty realizacji zadań  statutowych 

Przychody ze sprzedaży produk-

tów 
Przychody z działalności gospodar-
czej 
 
Przychody z działalności statutowej 

Podatek dochodowy i pozostał 
obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia starty) 

Koszty finansowe (w tym z działal-
ności statutowej) 

Pozostałe koszty operacyjnej         
(w tym z działalności statutowej) 

Straty nadzwyczajne ( w tym z 
działalności statutowej) 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachunek 

zysków i 

strat 

(rachunek 

wyników) 

Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

Pozostałe przychody operacyjne      
( w tym z działalności statutowej)  

Przychody finansowe ( w tym z 
działalności statutowej) 

Zyski nadzwyczajne ( w tym z dzia-
łalności statutowej)  
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• Amortyzacja , 

• Zużycie materiałów i energii, 

• Usługi obce , 

• Podatki i opłaty , 

• Wynagrodzenia , 

• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , 

• Pozostałe koszty rodzajowe . 

Każde z tych rozwiązań umożliwia uzyskanie innego zakresu informacji o kosztach. Wybór roz-

wiązania właściwego wiąże się przede wszystkim z przedmiotem, rozmiarami i formą działalności 

jednostki .  

Decydując się na określone rozwiązanie w zakresie ewidencji kosztów w  ZPK należy mieć na 

względzie fakt , że wszelkie uproszczenia – zwłaszcza nieuzasadnione warunkami działalności -mogą 

narazić jednostkę na brak pełnej informacji , potrzebnej do oceny poziomu kosztów, analizy oraz oce-

ny działalności , co w konsekwencji prowadzić może  nie do obniżenia , lecz do wzrostu kosztów. 

Nie ulega jednak wątpliwości , iż w warunkach , gdy uproszczenia są w pełni uzasadnione prze-

słankami merytorycznymi , należy je konsekwentnie stosować z uwagi na fakt , że proces ewidencji i 

rozliczeń jest na ogół bardzo kosztowny  . 

 

5. Warunki stosowania ZPK 

Konstruując zakładowy plan kont według należy pamiętać, że przyjęte w nim  rozwiązania muszą 

być stosowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany można wprowadzić ze skutkiem od pierwszego dnia  

roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji w tym zakresie. W takim przypadku trzeba 

sporządzić aneks do ZPK, informujący o dokonanych zmianach i ich przyczynach, aby zapewnić po-

równywalność danych finansowych dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym do-

konano zmian. Ponadto w informacji dodatkowej należy określić wpływ tych zmian na sprawozdanie 

finansowe wymagane innymi przepisami prawnymi, np. przepisami podatkowymi , jeżeli zostało ono 

sporządzone za okres , w którym te rozwiązania uległy zmianie. 

Jeśli wystąpi taka konieczność  należy dokonać zmiany wykazu kont księgi głównej przez: 

a) pominięcie kont syntetycznych, które nie znajdą zastosowania w jednostce,  

b) nadanie im innych , nowych nazw lub symboli, 

c) wprowadzenie dodatkowych kont (syntetycznych, analitycznych, czy korygujących). 

W jednostkach non profit prowadzących działalność gospodarczą  może to dotyczyć w szczegól-

ności kont zespołów: 

• 4 - „Koszty według rodzajów”,  

• 5 - „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”,  

• 6 - „Produkty i rozliczenie międzyokresowe” i  
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• 7 - „Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem”.  

Wiąże się to z potrzebą monitorowania kosztów i przychodów  każdego rodzaju działalności  oraz 

ustalania osiągniętego  wyniku finansowego. 

Na rozbudowę wykazu kont syntetycznych i analitycznych wpływa wielkość jednostki non profit. 

Im większe jest ta jednostka, tym bardziej uzasadnione jest poszerzenie wykazu kont syntetycznych. 

Odwrotna sytuacja występuje w małych i średnich jednostkach, gdzie wykaz kont syntetycznych jest 

ograniczony. W przypadku, gdy pojawią się nowe potrzeby informacyjne, należy rozwinąć konta 

szczegółowe (rozbudować ewidencję analityczną). 

Warto podkreślić, że wszystkie błędy  popełnione  przy konstruowaniu zakładowego planu kont, 

ograniczają użyteczność informacji dostarczanych przez rachunkowość jednostki non profit. Może się 

to przejawiać nadmiarem jednych i niedoborem innych istotnych informacji przy znacznym koszcie 

ich generowania. 
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SPECYFIKA ZASAD RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 

– WYBRANE ZAGADNIENIA 

 

Monika Kaczurak-Kozak 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Zakład Ekonomii i Zarządzania 

 

Podmioty funkcjonujące w gospodarce zobowiązane są do ewidencji zdarzeń gospodarczych we-

dług jednakowych i spójnych zasad wyznaczonych przez naukę rachunkowości oraz zgodnych z obo-

wiązującymi regulacjami prawnymi. 

Jednostki sektora publicznego prowadzą rachunkowość zgodnie przepisami ustawy o rachunko-

wości, ustawy o finansach publicznych i ich przepisów wykonawczych. Ponadto muszą również 

uwzględniać w systemie prowadzonej rachunkowości rozstrzygnięcia zawarte w innych ustawach, np. 

o systemie oświaty, o gospodarce nieruchomościami.  

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych określana jest mianem „rachunkowość 

budżetowa”. Definiuje się ją jako „system gromadzenia danych, ich przetwarzania i prezentacji infor-

macji w mierniku pieniężnym dla odzwierciedlenia całokształtu zjawisk związanych z wykonaniem 

budżetu. Informacje te umożliwiają analizę, ocenę i kontrolę wykonania budżetu, realizacji planów 

finansowych, a także sytuacji majątkowej i finansowej jednostek sektora finansów publicznych.”1 

W rachunkowości budżetowej można wyróżnić trzy rodzaje rachunkowości: 

1. rachunkowość wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

2. rachunkowość jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomoc-

niczych jednostek budżetowych, 

3. rachunkowość podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. 

Należy zauważyć, iż przedstawione rodzaje rachunkowości budżetowej nawzajem się uzupełnia-

ją. Przykładowo w systemie rachunkowości budżetowej występuje równocześnie rachunkowość bu-

dżetu jak i rachunkowość urzędu jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej). 

Oznacza to konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno dla budżetu jak i dla urzędu jed-

nostki samorządu terytorialnego. 

Głównym celem rachunkowości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych do analizy  

i kontroli wykonania budżetu oraz zapewnienia prawidłowości w zakresie wykorzystania środków 

budżetowych.2 Realizacja przedstawionego celu odbywa się według zasad ustalonych w odpowiednich 

uregulowaniach prawnych. 

                                                 
1 Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, T. Kiziukiewicz [red:], DIFIN, Warszawa 2004, s. 52. 
2 Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1971, s. 663. 
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Nadrzędnym aktem prawa, dotyczącym sfery finansów publicznych, jest ustawa o finansach pu-

blicznych3. Jej przepisy regulują i potwierdzają specyfikę oraz zasady finansowania i funkcjonowania 

podmiotów sfery finansów publicznych. Wpływa to w oczywisty sposób na wspomniane podmioty i 

prowadzoną przez nie rachunkowość. Tym bardziej, że art. 11 ust. 4 ustawy nakazuje, aby jednostki 

sektora finansów publicznych stosowały jednolite zasady rachunkowości. 

Podstawową cechą finansów publicznych wynikającą z ustawy jest ich jawność oraz przejrzy-

stość, co ma odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Zasada jawności i przejrzystości realizowana 

jest m. in. w drodze przestrzegania przez jednostki sektora finansów publicznych zasad rachunkowości 

wynikających z ustawy o rachunkowości oraz zasad szczególnych określonych w odpowiednich roz-

porządzeniach.  

Podstawowym aktem prawnym, do którego odwołują się aktualne przepisy prawa obejmujące 

sferę finansów publicznym jest również ustawa o rachunkowości4. Reguluje ona zasady prowadzenia 

rachunkowości przez podmioty sfery finansów publicznych, czyli jest głównym źródłem informacji  

o stanie finansów sektora rządowego i samorządowego. Jednak nie wszystkie jej przepisy mają zasto-

sowanie w sferze finansów publicznych. Podmiotów tej sfery nie dotyczą przepisy rozdziału 5 ustawy, 

tj. „Sprawozdania finansowe jednostki” oraz rozdziału 6 „Sprawozdania finansowe jednostek powią-

zanych”. Obowiązki dotyczące sporządzania i obiegu sprawozdań regulują odrębne rozporządzenia.5 

W rachunkowości budżetowej obowiązują nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w ustawie  

o rachunkowości, do których należą: 

• zasada kontynuacji działalności, 

• zasada ciągłości, 

• zasada memoriałowa, 

• zasada ostrożnej wyceny  

• zasada wyższości treści nad formą, 

• zasada istotności, 

• zasada periodyzacji, 

• zasada współmierności, 

• zasada indywidualnej wyceny. 

Przestrzeganie wymienionych zasad pozwala realizować główną zasadę rachunkowości – zasadę 

prawdziwego i wiernego obrazu. Zobowiązuje ona jednostki do rzetelnego przedstawienia sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

                                                 
3 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, 

poz. 279 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad ra-

chunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jedno-

stek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). 



 86 

Poza ogólnymi zasadami rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości, Minister Fi-

nansów został zobligowany (delegacją zawartą w ustawie o finansach publicznych) do określenia 

szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 14 

rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów ma dotyczyć: 

• jednolitego planu kont dla jednostek sektora finansów publicznych, 

• szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 

i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz jednostek budżetowych 

mających siedzibę za granicą, 

• zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych w zakresie poboru 

i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu. 

Plany kont powinny zostać opracowane w taki sposób, aby: 

1. uwzględniały zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości  

i standardach międzynarodowych, 

2. uwzględniały specyficzne wyrażanie podstawowych kategorii, tzn.: 

• ujęcie dochodów i wydatków w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budże-

tu, którego dotyczą, 

• ujęcie również wszystkich etapów rozliczeń poprzedzających płatność dochodów  

i wydatków, a w zakresie wydatków – także zaangażowania wydatków, 

• naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od nieterminowych płatności nie później niż 

na koniec każdego kwartału, 

• dokonywanie przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych według 

bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału, 

• wycenianie zadłużenia według wartości emisyjnej powiększanej o narosłe kwoty  

z tytułu oprocentowania, 

• wycenianie należności i zobowiązań nominowanych w walutach obcych również we-

dług bieżących kursów walutowych. 

Obowiązkowe prowadzenie ewidencji księgowej na kontach ustalonych przez Ministra Finansów 

jest specyficzną cechą rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. W odniesieniu do 

wymienionych wcześniej trzech rodzajów rachunkowości budżetowej, należy zwrócić uwagę na ist-

nienie kilku planów kont, ustalonych w odpowiednich rozporządzeniach przez Ministra Finansów. 

Wyróżnia się plany kont dla: 

• budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

• jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jedno-

stek budżetowych, placówek, 
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• prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samo-

rządu terytorialnego. 

Obok konieczności stosowania jednolitych zasad rachunkowości jednostki sektora finansów pu-

blicznych zobowiązane są do uwzględniania zasad szczególnych dotyczących: 

• ewidencji wykonania budżetu, 

• ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, 

• wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, 

• sporządzania sprawozdań finansowych. 

Szczególne zasady obejmujące wymienione wyżej sfery reguluje Rozporządzenie Ministra Finan-

sów z 18 grudnia 2001 r. 6 

W zakresie ewidencji wykonania budżetu szczególne zasady rachunkowości budżetowej 

uwzględniają kasowy charakter realizacji budżetu. Jednostki wykonujące budżet ewidencjonują fak-

tyczne wpływy i wydatki dokonane na rachunkach bankowych budżetów oraz rachunkach bieżących 

dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych. Ma to odzwierciedlenie w planie kont 

dla budżetu, w którym nie występują rzeczowe składniki majątku, rozrachunki (oprócz rozrachunków 

budżetu, pozostałych rozrachunków oraz należności i zobowiązań finansowych), przychody, koszty, 

fundusze (występują tylko fundusze dotyczące środków pomocowych). Ponadto dochody i wydatki 

ujmowane w księgach rachunkowych ujmowane są w szczegółowości odpowiadających im podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

Druga grupa szczególnych rozwiązań w rachunkowości dotyczy ewidencji majątku trwałego. 

Wiąże się to z definicją środków trwałych (zawartą w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu), 

zasadami ich amortyzacji i umorzenia oraz aktualizacją wyceny. 

W obowiązujących regulacjach prawnych rozróżnia się dwie kategorie środków trwałych: środki 

trwałe (finansowane ze środków na inwestycje) oraz pozostałe środki trwałe (finansowane ze środków 

na wydatki bieżące).  

Cechą środków trwałych jest ich stopniowe zużywanie się. W myśl ustawy o rachunkowości od-

pisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się poprzez systematyczne, planowe rozłożenie 

wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Jednostki ustalają okres oraz 

stawkę i metodę amortyzacji. Przedstawione zasady nie dotyczą jednostek sektora finansów publicz-

nych. Szczególne zasady rachunkowości zawarte w rozporządzeniu regulują tę kwestię inaczej. 

Podstawowe środki trwałe (jak również wartości niematerialne i prawne) umarza się i amortyzuje 

przy zastosowaniu jednej z dwóch możliwości wyznaczania stawek: według przepisów o podatku 

                                                 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów pu-

blicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). 



 88 

dochodowym od osób prawnych lub według decyzji dysponenta części budżetowej lub zarządu jed-

nostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe zaliczane do pozostałych środków trwałych (oraz po-

zostałe wartości niematerialne i prawne) są umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesią-

cu przyjęcia ich do używania. Powoduje to, że nie występują one w bilansie, gdyż ich wartość równa 

jest zeru. Gruntów i dóbr kultury się nie umarza, czyli ich wartość jest stale równa wartości brutto. 

W rachunkowości budżetowej można zauważyć, że zasada ostrożnej wyceny ma ograniczony za-

sięg. W stosunku do rzeczowych składników majątku obrotowego (aktywów obrotowych) jednostki 

sektora finansów publicznych nie dokonują korekt, gdyż wycenia się je na dzień bilansowy według ich 

wartości wynikających z ewidencji. Odrębnie również rozporządzenie reguluje kwestię odpisów aktu-

alizujących należności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów  

i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na pod-

stawie ustaw obciążają fundusze. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których 

stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych  

w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.  

Ostatnia z wymienionych wyżej sfer dotyczących szczególnych zasad rachunkowości budżetowej 

dotyczy sporządzania sprawozdań finansowych. Jednostki sektora finansów publicznych nie stosują 

przepisów ustawy o rachunkowości zawartych w rozdziale 5 oraz w rozdziale 6. Jak już wspomniano 

obowiązki w zakresie sporządzania i obiegu sprawozdań zawarte są w odrębnych rozporządzeniach. 

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania budżetowe (typu „Rb”)7, a także 

sprawozdania finansowe (bilanse), których wzory podane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów  

z dnia 18 grudnia 2001 roku. 8 

Powyższe zasady9, zarówno wynikające z ustawy o rachunkowości jak i szczególne zasady ra-

chunkowości budżetowej, mają zagwarantować wiarygodność i użyteczność dostarczanych przez ra-

chunkowość informacji. Regulują one sposób prowadzenia rachunkowości przez jednostki sektora 

finansów publicznych. Jej znaczenie w systemie finansów publicznych należy uznać za bardzo istotne. 

Wynika to m.in. z faktu, iż finanse publiczne dotyczą procesów związanych z gromadzeniem i rozdy-

sponowaniem środków publicznych, czyli procesów ściśle związanych z funkcjonowaniem państwa. 

W związku z wciąż zachodzącymi przekształceniami w sferze finansów publicznych (m.in. wni-

kającymi z przystosowania naszego kraju do struktur unijnych) należy spodziewać się również zmian 

w systemie rachunkowości budżetowej i stosowanych zasadach. 

 

                                                 
7 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  

(Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.). 
8 Jak zauważa A.J. Wołoszyn, system sprawozdawczości budżetowej jest dość złożony, ale dotyczy też rozbudowanego zbioru 

informacji, jaki w ramach tego systemu jest tworzony i przekazywany na różnych poziomach. K. Winiarska, A.J. Wołoszyn: 

Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 322. 
9 W opracowaniu przedstawione zostały jedynie wybrane zagadnienia dotyczące zasad rachunkowości budżetowej i różnic 

występujących między zasadami i pojęciami stosowanymi przez jednostki, które nie są zaliczane do sektora samorządowe-

go. 



 89 

Literatura: 

1. Kiziukiewicz T. [red:]: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych. DIFIN, 

Warszawa 2004. 

2. Mała encyklopedia rachunkowości. PWE, Warszawa 1971. 

3.  Winiarska K., Wołoszyn A. J.: Rachunkowość budżetowa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

2004. 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych za-

sad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153,  

poz. 1752). 

6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r.  

Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76,  

poz. 694 z późn. zm.). 



 90 

 

REGRES UBEZPIECZENIOWY W UJĘCIU PRAWA 

BILANSOWEGO I PODATKOWEGO 

 

Maria Kiedrowska 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Rachunkowości 

 

1. Wprowadzenie 

Zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność ubezpieczeniową, przez którą rozumie się 

wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na 

wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych1. Do czynności ubezpieczeniowych zalicza 

się m.in.: zawieranie umów ubezpieczenia, wypłacanie odszkodowań i świadczeń, jak również 

prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych.  

W umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę otrzymaną od ubezpieczającego, zakład 

ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia wypadku przewidzianego 

w umowie. W ubezpieczeniach majątkowych świadczeniem tym jest wypłata odszkodowania za 

szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie2. Po wypłacie odszkodowania zakład 

ubezpieczeń może dochodzić zwrotu od sprawcy szkody - regresu. 

W literaturze z zakresu ubezpieczeń, podejmującej dość często problematykę regresu, zwraca się 

uwagę na jego istotę, rodzaje, zakres stosowania, regulacje prawne3. Brakuje natomiast opracowań 

prezentujących problemy finansowe i rachunkowe regresu ubezpieczeniowego. 

Ogólne zasady rachunkowości regresów, zmienione w ostatnich latach, regulują przepisy: 

• Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości4, zwanej dalej Ustawą, 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń5, zwanego dalej Rozporządzeniem. 

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnych zasad wyceny, ewidencji i prezentacji regresu 

ubezpieczeniowego w sprawozdaniu finansowym zawartych w Ustawie i Rozporządzeniu. 

 

 

 

                                                 
1 Pojęcie działalności ubezpieczeniowej oraz pełen katalog czynności zaliczanych do czynności ubezpieczeniowych określa 

art. 3  ust. 3 – 5 ustawy z dnia 22 maja 2002r. o działalności ubezpieczeniowej(Dz. U. nr 124 poz. 1151) 
2 Określa to art. 805 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr16, poz. 93 ze zm.) 
3 Piszą na ten temat m.in. Sangowski T., Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1997, Małysz F., Regres ubezpieczeniowy  

w świetle przepisów kodeksu cywilnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 10-12/1995r,Myszkowski J., Roszczenie 

regresowe w obszarze ubezpieczeń osobowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 11/12 2002 r.  
4 Dz.U. z 2002r., Nr 76 poz. 694 ze zm. 
5 Dz. U.  Nr 218, poz. 2144, zmienione Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2004r.(Dz. U. Nr 282 poz. 2806)  
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2. Pojęcie i rodzaje regresu ubezpieczeniowego 

Regres to przejście na ubezpieczyciela prawa dochodzenia roszczeń, które przysługują 

ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, ponoszących odpowiedzialność za zdarzenia 

ubezpieczeniowe. T. Sangowski definiuje regres szerzej jako prawo ubezpieczyciela do roszczenia, 

jakie przysługuje ubezpieczonemu lub innej osobie, której wypłacono odszkodowanie od osoby 

odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę6. 

Do korzystania z prawa regresu, w stosunku prawnym ubezpieczenia, uprawniony jest jedynie 

ubezpieczyciel. Wynika to z faktu, że jest on jedyną i wyłączną stroną zobowiązaną do wypłaty 

odszkodowania i tylko on może dochodzić zwrotu wypłaconych odszkodowań. Zgodnie z art. 828 

 §1 Kc ubezpieczyciel uzyskuje prawo do regresu dopiero w momencie pokrycia szkody. Prawo 

regresu, jakie nabywa zakład ubezpieczeń, ma charakter odszkodowania za szkodę i jest traktowane 

jako zwrot tego, co pokrył ubezpieczyciel. Regres jest dochodzeniem zwrotu wypłaconego 

odszkodowania od podmiotów, które zgodnie z prawem, zwyczajem czy tradycją powinny ponieść 

ostateczny ciężar wyrównania szkody. Charakter prawny regresu, zasięg jego stosowania zależą od 

podmiotu, do którego ubezpieczyciel kieruje swoje roszczenie regresowe. W nauce i praktyce 

ubezpieczeń wymienia się dwa rodzaje regresu: regres typowy i regres nietypowy. 

Regres typowy występuje, gdy ubezpieczyciel nabywa uprawnienie regresowe do podmiotów 

stojących poza stosunkiem ubezpieczeniowym, tj. osób trzecich. Ma to miejsce, gdy ubezpieczony, 

będąc poszkodowanym przez osobę trzecią, otrzymuje odszkodowanie od swojego zakładu 

ubezpieczeń. Ubezpieczyciel ten, w momencie wypłaty odszkodowania, nabywa prawo regresu od 

sprawcy szkody. Jeśli sprawca szkody jest ubezpieczony – regres jest kierowany do zakładu 

ubezpieczeń sprawcy. 

W regresie nietypowym  ubezpieczyciel nabywa uprawnienia regresowe do podmiotów, które są 

stronami stosunku ubezpieczenia, tj. do ubezpieczających lub ubezpieczonych. W tym przypadku to 

osoba trzecia jest poszkodowana przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 

Regres ubezpieczeniowy jest ściśle związany z wypłaconymi odszkodowaniami ubezpieczonym 

lub osobom trzecim. Z jednej strony pełni funkcję prewencyjną, z drugiej kompensacyjną. Otrzymany 

regres ubezpieczeniowy zmniejsza koszty techniczne ubezpieczyciela a tym samym poprawia wynik 

finansowy. Z tego też względu bardzo ważne jest opracowanie takiego sposobu wyceny i ewidencji 

regresów, który rzetelnie odzwierciedli rzeczywiste koszty i wynik zakładu ubezpieczeń.  

 

3. Ewidencja regresów ubezpieczeniowych 

W nielicznych opracowaniach z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej prezentowanych jest 

kilka sposobów ewidencji regresów, których odmienność wynika z innego momentu ujęcia należności 

regresowej w księgach rachunkowych a także innego momentu uznania regresu za przychód zakładu 

                                                 
6 Sangowski T., Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1997, s. 32 
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ubezpieczeń. Różny jest także zakres ewidencji księgowej oraz ewidencji pozabilansowej tzw. 

ewidencji technicznej prowadzonej poza pionem księgowości zakładu ubezpieczeń. 

W literaturze wymienia się m.in. następujące podejścia do ewidencji regresów7: 

1. Regres jest ujmowany w ewidencji księgowej, zgodnie z zasadą kasową, w momencie 

zainkasowania; naliczone, a nie otrzymane regresy są ujmowane wyłącznie w ewidencji 

technicznej. 

2. Regres jest ujmowany w księgach w chwili naliczenia należności regresowej jako 

przychód przyszłych okresów. Przychód z regresu powstaje dopiero w momencie jego 

inkasa. W rozwiązaniu tym (podobnie jak w rozwiązaniu 1) na wynik finansowy 

wpływają regresy uzyskane, ale dodatkowo w bilansie w aktywach są wykazywane 

należności z tytułu nie otrzymanych jeszcze regresów a w pasywach - przychody 

przyszłych okresów. Zakres ewidencji bilansowej jest tutaj znacznie szerszy aniżeli w 

rozwiązaniu 1. 

3. W momencie wiarygodnego udokumentowania regresu jest księgowana należność 

regresowa i przychód z tytułu regresów. Na wątpliwe należności regresowe 

ubezpieczyciel dokonuje odpisów aktualizujących księgowanych w ciężar kosztów 

odszkodowań i świadczeń. W rozwiązaniu tym, na wynik finansowy wpływają, co 

prawda, regresy naliczone w bieżącym okresie, ale pomniejszone o regresy uznane za 

wątpliwe oraz powiększone o uzyskane w bieżącym okresie regresy, które w okresach 

poprzednich uznano za wątpliwe (dokonano wcześniej ich aktualizacji). W aktywach 

bilansu ubezpieczyciela są wykazywane należności regresowe, pomniejszone o odpisy z 

tytułu aktualizacji ich wyceny. 

4. W ewidencji księgowej jest ujmowany naliczony regres w momencie wiarygodnego 

udokumentowania jako należność regresowa oraz regres do uzyskania w przyszłości 

(Regres należny), który staje się przychodem dopiero w momencie zainkasowania. Na 

wątpliwe należności regresowe dokonywany jest odpis z tytułu aktualizacji w ciężar 

kosztów odszkodowań, ale księgowany na koncie „Zmiana stanu rezerwy na nie 

wypłacone odszkodowania i świadczenia”. Wartość nie uzyskanego na koniec okresu 

regresu (saldo Ct konta „Regres należny”) jest przeksięgowywana na dobro konta 

„Zmiana stanu rezerwy”. Ostatecznie wynik finansowy zwiększają: zainkasowany regres 

oraz wartość należnego a nie otrzymanego do końca okresu regresu, natomiast wynik 

pomniejszają odpisy z tytułu aktualizacji wątpliwych należności regresowych. Wynik 

finansowy zakładu jest taki sam jak w rozwiązaniu 3 i taka sama jest ostateczna wielkość 

                                                 
7 Zob. Karmańska A., Koszty techniczne ubezpieczyciela – wielowariantowość ujęcia regresów, Rachunkowość. Poradnik 

praktyczny, nr 7-8/2000 r,. Piątek J., Wybrane problemy rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w 

gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. Wąsiewicza A., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997r., s.357 
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odszkodowań i świadczeń wykazana w rachunku technicznym ubezpieczeń. Inne są tylko 

wielkości składowe tej grupy rachunku technicznego.  

Przytoczone rozwiązania ewidencyjne w różny sposób wpływają na wielkość i strukturę wyniku 

technicznego oraz wartość aktywów i pasywów. 

Przyjęte przez zakłady ubezpieczeń rozwiązania dotyczące wyceny i ewidencji regresów muszą 

spełniać wymogi prawa ubezpieczeniowego i bilansowego. Niestety żaden z prezentowanych 

wariantów ewidencji regresów nie odpowiada w pełni aktualnym rozwiązaniom przyjętym w 

znowelizowanej Ustawie i Rozporządzeniu. Z analizy zapisów tych aktów prawnych wynika, że 

ubezpieczyciel w księgach rachunkowych ujmuje obecnie roszczenia regresowe, nie objęte 

oszacowaniem, w momencie ich otrzymania8, a zatem zgodnie z zasadą kasową, księgując je w 

następujący sposób: Dt „Środki pieniężne” i Ct „Otrzymane regresy” 

Nowością aktualnych rozwiązań, zawartych w Ustawie i Rozporządzeniu, jest wykazywanie w 

bilansie oszacowanych na koniec okresu regresów. W konsekwencji, na wynik bieżącego okresu 

wpływają otrzymane regresy oraz zmiana stanu oszacowanych regresów. Ewidencję oszacowanych 

przyszłych regresów można prowadzić na kontach: 

• bilansowym aktywnym – „Oszacowane regresy”, gdzie po stronie Dt księguje się 

naliczone oszacowane regresy na koniec bieżącego okresu, po stronie Ct 

wyksięgowanie regresów z okresu poprzedniego. Konto to wykazuje zawsze saldo 

debetowe.  

• wynikowym – „Zmiana stanu oszacowanych regresów”, gdzie po stronie Ct 

księguje się naliczone oszacowane regresy na koniec bieżącego okresu, po stronie Dt 

wyksięgowanie regresów z okresu poprzedniego. Konto to wykazuje saldo debetowe 

lub kredytowe. Saldo debetowe informuje o zmniejszeniu zaś saldo kredytowe o 

zwiększeniu stanu oszacowanych regresów i odpowiednio zmniejsza lub zwiększa 

wynik techniczny ubezpieczeń.  

Ponieważ w zakładach ubezpieczeń przychody i koszty techniczne oraz rezerwy techniczno – 

ubezpieczeniowe rejestrowane są w szyku rozwartym tzn., że na oddzielnych kontach 

ewidencjonowane są przychody, koszty i rezerwy brutto a na oddzielnych udział w nich 

reasekuratorów, dlatego i ewidencja regresów powinna być prowadzona w wielkościach brutto i na 

udziale reasekuratora. Do ewidencji regresów ubezpieczyciele powinni zastosować konta: „Otrzymane 

regresy brutto” (wynikowe), „Oszacowane regresy brutto” (bilansowe), „Zmiana stanu oszacowanych 

regresów brutto” (wynikowe), a także „Udział reasekuratorów w otrzymanych regresach” (wynikowe), 

Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach (bilansowe), Udział reasekuratorów w zmianie 

stanu oszacowanych regresów (wynikowe).  

                                                 
8 Zob. § 37 ust. 7 Rozporządzenia 
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Ponadto ubezpieczyciele powinni na oddzielnych kontach ewidencjonować bezpośrednie i 

pośrednie koszty postępowań regresowych i windykacyjnych, na które składają się, na przykład, 

koszty wniesienia pozwu sądowego o zwrot odszkodowań, wynagrodzenie komorników za ściągnięcie 

należności regresowej, koszty postępowania spornego. Koszty te powinny być ujęte na kontach 

wynikowych: „Koszty windykacji regresów brutto” oraz „Udział reasekuratorów w kosztach 

windykacji regresów”.  

Ponieważ ten sposób ewidencji regresów ogranicza ewidencję bilansową do regresów 

otrzymanych, to zakłady ubezpieczeń muszą prowadzić bardziej rozbudowaną pozabilansową 

ewidencję techniczną w postaci rejestrów regresów i odzysków z tytułu zawartych umów 

ubezpieczenia. Rejestry regresów, prowadzone wyłącznie dla działalności bezpośredniej, powinny 

zawierać m.in. takie informacje jak9: 

• numer rejestracji szkody, 

• wartość szkody, której regres dotyczy, 

• dane identyfikujące dłużnika, 

• wartości roszczeń, 

• wartość otrzymanego regresu. 

Rejestry te powinny być prowadzone na bieżąco z dużą szczegółowością, umożliwiającą 

ustalenie wartości regresów związanych z daną szkodą, a także regresów w podziale na lata zgłoszenia 

szkody oraz lata zaistnienia szkody, których regresy dotyczą.  

 

4. Zasady wyceny oszacowanych regresów 

Obecnie zakłady ubezpieczeń nie ewidencjonują w księgach rachunkowych na bieżąco 

wszystkich należnych regresów. Zgodnie z § 35 ust. 1 Rozporządzenia, ustalając ostateczną wartość 

przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń, dokonują szacunków wartości przewidywanych, 

przyszłych zwrotów kosztów zakładu na skutek przejęcia roszczeń wobec osób trzecich (regresy) oraz 

praw własności do ubezpieczonego majątku (odzyski). Szacunki takie są ustalane w odniesieniu do 

szkód zaistniałych do dnia bilansowego, odrębnie dla każdego roku zaistnienia szkody. 

Oszacowanie przyszłych regresów powinno być dokonane na podstawie analiz porównawczych 

dotychczasowych oraz prognozowanych wielkości odszkodowań wypłaconych, zwrotów 

odszkodowań oraz zainkasowanych regresów i przejętych odzysków, oczywiście przy zachowaniu 

zasady ostrożnej wyceny. Bardzo istotnym źródłem informacji niezbędnych do wiarygodnego 

oszacowania przyszłych regresów mogą być dane zawarte w rejestrach regresów i odzysków. 

Ubezpieczyciel nie ma pełnej swobody w ustaleniu wielkości oszacowanych regresów, bowiem 

Rozporządzenie w § 35 ust. 5 określa sposób wyznaczenia ich maksymalnej wartości. Górna granica 

oszacowanych regresów jest wyznaczana, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność w danej 

                                                 
9 Zob. § 13 ust. 1 Rozporządzenia 
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grupie ubezpieczeń dłużej niż trzy lata10. W takiej sytuacji, udział otrzymanych (RO) i oszacowanych 

(ROsz) regresów i odzysków w koszcie odszkodowań i świadczeń danego roku zaistnienia szkody 

(Ko) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej udziału otrzymanych regresów i odzysków w 

koszcie odszkodowań i świadczeń z trzech kolejnych lat zaistnienia szkody poprzedzających rok, dla 

którego dokonuje się ustaleń.  

Przykładowo, oszacowane regresy (Rosz4) dla danej grupy ubezpieczeń w czwartym roku 

zaistnienia szkody (Ko4) nie mogą przekroczyć wartości wyznaczonej za pomocą wzoru: 

44
321

4 3
ROKoROsz −

α+α+α
≤  

gdzie 
i

i
i

Ko

RO
=α      (i = 1, 2, 3) 

Przy szacowaniu wielkość regresów i odzysków zakład ubezpieczeń musi uwzględnić 

przewidywane koszty windykacji regresów i odzysków. Oczywiście koszty te pomniejszają wartość 

oszacowanych przyszłych regresów. 

 

5. Regres ubezpieczeniowy w sprawozdaniu finansowym  

Do końca 2004 roku regresy nie występowały jako odrębna pozycja żadnego elementu 

sprawozdania finansowego. Wpływały one pośrednio na wielkość kosztów odszkodowań i świadczeń 

wykazywanych w technicznym rachunku ubezpieczeń działu II. Wcześniej (do 2004 roku) naliczano 

należności regresowe, które wykazywano w aktywach bilansu w grupie D. Należności (Inne 

należności z ubezpieczeń bezpośrednich). 

Obecnie regresy nie tylko pośrednio, ale i bezpośrednio są wykazywane w sprawozdaniu 

finansowym zakładu ubezpieczeń. Począwszy od 2005 roku do pasywów bilansu ubezpieczycieli 

wprowadzono nową grupę E. Oszacowane regresy i odzyski w podziale według wartości brutto i na 

udziale reasekuratora. Grupa ta jest wykazywana ze znakiem minus. Wartość oszacowanych regresów 

i odzysków umniejsza wartość przyszłych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń wykazanych w bilansie 

jako rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia. 

Regresy uzyskane, koszty ich windykacji oraz zmiany stanu oszacowanych regresów występują 

pośrednio w technicznym rachunku ubezpieczeń. Kształtują one poszczególne elementy grupy  

IV. Odszkodowania i świadczenia, w której ujmuje nie tylko się wszelkie wypłaty i obciążenia 

dokonane w okresie sprawozdawczym z tytułu odszkodowań i świadczeń za szkody i wypadki 

powstałe w okresie sprawozdawczym i w okresach ubiegłych, koszty likwidacji szkód, udział w nich 

reasekuratorów, zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia, ale także koszty 

                                                 
10 Ustawodawca nie określa, w jaki sposób oszacować regresy w grupie ubezpieczeń prowadzonej krócej niż trzy lata.  
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windykacji regresów, przychody z tytułu otrzymanych regresów i wszelkie odzyski. W pozycji 

„Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia” jest wykazywana zmiana 

stanu oszacowanych regresów. Wpływ regresów na poszczególne pozycje grupy „Odszkodowania i 

świadczenia” obrazuje tabela 1. 

 

Tabela 1. Przychody i koszty z tytułu regresów w grupie „Odszkodowania i świadczenia”  

Pozycja rachunku 
technicznego 

Pozycja grupy” Odszkodowania i świadczenia” 
(1.1– 1.2 +/-2.1+/-2.2) 

Przychody i koszty z tytułu regresów 

IV.1.1 Odszkodowania i świadczenia wypłacone 
brutto 

+ Koszty windykacji regresów 
-  Uzyskane regresy 

IV.1.2 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach  
i świadczeniach brutto 

- Udział reasekuratorów w uzyskanych   
regresach 

IV.2.1 Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto 

- Zwiększenie stanu oszacowanych  
  regresów brutto 
+ Zmniejszenie stanu oszacowanych 
regresów brutto 

IV.2.2 Udział reasekuratorów w zmianie stanu  
rezerwy na nie wypłacone odszkodowania  
i świadczenia 

- Udział reasekuratorów w zwiększeniu   
stanu oszacowanych regresów 

+ Udział reasekuratorów w zmniejszeniu   
stanu oszacowanych regresów 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jak z powyższego wynika, z rachunku technicznego ubezpieczeń nie można uzyskać pełnej i 

bezpośredniej informacji o przychodach i kosztach regresów. Informacje takie powinny być 

zamieszczone w Informacji dodatkowej.  

 

6. Regres ubezpieczeniowy a podatek dochodowy 

Otrzymane w okresie sprawozdawczym regresy, niezależnie od momentu powstania szkody, 

której dotyczą, stanowią przychód w momencie ich zainkasowania i zwiększają wynik techniczny 

ubezpieczeń. Prawo bilansowe i ubezpieczeniowe zobowiązują ubezpieczyciela do ujęcia w księgach 

rachunkowych, a w konsekwencji w sprawozdaniu finansowym, nie tylko otrzymanych, ale i 

oszacowanych regresów. Oszacowane regresy wpływają na wielkość wyniku technicznego 

ubezpieczeń. Zwiększenie stanu oszacowanych regresów na koniec okresu w stosunku do ich stanu na 

początek okresu wynik techniczny ubezpieczeń zwiększa, natomiast zmniejszenie stanu oszacowanych 

regresów – wynik ten zmniejsza. Powstaje pytanie czy uzyskane regresy oraz zmiana stanu 

oszacowanych regresów wpływają na dochód podatkowy ubezpieczyciela? 

Zgodnie z § 35 ust. 6 Rozporządzenia, począwszy od 1 stycznia 2004 roku, przychodem w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych staje się regres z chwilą otrzymania. A 

zatem, w prawie podatkowym regresy są uznawane zgodnie z zasadą kasową. Można stąd wyciągnąć 

wniosek, że oszacowane na dzień bilansowy regresy nie są uznane przez prawo podatkowe. Ujęcie w 

księgach rachunkowych oszacowanych regresów na koniec okresu powoduje powstanie różnicy 
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przejściowej dodatniej, będącej podstawą do naliczenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. Rezerwa ta jest księgowana w ciężar wyniku finansowego, bowiem naliczone regresy 

zwiększają wynik finansowy.  

 

7. Uwagi końcowe  

Otrzymany regres ubezpieczeniowy jest przychodem zakładu ubezpieczeń, a jego realizacja jest 

zawsze zdarzeniem wtórnym do wypłaty odszkodowań. Regresy otrzymane i oszacowane kształtują 

sytuację finansową ubezpieczyciela, nie tylko poprzez zmniejszenie wydatków i kosztów z tytułu 

odszkodowań i świadczeń, ale także przez wpływ na wielkość wskaźników szkodowości, wielkość 

rozliczeń z reasekuratorami. Zmniejszenie obciążeń ubezpieczyciela, z powodu uzyskania regresów, 

powinno być brane pod uwagę przy kalkulowaniu wysokości przyszłej składki ubezpieczeniowej. 

Udział otrzymanych regresów w kosztach odszkodowań i świadczeń w znacznej mierze zależy od 

skuteczności a także kosztów prowadzonych postępowań regresowych i windykacyjnych. Z tego też 

względu zakłady ubezpieczeń powinny opracować własny system procedur regresowych a także zasad 

dokumentowania, wyceny, ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów działalności regresowej. 
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1. Wprowadzenie 

Analiza wskaźnikowa jest podstawową metodą analizy finansowej banku, która bazując na 

wskaźnikach obliczonych na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, pozwa-

la ocenić sytuację finansową banku. Wskaźnik finansowy wyraża kształtowanie się określonej wielko-

ści finansowej na tle innej wielkości finansowej merytorycznie z nią powiązanej. Analiza wskaźniko-

wa jest zatem pogłębieniem analizy danych dokonywanej w trakcie czytania sprawozdań finansowych. 

Do podstawowych zalet analizy wskaźnikowej należą następujące właściwości wskaźników: 

• mają one charakter sumaryczny, a tym samym umożliwiają w sposób syntetyczny 

wychwycenie najważniejszych informacji ze sprawozdań finansowych; 

• umożliwiają porównanie między bankami oraz obliczenie średnich wielkości w sek-

torze bankowym; 

• są narzędziem wykorzystywanym przy podejmowaniu decyzji; 

• umożliwiają porównania między bankami o różnej wielkości. 

Jednym z merytorycznych obszarów kondycji banku, podlegających analizie wskaźnikowej, jest 

rentowność działalności bankowej, która powinna być uzupełniona o badanie zależności przyczyno-

wo-skutkowych wielkości finansowych wpływających na tę rentowność. 

 

2. Klasyfikacja wskaźników rentowności według stopnia agregacji informacji 

Wskaźniki rentowności banku są najważniejszą grupą wskaźników finansowych, wykorzystywa-

nych do oceny kondycji banku. Ważne jest przy tym uporządkowanie wskaźników finansowych ze 

względu na ich hierarchiczne powiązania1. Przy porządkowaniu wskaźników finansowych ze względu 

na ich współzależności należy uwzględnić poziom syntezy informacji, dzieląc wskaźniki finansowe na 

dwie grupy2: 

• syntetyczne wskaźniki finansowe, 

• cząstkowe wskaźniki finansowe. 

                                                 
1 (patrz E. Nowak: Analiza prawozdań finansowych PWE, Warszawa 2005, s. 55 i 188). 
2 por. A. Kopiński: Metody oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. 

Langego  we Wrocławiu nr 590,  Wrocław 1991, s. 50. 
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Syntetyczne wskaźniki finansowe są to wskaźniki o wysokim stopniu agregacji informacji i dużej 

pojemności informacyjnej. Wskaźniki te reprezentują w zasadzie szeroki, całościowy zakres działal-

ności bankowej lub wpływają na kształtowanie się szerokiego zakresu działań. 

Cząstkowe wskaźniki finansowe są natomiast wskaźnikami o niskim poziomie agregacji informa-

cji i małej pojemności informacyjnej, które reprezentują zwykle wąski zakres działalności banku i 

informują głównie o stopniu zagospodarowania oddzielnych czynników. Zbliżonym koncepcyjnie jest 

podział na wskaźniki globalne (syntetyczne) i wskaźniki szczegółowe3, przy czym ze wskaźników 

szczegółowych należy korzystać wtedy, gdy jest konieczne pełniejsze wyjaśnienie określonego zda-

rzenia lub faktu. Wyróżnienie wskaźników finansowych syntetycznych (globalnych) i cząstkowych 

(szczegółowych) umożliwia hierarchiczne uporządkowanie różnych wskaźników o odmiennych po-

ziomach agregacji informacji. Przy takim uporządkowaniu określony wskaźnik np. rentowności banku 

może być przedstawiony jako wypadkowa wskaźników cząstkowych a niekiedy wskaźnik uznany za 

syntetyczny na danym poziomie agregacji może być wskaźnikiem cząstkowym objętym przez inny 

wskaźnik o wyższym poziomie agregacji. Przedstawianie zależności między wskaźnikami i tworzenie 

struktury (hierarchii) wskaźników w postaci drzewa nazywa się piramidą wskaźnika. Tworzenie pira-

midy wskaźników jest oparte na związkach przyczynowo-skutkowych, jakie występują między róż-

nymi wskaźnikami. Wierzchołek piramidy stanowi wskaźnik, który został uznany za wskaźnik o naj-

wyższym poziomie syntezy informacji. Przez rozkład analityczny tego wskaźnika na wskaźniki cząst-

kowe (szczegółowe) dochodzi się do czynników pierwotnych, wywierających wpływ na kształtowanie 

się rozpatrywanego wskaźnika. 

Najczęściej układy piramidalne tworzy się dla wskaźników rentowności, przyjmując jako wskaź-

nik syntetyczny (globalny) rentowność kapitału własnego (ROE), którym interesują się zarówno wła-

ściciele, jak i potencjalni inwestorzy  Jeżeli wskaźnik rentowności można zapisać w postaci formuły 

matematycznej, to możliwe jest przeprowadzenie analizy polegającej na ustaleniu co spowodowało, że 

wartość tego miernika osiąga dany poziom, albo dokładniej jakie czynniki i w jakim stopniu wpłynęły 

na jego wartość. Zapis miernika w postaci np. iloczynu pozwala określić czynniki oddziałujące na 

badany wskaźnik rentowności, natomiast obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników 

przeprowadza się za pomocą metod badania przyczynowego albo analizy przyczynowej. 

 

3. Metody przekształcania wskaźnika syntetycznego 

Przy budowie układu piramidalnego wykorzystuje się następujące metody przekształcenia wskaź-

nika syntetycznego na wskaźniki cząstkowe4. Przedstawienie wielkości finansowej będącej w liczniku 

jako sumy lub różnicy innych wielkości finansowych można wyrazić następująco: 

                                                 
3 zob. M. Walczak: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998,  s. 93. 
4 ibidem s. 93, 94 
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Takie rozwiązanie może być pomocne przy zamiarze dalszego dekomponowania licznika i mia-

nownika badanego wskaźnika. Kolejna modyfikacja może wiązać się z zastosowaniem nowych wiel-

kości finansowych jednocześnie jako przedmiotu obserwacji i podstawy odniesienia, co ukazuje wzór: 
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⋅=                                                                                         (4) 

Rozwiązanie to może być przydatne, gdy wprowadzana wielkość finansowa pozwala rozszerzyć 

naszą wiedzę o badanym wskaźniku globalnym (syntetycznym). 

 

4. Metoda dekompozycji wskaźnika rentowności 

Jednym z podstawowych sposobów dekompozycji wskaźników rentowności jest metoda Sin-

keya5, w której na szczycie piramidy jest umieszczony wskaźnik rentowności aktywów, od którego 

rozpoczyna się procedurę. Najpierw, podobnie jak w innej metodzie dekompozycji, dokonuje się roz-

kładu wskaźnika ROA na iloczyn wskaźnika rentowności przychodów netto (PM) oraz wskaźnika 

wykorzystania aktywów (AU- relacja przychodów operacyjnych do przeciętnego stanu aktywów). 

Wartość wskaźnika rentowności przychodów neto zależy od prowadzonej polityki w banku dotyczącej 

zarządzania przychodami i kosztami, natomiast stopień wykorzystania aktywów (AU) jest rezultatem 

zarządzania aktywami banku ich strukturą i stopami procentowymi a więc określa potencjał  docho-

dowy banku.  

Kolejną trzecia fazą dekompozycji w tej metodzie jest rozkład wskaźnika marzy zysku  (PM- 

wskaźnika rentowności przychodów netto) na następujące podwskaźniki:  

• wynik finansowy, 

                                                 
5 Por. M. Iwanicz-Drozdowska: Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999, s. 84, 85. 
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• przychody operacyjne, 

• aktywa. 

Przychodami banku są: 

• odsetki od instytucji finansowych, klientów i sektora budżetowego oraz papierów 

wartościowych, 

• prowizje i opłaty otrzymane z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz 

innych operacji i usług bankowych, 

• dywidendy z udziałów kapitałowych banku w spółkach prawa handlowego i cywil-

nych oraz spółdzielniach, 

• inne przychody (np. dodatnie różnice kursowe). 

Do kosztów banku zalicza się: 

• koszty odsetkowe (odsetki od lokat i wkładów oszczędnościowych instytucji finan-

sowych, klientów i sektora budżetowego), 

• prowizje i opłaty zapłacone z tytułu pozyskiwanych źródeł finansowania, 

• ujemne różnice kursowe i transakcyjne, 

• koszty działania banku (osobowe i rzeczowe czyli eksploatacyjne), 

• opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

• odpisy na fundusze specjalne i rezerwy tworzone w ciężar kosztów, 

• podatki. 

W schemacie 1 nie uwzględniono wszystkich wymienionych pozycji kosztów i przychodów. Jed-

nakże analiza piramidalna może dotyczyć tak szczegółowego badania przyczynowego. 

 

5. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie rentowności banku 

W analizie rentowności banku warto wykorzystywać arkusz kalkulacyjny, za pomocą którego 

można obserwować zmiany rentowności wskutek zmian wielkości pozycji bilansu i rachunku wyni-

ków. Chcąc zbadać, jaki wpływ na rentowność wyznaczają zmiany wielkości kredytów czy też odse-

tek od kredytów, można zmienić ich wartość i obliczyć „nowe” wskaźniki rentowności. 

W arkuszu kalkulacyjnym Excel bardziej przejrzystą i czytelną metodą jest menedżer scenariu-

szy. Umożliwia on wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego kilka zestawów danych wejściowych i 

ich zachowania w uporządkowanej i czytelnej formie. Jeśli na przykład interesuje nas jaki wpływ na 

rentowność mają różne wartości bilansu i rachunku wyników banku można utworzyć oddzielne scena-

riusze dla poszczególnych zestawów wartości początkowych. Następnie można nadać nazwy poszcze-

gólnym scenariuszom i podstawić różne wartości do określonych komórek wejściowych. 
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Tabela 1. Przykład liczbowy analizy rentowności banku formułą Sinkeya 

  Bilans  banku  

     

Aktywa   Pasywa  

Gotówka 130000  Pasywa bieżace 400000 

Kredyty  390000  Zobowiązania długoterminowe 150000 

Inwestycje 120000  Kapitały własne 60000 

Inne aktywa 40000  Wynik finansowy 20000 

   Inne pasywa 50000 

suma aktywów 680000  suma pasywów 680000 

     

     

   Rachunek wyników  

   Przychody operacyjne 47600 

   Odsetki od kredytów i prowizje 32500 

   Odsetki od inwestycji 9000 

   Prowizje i opłaty 2500 

   Inne przychody 3600 

   Koszty odsetek 8750 

   Wynik z tytułu odsetek 23750 

   Koszty działania 6420 

   Amortyzacja 740 

   Saldo rezerw 3100 

   Inne koszty 670 

   Wynik operacyjny 12820 

   Podatek 7020 

   Wynik finansowy netto 5800 

     

   Analiza rentowności  

   Wskaźnik wykorzystania aktywów (AU) 7,00% 

   Wskaźnik marży zysku (PM) 12,18% 

   Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,85% 

   Mnożnik dźwigni 8,50 

   Wskaźnik rentowności (ROE) 7,25% 
Źródło: opracowanie własne 

 

Menedżer scenariuszy umożliwia porównywanie różnych wariantów i wybór do realizacji najbar-

dziej odpowiedniego do sytuacji wariantu. Chcąc obejrzeć wszystkie scenariusze jednocześnie można 

utworzyć raport zawierający wszystkie utworzone scenariusze z odpowiadającymi im wartościami 

danych wejściowych i komórek wynikowych. 

 

6. Uwagi końcowe 

Przeprowadzana za pomocą wskaźników rentowności analiza rentowności banku pozwala sklasy-

fikować te wskaźniki na syntetyczne i cząstkowe, co w rezultacie umożliwia dekompozycję rentowno-

ści kapitału własnego na wskaźniki i wielkości finansowe, które na nią wpływają. Jako narzędzie uła-
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twiające przeprowadzenie tej analizy można wykorzystać opcje Menedżera scenariuszy w arkuszu 

kalkulacyjnym Excel. 

 

Tabela 2. Podsumowanie scenariuszy z Menedżera scenariuszy 

Podsumowanie scenariuszy       

    Bieżące wartości: Plan1 Plan2 

Kom. zmieniane:       

  Gotówka 130000 130000 150000 

  Kredyty 390000 420000 390000 

  Inwestycje 120000 120000 125000 

  Inne_aktywa 40000 40000 40000 

  Pasywa_bieżace 400000 400000 400000 

  Zobowiązania_długoterminowe 150000 170000 175000 

  Kapitały_własne 60000 60000 60000 

  Wynik_finansowy 20000 30000 20000 

  Inne_pasywa 50000 50000 50000 

  Odsetki_od_kredytów_i_prowizje 32500 37000 32500 

  Odsetki_od_inwestycji 9000 9000 9200 

  Prowizje_i_opłaty 2500 2500 2500 

  Inne_przychody 3600 4000 4200 

  Koszty_odsetek 8750 8750 8750 

  Koszty_działania 6420 8000 6900 

  Amortyzacja 740 740 740 

  Saldo_rezerw 3100 3100 3100 

  Inne_koszty 670 670 670 

  Podatek 7020 7500 7700 

Kom. wynikowe:       

  suma_aktywów 680000 710000 705000 

  suma_pasywów 680000 710000 705000 

  Przychody_operacyjne 47600 52500 48400 

  Wynik_z_tytułu_odsetek 23750 28250 23750 

  Wynik_operacyjny 12820 15740 12340 

  Wynik_finansowy_netto 5800 8240 4640 

  Wskaźnik_wykorzystania_aktywów_ 7,00% 7,39% 6,87% 

  Wskaźnik_marży_zysku__PM 12,18% 15,70% 9,59% 

  Wskaźnik_rentowności_aktywów__ROA 0,85% 1,16% 0,66% 

  Mnożnik_dźwigni 8,50 7,89 8,81 

  Wskaźnik_rentowności__ROE 7,25% 9,16% 5,80% 

Uwagi: Kolumna bieżących wartości reprezentuje wartości zmienianych komórek w  

momencie utworzenia raportu. Podsumowanie scenariuszy. Zmieniane komórki dla każdego 

scenariusza są wyróżnione kolorem szarym.    

Źródło: opracowanie własne. 
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METODY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

 

Wojciech Krawiec  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości 

 

1. Wstęp 

Ostatnie lata obfitowały w wiele zmian w systemie prawa, jak i w sposobie zarządzania polskimi 

podmiotami gospodarczymi. Niewątpliwie determinantami tych zmian było wejście Polski w struktury 

Unii Europejskiej i związane z tym dostosowanie polskiego prawodawstwa do obowiązujących dyrek-

tyw Unii Europejskiej, a także stały rozwój wielu sfer gospodarki i rosnące wymagania klientów.  

Wszechobecne zmiany nie ominęły także rynku funduszy inwestycyjnych, który w 2004 r. do-

czekał się wprowadzenia w życie nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

146, poz. 1546) oraz opublikowania rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318), które weszło w życie z 

dniem 1 stycznia 2005 r. Rozporządzenie to w znacznym stopniu zmieniło zasady wyceny aktywów 

funduszy i umożliwiło w pełniejszy sposób przedstawianie rzeczywistej wyceny poszczególnych lokat 

funduszy. Zmiana metod wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych pociągnęła za sobą zarówno 

zmianę sposobu wyceny lokat funduszy, jak i zmiany zasad i terminów ogłaszania wycen tytułów 

uczestnictwa w funduszach. Ponieważ większość towarzystw funduszy inwestycyjnych nie zdążyła z 

uzyskaniem zatwierdzenia zmian swoich statutów, a część nie zdążyła także organizacyjnie przysto-

sować się do nowych przepisów, początek roku obfitował w opóźnienia w publikowaniu informacji 

dotyczących wyceny jednostek uczestnictwa niektórych funduszy.  

Szczególne przepisy dotyczące zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych reguluje wspo-

mniane rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, a w niektórych przypadkach także przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o 

funduszach inwestycyjnych. 

  

2. Częstotliwość wyceny aktywów funduszy oraz waluta wyceny i ustalania zobowiązań 

Fundusze inwestycyjne dokonują wyceny swoich aktywów z częstotliwością określoną w statu-

tach poszczególnych funduszy, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu 

wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. Za dzień wyceny przyjmuje się 

dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zo-
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bowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypada-

jących na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny.  

Fundusze inwestycyjne dokonują wyceny swoich aktywów i ustalają swoje zobowiązania także 

na dzień sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań 

finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.  

Wycenę aktywów i ustalanie wartości zobowiązań, a także księgi rachunkowe, zgodnie z przepi-

sami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych, prowadzi się w walucie polskiej i w języku polskim. Jednakże aktywa fun-

duszy inwestycyjnych mogą być wyceniane a zobowiązania ustalane w walucie obcej, jeżeli zgodnie z 

polityką inwestycyjną fundusz lokuje co najmniej 50% wartości swoich aktywów w papiery warto-

ściowe lub instrumenty rynku pieniężnego:  

1) nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub  

2) denominowane w tej walucie obcej1. 

W przypadku, gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz usta-

lania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie dopiero z początkiem kolejnego roku obrotowego.  

Wszystkie operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo sub-

funduszu, w przypadku „funduszy funduszy”. Operacje powinny być ujmowane w księgach w dacie 

zawarcia umowy i w okresie, którego dotyczą; w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie 

polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu. W przypadku funduszy, o 

których mowa w art. 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, przeliczenia dokonuje się na walutę, w 

której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu. Natomiast w sytuacji, gdy Narodowy 

Bank Polski nie wylicza kursu dla waluty, w której wyrażona jest operacja dotycząca funduszu inwe-

stycyjnego, wartość tej operacji należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla któ-

rej obliczany jest średni kurs NBP2.  

Sprawozdania finansowe funduszy oraz subfunduszy powinny być sporządzane w języku polskim 

i w walucie polskiej z zastrzeżeniem funduszy, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o 

funduszach inwestycyjnych. 

Za ustalanie wartości aktywów zgodnie z przepisami prawa i zasadami ustalonymi w statuach 

funduszy odpowiedzialny jest depozytariusz, z którym uzgodnione powinny być także wszystkie przy-

jęte modele i metody wyceny składników lokat funduszu.  

Rzetelna wycena lokat funduszy i ustalenie wartości zobowiązań pozwala na prawidłowe wyzna-

czenie wartości aktywów netto, a tym samym wartości aktywów netto przypadających na jednostkę 

                                                 

1 Art. 13. ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546), 
2 §. 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fun-

duszy inwestycyjnych( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
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uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny3. Każdy fundusz inwestycyjny po ustaleniu wartości akty-

wów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny zobowiązany jest 

niezwłocznie podać te informacje do publicznej wiadomości.  

Do końca 2004 r. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne wyceniane były na dany dzień 

według kursów, cen i wartości aktywów z dnia poprzedniego, np. w dniu 31 grudnia 2004 r. podawano 

wycenę funduszy z 30 grudnia 2005 r. z tym, że aktywa funduszu były wyceniane według kursów 

zamknięcia Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29 grudnia 2004 r. Według nowych zasad towa-

rzystwa funduszy inwestycyjnych wyceniają wartość jednostek oraz certyfikatów inwestycyjnych na 

dany dzień (np. na 30 grudnia 2004 r.) według kursów, cen i wartości aktywów z tego samego dnia, (a 

więc też z dnia 30 grudnia 2004 r.), a informacje te podawane są do publicznej wiadomości 31 grudnia 

2004 r. Można sądzić, że według nowych zasad przedstawiony „obraz inwestycji” jakim jest wartość 

tytułu uczestnictwa będzie bardziej odpowiadał prawdzie i tym samym powinien ułatwić realizację 

inwestycji.  

 

3. Wycena aktywów oraz ustalanie zobowiązań 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, aktywa funduszy wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala 

się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej4, z zastrzeżeniami dla lokat nienotowanych na 

aktywnym rynku, nieruchomości, należności i zobowiązań z tytułu pożyczek papierów wartościo-

wych, a także operacji na papierach wartościowych polegających na zobowiązaniu się jednej ze stron 

do ich odkupienia. 

Według zapisów rozporządzenia z dnia 8 października 2004 r. jako aktywny rynek należy rozu-

mieć rynek, spełniający łącznie następujące kryteria:  

1) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 

2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 

3) ceny są podawane do publicznej wiadomości5. 

W sytuacji, gdy dla danego składnika lokat istnieje aktywny rynek samo ustalenie wartości go-

dziwej danego składnika nie powinno nastręczać większego problemu, bowiem za wartość godziwą 

składnika lokat funduszu przyjmuje się ostatni dostępny kurs wyceny na ryku aktywnym. Jednakże, 

                                                 

3 Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny jest ilorazem wartości akty-

wów netto i liczby jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych istniejących w funduszu w dniu wyceny. War-

tość aktywów netto jest to wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Odniesienie się do wartości 

aktywów netto funduszu daje określenie rzeczywistej wartości posiadanego tytułu uczestnictwa. 
4 Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregu-

lowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze 

sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena 

rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wartość była znacząca. Cenę rynkową 

aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, 

stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza 

nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 76, poz. 694 z późn. zm), 
5 §. 2, pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318), 
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gdy wycena aktywów funduszu jest dokonywana po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w 

przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpo-

wiednik, za ostatni kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z dnia wyceny. W przypadku, gdy dzień 

wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym 

wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząca niski albo na danym składniku akty-

wów nie dokonano żadnej transakcji, wtedy należy ustalić wartość składnika w oparciu o ostatni do-

stępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób 

umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która uznaje się wartość 

wyznaczoną poprzez: 

1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 

świadczącą tego rodzaju usługi, jeżeli możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednost-

kę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, jeżeli wprowadzone do tego 

modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 

4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podsta-

wie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, 

w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym6. 

Stosując podane zasoby ustala się też wartość godziwą składnika lokat, gdy dzień wyceny nie pokry-

wa się z dniem dokonywania transakcji na danym rynku aktywnym. 

Jednak należy pamiętać, że fundusze inwestycyjne mogą dokonywać operacji na składnikach lo-

kat, które to lokaty mogą być przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku aktywnym. Wówczas 

za wartość godziwą przyjmuje się kurs ustalony na rynku głównym, którego podstawą wyboru mogą 

być: 

1) wolumen obrotu na danym składniku lokat, 

2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, 

3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, kolejność 

wprowadzania do obrotu, 

4) kolejność wprowadzenia do obrotu, 

5) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. 

Wybór rynku głównego powinien być uzależniony od polityki inwestycyjnej funduszu w oparciu o 

wymienione kryteria, wskazane w statucie. W statucie powinna być także wskazana godzina, o której 

fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy w dniu wykonywania wyceny. W chwili obecnej 

część polskich funduszy inwestycyjnych wycenia aktywa w oparciu o kursy zamknięcia wszystkich 

                                                 

6 §. 30 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
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rynków finansowych (np. z godz. 23.00), a część według chwilowej wartości aktywów w trakcie trwa-

nia sesji (np. z godz. 12.00). W związku z tym wyceny tych towarzystw, które wybrały pierwszą 

opcję, klienci będą otrzymywali o jeden dzień później, a więc tak jak w przypadku zasad wyceny 

sprzed 1 stycznia 2005 r. 

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący spo-

sób: 

1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia7, osza-

cowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych 

składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów od-

setkowych, 

2) dla innych składników lokat niż wymienione w pkt. 1 – według wartości godziwej speł-

niającej wymienione warunki wiarygodności8. 

Nieruchomości, do których zalicza się w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych:  

1) własność lub współwłasność: 

a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-

chomościami, 

b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 

2) użytkowanie wieczyste, a także 

3) przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do ko-

rzystania z przedmiotu praw określonych w pkt. 1 zgodnie z jego społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w 

stanie niepogorszonym lub zwiększające jego wartość, 

będące składnikami lokat funduszy, wycenia się w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony zgodnie 

z przepisami prawa o gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszystkie istotne 

zmiany wartości godziwej nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego 

obowiązywania9. Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych ściśle określają, iż wycena nierucho-

mości na podstawie operatu szacunkowego powinna być dokonywana przez zespół co najmniej trzech 

osób, w którego skład wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieru-

chomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani przez radę nadzorczą 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych10. Ustawa określa także częstotliwość wyceny tych aktywów. 

                                                 

7 Cena nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych 

pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednią skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy po-

między wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności albo wymagalności, wyliczona przy za-

stosowaniu efektywnej stopy procentowej. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
8 §. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fun-

duszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
9 Art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 oraz art. 147 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) oraz §. 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
10 Art. 150 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546). 
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Zgodnie z zapisami ustawy o funduszach inwestycyjnych powinna ona być dokonywana na jeden mie-

siąc przed zawarciem umowy kupna tych aktywów oraz po upływie dwóch lat od poprzedniej wyceny, 

a także w każdym uzasadnionym przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować istotną 

zmianę ich wartości. Poza tym nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy dokonuje się aktualizacji wartości 

nieruchomości z uwzględnieniem cen na rynku nieruchomości, a do ustalenia wartości aktywów netto 

przypadających na certyfikat inwestycyjny przyjmuje się wartość aktywów według ich ostatniej wy-

ceny albo ostatniej aktualizacji. 

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych oraz zobowiązania z tytułu 

otrzymanej pożyczki papierów wartościowych wycenia i ustala się według zasad przyjętych dla tych 

papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odku-

pu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, 

oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Natomiast zobowiązania z tytułu zby-

cia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od 

dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej11.  

Wszelkie składniki lokat notowane na aktywnym rynku, a denominowane w walutach obcych 

wycenia się lub ustala w walucie, której są notowane na aktywnym rynku, pozostałe zaś w walucie, w 

której są denominowane. W księgach zaś wykazuje się je w walucie, w której wyceniane są aktywa i 

ustalane zobowiązania po przeliczeniu według odpowiednio przyjętych kursów Narodowego Banku 

Polskiego. 

 

4. Uwagi końcowe 

Fundusze inwestycyjne w związku ze specyfiką działalności są, obok funduszy emerytalnych czy 

towarzystw ubezpieczeniowych, podmiotami, w których następuje ciągły proces wyceny posiadanych 

aktywów. W zależności od typu funduszu, jak i posiadanych składników lokat ich wycena następuje 

z różną częstotliwością. Ciągły proces wyceny stanowi podstawę funkcjonowania tych podmiotów, 

gdyż zapewnienie informacji o wartości tytułów uczestnictwa na potrzeby uczestników funduszy (jak 

również potencjalnych uczestników) jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania funduszy. Wy-

nika to, między innymi, ze zmienności składników funduszu i zmiennej wartości tych składników. 

Wiedza o wartości tytułów uczestnictwa pozwala na bieżącą analizę opłacalności uczestnictwa w fun-

duszu, a w konsekwencji umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji12. 

Wprowadzone w życie nowe zasady wyceny, oparte na wartości godziwej oraz wykorzystujące 

do bieżącej wyceny tytułów uczestnictwa minimalne kursy akcji z bieżącego dnia miały ułatwić decy-

                                                 

11 §. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych( Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318). 
12Dyl M., Fundusz inwestycyjne. Zasady funkcjonowania. KiK, Warszawa 2001, s. 56. 
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zje inwestorów a ponadto zlikwidować możliwość dokonywania transakcji jednodniowych13. Niestety 

tak się nie stało, gdyż fundusze, które jako godzinę, o której będą określane ostatnie dostępne kursy 

składników lokat na rynku aktywnym, wybrały godzinę 23.00. Dlatego publikują wycenę swoich tytu-

łów o jeden dzień później. W związku z tym pojawił się także problem z porównywalnością dziennych 

wyników poszczególnych funduszy. Również porównywalność wyników w dłuższym horyzoncie 

czasowym może nastręczać problemy. Np., porównując wyniki za określony miesiąc, gdy w ostatnim 

dniu branym pod uwagę, wystąpią duże zmiany cen akcji, część funduszy będzie mogła wykazać się 

lepszymi wynikami, a pozostałe wykażą te wyniki dopiero pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 

Problem porównywalności wyników w większym stopniu dotyczy funduszy otwartych, w któ-

rych jednostki uczestnictwa wyceniane są np. codziennie. W wypadku funduszy zamkniętych, dla 

których częstotliwość wyceny jest mniejsza problem ten może w ogóle nie wystąpić. Z chwilą, gdy 

wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych dojdą do porozumienia, co do godziny wyceny, pro-

blem porównywalności wyników powinien zniknąć, a nowe zasady wyceny aktywów będą przynosić 

tylko pozytywne skutki, dzięki rzetelności i aktualności wyceny. 

 

Literatura:  

1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 

1546. 

2. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U .z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. 

zm. 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych za-

sad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318. 

4. Dyl M., Fundusz inwestycyjne. Zasady funkcjonowania. KiK, Warszawa 2001. 

 

                                                 

13 Według dotychczasowych zasad wyceny aktywów na podstawie kursów z dnia poprzedniego inwestorzy mogli po silnym 

wzroście na giełdzie sprzedać jednostki, bo wiedzieli, że następnego dnia ceny jednostek pójdą w górę. 
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1. Wstęp 

Bezdyskusyjnym obecnie zagadnieniem jest prospektywny charakter systemu rachunkowości, o 

czym przekonują liczne definicje podkreślające użyteczność dostarczanych przez nią informacji przy 

podejmowaniu decyzji gospodarczych1. Różne jest jednakże rozumienie prospektywności: jako atry-

butu zewnętrznego wobec rachunkowości, bądź jako cechy wewnętrznej. Interpretacja pierwsza, 

obecna szczególnie w zdarzeniowym podejściu do rachunkowości, stawia przed nią zadanie dostar-

czania informacji o przeszłych zdarzeniach dotyczących jednostki sprawozdawczej, interesujących dla 

jej użytkowników. Użytkownicy wykorzystają ją do swoich modeli decyzyjnych, bliżej niesprecyzo-

wanych, ale niewątpliwie dotyczących przyszłości2. Informacje dostarczane przez rachunkowość do-

tyczą w tym ujęciu przeszłości, ale służą użytkownikom w prognozowaniu przyszłości. Takie rozu-

mienie prowadzi do stawiania przed rachunkowością zadania dostarczania danych o dobrych właści-

wościach prognostycznych3, co niekiedy służy jako uzasadnienie na przykład dla praktyki „wygładza-

nia wyników” (income smoothing)4.  

Drugie podejście internalizuje wymiar prospektywny rachunkowości. Dostarcza ona wtedy nie 

tyko informacji o wydarzeniach z przeszłości, ale również opracowanych w oparciu o prognozy. Jak-

kolwiek nie oznacza to generowania prognoz finansowych dla użytkowników, to takie prognozy mu-

szą zostać wykonane na potrzeby przedstawienia użytecznych informacji w sprawozdaniach finanso-

wych. Tak ujęty prospektywny aspekt rachunkowości ujawnia swoje znaczenie szczególnie przy wy-

cenie aktywów jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów zastosowania 

wyceny prospektywnej we współczesnych międzynarodowych regulacjach rachunkowości, co pozwoli 

na zasygnalizowanie problemów jej ewentualnej szerszej aplikacji.  

 

 

                                                 

1
 A. Riahi – Belkaoui: Accounting Theory, Fourth Edition, Business Press Thompson Learning 2000, s. 31–32;  

W. Brzezin: Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 21. 
2
 G. H. Sorter: An „Events” Approach to Basic Accounting Theory, The Accounting Review, January 1969, s. 12–19. 
3
 Taką cechę promuje między innymi amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w swoich ramach 

konceptualnych: Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Informa-

tion, Financial Accounting Standards Board, 1980, §51–§55. 
4
 A. Riahi – Belkaoui: Accounting Theory…, op. cit., s. 50. 
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2. Orientacje czasowe wyceny aktywów w rachunkowości 

U podstaw wyceny kryje się pewna ambiwalencja dotycząca jej orientacji czasowej. Wynika ona 

z powszechnie przyjętej definicji aktywów5, w której przeplata się ze sobą wymiar przyszłościowy i 

przeszłościowy. Zgodnie z tą definicją aktywa pojawiają się wyłącznie w wyniku transakcji mających 

miejsce w przeszłości, ale niezbędną ich cechą jest generowanie w przyszłości korzyści ekonomicz-

nych. Z takiej definicji aktywów wynika, że system rachunkowości oraz jego metody wyceny nie mo-

gą mieć orientacji tylko retrospektywnej ani tylko prospektywnej — oba wymiary są obecne6. Ich 

uzupełnienie o orientację bieżącą, wynikającą z potrzeb użytkownika informacji, pozwala na przed-

stawienie pełnej listy możliwych orientacji czasowych wyceny w rachunkowości. 

1. Wycena retrospektywna, dokonywana w oparciu o przepływy pieniężne z okresów wcze-

śniejszych niż moment sporządzania wyceny. 

2. Wycena bieżąca7, wykonywana na podstawie przepływów równoczesnych z wyceną, na-

wet jeśli przepływy te są tylko hipotetyczne.  

3. Wycena prospektywna, wykonywana na bazie projekcji przepływów pieniężnych.  

Zastosowane powyżej kryterium chronologii wyceny i przepływów pieniężnych, które stanowią 

podstawę wyceny, pozwala na klasyfikację każdej z używanych metod wyceny aktywów.  

 

3. Zakres stosowania wyceny retrospektywnej 

Wycena retrospektywna stanowi najstarszą i wciąż dominującą orientację przy sporządzaniu 

sprawozdań finansowych. Jej przejawem jest metoda wyceny według kosztu wytworzenia lub ceny 

nabycia. Orientacja ta znajduje zastosowanie przy wycenie poniższych składników aktywów: 

4. Rzeczowe aktywa trwałe (jako jedna z dwóch alternatyw)8, 

5. Nieruchomości inwestycyjne (jako alternatywa)9, 

6. Wartości niematerialne (jako alternatywa)10, 

7. Aktywa biologiczne — tylko w przypadku braku możliwości ustalenia wiarygodnej war-

tości godziwej11, 

8. Zapasy — o ile wartość netto możliwa do odzyskania nie jest niższa od ceny nabycia / 

kosztu wytworzenia12, 

                                                 

5 Zarówno definicja amerykańskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej, jak i ta znajdująca się w Międzynaro-

dowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej pod omawianym względem nie różnią się: „Założenia koncepcyjne 

sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”, §49 [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Inter-

national Accounting Standards Board / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2001, s. 67; Statement of Financial Accoun-

ting Concepts No. 6 „Elements of Financial Statements”, §25 [w:] Statements of Financial Accounting Concepts 

2002/2003 Edition, Accounting Standards as of June 1, 2002, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002, s. 205. 
6 B. McSweeney: Looking forward to the past,”Accounting, Organizations and Society” 25 (2000), s. 767–786. 
7 Należy odróżnić zdefiniowaną tu wycenę bieżącą od wartości bieżącej, która jest prospektywną techniką pomiaru. 
8 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16, „Rzeczowe aktywa trwałe”, §30. 
9 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40, „Nieruchomości inwestycyjne”, §56. 
10 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38, „Wartości niematerialne”, §72–§74. 
11 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41, „Rolnictwo”, §30. 
12 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2, „Zapasy”, §6 i §9. 
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9. Inwestycje wykazywane według metody praw własności13, 

10. Niektóre pozostałe aktywa finansowe, dla których nie można wyznaczyć wartości godzi-

wej, a nie kwalifikują się do wyceny według zamortyzowanego kosztu. 

Wycena retrospektywna może zostać zastosowana do niemal każdego składnika aktywów, o ile 

inna metoda nie odznacza się wyższą jakością pomiaru. Obserwując tendencje zmian międzynarodo-

wych regulacjach rachunkowości, zaważyć trzeba zmniejszanie obszaru zastosowania. 

 

4. Wycena prospektywna według MSSF 

Wycena prospektywna, polegająca na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, reali-

zuje się w następujących sytuacjach: 

• wyceny pożyczek i należności oraz inwestycji utrzymywanych do terminu wymagal-

ności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, które utraciły swoją wartość14, 

• wyceny aktywów, pierwotnie wycenianych według kosztu, które utraciły swoją war-

tość15, 

• wyceny aktywów finansowych według wartości godziwej, która jest szacowana z 

użyciem techniki dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych16,  

• w ograniczonym zakresie przy szacowaniu wartości godziwej nieruchomości inwe-

stycyjnych17, 

• wyceny w wartości użytkowej tych aktywów, które utraciły wartość i podlegają MSR 

36, a których wartość użytkowa jest wyższa od wartości godziwej18. 

Spośród wymienionych sytuacji największe problemy budzi ostatnia. Wynika to z faktu, że pozo-

stałe dotyczą aktywów inwestycyjnych, które z definicji generują niezależne od innych aktywów i 

relatywnie przewidywalne przepływy pieniężne. Utrata wartości, skutkująca koniecznością wyznacze-

nia wartości użytkowej, prowadzi do następujących wątpliwości: 

1. Czy można wyznaczyć wartość użytkową składnika aktywów, który samodzielnie nie ge-

neruje przepływów pieniężnych? 

2. Jak szacować przyszłe przepływy pieniężne? 

3. Jak ustalić stopę procentową do dyskontowania przepływów pieniężnych? 
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1. Wprowadzenie 

Wyznaczenie realnej wartości aktywów i pasywów na każdy moment jest jednym z najistotniej-

szych problemów współczesnej rachunkowości. Prawidłowa wycena tych składników bilansu pozwala 

na przestrzeganie nadrzędnej zasady rachunkowości, której celem jest przedstawienie prawdziwego i 

wiernego obrazu firmy. W trakcie działalności jednostki aktywa mogą tracić na wartości. Dotyczy to 

również aktywów finansowych, w tym obligacji długoterminowych. 

Celem artykułu jest przedstawienie zasad wyceny długoterminowych obligacji ze szczególnym 

uwzględnieniem utraty ich wartości 

 

2. Istota i klasyfikacja obligacji 

Obligacje (bonds) są dłużnymi, najczęściej długoterminowymi papierami wartościowymi, na ogół 

zapewniającymi stałe oprocentowanie, nabywanymi przez indywidualnych inwestorów, jednostki 

gospodarcze oraz instytucje finansowe. Szczegółowy sposób wyznaczania ich wartości jest uzależnio-

ny od rodzaju obligacji. W zależności od przyjętych kryteriów wyróżniamy różne rodzaje obligacji, 

których wybrane charakterystyki przedstawia tabela 1.  

 

Tabela 1. Klasyfikacja obligacji według wybranych kryteriów  

Kryterium Klasyfikacja obligacji Krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów obligacji  
Krajowe obligacje skar-
bowe 

Emitowane przez Skarb Państwa, z reguły długoterminowe (powyżej 
3 lat) o oprocentowaniu niższym od innych instrumentów finanso-
wych, ale uważane za najbardziej bezpieczne. 

Obligacje agencji rzą-
dowych  

Celem ich emisji jest wspieranie finansowania określonych projek-
tów agencji rządowych, które prowadzą działalność gospodarczą. 
Koszty ich emisji nie obciążają budżetu państwa tylko pokrywane są 
z dochodów agencji. Największy rynek na te obligacje występuje w 
Stanach Zjednoczonych, W. Brytanii, Niemczech, Japonii.  

Obligacje organów 
samorządowych lub 
komunalnych (municy-
palne) 

Obligacje emitowane przez władze samorządowe lub przez ich agen-
cje, jak też przedsiębiorstwa działające w sektorze publicznym. Ce-
lem ich emisji jest dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych 
w danym regionie. Przy ich nabyciu obligatariusz osiąga korzyści w 
postaci ulg i zwolnień podatkowych oraz niektórych opłat lokalnych.  

Rynek emiten-
ta obligacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligacje  
przedsiębiorstw 

Najbardziej zróżnicowana grupa obligacji. Służą one głównie finan-
sowaniu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zazwyczaj są one 
obciążone większym ryzykiem niż pozostałe rodzaje obligacji. Z 
reguły zwiększa się ich bezpieczeństwo przez emitowanie obligacji 
zabezpieczonych aktywami lub innymi gwarancjami.  



 118 

Kryterium Klasyfikacja obligacji Krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów obligacji  
Pieniężne Zapłata zobowiązania głównego (nominału) i zobowiązań dodatko-

wych (odsetek) następuje w sposób i terminach określonych w do-
kumencie 

Rodzaj świad-
czeń  

Niepieniężne Inwestor nabywa prawo do: 
udziału w przyszłych zyskach emitenta, 
zamiany obligacji na akcje 
objęcia w pierwszej kolejności akcji spółki będącej uprzednio emi-
tentem obligacji 

Obligacje  
zerokuponowe (dyskon-
towe) 

Właściciel nie otrzymuje dochodu w postaci odsetek, gdyż są one 
nieoprocentowane. Po upływie terminu ich wykupu inwestor (obliga-
tariusz) otrzymuje od emitenta kwotę równa wartości nominalnej 
obligacji. Brak odsetek rekompensuje sprzedaż takich obligacji z 
dyskontem, które stanowi formę skumulowanych jednorazowo odse-
tek. W związku z tym wartość bieżąca obligacji jest zawsze mniejsza 
od wartości nominalnej.  

Posiadanie 
kuponu 

Obligacje kuponowe Obligacje o określonym poziomie oprocentowania (tzw. kupon od-
setkowy) oraz terminie wykupu w przyszłości według wartości no-
minalnej. Ich wartość bieżąca zależy od zdyskontowanego, przy 
poziomie oczekiwanej stopy zwrotu w okresie do wykupu, strumienia 
przepływów pieniężnych możliwego do osiągnięcia z danej obligacji. 

Obligacje o stałym 
oprocentowaniu 

Obligacje o stałej wartości odsetek wypłacanych inwestorom raz lub 
dwa razy do roku. Większość obligacji emitowanych przez skarb 
państwa, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. 

Obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu 

Kupon odsetkowy zmienia się średnio co sześć miesięcy. Poziom 
zmiennego oprocentowania jest najczęściej ustalany na podstawie 
średniej z ostatnich 3 tygodni stopy zwrotu z 90-dniowych bonów 
skarbowych. Obligacje te przez rok lub dwa od dnia emisji są przed-
miotem obrotu na rynku wtórnym. (USA). 

Tryb wypła-
cania odsetek 
 

Obligacje premiowe 
(loteryjne) 

Forma długu obligacyjnego połączona z loterią. Emitent nie wypłaca 
odsetek należnych w terminach płatności poszczególnym inwesto-
rom, ale tworzy z nich pulę pieniężną, z której losowane są premie. 
Wylosowanie obligacji zaraz po jej emisji zapewnia najwyższą pre-
mię, a w wypadku odwrotnym – premie są niższe.   

Obligacje hipoteczne Emitent zabezpiecza spłatę odsetek oraz ich wykup hipoteką na swo-
ich nieruchomościach.  

Obligacje zabezpieczone 
wyposażeniem 

Obligacje emitowane przez koleje, linie lotnicze i inne firmy trans-
portowe w USA w celu sfinansowania znaczących inwestycji w ma-
jątku trwałym. Nowe składniki majątku stanowią zabezpieczenie 
zobowiązań emitenta w stosunku do pożyczkodawców. Posiadają do 
inwestora korzystna stopę zwrotu. 

Obligacje z listami za-
stawnymi 

Obligacje z ustaloną datą wykupu, których zabezpieczeniem są listy 
zastawne. Obowiązek miesięcznych spłat kapitału i odsetek stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie. Występują w USA 

Forma zabez-
pieczenia 

Obligacje zabezpieczone 
należnościami z kart 
kredytowych 

Nominalne spłaty z tytułu zadłużenia karty kredytowej nie są wypła-
cane inwestorom, ale są przetrzymywane przez „kuratora” do dalsze-
go reinwestowania w dodatkowe należności. Pozwala to emitentowi 
określić termin wymagalności dla papieru zbieżny z wymogami emi-
tenta i inwestora.  

Źródło: Reilly F. K. Brown K. C., Analiza inwestycji w zarządzaniu portfelem, PWE, Warszawa 2001, s. 48–
54., Bień W., Rynek finansowy, SKwP, Warszawa 2001, s. 121-128. 

 

Większość obligacji jest emitowana wyłącznie w krajach o rozwiniętych rynkach kapitałowych (USA, 

Japonia, Niemcy, W. Brytanii). Część z nich funkcjonuje na polskim rynku finansowym, a druga część 

znajdą zastosowanie w przyszłości.  
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3. Charakterystyki obligacji z punktu widzenia ich wyceny  

Podstawowymi charakterystykami obligacji związanymi z ich wyceną są: 

• kupon (coupon), nazywany dochodem odsetkowym, dowodem kuponowym, nomi-

nalną stopą zwrotu z obligacji, nominalną stopą oprocentowania, 

• termin wykupu (term to maturity) , 

• wartość nominalna, (nominał face value), 

• wartość emisyjna, czyli cena, po której emitent oferuje subskrybentom (pierwszym 

nabywcom) obligacje, 

• wartość bieżącą – oznaczająca cenę, po której można w danym momencie obligacje 

kupić lub sprzedać.  

Kupon określa wartość odsetek (dochodów) uzyskanych z obligacji w okresie inwestowania w nią. 

Termin (okres) wykupu wyznacza liczbę lat możliwych do inwestowania w obligacje. Dla obliga-

cji terminowych jest to konkretny dzień, natomiast dla obligacji seryjnych, konkretny dzień każdego 

miesiąca, kwartału1. 

Nominalna wartość obligacji określa podstawową ich cenę, ustaloną przez emitenta. Wartość no-

minalna różni się od ich wartości rynkowej (bieżącej). Cena rynkowa zależy od popytu i podaży danej 

obligacji oraz od wartości kuponu i oczekiwanej rynkowej stopy zwrotu. Jeżeli wymagana przeciętna 

rynkowa stopa zwrotu jest wyższa od stopy kuponowej to obligacja będzie miała wartość rynkowa 

niższą niż jej cena nominalna. W tej sytuacji obligacja będzie sprzedawana z dyskontem. Dyskonto 

przy obligacjach jest to różnica między wartością nominalną obligacji a ich ceną rynkową (nabycia). 

U nabywcy obligacji jest ono księgowane jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, którego 

wartość rozlicza się w kolejnych okresach na dobro konta przychody finansowe. U emitenta dyskonto 

jest czynnym rozliczeniem międzyokresowym kosztów, które zostaje rozliczane do momentu wykupu 

obligacji w ciężar kosztów finansowych  

Jeżeli oczekiwana średnia rynkowa stopa zwrotu będzie niższa od określonej dla danej obligacji 

stopy kuponowej, to wartość rynkowa obligacji będzie wyższa od jej ceny nominalnej. Obligacja bę-

dzie wtedy sprzedawana z premią. Premia jest to nadwyżka ceny nabycia (rynkowej) obligacji nad 

wartością nominalną. Wartość premii jest ujmowana w księgach nabywcy jako składnik rozliczeń 

międzyokresowych kosztów, a następnie jest rozliczana w ciężar kosztów finansowych w kolejnych 

okresach do wykupu papieru przez emitenta. Premia dla emitenta ma charakter rozliczenia między-

okresowego przychodów i jest rozliczana do momentu wykupu obligacji na dobro przychodów finan-

sowych. 

 

 

 

                                                 
1 Jajuga K. Jajuga T. Inwestycje. Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa. PWN 2000, s.45. 
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4. Zasady wyceny obligacji według prawa bilansowego 

W przypadku wyznaczania wartości obligacji na potrzeby wyceny bilansowej  jest istotne zakla-

syfikowanie ich do: 

a) aktywów finansowych, 

b) instrumentów finansowych. 

Zasady ich wyceny ilustruje schemat 1.  

 

Schemat 1. Zasady wyceny obligacji długoterminowych na dzień ujęcia w księgach rachun-

kowych i na dzień bilansowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3oraz art. 35 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 roku ( Dz.U. z 2002, nr 76, poz.694 oraz § 4. ust.1 § 13 ust 1., § 14 ust.1. §16 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12. 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, me-
tod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( Dz.U. nr 149, poz. 
1674). 

 

Zasady wyceny obligacji  
według ustawy o rachunkowości 

Zasady wyceny obligacji  
według rozporządzenia 

Wycena na dzień ujęcia w księgach rachunkowych 

Cena nabycia 
lub cena zakupu 

Cena nabycia to jest wartość godziwa ponie-
sionych wydatków lub przekazanych w zamian 

innych składników majątkowych 

Wycena na dzień bilansowy 

• cena nabycia pomniejszona o 
odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości, 

• wartość godziwa, 
• cena nabycia przeszacowana 

do wyższej ceny rynkowej 

- Skorygowana cena nabycia dla obligacji 
zaklasyfikowanych jako aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu wymagalności, 

- Wartość godziwa, bez jej pomniejszania o 
koszty transakcji, chyba że ich wysokość by-
łaby znacząca w odniesieniu do obligacji za-
kwalifikowanych jako aktywa finansowe do-
stępne do sprzedaży 
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Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka wprowadza nabyte lub powstałe aktywa finansowe do 

ksiąg rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania, w cenie nabycia, a jeżeli koszty przepro-

wadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne - to w cenie zakupu. Ze względu na fakt, iż obligacje 

spełniają kryteria pozwalające je zakwalifikować do instrumentów finansowych2 podlegają one rów-

nież zasadom wyceny zawartym w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 12.12. 2001 roku w spra-

wie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instru-

mentów finansowych . 3 Różnice między tymi aktami prawnymi w zakresie wstępnej wyceny obligacji 

dotyczą sposobu ujęcia kosztów transakcji. W ustawie wprowadzono dwie możliwości ujęcia tych 

kosztów. W pierwszym ujęciu traktuje się je jako element ceny nabycia. Natomiast w sytuacji, gdy są 

one mało istotne, można je odnieść bezpośrednio w koszty finansowe bieżącego okresu. Zgodnie z 

zapisami rozporządzenia przy wycenie wstępnej należy zawsze zwiększać wartość obligacji o te kosz-

ty, czyli wyceniać je według ceny nabycia.  

Rozbieżności dotyczą również zasad wyceny obligacji na dzień bilansowy. Art. 28 ust.1 pkt 3 

ustawy o rachunkowości nakazuje wyceniać udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zali-

czone do aktywów trwałych (dotyczy to więc również obligacji) według zasad określonych na sche-

macie 1. Ustawa również precyzuje sposób ustalania wartości godziwej w odniesieniu do instrumen-

tów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku. Wartość tą stanowi cena rynkowa, 

to jest zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, pomniejszona o koszty przeprowadzenia transakcji, 

gdyby ich wysokość była znacząca. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia sposób wyceny zależy od przeprowadzonej ich kwalifikacji. 

W sytuacji, gdy są one zakwalifikowane jako utrzymywane do terminu wymagalności to wycenia się 

je według skorygowanej ceny nabycia, a w przypadku uznania ich za dostępne do sprzedaży według 

wartości godziwej, ale bez jej pomniejszania o koszty transakcji, chyba że ich wysokość byłaby zna-

cząca.  

 

5. Utrata wartości obligacji długoterminowych 

Obligacje u kupującego stanowią składnik aktywów. Sprawowanie kontroli przez jednostkę nad 

składnikiem aktywów oznacza nie tylko prawdopodobny dopływ uzyskanych dzięki niemu korzyści 

ekonomicznych w postaci środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, ale także ewentualne ryzyko 

poniesienia strat wywołanych utratą przez ten składnik wartości. Utrata wartości oznacza więc brak 

przewidywanych korzyści ekonomicznych z kontrolowanego przez jednostkę składnika akty-

wów, co uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego. W zakresie utraty wartości aktywów finan-

sowych nie stosuje się regulacji zawartych w  MSR  nr 36  „Utrata wartości aktywów”. Definicja i 

warunki utraty wartości aktywów finansowych są zawarte w § 109 MSR nr 39 „ Instrumenty finanso-

                                                 
2 Obligacje spełniają kryteria instrumentu finansowego, gdyż u jednej ze stron kontraktu – emitenta powstaje zobowiązanie 

finansowe, natomiast u nabywcy składnik  aktywów finansowych. 
3 Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 
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we – ujmowanie i wycena. Zgodnie z zapisami tego paragrafu utrata wartości aktywów finansowych 

następuje, jeżeli jego wartość bilansowa jest wyższa niż jego oszacowana wartość odzyskiwalna, co 

ilustruje schemat 2.  

 

Schemat 2. Zasady ustalania utraty wartości  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Wartość odzyskiwalna odpowiada cenie sprzedaży netto aktywu lub jego wartości użytkowej, zależnie 

od tego, która z nich jest wyższa. Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych 

przepływów środków pieniężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania 

składników aktywów oraz jego likwidacji na zakończenie okresu użytkowania. W MSR  

Przesłanki, które wskazują na bilansową utratę wartości składnika aktywów wymienia § 110 MSR nr 

39 „ Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”, co ilustruje schemat 3..  

 

Tabela 3. Przesłanki utraty wartości aktywów finansowych 

Przesłanki utraty wartości aktywów finansowych 

Obliga-
cje 

skarbo-
we 

Obliga-
cje 

komu-
nalne 

Obliga-
cje 

przedsię-
biorstw 

Znaczące trudności finansowe emitenta - + + 
Faktyczne niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacanie lub zaleganie ze 
spłacaniem odsetek lub kapitału, 

- + + 

Przyznanie przez pożyczkodawcę, ze względu na trudności finansowe pożycz-
kobiorcy, udogodnień, które w innym wypadku nie zostałyby udzielone 

- + + 

Wysokie prawdopodobieństwo upadłości  - - + 
Reorganizacji finansowa emitenta - +  
Dokonanie w poprzednim okresie sprawozdawczym odpisu aktualizującego z 
tytułu utraty wartości danego składnika aktywów finansowych, 

+ + + 

Zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze względu na 
trudności finansowe, gdy istnieją jeszcze inne dodatkowe dowody na utratę 
wartości 

- + + 

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie poziomu ściągalności należności 
wskazujących na to, że cała nominalna kwota portfela należności nie zostanie 
ściągnięta 

- + + 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie §110 MSR „ Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena. Między-
narodowe Standardy Rachunkowości. International Accounting Standards Committee Foundation (IA-
SCF) 2001. 

 

 
 

Wartość 
bilansowa 

Wartość odzyskiwalna 
= 

cena sprzedaży netto  
lub  

wartość użytkowa 
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O utracie wartości aktywów finansowych nie decyduje zanik aktywnego rynku wskutek wycofa-

nia papierów wartościowych jednostki gospodarczej z publicznego obrotu, jak również obniżenie ra-

tingu kredytowego4. 

W wypadku obligacji skarbowych, mimo że cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia nie nastę-

puje trwała utrata wartości, ponieważ cena rynkowa nie ma wpływu na bieżącą wartość obligacji. Jest 

to spowodowane gwarancją ich wykupu przez Skarb Państwa. Gwarancja ta znacznie obniża prawdo-

podobieństwo niezrealizowania przewidywanych korzyści ekonomicznych związanych z tymi akty-

wami. Przewidywane korzyści z posiadanych obligacji to nie tylko zagwarantowane odsetki, premie 

czy dyskonta, ale również przewidywany zysk z dostępnych na rynku finansowym inwestycji alterna-

tywnych, którymi w wypadku obligacji mogą być lokaty bankowe. Wzrost stóp procentowych może 

wpłynąć na znacznie korzystniejsze oprocentowanie lokat, co spowoduje utratę siły nabywczej zain-

westowanego kapitału., a tym samym nastąpi trwała utrata wartości. 

 

6. Uwagi końcowe 

Jak wynika z rozważań, prawo bilansowe dopuszcza wycenę obligacji długoterminowych na 

dzień bilansowy z wykorzystaniem ceny nabycia lub skorygowanej ceny nabycia. Obie kategorie cen 

uwzględniają odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.  
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4 Obniżenie ratingu kredytowego może stać się dowodem na utratę wartości, przy uwzględnieniu innych dostępnych informacji. 
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WYCENA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W WALUTACH OBCYCH  

 

Teresa Orzeszko 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości 

 

1. Wstęp 

Pod pojęciem wyceny należy rozumieć działanie mające na celu określenie wartości 

poszczególnych składników majątku jednostki lub też procesów powodujących w nim zmiany. 

Wycena aktywów i pasywów, będąc integralnym elementem rachunkowości prowadzonej w 

postaci ksiąg rachunkowych, stanowi istotny czynnik warunkujący: 

• poziom wykazywanego przez jednostkę wyniku finansowego, 

• realizację przez rachunkowość koncepcji „true and fair view” (prawdziwego i 

wiernego obrazu), 

• porównywalność sprawozdań finansowych w czasie i w przestrzeni. 

Ogromny wpływ wyceny aktywów i pasywów na obraz jednostek prezentowany w ich 

sprawozdaniach finansowych sprawia, że zasady oraz szczegółowe reguły jej dokonywania są 

powszechnie normowane przepisami prawa. 

Celem artykułu jest analiza obowiązujących w Polsce norm rachunkowości i prezentacja 

wynikających z nich zasad wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych. Z uwagi na 

ograniczone rozmiary artykułu, poza zakresem badań pozostanie kwestia różnic kursowych, które 

powstają w związku z tego typu wyceną.  

 

2. Normy rachunkowości w Polsce 

Od 2005 roku, z punktu widzenia rodzaju podstaw prawnych rachunkowości, podmioty 

prowadzące księgi rachunkowe podlegają podziałowi na dwie grupy, a mianowicie: 

• jednostki prowadzące rachunkowość zgodnie z normami ponad krajowymi, a w 

zakresie nieuregulowanym w nich według norm krajowych, 

• jednostki prowadzące rachunkowość zgodnie z normami krajowymi, a w zakresie 

nieuregulowanym w nich według norm ponad krajowych. 

Pod pojęciem ponad krajowych norm rachunkowości należy rozumieć międzynarodowe 

standardy rachunkowości, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej oraz związane z 

nimi interpretacje, ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Obecnie obowiązuje 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z 29.09.2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe 
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standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady1. Krajowe normy rachunkowości obejmują natomiast swoim zakresem ustawę z 29.09.1994 r. o 

rachunkowości2 oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze w formie rozporządzeń ministra 

finansów. 

Międzynarodowe normy rachunkowości stosują w Polsce jednostki, które: 

• mają obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie 

z tymi normami3 oraz  

• na mocy decyzji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe skorzystały z 

przyznanego im prawa do sporządzenia sprawozdania jednostki lub sprawozdania 

skonsolidowanego zgodnie z takimi normami4.  

Wszystkie pozostałe jednostki w pierwszym rzędzie powinny przestrzegać przepisów zawartych w 

normach krajowych. 

Z analizy obowiązujących w Polsce norm rachunkowości wynika, że zagadnienie wyceny 

należności i zobowiązań w walutach obcych jest przedmiotem obu rodzajów norm. Jeśli chodzi o 

normy krajowe, to do wspomnianego zagadnienia odnosi się głównie art. 30 ustawy z 29.09.1994 r. o 

rachunkowości, ale dodatkowo także nawiązują do niego niektóre akty wykonawcze do ustawy, jak 

np. paragraf 17 rozporządzenia ministra finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych5 oraz 

paragraf 27 rozporządzenia ministra finansów z 10.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków6. Niezależnie od tego, wycena należności i zobowiązań w walutach obcych 

jest regulowana również przepisami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut”7. 

                                                 
1 Dz.U. L 261 z 13.10.2003, s. 1; zm.: Dz.U. L 111 z 17.04.2004, s. 3, Dz.U. L 363 z 09.12.2004, s. 1,  Dz.U. L 392 z 

31.12.2004, s. 1, Dz.U. L 393 z 31.12.2004, s. 1, Dz.U. L 394 z 31.12.2004, s. 1, Dz.U. L 41 z 11.02.2005, s. 1. 
2 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Tj.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694; zm.: Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535,, nr 124, 

poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 145 poz. 1535, nr 146, poz. 1546, nr 213, poz. 

2155, z 2005 r. nr 10, poz. 66). 
3 Na mocy art. 55 ust. 6a ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych zgodnie z normami ponad krajowymi dotyczy emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do 

publicznego obrotu oraz banków. 
4 Na mocy art. 45 ust. 1a i 1b oraz art. 55 ust. 6b i 6c ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości prawo do sporządzania 

sprawozdań zgodnie z normami ponad krajowymi przysługuje: 

w przypadku sprawozdań jednostki - podmiotom będącym emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do 

publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z regulowanych rynków EOG, podmiotom ubiegającym się o dopuszczenie ich 

papierów wartościowych do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z regulowanych rynków EOG oraz podmiotom 

wchodzącym w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z 

normami ponad krajowymi, 

przypadku sprawozdań skonsolidowanych - podmiotom ubiegającym się o dopuszczenie ich papierów wartościowych do 

publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z regulowanych rynków EOG oraz podmiotom wchodzącym w skład grupy 

kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z normami 

ponad krajowymi. 
5 Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674; zm.: Dz.U. z 2004 r. nr 31, poz. 266. 
6 Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1673; zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 157, poz. 1314, z 2003 r. nr 211, poz. 2061, z 2004 r. nr 7, poz. 57. 
7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2238/2004 z 29.12.2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie 

przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12, do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41, 

oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33 (Dz.U. L 394 z 31.12.2004 r., s. 1). 
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Jak z powyższego wynika, funkcjonujące w Polsce podmioty prowadzące księgi rachunkowe 

dokonując wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych opierają się na 

niejednolitych podstawach prawnych, co oznacza, że zasady tej wyceny mogą być różne, a jej 

rezultaty nieporównywalne. 

 

3. Pojęcie należności i zobowiązań w walutach obcych 

Termin „należności” nie jest w polskim ustawodawstwie zdefiniowany, natomiast w literaturze 

można spotkać różne jego interpretacje (tabela 1). Z punktu widzenia rachunkowości najbardziej 

adekwatne wydaje się określenie należności przez pryzmat pojęcia aktywów, których składnik 

stanowią. W tym ujęciu należności, to powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń i kontrolowane przez 

jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodniej określonej wartości, które spowodują w przyszłości 

wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, i które występują w postaci uprawnienia jednostki jako 

wierzyciela (z mocy umowy, prawa, zwyczaju) do otrzymania w określonym terminie od dłużnika 

stosownego ekwiwalentu (świadczenia), zwykle w postaci środków pieniężnych. 

 

Tabela 1. Definicje należności w świetle literatury 

Definicja należności Źródło 
„Należności … – są to środki pieniężne należne przedsiębiorstwu od 
jego klientów, wynikające z dokonania sprzedaży na warunkach 
kredytowych jego produktów, usług lub towarów.” 

G. Michalski, Leksykon zarządzania 
finansami, Wyd. C.H. Beck, 
Warszawa 2004, s. 62. 

„Należność. Inaczej wierzytelność. Jest to uprawnienie osoby fizycznej 
lub osoby prawnej (wierzyciela) do otrzymania od dłużnika w 
ustalonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Podstawą 
powstania należności jest stosunek zobowiązaniowy, z którego wynikają 
zobowiązania dłużnika (dług) względem wierzyciela (należność).” 

Leksykon finansów, J. Głuchowski 
[red.], PWE, Warszawa 2001, s. 174. 

„Należność zgodnie z interpretacją podmiotową w rachunkowości to 
zagwarantowane umową należne świadczenie od dłużnika na rzecz 
wierzyciela w określonym umownie terminie oraz w określonej kwocie.” 

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. 
Olchowicz, Rachunkowość finansowa, 
Difin, Warszawa 1996, s. 348. 

„Należności to wszelkie antycypowane przychody środków pieniężnych 
z różnych tytułów, np. sprzedaży produktów czy usług, wypłaconych 
zaliczek. Są to zatem środki firmy czasowo (przejściowo) znajdujące się 
w dyspozycji kontrahentów (do momentu spłaty należności).” 

Rachunkowość. Zasady prowadzenia 
w jednostkach gospodarczych, T. 
Kiziukiewicz [red.], Wydawnictwo 
Ekspert, Wrocław 1955, s. 146. 

Źródło: opracowanie własne 
 

Inaczejjest w wypadku terminu „zobowiązanie”. Jest on w naszym kraju unormowany ustawowo. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości zobowiązanie to „wynikający z 

przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które 

spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki”. 

Pod pojęciem należności i zobowiązań w walutach obcych należy rozumieć: 

• według ustawy o rachunkowości – należności i zobowiązania wyrażone w walutach 

obcych, 

• według MSR 21 – należności i zobowiązania wyrażone lub wymagające 

uregulowania w walutach obcych. 
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Analizując zaprezentowane określenia należności i zobowiązań w walutach obcych można dojść 

do wniosku, że według MSR 21 omawiana kategoria ma szerszy zakres. Można jednak także 

domniemywać, że w obu aktach prawnych jej zakres znaczeniowy jest taki sam. Tylko sformułowanie 

zawarte w ustawie o rachunkowości jest mało precyzyjne i nie odzwierciedla w pełni sensu 

analizowanego terminu. 

Kolejne pojęcie wymagające wyjaśnienia to „waluty obce”. Krajowe normy rachunkowości nie 

definiują go. Z ich kontekstu wynika jedynie, że chodzi o waluty inne niż waluta polska. Ustawa o 

rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 5 odwołuje się jednak do definicji walut obcych zawartej w art. 2 

ust. 1 pkt 10 ustawy z 27.07.2002 r. Prawo dewizowe8, która brzmi: ”walutami obcymi są znaki 

pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane 

z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne 

rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności 

jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR)”. Nieco inne podejście 

do omawianego pojęcia prezentuje MSR 21. Według pkt 8 tego standardu waluta obca to waluta inna 

niż waluta funkcjonalna jednostki. W tym samym punkcie MSR 21 definiuje walutę funkcjonalną, 

jako walutę podstawowego środowiska gospodarczego9, w którym działa jednostka, co oznacza, że 

niekoniecznie musi to być waluta polska. Np. walutą funkcjonalną dla zagranicznego oddziału 

jednostki będącej rezydentem w naszym kraju może być waluta kraju, w którym ten oddział prowadzi 

swoją działalność, a nie waluta polska. 

 

4. Moment wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych 

Zarówno krajowe, jak i miedzynarodowe normy rachunkowości są zgodne, co do tego, że wycena 

aktywów i pasywów w walutach obcych (dotyczy to także należności i zobowiązań będących 

przedmiotem artykułu), powinna mieć miejsce na dzień przeprowadzenia operacji10 (art. 30 ust 2 

ustawy o rachunkowości) / zawarcia transakcji11 (pkt 21 MSR 21). Mimo faktu, że terminologia użyta 

w wymienionych rodzajach norm jest inna, to z analizy ich treści wynika, że w obu przypadkach 

należy dokonać wyceny w następujących momentach:  

• na dzień wprowadzenia należności i zobowiązań do ksiąg rachunkowych po raz 

pierwszy oraz 

• na dzień uregulowania (rozliczenia) należności i zobowiązań. 

                                                 
8 Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178; zm.: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2260, z 2004 r. nr 91, poz. 870, nr 173, poz. 1808. 
9 Zgodnie z pkt 9 MSR 21 podstawowym środowiskiem gospodarczym, w którym działa jednostka jest z reguły środowisko, w 

którym ta jednostka generuje i wydatkuje środki pieniężne. 
10 Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia „dzień przeprowadzenia operacji”, w związku z czym wydaje się, że ta 

kwestia powinna być uregulowana w dokumentacji polityki rachunkowości każdej jednostki.. 
11 Zgodnie z pkt 22 MSR 21 „dzień zawarcia transakcji to dzień, w którym transakcja po raz pierwszy spełnia warunki ujęcia 

jej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej”. 
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Dodatkowo ustawa o rachunkowości w art. 30 ust. 1 wymaga dokonania wyceny należności i 

zobowiązań w walutach obcych nie rzadziej niż na dzień bilansowy, co może oznaczać dowolną 

częstotliwość, przy czym decyzja w tym względzie powinna być zawarta w dokumentacji polityki 

rachunkowości. Nieco inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o MSR 21, który w punkcie 23 stwierdza, że 

wyceny bilansowej należy dokonać na każdy dzień bilansowy. 

 

5. Reguły wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych 

W celu dokonania wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych należy przeliczyć ich 

wartość określoną w tych walutach na wartość w walucie polskiej (zgodnie z ustawą o rachunkowości) 

/ w walucie funkcjonalnej (zgodnie z MSR 21), wykorzystując w tym celu odpowiedni kurs 

wymiany12, czyli należy dokonać obliczeń zgodnie z formułą: R = W x K, gdzie: 

R – wartość należności lub zobowiązań w walucie polskiej / funkcjonalnej, 

W – wartość należności lub zobowiązań w walucie obcej, 

K – kurs wymiany waluty obcej na walutę polską / funkcjonalną. 

Rodzaje kursów, które powinny być zastosowane do wyceny należności i zobowiązań w walutach 

obcych, zaprezentowano w tabeli 2. Jak wynika z niej, kursy wymiany określone w krajowych i 

międzynarodowych normach rachunkowości jako obligatoryjne przy przeliczaniu należności i 

zobowiązań w walutach obcych na walutę polską / funkcjonalną są różne. W każdym przypadku są 

zróżnicowane, przede wszystkim, w zależności od momentu wyceny (kurs na dzień przeprowadzenia 

operacji / dokonania transakcji, kurs na dzień bilansowy), a także ze względu na formułę ich 

obliczania (kurs dnia, kurs średni). W normach krajowych kursy wymiany są dodatkowo 

zróżnicowane podmiotowo (kurs NBP, kurs banku operacyjnego) i przedmiotowo (kurs kupna dla 

należności, kurs sprzedaży dla zobowiązań). 

Z krajowych norm rachunkowości jednoznacznie wynika, które podmioty ustalają kursy wymiany 

wykorzystywane do przeliczania należności i zobowiązań w walutach obcych (NBP bądź bank, z 

którego usług korzysta jednostka)13. Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o normy ponad krajowe – w ich 

treści ta kwestia nie jest uregulowana. W przypadku podmiotów stosujących krajowe normy 

rachunkowości pewne problemy może sprawiać wskazanie banku, którego kursy kupna / sprzedaży 

należy stosować (podmiot może korzystać z usług kilku banków) oraz poziomu odpowiedniego kursu 

(w znacznej części transakcji kursy banków są kursami negocjowanymi, uzależnionymi od wielu 

rozmaitych czynników)14. Wydaje się, że sposób postępowania w tym względzie powinien być 

uregulowany w dokumentacji polityki rachunkowości. 

                                                 
12 Pojęcie kursu wymiany w ustawie o rachunkowości nie zostało zdefiniowane, natomiast w pkt 8 MSR 21 stwierdza się, że 

„kurs wymiany jest wskaźnikiem stosowanym przy wymianie dwóch walut”. 
13 Kursy średnie NBP są ogłaszane na stronie internetowej tego banku. Kursy banków operacyjnych w większości 

przypadków również są dostępne na ich stronach internetowych. 
14 Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, J. Gierusz [red.], ODDK, 

Gdańsk 2002, s. 252. 
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Tabela 2. Rodzaje kursów wymiany dla należności i zobowiązań w walutach obcych 

Normy rachunkowości 
krajowe 

art. 30 ustawy o rachunkowości 
ponad krajowe 

pkt 8 oraz pkt 21 – 23 MSR 21 

Moment wyceny 
należności i 
zobowiązań 

kurs wymiany 
dzień wprowadzenia 
należności i 
zobowiązań do 
ksiąg rachunkowych 
po raz pierwszy 

• zasadniczo – średni kurs ustalony dla 
danej waluty przez NBP na dzień 
przeprowadzenia operacji 

• dopuszcza się – kurs ustalony w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym 
jednostkę dokumencie na dzień 
przeprowadzenia operacji 

 

• zasadniczo – natychmiastowy kurs 
wymiany na dzień dokonania transakcji 

• w praktyce często – kurs zbliżony do 
rzeczywistego kursu obowiązującego w dniu 
zawarcia transakcji, np. średni kurs 
tygodniowy lub miesięczny dla waluty, w 
której realizowano transakcje w danym 
okresie (nie należy stosować średniego kursu 
w przypadku znacznych wahań kursów) 

dzień uregulowania 
należności i 
zobowiązań 

• dla należności – kurs kupna waluty obcej 
stosowany przez bank, z którego usług 
korzysta jednostka na dzień 
przeprowadzenia operacji 

• dla zobowiązań – kurs sprzedaży waluty 
obcej stosowany przez bank, z którego 
usług korzysta jednostka na dzień 
przeprowadzenia operacji 

jw. 

nie rzadziej niż na 
dzień bilansowy 

średni kurs ustalony dla danej waluty przez 
NBP na dzień bilansowy 

- 

na każdy dzień 
bilansowy 

- natychmiastowy kurs wymiany na dzień 
bilansowy (kurs zamknięcia) 

Uwagi Jeżeli należności i zobowiązania wyrażone są 
w walutach, dla których bank, z którego usług 
korzysta jednostka lub NBP nie ustalają kursu, 
to kurs tych walut określa się w relacji do 
wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, 
której kurs jest ustalany przez NBP. 

Natychmiastowy kurs wymiany to kurs 
wymiany natychmiastowego wykonania. 
MSR 21 nie określa, kto ten kurs ustala. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

6. Uwagi końcowe 

Ogromny wpływ wyceny aktywów i pasywów, a w tym należności i zobowiązań, na obraz 

jednostek prezentowany w ich sprawozdaniach finansowych sprawia, że zasady oraz szczegółowe 

reguły jej dokonywania są powszechnie w świecie normowane przepisami prawa. Od wielu już lat są 

podejmowane działania mające na celu ujednolicenie tych przepisów, co nie jest jednak proste, w 

związku z czym proces harmonizacji nie został jeszcze zakończony i wymaga dalszej kontynuacji. 

Dowodem potwierdzającym zaprezentowaną tezę w odniesieniu do kwestii wyceny należności i 

zobowiązań w walutach obcych są rozbieżności w krajowych i międzynarodowych zasadach jej 

dokonywania. Podstawowe różnice w omawianym zakresie dotyczą odmiennych kursów wymiany, 

wymaganych przez ustawę o rachunkowości i MSR nr 21. 
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1. Wprowadzenie 

Wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariusza (Shareholder Value) w myśl koncepcji sformułowa-

nej przez Alfreda Rappaporta, stanowi tę część wartości przedsiębiorstwa, którą reprezentuje  kapitał 

własny. Wartość przedsiębiorstwa jest natomiast sumą zaktualizowanej wartości przepływów pienięż-

nych z działalności operacyjnej w okresie objętym prognozą oraz wartości rezydualnej, odzwierciedla-

jącej zaktualizowaną wartość przedsiębiorstwa w okresie poza horyzontem prognozy. Jedną z metod 

pomiaru Shareholder Value jest wykorzystanie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

DCF, bazującego na saldzie wolnych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa (FCFF – Free 

Cash Flow to Firm) lub saldzie wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli (FCFE Free Cash 

Flow to Equity).  

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy metodami dochodowymi wynika z zało-

żenia, iż przedsiębiorstwo musi zapewnić swoim właścicielom dochody, które przewyższą poniesione 

przez nich nakłady inwestycyjne. Problemem przy określaniu wartości przedsiębiorstwa i wartości 

przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest zmienność wartości pieniądza w czasie. Powszechnie wiado-

mo, iż suma środków pieniężnych którą inwestor dysponuje obecnie jest wyższa, niż ta sama kwota w 

przyszłości. Wynika to ze zdolności kapitału do pomnażania się1, bowiem umiejętne zainwestowanie 

posiadanych zasobów pozwala uzyskiwać dodatkowe dochody2.  

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, stanowiące podstawę obliczenia wartości przed-

siębiorstwa są dyskontowane do wartości bieżącej stopą dyskontową, którą wyznacza średni ważony 

koszt kapitału bądź koszt kapitału własnego.  

 

2. Koszt kapitału własnego  

Koszt kapitału czyli stopa dyskontowa służąca do aktualizacji wartości przepływów pieniężnych 

przy wycenie przedsiębiorstwa, wyraża minimalną oczekiwaną przez obecnych bądź przyszłych kapi-

                                                 
1 W.F.Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 792.  
2 U.Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001, s.217.  
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tałodawców stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przy danym poziomie ryzyka3. Jest to minimal-

ny koszt, który musi ponieść przedsiębiorstwo aby spełnić ich oczekiwania i zatrzymać w przedsię-

biorstwie ich kapitał. Jeżeli przedsiębiorstwo nie spełni oczekiwań kapitałodawców, mogą oni wyco-

fać swoje kapitały, tym samym obniżając wartość przedsiębiorstwa i przyczyniając się do pogorszenia 

jego sytuacji ekonomicznej. 

 Koszt kapitału własnego jest stopą zwrotu, która spodziewają się uzyskać potencjalni lub 

obecni właściciele przedsiębiorstwa (akcjonariusze, udziałowcy). Szacowanie kosztu kapitału własne-

go opiera się na założeniu, iż właściciele kapitału będą oczekiwali stopy zwrotu z inwestycji, która 

zrekompensuje ponoszone przez nich ryzyko, co wyraża wzór4: 

Kw = rF + rPR ; 

gdzie: 

 Kw – koszt kapitału własnego, 

 rF – stopa zwrotu wolna od ryzyka, 

 rPR - stopa zwrotu odpowiadająca premii za ryzyko inwestowania w kapitał własny. 

Jako stopę zwrotu wolną od ryzyka przyjmuje się zazwyczaj oprocentowanie gwarantowanych 

rządowych dłużnych papierów wartościowych5. W wycenach przedsiębiorstw działających w warun-

kach rozwiniętego rynku kapitałowego, jako stopę wolną od ryzyka najczęściej przyjmuje się bieżące 

oprocentowanie krótkoterminowych rządowych bonów skarbowych (ang. Treasury Bills) lub bieżące 

oprocentowanie długoterminowych obligacji państwowych (ang. Treasury Bonds)6. W Polsce stopę 

zwrotu wolna od ryzyka wyraża stopa zwrotu z inwestycji w bony skarbowe – najczęściej rentowność 

13-tygodniowych bądź 52-tygodniowych bonów skarbowych, stanowiącą również podstawę nalicza-

nia oprocentowania trzyletnich i dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa. Stopy procentowe są 

podawane w stosunku rocznym, co umożliwia ich porównywanie. Dokonując takiego wyboru przyj-

muje się założenie, iż ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta – Skarbu Państwa, szczególnie w 

krótkim okresie jest zerowe7. 

Wyznaczanie kosztu kapitału własnego może nastąpić za pomocą wielu różnych metod. W litera-

turze najczęściej są przedstawiane następujące techniki wyznaczania kosztu kapitału8: 

• technika oparta na modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Assets Pricing 

Model CAPM), 

• technika oparta na modelu arbitrażu cenowego (Arbitrage Pricing Model APM), 

• technika oparta na stopie dywidendy (Dividend Growth Model DGM), 

                                                 
3 A. Duliniec  , Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.71-72.  
4 D. Zarzecki., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s.177-178. 
5 Ibidem,.s.182. 
6 I. Alexander,  Cost of capital. The Applications of Financial Models to State Aid, Oxera, Oxford 1995, s.22-30. 
7 A. Duliniec , Struktura i koszt..., op.cit. s.74. 
8 G.P. Diacogiannis, Financial Management. A Model Approach Using Spreadsheets, McGraw-Hill, London 1994, s.549-

561, T. Dudycz  Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 

2001, s.90-96. 
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3. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 

W krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, w których rozwinięty rynek kapitałowy ma 

istotne znaczenie dla przepływu i oceny kapitału, powszechnie stosowanym sposobem obliczania 

kosztu kapitału własnego jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Podstawą teoretyczna 

tego modelu jest założenie, iż koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa jest sumą stopy wolnej od 

ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe. Tak więc poziom kosztu kapitału własnego oszacowanego 

według modelu wyceny aktywów kapitałowych można przedstawić następująco: 

Kw = rF + ββββ (rM – rF) ; 
gdzie: 

  Kw – koszt kapitału własnego, 

 rF – stopa zwrotu wolna od ryzyka, 

 rM – oczekiwana stopa zwrotu z rynku jako całości( średni zwrot z rynku akcji), 

 ββββ - indeks ryzyka dla kapitału własnego, wskazujący stopień zmienności zwrotów z inwestycji 

w akcje danej spółki w stosunku do zmienności zwrotów z całości rynku akcji, 

(rM – rF) – przeciętna rynkowa premia za ryzyko. 

W teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw wielu autorów zaleca stosowanie tego modelu jako 

względnie prostego sposobu oszacowania kosztu kapitału własnego9. W rozwiniętych systemach go-

spodarczych dane potrzebne do oszacowania kosztu kapitału z wykorzystaniem modelu CAPM są 

stosunkowo łatwo dostępne, szczególnie w wypadku spółek, których akcje są notowane na rynkach 

giełdowych10.  

Zastosowanie modelu CAPM  wymaga oszacowania trzech czynników a mianowicie: stopy wol-

nej od ryzyka, premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika β. Przy szacowaniu kosztu kapitału 

własnego w specyficznych warunkach polskiej gospodarki wyznaczenie niektórych zmiennych może 

spowodować pewne trudności, szczególnie w odniesieniu do części modelu wyceny aktywów kapita-

łowych, która wyraża premię uzyskiwaną przez właściciela z tytułu zaangażowania kapitału w przed-

siębiorstwie. Jeżeli bowiem sposób określenia stopy wolnej od ryzyka nie jest większym problemem11, 

to premia za ryzyko rynkowe  oraz współczynnik β, są znacznie trudniejsze do wyznaczenia. Powo-

dem jest przede wszystkim „młody wiek” polskiego rynku kapitałowego i związany z tym brak da-

nych historycznych, koniecznych do obliczenia wspomnianych zmiennych. 

Kolejnym elementem modelu CAPM jest współczynnik β, odzwierciedlajacy zmienność cen ak-

cji danej spółki w stosunku do zmienności całego rynku, wyznaczonej najczęściej zmiennością głów-

                                                 
9 A. Damodaran , Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, 

New York 1994, s.20,  A.Rappaport, Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance , The Free 

Press, New York 1986, s.40. 
10 D. Zarzecki , Metody wyceny ...op.cit., s.184. 
11 jak wspomniano wcześniej za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się najczęściej rentowność 13-tygodniowych lub 52-

tygodniowych bonów skarbowych 
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nego indeksu giełdowego. Jest on obliczany jako stosunek kowariancji stopy zwrotu akcji (zmienność 

cen akcji) danej spółki z rynkiem do wariancji stopy zwrotu z rynku. Jego wielkość zależy więc od12: 

• korelacji stopy zwrotu z akcji (zmienności cen) danego przedsiębiorstwa z rynkową 

stopą zwrotu (zmiennością głównego indeksu), 

• zmienności dochodów uzyskiwanych z akcji danej spółki, 

• zmienności dochodów uzyskiwanych z dostępnych na rynku akcji innych przedsię-

biorstw. 

Im większa jest zmienność kursu akcji w stosunku do indeksu giełdowego tym większa jest war-

tość współczynnika β, czyli większe ryzyko inwestycji w akcje danego przedsiębiorstwa. Procedury 

szacowania współczynników β  w rozwiniętych systemach gospodarczych zostały wypracowane przez 

wyspecjalizowane instytucje zajmujące się badaniem rynku kapitałowego, takie jak: Standard & Po-

or’s, Value Line czy Bloomberg. W Polsce do 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warsza-

wie publikowała współczynniki β w kwartalniku „Rynek Giełdowy”. Wspomniane instytucje publiku-

ją jednak informacje o współczynnikach β , które dotyczą tylko spółek notowanych na rynku giełdo-

wym. W przypadku przedsiębiorstw, których walory nie są wyceniane przez giełdy, problem oblicze-

nia kosztu kapitału z wykorzystaniem modelu wyceny aktywów kapitałowych sprowadza się do osza-

cowania indeksu ryzyka β dla porównywalnego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw notowa-

nych na rynku giełdowym, usunięciu z tej wielkości wpływu ryzyka finansowego, z założeniem, iż 

ryzyko operacyjne dla spółek porównywalnych jest podobne. Kolejnym etapem jest uwzględnienie 

ryzyka finansowego przypisanego do konkretnego, nienotowanego przedsiębiorstwa, będącego 

przedmiotem wyceny. W praktyce wyceny proces taki nosi nazwę zdelewarowania i relewarowania 

współczynnika ryzyka β.  
Ostatni element modelu CAPM, a mianowicie rynkowa premia za ryzyko jest obliczana jako dłu-

goterminowa premia uzyskana z akcji przedsiębiorstw notowanych na rynku ponad długoterminową 

stopę wolną od ryzyka. Takie podejście jest stosowane w przypadku określania premii za ryzyko dla 

rozwiniętych rynków kapitałowych o długiej historii stóp zwrotu z akcji i obligacji skarbowych. W 

warunkach polskich metoda ta nie jest stosowana z uwagi na krótką historię polskiego rynku kapita-

łowego (a co za tym idzie brak odpowiednich danych historycznych dotyczących stóp zwrotu) oraz 

niski udział  rynku kapitałowego w PKB. W takiej sytuacji teoretycy wyceny proponują aby dla rozwi-

jających się rynków kapitałowych wyznaczać premię za ryzyko jako sumę premii bazowej dojrzałych 

rynków i premii dla danego kraju13. Najczęściej premią bazową jest geometryczna stopa zwrotu akcji 

powyżej obligacji skarbowych rynku amerykańskiego. Premia właściwa dla danego kraju może być 

ustalona na podstawie informacji pochodzących z instytucji zajmujących się międzynarodowym ratin-

giem finansowym (np. Moody’s, Fitch). Innym rozwiązaniem stosowanym w wycenie przedsiębiorstw 

                                                 
12 U.Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001, s.242. 
13 Wycena i zarządzanie wartością firmy, A.Szablewski, R.Tuzimek [red:], Poltext, Warszawa 2004. 
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na rynku polskim jest przyjęcie subiektywnie wyznaczonej premii za ryzyko według proponowanego 

przez Damodarana podziału rynków kapitałowych w zależności od poziomu rynkowej premii za ryzy-

ko14: 

• dla rynków kapitałowych w fazie rozwoju, charakteryzujących się wysokim pozio-

mem zmienności warunków gospodarczych i politycznych, przyjmuje się premię za 

ryzyko na poziomie od 7,5% do 8,5%; do grupy tej należą rynki kapitałowe Azji (z 

wyłączeniem rynku kapitałowego Japonii), Europy Środkowej i Wschodniej (w tym 

także polski rynek kapitałowy) oraz Ameryki Południowej i Środkowej, 

• dla rozwiniętych rynków kapitałowych z dużą liczbą notowanych na nich spółek, z 

których część to spółki mniejsze, charakteryzujące wyższym poziomem ryzyka inwe-

stycji w ich walory, rynkowa premia za ryzyko powinna się kształtować na poziomie 

od 5,5% do 6,5% ; w tej grupie można wyróżnić rynki kapitałowe USA, Japonii, 

Wielkiej Brytanii, 

• dla rozwiniętych rynków kapitałowych z małą liczbą notowanych na nich spółek, z 

których większość to spółki duże, posiadające stabilną pozycję rynkową, premia za 

ryzyko rynkowe powinna się kształtować na poziomie od 3,5% do 4 % ; przedstawi-

cielami tej grupy są rynki kapitałowe Niemiec i Szwajcarii.   

 

4. Uwagi końcowe 

W polskich warunkach wyznaczanie rynkowej premii za ryzyko jest nacechowane dużą dozą su-

biektywizmu. O ile bowiem dane historyczne rynku amerykańskiego umożliwiają (z pewnym przybli-

żeniem) określenie rynkowej premii za ryzyko, o tyle na polskim rynku kapitałowym premia za ryzy-

ko rynkowe jest subiektywnym przybliżeniem sytuacji występującej na rynkach dojrzałych. Jednym ze 

sposobów rozwiązania problemu rynkowej premii za ryzyko dla rynków w fazie rozwoju może być 

identyfikacja czynników ryzyka, występujących na danym rynku oraz jego wewnętrznych uwarunko-

wań. Jednak to rozwiązanie również łączy się z subiektywnym podejściem do określenia rynkowej 

premii za ryzyko. 

Kolejnym problemem jest wyznaczenie wskaźnika β  dla spółek, których stropy zwrotu kształtują 

się odmiennie niż stopy zwrotu z rynku. Współczynnik β może bowiem przyjmować dowolne warto-

ści rzeczywistoliczbowe. Jego wartości ujemne świadczą o braku korelacji między dochodowością 

inwestycji i dochodowością rynku. W teorii przyjmuje się iż współczynnik β o wartości z przedziału 

<+0,2 : +∞), wyraża zgodność kierunków zmian dochodowości inwestycji i dochodowości rynku. 

Jeżeli zaś współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału (-∞ ; -0,2>, wówczas kierunek zmiany 

                                                 
14por. Duliniec A. , Struktura i koszt..., op.cit. s.98, Damodaran A., Damodaran on Valuatuion..., op.cit.,s.22-23. 
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dochodowości inwestycji jest przeciwny względem kierunku zmiany dochodowości rynku15. Ujemne 

wartości współczynnika β  mogą prowadzić do wyznaczenia kosztu kapitału własnego na poziomie 

niższym od stopy wolnej od ryzyka, a w niektórych wypadkach, nawet do ujemnej wartości kosztu 

kapitału własnego, jak również ujemnej wartości średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) . Po-

wstaje więc pytanie, czy w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy można przyjąć ujemną stopę 

dyskontową do aktualizacji wartości przyszłych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 

Dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych kosztem kapitału niższym od stopy wolnej od 

ryzyka oznaczałoby bowiem, iż jednym z założeń pomiaru wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariu-

szy byłoby twierdzenie, iż jego właściciele dobrowolnie zaakceptowaliby w przyszłości mniej ko-

rzystną dla siebie stopę zwrotu obciążoną ryzykiem, w zamian za wyższą od niej stopę zwrotu wolną 

od ryzyka. W opinii autora niniejszego artykułu takie zachowanie właścicieli byłoby sprzeczne z logi-

ką rachunku ekonomicznego. W związku z tym można stwierdzić, iż istnieje konieczność poszukiwa-

nia innych kwantyfikatorów ryzyka na potrzeby modelu CAPM lub innego sposobu wyrażenia premii 

za ryzyko inwestowania w walory danego przedsiębiorstwa.   
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1. Wspólnota mieszkaniowa i jej funkcjonowanie 

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieru-

chomości. Pomiot ten powstaje z chwilą wyodrębnienia w budynku mieszkalnym pierwszego lokalu 

na rzecz innej osoby, niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości, tj. gdy pojawią się co naj-

mniej dwa podmioty, których prawo własności do lokalu reguluje ustawa o własności lokali1. Wspól-

notę mieszkaniową mogą tworzyć, wbrew nazwie, nie tylko właściciele mieszkań, ale także właścicie-

le lokali użytkowych. Należy dodać, że właścicielem może być zarówno osoba prawna, jak i osoba 

fizyczna, gmina lub Skarb Państwa.  

Wszystkie pomieszczenia i elementy, które nie są samodzielnymi lokalami, a także te, które nie 

stały się częścią odrębnych lokali stanowią nieruchomość wspólną. Oznacza to, że wszyscy właścicie-

le lokali w danej nieruchomości są również współwłaścicielami części wspólnych tej nieruchomości. 

Wiąże się to, z jednej strony, z prawem do korzystania z nieruchomości wspólnej i czerpania z niej 

pożytków oraz z obowiązkiem ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z jej utrzymaniem, z 

drugiej strony.  

Podstawowym celem funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jest dbałość o nieruchomość 

wspólną, a więc o te elementy nieruchomości, które służą ogółowi właścicieli. W związku tym po-

wstaje konieczność wnoszenia przez członków wspólnoty wpłat na koszty utrzymania i za korzystanie 

z nieruchomości. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej uczestniczą więc zarówno w kosztach związa-

nych z utrzymaniem własnych lokali i części do nich przynależnych, jak i w kosztach zarządu2 nieru-

chomością wspólną. Indywidualne koszty utrzymania lokalu mogą być przez właścicieli lokali opłacane: 

• bezpośrednio dostawcom mediów, dotyczy to najczęściej takich kosztów, jak: koszty 

zużycia energii elektrycznej, gazu, opłaty za telewizję kablową itp.,  

                                                 
1 Wyodrębnienie przynajmniej jednego lokalu w danej nieruchomości i wpis jego właściciela w księdze wieczystej powoduje 

powstanie z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowej. Por. art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o własności lokali. 
2 Ustawa o własności lokali wprowadziła termin „koszty zarządu” w odniesieniu do kosztów powstających w związku z za-

rządzaniem nieruchomością wspólną. Autorka zgadza się z opinią, że terminologia używana w tym akcie prawnym w nie-

których wypadkach jest nieadekwatna do znaczenia. Por. m.in. Tertelis M., Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkanio-

wej. T. 1, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 60 i 78. 
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• za pośrednictwem zarządu lub zarządcy wspólnoty, jak na przykład: koszty ogrzewa-

nia i zużycia wody w poszczególnych lokalach. 

W odróżnieniu od indywidualnych kosztów utrzymania lokali, koszty zarządu nieruchomością 

wspólną właściciele lokali pokrywają w ułamkowych częściach, odpowiednio do swoich udziałów we 

współwłasności nieruchomości wspólnej3. Sami w związku z tym decydują, jakie będą wnosić zaliczki 

na koszty zarządu wspólną nieruchomością. Zaliczki te muszą pokryć wszystkie koszty utrzymania 

współwłasności, w tym remontów i bieżącej konserwacji, opłaty za antenę zbiorczą i windę, oświetle-

nie klatek schodowych, wydatki na utrzymanie porządku i wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie 

członków zarządu lub/i zarządcy, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, jeżeli nie 

pokrywają ich sami właściciele lokali. Wśród opłat wnoszonych przez właścicieli lokali na poczet 

kosztów zarządu wyróżnia się: 

1) opłaty wnoszone regularnie: 

• zaliczkę bieżącą na zarządzanie nieruchomością wspólną, związaną z pokryciem 

kosztów utrzymania i bieżącą konserwacją części wspólnych nieruchomości,  

• zaliczkę na fundusz remontowy przeznaczoną na pokrycie obecnych oraz przyszłych 

kosztów remontów i modernizacji, 

2) opłaty wnoszone nieregularnie (sporadycznie), związane z jednorazowymi, nieplanowanymi i 

nadzwyczajnymi potrzebami wspólnoty, na przykład z likwidacją skutków nieprzewidzianych 

zdarzeń. 

Wspólnoty mieszkaniowe mogą też czerpać pożytki z nieruchomości wspólnej. Mogą one stanowić 

pożytki naturalne (rzeczowe) i cywilne. Pożytkami naturalnymi są, na przykład, owoce zebrane z drzew 

i krzewów owocowych posadzonych na terenie nieruchomości wspólnej. Z kolei do pożytków cywil-

nych zalicza się przychody finansowe nie będące opłatami właścicieli, jak na przykład: opłaty pobierane 

za wynajem pomieszczeń wspólnych, opłaty za udostępnianie elewacji na reklamy itp. Członkowie 

wspólnoty biorą wówczas udział (stosownie do swoich udziałów w nieruchomości wspólnej) w podziale 

tych pożytków, przy czym należy zauważyć, że przychody finansowe wspólnoty mieszkaniowej w 

pierwszej kolejności są przeznaczane na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. 

 
2. Ewidencja i sprawozdawczość we wspólnocie mieszkaniowej  

Wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych według zasad 

określonych przez prawo bilansowe4. Przyczyniła się do tego nowelizacja ustawy o własności lokali, 

zgodnie z którą zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nierucho-

                                                 
3 Wysokość zaliczki jest ustalana jako iloraz udziału w nieruchomości wspólnej oraz wysokość stawki określonej w uchwale 

członków wspólnoty. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej 

lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z po-

mieszczeniami do nich przynależnymi. Por. art. 12 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali. 
4 Zwolnienie z tego obowiązku zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2001 roku. Do tego czasu wspólnoty mieszkaniowe 

miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi przez prawo bilansowe i szczególne 

zasady rachunkowości odnoszące się do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.  
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mością wspólną, jest zobowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksię-

gową5 kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wpłaconych na pokrycie tych kosztów, 

a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej6. Wspomniany obowiązek ozna-

cza, że dla wspólnoty mieszkaniowej powinna być prowadzona ewidencja, której przedmiotem byłyby 

co najmniej7: 

1) przychody wpłacane przez właścicieli osobno na dwa fundusze, tj. fundusz przeznaczony na 

bieżące utrzymanie nieruchomości i fundusz przeznaczony na wykonywane lub spodziewa-

ne remonty, 

2) przychody uzyskiwane z innych tytułów,  

3) koszty zarządu nieruchomością wspólną, 

4) stan należności i zobowiązań wspólnoty wobec poszczególnych dłużników lub wierzycieli,  

5) stan środków pieniężnych oraz ich zmiany w okresie rozliczeniowym.  

Wspomniany wcześniej zapis ustawy o własności lokali nie precyzuje jednak w jaki sposób, w 

jakiej formie i w jakim zakresie powinna być prowadzona owa ewidencja, tj. czy powinny to być księ-

gi rachunkowe czy ewidencja uproszczona, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia członkom 

wspólnoty. Powinni oni postanowić o tym w uchwale, np. podjętej na pierwszym zebraniu „założy-

cielskim”. Pewne jest jednak, że właściciele nieruchomości wspólnej muszą wybrać taką formę ewi-

dencji, która będzie dostarczała informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania nieruchomością 

wspólną, a zwłaszcza do planowania. 

Właściciele lokali, uwzględniając wielkość wspólnoty8, a co się z tym wiąże rozmiary i charakter 

dokonywanych przez nią operacji gospodarczych, a także konieczność rozliczania się ze współwłaści-

cielami oraz urzędem skarbowym, np. z tytułu podatku dochodowego lub podatku VAT, mogą podjąć 

uchwałę o obowiązku prowadzenia przez zarząd (zarządcę): 

1) ksiąg rachunkowych według zasad określonych ustawą o rachunkowości, 

2) innej ewidencji obejmującej tylko ewidencję przychodów, kosztów, środków pieniężnych i 

rozrachunków, albo ewidencję której przedmiotem są również inne rzeczowe, niematerialne 

i finansowe składniki majątku, jak również fundusze9.  

Po wprowadzeniu uchwały o sposobie prowadzenia rachunkowości do obowiązków zarządu 

wspólnoty należy przygotowanie dokumentacji prowadzenia ewidencji księgowej. Dokumentacja ta 

powinna odpowiadać wymaganiom ustawy o rachunkowości, jeżeli zarząd ma prowadzić pełne księgi 

                                                 
5 Użyty w ustawie termin „ewidencja pozaksięgowa” nie ma jednoznacznej definicji prawnej. Poza tym wspólnota mieszka-

niowa może, a niekiedy powinna prowadzić ewidencję księgową. Można spotkać się z poglądem, że intencją ustawodawcy 

było wprowadzenie do ustawy o własności lokali zapisu pozwalającego wspólnocie dokonać swobodnego wyboru formy 

rachunkowości. Por. http://rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Wspolnota/wzory2.html#02. 
6 Por. art. 29 ustawy o własności lokali. 
7 Por. Bończak-Kucharczyk E.: Własność lokali. Wspólnoty mieszkaniowe. TWIGGER, Warszawa 2001. 
8 Ustawa o własności lokali dzieli wspólnoty na małe, tj. z liczbą lokali nie większą niż siedem i wspólnoty duże, tj. takie, w 

których liczba lokali przekracza siedem.  
9 Uchwała ta wykonuje ustawowe prawo i obowiązek wspólnoty co do określenia zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji 

pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Por. art. 22 ust. 3 pkt 10 i art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali. 
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rachunkowe, natomiast jeżeli zgodnie z uchwałą członków wspólnoty zarząd ma obowiązek prowa-

dzić uproszczoną ewidencję dokumentacja powinna zawierać:  

1) wykaz kont kosztów, przychodów, rozrachunków i środków finansowych,  

2) wykaz niezbędnych kont pomocniczych, 

3) określenie składników bilansu i rachunku wyników oraz formatu sprawozdań finansowych.  

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej podejmując decyzję dotyczącą rachunkowości we wspól-

nocie mieszkaniowej muszą mieć na względzie korzyści płynące z prowadzenia określonej ewidencji. 

Z punktu widzenia zarządu lub zarządcy zdolność ewidencji do generowania określonych zestawów 

informacji jest istotna nie tylko z punktu widzenia dokonywanych rozliczeń z właścicielami lokali, ale 

również ze względu na obowiązki sprawozdawcze zarządu (zarządcy). Zarząd lub zarządca wspólnoty 

mieszkaniowej ma obowiązek na corocznym zebraniu wspólnoty10 przedstawić sprawozdanie z dzia-

łalności w roku poprzednim. Integralną częścią tego sprawozdania powinno być sprawozdanie finan-

sowe. Jednak jeżeli nie są prowadzone księgi rachunkowe sprawozdaniem, o którym mowa może być 

zestawienie wpłacanych zaliczek i ponoszonych kosztów oraz nadwyżki lub niedoboru. Przykłady 

takiego sprawozdania przedstawiają tabele 1 i 211. 

 

Tabela 1. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej – wzór 1 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 
I. PRZYCHODY  
 - opłaty bieżące na koszty zarządu  
 - inne przychody   
II. KOSZTY ZARZĄDU  
 - opłaty za energię  
 - opłaty za wodę i ścieki  
 - opłaty za gaz  
 - wydatki na utrzymanie czystości i wywóz nieczystości  
 - ubezpieczenia i podatki  
 - wynagrodzenia zarządu (zarządcy)  
 - koszty usług obcych, w tym bankowe i pocztowe  
 - pozostałe koszty, w tym koszty zużycia materiałów biurowych  
III. FUNDUSZ REMONTOWY  
 - wpływy  
 - wydatki  
IV. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI  
 - zwiększająca przychody roku następnego  
 - zwiększająca koszty roku następnego  
V. STAN ROZRACHUNKÓW  
 - należności  
 - zobowiązania  
VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

Źródło: opracowanie na podstawie: Susfał K.: Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych. Serwis Finansowo 
Księgowy (F-K), Nr 38/02, s. S-AR-149. 

                                                 
10 Zgodnie ustawą o własności lokali zebranie takie powinno odbyć się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Termin 

ten zbiega się z obowiązkiem złożenia zeznania rocznego CIT 8.  
11 Porównaj też Chyży M., Spigarska E.: Wspólnota mieszkaniowa. Ewidencja, dokumentacja, rozliczenia. ODDK, Gdańska 

2003, s. 167-172. 



 141 

Tabela 2. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej – wzór 2 

Przychody Koszty 
I. FUNDUSZ REMONTOWY - REMONTY I MODERNIZACJE 
Nadwyżka z poprzedniego roku   Niedobór roku poprzedniego   
1. Wpłaty właścicieli 
2. Kredyty i pożyczki 
3. Dotacje  

 1. Remonty 
2. Modernizacje 

 

RAZEM:  RAZEM:  
II. FUNDUSZ EKSPLOATACYJNY - BIEŻĄCE KOSZTY ZARZĄDZANIA 
Nadwyżka z poprzedniego roku  Niedobór z poprzedniego roku 
1. Wpłaty właścicieli 
2. Dodatkowe obciążenie właścicieli uza-
sadnione sposobem korzystania z lokali 
(art. 12 ust. 3 UWL) 
3. Inne przychody 
  

  1. Utrzymanie czystości i porządku 
2. Ubezpieczenie i podatki  
3. Oświetlenie klatek, winda, antena 
4. Konserwacja instalacji centralnego ogrze-
wania 
5. Przegląd przewodów wentylacyjnych i ko-
minowych oraz instalacji gazowej 
6.Wynagrodzenie administratora 
7. Wynagrodzenie zarządu 
8. Usługi księgowe i prawne 
9. Materiały biurowe, telefon, znaczki 
10. Koszty inne (bankowe itp.) 

RAZEM:  RAZEM:  
III. KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI ROZLICZANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ 
1. Wpłaty za CO i CW 
2 Wpłaty za usługi dodatkowe (np. za wy-
wóz śmieci) 
3. Wpływy tytułem innych kosztów utrzy-
mania lokali 

 1. Koszty dostawy ciepła 
2. Koszty usług dodatkowych 
3. Inne koszty utrzymania lokali 

 

RAZEM:  RAZEM:  
IV. ŁĄCZNIE 1+2+3  IV. ŁĄCZNIE 1+2+3  
V. SALDO - NADWYŻKA PRZYCHO-
DÓW NAD KOSZTAMI 
1. Fundusz remontowy 
2. Fundusz eksploatacyjny 
3. Koszty utrzymania lokali rozliczane 
przez wspólnotę 

 V. SALDO - NADWYŻKA KOSZTÓW NAD 
PRZYCHODAMI 
1. Fundusz remontowy 
2. Fundusz eksploatacyjny 
3. Koszty utrzymania lokali rozliczane przez 
wspólnotę 

 

Źródło: opracowanie na podstawie: http://rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Wspolnota/wzory2a.html#25 dostęp dnia 
10.04.2005 r. 

 

Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli źró-

dłem dochodów wspólnoty mieszkaniowej są tylko wpłaty dokonywane przez członków wspólnoty na 

koszty zarządu z przeznaczeniem na wydatki statutowe, to podmioty te traktuje się na równi z podmio-

tami nie prowadzącymi działalności gospodarczej i z tego tytułu przysługuje wspólnotom zwolnione z 

podatku dochodowego. Wspólnoty nie mają wówczas obowiązku składania miesięcznych deklaracji 

podatkowych (CIT 2). Składają one w urzędzie skarbowym jedynie zeznania roczne (CIT 8). Ponadto 

podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych do zeznania rocznego dołączają sprawozdanie 

finansowe. Również z tego obowiązku są zwolnione wspólnoty mieszkaniowe nie uzyskujące docho-

dów opodatkowanych i/lub nie prowadzące ksiąg rachunkowych. Według przepisów obowiązujących 

od 1.01.2001 r. wystarczy bowiem, gdy wspólnota złoży w urzędzie skarbowym wstępne i ostateczne 

zeznanie roczne. Wspólnoty mogą jednak dobrowolnie przedstawić urzędowi skarbowemu takie ze-
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stawienie, jakie przygotowuje zarząd na coroczne zebranie. Zakres tego sprawozdania wynika z in-

formacji generowanych przez ewidencję księgową. Jeżeli jednak wspólnota uzyskuje inne przychody, 

np. z tytułu wynajmu ściany nieruchomości wspólnej na reklamę, to w takiej sytuacji osiąga ona przy-

chód ze sprzedaży usług opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc przy-

chody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową po pomniejszeniu o koszty ich uzyskania podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz ewidencji i rozliczeniu na zasadach 

ogólnie stosowanych w innych podmiotach prowadzących działalność usługową.  

Wspólnota mieszkaniowa wykonując określone czynności na rzecz odbiorców zewnętrznych mo-

że również, po przekroczeniu obrotu powodującego utratę prawa do zwolnienia z opodatkowania po-

datkiem od towarów i usług, podlegać obowiązkom ewidencyjnym wynikającym z ustawy o VAT. W 

związku z tym prowadzona przez wspólnotę ewidencja powinna zapewniać też pozyskiwanie infor-

macji na potrzeby tego podatku. 

 

3. Planowanie we wspólnocie mieszkaniowej  

Jak wspomniano, dane z ewidencji księgowej służą do rozliczenia roku. Na podstawie danych 

zawartych w rozliczeniu członkowie wspólnoty uchwalają plan gospodarczy na następny rok kalenda-

rzowy i podejmują uchwałę o wysokości wnoszonych zaliczek na poczet kosztów zarządu. Jednak 

ustalenie wysokości opłat na koszty zarządu, które będą możliwe do zaakceptowania przez właścicieli 

lokali, a jednocześnie będą pokrywały wszystkie uzasadnione koszty zarządzania nieruchomością 

wspólną musi się odbywać na podstawie przeprowadzonej kalkulacji. Powinna ona obejmować za-

równo sumę przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem wspólnoty, jak i przycho-

dów uzyskiwanych z nieruchomości wspólnej przeznaczanych na pokrycie kosztów jej funkcjonowa-

nia. Im większy będzie bowiem udział przychodów z nieruchomości wspólnej w pokrywaniu kosztów 

zarządu wspólnoty mieszkaniowej, tym mniejszą część tych kosztów będą pokrywać członkowie 

wspólnoty (por. schemat 1). Należy jednak zauważyć, że kalkulacja powinna również obejmować 

obce źródła finansowania wydatków wspólnoty mieszkaniowej po stronie przychodów (wpływów) 

oraz koszty obsługi i spłaty zadłużenia po stronie wydatków. Kalkulacja opłat umożliwiających pra-

widłowe funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej i realizację wyznaczonych przez jej członków 

zadań jest więc elementem procesu zarządzania nieruchomością wspólną. 

Podstawą gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej w danym okresie jest plan gospodar-

czy, to jest rzeczowo-finansowy budżet wspólnoty mieszkaniowej. Wyznacza się w nim długo– i krót-

kookresowe cele funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, zadania gospodarcze zaplanowane do 

wykonania w danym okresie gospodarczym oraz sposoby i środki zapewniające ich realizację. Doty-

czy to zarówno zadań bieżących, jak i zadań inwestycyjnych określanych na podstawie priorytetów 

oraz potrzeb członków wspólnoty mieszkaniowej. Opracowanie optymalnego planu gospodarczego, to 

jest planu, który zakłada najlepszą realizację wyznaczonych zadań przy zaangażowaniu najmniejszych 

środków finansowych, wymaga sporządzenia budżetów poszczególnych dziedzin funkcjonowania 
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wspólnoty mieszkaniowej. Inaczej mówiąc plan gospodarczy jest sumą budżetów: operacyjnego (eks-

ploatacyjnego), kapitałowego (remontowego) i przepływu gotówki (wpływów i wydatków środków 

pieniężnych)12. Ich charakterystykę zawiera tabela 3.  

 

Schemat 1. Czynniki wpływające na wysokość wpłat na koszty zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 3. Charakterystyka planu finansowego wspólnoty mieszkaniowej 

Wyszczególnienie Budżet operacyjny Budżet kapitałowy 
Budżet przepływu 

gotówki 
Cel sporządzania Kalkulacja zaliczki bieżącej 

na koszty eksploatacji nieru-
chomości. 

Kalkulacja składek na fundusz 
remontowy. 

Prognozowanie prze-
pływów gotówki i 
płynności finansowej 
wspólnoty. 

Zakres przedmio-
towy 

Operacje finansowe związane 
z utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości wspólnej w 
trakcie jednego roku obroto-
wego. 

Operacje dotyczące planowanych 
remontów nieruchomości wspól-
nej, to jest planowane koszty re-
montów oraz niezbędne do ich 
pokrycia rezerwy finansowe. 

Wpływy i wydatki 
środków pieniężnych 
wspólnoty mieszka-
niowej. 

Etapy opracowania 
budżetu 

1. Wyznaczenie bieżących 
zadań związanych z eksplo-
atacją nieruchomości wspól-
nej w roku gospodarczym. 
2. Ocena wydatków opera-
cyjnych ponoszonych w 
związku z eksploatacją.  
3. Oszacowanie pożytków 
cywilnych. 
4. Ustalenie zaliczki wpłaca-
nej przez właścicieli i jej 
poszczególnych elementów. 

1. Oszacowanie stanu techniczne-
go nieruchomości i opracowanie 
harmonogramu remontów. 
2. Przygotowanie wstępnych kosz-
torysów remontów. 
3. Ustalenie sumy kosztów remon-
tów planowanych w przyszłości i 
aktualnie przeprowadzanych. 
4. Ocena możliwości i ustalenie 
źródeł finansowania inwestycji. 
5. Ustalenie rocznych rezerw na 
koszty remontów. 
6. Kalkulacja bieżących i przy-
szłych wpłat członków wspólnoty 
na fundusz remontowy. 

1. Ustalenie źródeł, 
terminów i kwot 
wpływów środków 
pieniężnych. 
2. Ustalenie przezna-
czenia, terminów i 
kwot wydatków środ-
ków pieniężnych.  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
12 Por. Tertelis M., Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, T. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 1. 
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Jak wynika z tabeli 3, budżetem operacyjnym wspólnoty mieszkaniowej jest przygotowany plan 

spodziewanych kosztów bieżących utrzymania nieruchomości wspólnej oraz niezbędnych do ich po-

krycia przychodów. Opracowanie budżetu jest ściśle związane z potrzebami wspólnoty mieszkaniowej 

i tym, co właściciele nieruchomości wspólnej zamierzają zrealizować w najbliższym okresie. Dlatego 

budżet operacyjny jest zwykle rocznym planem rzeczowym i finansowym.  

Jak już wspomniano, w celu utrzymania nieruchomości wspólnej w dobrym stanie oraz w celu 

podniesienia jej wartości użytkowej współwłaściciele nieruchomości ponoszą koszty związane z re-

montami i modernizacją części wspólnych. Narzędziem używanym w procesie planowania tych kosz-

tów i źródeł ich pokrycia jest budżet remontowy. Jest on wieloletnim planem inwestycyjnym, w któ-

rym ujmuje się poszczególne zadania inwestycyjne i wynikające z nich potrzeby kapitałowe, a także 

harmonogramy ich realizacji. W dalszej kolejności ustalana jest suma środków finansowych możli-

wych do uzyskania z różnych źródeł finansowania, niezbędnych do realizacji wszystkich zadań inwe-

stycyjnych ujętych w planie inwestycyjnym. Podstawą do ustalenia indywidualnych bieżących stawek 

wpłat członków wspólnoty mieszkaniowej na fundusz remontowy (inwestycyjny) jest wielkość rocz-

nej rezerwy finansowej tworzonej przez wspólnotę mieszkaniową w bieżącym roku na pokrycie kosz-

tów remontów.  

Z kolei budżet przepływu gotówki służy do prognozowania wpływów i wydatków środków pie-

niężnych wspólnoty mieszkaniowej w ciągu okresu objętego prognozą (roku, półrocza, kwartału, mie-

siąca). 

Prawidłowo przygotowany plan gospodarczy pozwala uzasadnić sposób pozyskiwania środków 

na realizację zamierzeń i ich wielkość. Zastosowanie podziału planu gospodarczego na obszary tema-

tyczne powoduje, że jest on czytelny i przejrzysty, to jest zrozumiały zarówno dla jego wykonawców 

– zarządu (zarządcy), innych organów wspólnoty oraz właścicieli nieruchomości wspólnej, dając moż-

liwość szerszego udziału w tworzeniu planu, a przez to zwiększenie poczucia faktycznej odpowie-

dzialności za rzeczywistą realizację zadań i współudział w ich finansowaniu. Plan gospodarczy umoż-

liwia prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty gospodarczej w danym okresie, a także pozwala człon-

kom wspólnoty mieszkaniowej na kontrolę i ocenę przebiegu procesu zarządzania współwłasnością. 

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową z zastosowaniem budżetu pozwala na:  

• utrzymanie prawidłowych relacji finansowych i płynności finansowej wspólnoty 

mieszkaniowej, 

• kontrolę procesów gromadzenia i wykorzystywania wspólnych środków finansowych 

pod względem celowości i efektywności gospodarowania,   

• kontrolę wykonania zaplanowanych w danym okresie zadań i koordynację ich reali-

zacji w czasie, 

• zapewnienie optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego wspólnoty wyni-

kającego z jej usytuowania ekonomicznego,  

• wspieranie decyzji podejmowanych przez zarządcę i/lub zarządu,  
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• ocenę i kontrolę pracy zarządu i zarządcy.  

 

4. Uwagi końcowe 

Celem prowadzenia we wspólnocie mieszkaniowej ewidencji księgowej jest pozyskiwanie infor-

macji zarówno dla odbiorców zewnętrznych, np. organów podatkowych, ale również dla zaspokojenia 

potrzeb informacyjnych w zakresie bieżącego kierowania wspólnotą oraz kontroli rozliczeń i gospo-

darki finansowej, a w szczególności kontroli pozyskiwanych przychodów i celowości ponoszonych 

kosztów. Prowadzenie dostosowanej do potrzeb ewidencji księgowej umożliwia też zarządowi prawi-

dłową realizację zadań powierzonych mu przez właścicieli nieruchomości, w tym planu gospodarcze-

go.  
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POTRZEBY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU WSPÓLNOTĄ 

MIESZKANIOWĄ 

 

Zofia Sawicka-Kluźniak 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Rachunkowości 

 

1. Pojęcie Wspólnoty Mieszkaniowej 

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa jednocześnie z wyodrębnieniem w budynku 

wielolokalowym pierwszego samodzielnego lokalu1. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej są zarówno 

właściciele lokali wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych, jak również lokali użytkowych. 

Nieruchomość wspólna podlega szeregowi przepisów zawartych, między innymi, w ustawie o go-

spodarce nieruchomościami, ustawie o własności lokali, kodeksie cywilnym, prawie budowlanym, 

ustawie o rachunkowości, ustawie o księgach wieczystych, a także wielu innych aktach prawnych, 

rozporządzeniach oraz zarządzeniach szczegółowych i wykonawczych. 

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej, oprócz tego, że powinien spełniać wymagania jej członków 

musi jednoznacznie realizować obowiązki wynikające z tych przepisów, a także postępować zgodnie z 

zasadami określonymi w kodeksie etyki zawodowej i standardach zawodowych. Zarządzanie nieru-

chomością wspólną obejmuje, między innymi: 

• przygotowania budżetu rocznego, 

• ustalenie wysokości opłat, które są niezbędne do pokrycia kosztów zarządu nieru-

chomością wspólną, 

• ustalenie opłat miesięcznych na pokrycie opłat administracyjnych, 

• zbieranie opłat miesięcznych od właścicieli, 

• zawieranie umów na użytkowanie części wspólnych, 

• zawieranie umów na użytkowanie części wspólnych nieruchomości przez stronę trze-

cią i zbieranie opłat z tego tytułu, 

• zawieranie umów na dostawę elektryczności, ogrzewania, gazu, wody oraz na wywóz 

śmieci, dotyczących nieruchomości wspólnej, 

• ustalanie i zbieranie opłat za gaz, elektryczność, wodę zimną i gorącą oraz centralne 

ogrzewanie, 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

• ściąganie należności. 

                                                 
1 Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1999 roku, Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 903. 
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2. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych  

Na podstawie ustawy o własności lokali zarząd zobowiązany jest stosować dla nieruchomości 

wspólnej zasady rachunkowości określone dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy oraz składać ze swej działalności roczne sprawozdania. 

Stosowanie zasad rachunkowości nie dotyczy wypadku, gdy zarząd nieruchomością wspólną powie-

rzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego2. 

Ustawa o własności lokali nakłada na zarząd wspólny obowiązek prowadzenia dla nieruchomości 

wspólnej odrębnej ewidencji kosztów i przychodów, a także ewidencji wnoszonych przez właścicieli 

opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Ustawa o własności lokali stwierdza, że 

na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się: 

• wydatki na remonty i bieżące konserwacje, 

• opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej 

nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 

• ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bez-

pośrednio przez właściciela poszczególnych lokali, 

• wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 

• wynagrodzenia członków zarządu lub zarządcy (administratora). 

Koszty te są pokrywane z dwóch źródeł, a mianowicie: 

• zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali, 

• pożytków z nieruchomości wspólnej. 

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczkę w formie bieżących opłat z gó-

ry do dziesiątego dnia każdego miesiąca. W przypadku ustalania kosztów zarządu nieruchomością 

wspólną i podziału ich między właścicieli niezwykle istotny jest fakt, że udział w tych kosztach nie 

zależy od faktycznego korzystania przez danego właściciela z części budynku lub jego urządzeń, np. 

wind, terenów zielonych. Przedmiotem współwłasności są m.in. dachy, klatki schodowe, korytarze, 

ściany, windy oraz instalacje wewnętrzne. 

Przychody wspólnoty mieszkaniowej rejestruje się w księgach rachunkowych, wyodrębniając: 

• opłaty bieżące na pokrycie kosztów zarządu, wnoszone na rachunek bankowy wspól-

noty przez właścicieli poszczególnych lokali tej odrębnie działającej wspólnoty, 

• inne przychody, jeśli takie przychody wystąpiły w danej wspólnocie mieszkaniowej. 

Różnica między przychodami a kosztami wspólnoty mieszkaniowej zwiększa odpowiednio koszt 

lub przychód w następnym roku obrotowym. Księgi rachunkowe mają być prowadzone odrębnie dla 

każdej wspólnoty mieszkaniowej w taki sposób, by zapewnić dane niezbędne do sporządzenia spra-

wozdania finansowego. Oznacza to, że każda wspólnota, w której właściciele lokali podjęli uchwałę o 

                                                 
2 Czubakowska K., Winiarska K.: Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i jednostek nie prowadzących działalności gospo-

darczej, PWE, Warszawa 2004, s. 46. 
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wyborze zarządu dla nieruchomości wspólnej, ma rejestrować w przeznaczonych tylko dla niej księ-

gach wszystkie dotyczące tylko tej działalności operacje. 

Ewidencja rozrachunków (należności i zobowiązań) wspólnoty jest prowadzona według poszcze-

gólnych osób fizycznych i prawnych, z którymi dokonuje się rozrachunków z tytułu poniesionych 

kosztów, zrealizowanych przychodów, ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości, opłat o 

charakterze podatkowym oraz rozrachunków z innych tytułów, tak by pozwalała ustalić należności lub 

zobowiązanie odrębnie dla każdej osoby fizycznej i dokonywanych przez nich opłat na pokrycie tych 

kosztów. 

Ewidencja środków pieniężnych obejmuje wszystkie operacje, wpłaty i wypłaty oraz stan środ-

ków pieniężnych na rachunku bankowym wspólnoty mieszkaniowej. 

 

3. Potrzeby informacyjne w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową 

Potrzeby informacyjne są pochodną problemów decyzyjnych zarządu i wynikają z celów i zadań 

wspólnoty mieszkaniowej3. 

Celem długookresowym zarządzania wspólnotą mieszkaniową jest utrzymanie nieruchomości w 

stanie co najmniej niepogorszonym oraz zapewnienie finansowania przyszłych remontów 

Cele krótko i średniookresowe obejmują: 

• zachowanie bieżącej płynności, 

• efektywność zarządzania nieruchomościami. 

Cele wspólnoty mieszkaniowej dzielą się na zadania, do których należą: 

• organizacja rachunkowości wspólnoty i stworzenie bazy informacyjnej 

• opracowanie planu ekonomiczno-finansowego, 

• inicjowanie bieżących działań w sposób optymalny, 

• opracowanie sprawozdawczości, 

• analiza przychodów i kosztów oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom. 

Problemy decyzyjne zarządzania wspólnotą wynikają z celów decyzyjnych i obejmują: 

a) sporządzenie planu gospodarczego, 

b) opracowanie planu remontów, 

c) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych. 

Efektywne gospodarowanie we wspólnotach mieszkaniowych jest oparte na planach i budżetach. 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa wspólnoty warunkuje stan jej finansów i wymaga opracowania pla-

nu gospodarczego. Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową wspólnoty mają takie czynniki, jak: 

• stan techniczny budynku i technologie w które wyposażono budynek, 

• sytuacja finansowa poszczególnych właścicieli, 

                                                 
3 Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 2003, s. 13-15. 
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• lokalizacja nieruchomości oraz wielkość działki gruntu i powierzchni wolnych sta-

nowiących część wspólną, 

• łączna wielkość lokali (powierzchnia). 

Świadomość z występujących w danej wspólnocie uwarunkowań oraz znajomość wymienionych 

czynników umożliwia opracowanie rzetelnego planu gospodarczego wspólnoty. 

Prowadzenie remontów, modernizacji i konserwacji budynków mieszkalnych jest bardzo ważnym 

elementem zarządzania nieruchomością wspólną, ponieważ warunkuje utrzymanie nieruchomości w 

stanie nie pogorszonym, aby nie dopuścić do dekapitalizacji majątku wspólnego i wymaga opracowa-

nia planu remontowego. Fundusz remontowy nie jest ograniczony do jednego roku rozrachunkowe-

go, ale ma charakter długoterminowy. Każda wspólnota mieszkaniowa musi, na podstawie prawa bu-

dowlanego, przeprowadzić przeglądy budynku i instalacji technicznych oraz prowadzić książkę tech-

niczną obiektu według określonego wzoru. Środki zgromadzone na funduszu remontowym pozwalają 

na planowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wszelkich prac remontowych, nie obciąża-

jąc w krótkim okresie czasu właścicieli znacznymi wydatkami. 

Znaczną rolę w efektywnym zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową ma rachunek przepływów 

pieniężnych, który ukazuje przychody i rozchody wspólnoty, umożliwia zarządzanie płynnością fi-

nansową, monitorowanie zagrożeń utraty płynności i zmianę warunków decyzyjnych. 

Źródłami informacji do zarządzania wspólnotą mieszkaniową są4: 

a) dokumentacja administracyjna, 

b) dokumentacja techniczna budynku, 

c) dokumentacja finansowa, 

d) dokumentacja operacyjna. 

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i zgromadzona dokumentacja umożliwia opracowanie 

następujących informacji na potrzeby zarządzania: 

1. roczny plan gospodarczy nieruchomości wspólnych, który zawiera: 

− dane ewidencyjne nieruchomości wspólnej według stanu na dzień 31.12 

− wydatki na utrzymanie części wspólnych z określeniem: 

� wysokości stawki obowiązującej w 200X r. w złotych na 1 m2 powierzch-

ni użytkowej, 

� wysokości wydatków poniesionych w 200X r. w złotych oraz przeliczeniu 

zł/1m2 powierzchni użytkowej, 

� niezbędnych nakładów na rok 200X w zł/1m2 powierzchni użytkowej. 

− wysokość stawki funduszu remontowego w roku 200X w zł/1m2 powierzchni użytko-

wej, 

− koszty administrowania na rok 200X w zł/1m2 powierzchni użytkowej, 

                                                 
4 Tertelis M.: Wspólnot mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 98. 
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− opłatę miesięczną uchwaloną na rok 200X, w skład, której wchodzą: 

� zaliczka na utrzymanie części wspólnych w zł/1m2, 

� koszty administrowania w zł/1m2, 

� fundusz remontowy zł/1m2. 

− wydatki na świadczenia (zimna woda, odprowadzenie ścieków itp.), 

− dochody (pożytki) z nieruchomości wspólnej w złotych, 

− odpis na fundusz remontowy za rok 200X z określeniem jego wysokości w złotych, 

− plan zadań remontowych na rok 200X z określeniem orientacyjnego kosztu planowa-

nego remontu. 

2. informacja o zaliczkach wniesionych przez właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządu w 

200X i przedstawiająca: 

− zaliczki uiszczone przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− należne zaliczki, jakie winni wnieść poszczególni właściciele lokali, 

− nadpłaty lub niedopłaty poszczególnych właścicieli lokali. 

3. informacja o zaliczkach wniesionych przez właścicieli lokali na konto funduszu remonto-

wego w 200X r. i przedstawiająca: 

− zaliczki uiszczone przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− należne zaliczki, jakie winni wnieść poszczególni właściciele lokali, 

− nadpłaty lub niedopłaty poszczególnych właścicieli lokali. 

4. informacja o zaliczkach wniesionych przez właścicieli lokali na poczet zimnej wody i 

ścieków w 200X r. i przedstawiająca: 

− zaliczki uiszczone przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− koszty poniesione przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− nadpłaty lub niedopłaty poszczególnych właścicieli lokali. 

5. informacje o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości, na które składają się: 

− fundusz remontowy, 

− koszty eksploatacji, 

− koszty świadczeń. 

6. informacja o należnych zaliczkach na koszty eksploatacji, koszty świadczeń oraz fundusz 

remontowy. Są to poniesione koszty na utrzymanie nieruchomości. 

7. informacja o zaliczkach wniesionych przez właścicieli lokali na poczet centralnego 

ogrzewania w 200X r. i przedstawia: 

− zaliczki uiszczone przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− koszty poniesione przez poszczególnych właścicieli lokali, 

− nadpłaty lub niedopłaty poszczególnych właścicieli lokali. 

8. bieżące rozliczenia kosztów okresu od 01.01 do 31.12 Wspólnoty X 
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9. sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej X za rok 200X 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej reprezentuje interesy właścicieli lokali podejmując różnorodne 

decyzje związane z utrzymaniem funkcji użytkowych lokali, zapewnieniem płynności finansowej i 

regulowaniem zobowiązań publiczno-prawnych.  

 

4. Uwagi końcowe 

Organizacje współwłaścicieli stanowią jeden z najlepszych sposobów racjonalnego gospodaro-

wania budynkami mieszkalnymi. Prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej według regula-

cji ustawowych zapewnia sprawne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej i odbija się pozytywnie 

na jakości i stanie wspólnego majątku. 
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH  
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Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych 

 

1. Wstęp 

Płynność finansowa oznacza zdolność jednostki do regulowania bieżących zobowiązań. Brak 

płynności może doprowadzić podmiot gospodarczy do bankructwa, niezależnie od poziomu osiąganej 

rentowności. Traci on bowiem wiarygodność w otoczeniu swojego działania. Zewnętrznym wyrazem 

płynności banku – ze względu na specyficzny charakter działalności – jest zdolność do pokrycia w 

każdej chwili wszystkich płatności z tytułu zobowiązań, wynikających z kontraktów zawartych z 

klientami oraz zgłaszanego popytu na kredyt. Gotowość do pokrycia tych płatności wyznacza pozycję 

banku na rynku usług finansowych, ma wpływ na jego reputację i sprawność funkcjonowania. 

Oznacza to, że utrzymanie płynności finansowej ma dla banku równorzędne znaczenie z osiąganiem 

zysku w rozmiarach niezbędnych dla rozwoju działalności. 

Skuteczne zarządzanie płynnością finansową w bankach wymaga z jednej strony racjonalnego 

koordynowania portfeli aktywów i pasywów z punktu widzenia terminów płatności, z drugiej – 

realnego prognozowania strumieni pieniężnych. Skalę podejmowanego ryzyka płynności finansowej 

wyznaczają natomiast możliwości absorpcji jego skutków oraz możliwości pozyskiwania niezbędnych 

środków na rynku pieniężnym. 

Utrata płynności finansowej wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banków i 

odwrotnie – skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany stóp procentowych lub kursów walutowych 

mogą stać się przyczyną braku płynności finansowej banków. 

 

2. Cel, zakres i metody badań 

Głównym celem badań było określenie płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce 

w latach 1995-2002. Płynność finansową w BS-ach analizowano w oparciu o takie kryteria, jak: rok 

badań, wielkość kapitałów własnych BS-ów, przynależność ich do zrzeszenia, typ gminy i 

województwo, w których prowadziły one działalność. 

W badaniach wykorzystano metodę jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA w celu 

określenia wpływu badanych czynników na poziom płynności finansowej BS-ów. Statystyczną 

istotność różnic między średnimi w grupach w ramach badanych czynników określono testem LSD. 
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Dane źródłowe do badań zebrano w oparciu o sprawozdania finansowe 1551 banków 

spółdzielczych, rozmieszczonych na terenie całej Polski, w latach 1995-2002. 

Płynność finansową w bankach spółdzielczych badano przy wykorzystaniu 3 wskaźników 

finansowych: udziału gotówki w aktywach netto, płynności ogólnej i udziału aktywów płynnych oraz 

łatwozbywalnych w depozytach bieżących. 

Wskaźnik udziału gotówki w aktywach netto wyrażano w procentach jako relację gotówki do 

sumy bilansowej. 

Wskaźnik płynności ogólnej stanowił relację gotówki, środków bieżących i rezerwy 

obowiązkowej do sumy bilansowej, natomiast wskaźnik udziału aktywów płynnych i 

łatwozbywalnych w depozytach bieżących przedstawiano jako relację gotówki, środków bieżących i 

lokat do depozytów bieżących. 

Współzależność wskaźników płynności finansowej w BS-ach w odniesieniu do pozostałych 

badanych wskaźników finansowych określono metodą analizy regresji krokowej wstecz. Statystyczną 

istotność wyznaczonych modeli regresji badano metodą analizy wariancji. Statystyczną istotność 

oszacowanych współczynników regresji w modelach ekonometrycznych określono testem t – 

Studenta. 

 

3. Wyniki i wnioski końcowe 

W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano płynność finansową w BS w Polsce. W 

tym celu przeanalizowano poziom wskaźników: udziału gotówki w aktywach netto, płynności ogólnej 

oraz udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach bieżących.  

Na poziom wskaźnika gotówki w aktywach netto statystycznie istotny wpływ wywarły wszystkie 

badane czynniki, tj.: rok badań, wartość kapitałów własnych BS, typ gminy, rodzaj zrzeszenia i 

województwo, w których banki te prowadziły swoją działalność (tabela 1). 

 

Tabela 1. Wpływ wybranych czynników na poziom wskaźników płynności finansowej  

w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 1995-2002 

Wpływ czynnika 

Wyszczególnienie 
Rok 

Wartość 
kapitałów 
własnych 

Typ 
gminy 

Rodzaj 
zrzeszenia 

Województ
wo 

1. Udział gotówki w aktywach netto F = 39,41x F = 34,92x F = 1,15x F = 9,47x F = 4,75x 
2. Wskaźnik płynności ogólnej F = 54,02x F = 47,57x F = 14,57x F = 12,75x F = 5,34x 
3. Udział aktywów płynnych 
i łatwozbywalnych w depozytach 
bieżących 

F = 16,97x F = 3,07x F = 1,13 F = 14,73x F = 4,97x 

Wartość F - test Fishera-Snedecora, X – statycznie istotny wpływ czynnika na badaną cechę 

Źródło: badania własne 
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Od 1995 r. w BS zaobserwowano systematyczny spadek udziału gotówki w aktywach netto. 

Banki chcąc podwyższyć rentowność swojej działalności w większym stopniu angażowały swoje 

fundusze w aktywa dochodowe. Najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w latach 1995-1997 

(4,51-4,88%), natomiast najniższy w latach 1999-2002 (2,54-2,68%) (tabela 2). 

Najwyższy poziom gotówki w odniesieniu do aktywów netto występował w BS o najniższych 

kapitałach własnych do 300 tys. euro (4,04%), natomiast najniższy poziom odnotowano w BS o 

najwyższych kapitałach własnych powyżej 1 mln euro (2,59%) (tabela 5). 

Udział gotówki w aktywach netto był najwyższy w BS z gmin wiejskich (3,74%), natomiast 

najniższy w bankach z gmin miejskich (3,55%) (tabela 8). Różnice pomiędzy analizowanymi grupami 

BS były jednak statystycznie nieistotne. 

Najwięcej gotówki w relacji do aktywów netto przetrzymywały BS należące do zrzeszeń: 

BUG S.A. (4,44%), GBPZ S.A. (4,01%) i BBR S.A. (3,88%), natomiast najmniej BS ze zrzeszeń: 

RBR S.A. (2,43%) i WMBR S.A. (3,01%) (tabela 9)1. 

W układzie województw najwyższy poziom omawianego wskaźnika wystąpił w BS z 

województw: warmińsko-mazurskiego (4,31%), małopolskiego (4,25%) i opolskiego, natomiast 

najniższy w bankach z województw podlaskiego (2,98%), podkarpackiego (2,83%) i wielkopolskiego 

(2,93%) (tabela 10). 

Im poziom gotówki był niższy, tym wykorzystanie funduszy w aktywach dochodowych było 

wyższe, co podnosiło poziom rentowności działalności banków. Zbyt niski poziom gotówki w 

aktywach netto mógł spowodować utratę płynności finansowej, czego efektem mógłby być brak 

zdolności banku do regulowania bieżących zobowiązań. 

Poziom gotówki w aktywach netto w bankach zależał również od terminu wymagalności 

depozytów. Jeżeli w strukturze depozytów przeważały depozyty bieżące, wówczas poziom 

omawianego wskaźnika musiał być wyższy. W przypadku, kiedy dominowały depozyty terminowe, 

wówczas banki utrzymywały niższy poziom gotówki w relacji do aktywów netto. 

Wyznaczony model regresji: y = 0,0639x1 – 0,0700x2 + 0,1453x3 + 6,7340 

Wskaźnik udziału gotówki w aktywach netto w bankach spółdzielczych był dodatnio 

skorelowany ze wskaźnikiem płynności ogólnej i wskaźnikiem udziału kosztów działania w aktywach 

netto, natomiast ujemnie skorelowany ze wskaźnikiem udziału aktywów pracujących w aktywach 

netto (tabela 3). 

Wzrost wskaźnika płynności ogólnej był związany ze wzrostem gotówki w bankach, dlatego jej 

poziom w relacji do aktywów netto również podnosił się. 

                                                 
1 Kujawsko-Pomorski Bank Regionalny S.A. (PKBR S.A.), Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. (WMBR S.A.), 
Dolnośląski Bank Regionalny S.A. (DBR S.A.), Lubelski Bank Regionalny S.A. (LBR S.A.), Małopolski Bank Regionalny 
S.A. (MBR S.A.), Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (MR Bank S.A.), Bałtycki Bank Regionalny S.A. (BBR S.A.), 
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (GBW S.A.), Bank Unii Gospodarczej S.A. (BUG S.A.), Rzeszowski Bank Regionalny 
(RBR S.A.), Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. (GBP-Z S.A.). 
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Tabela 2. Poziom wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce w 

latach 1995-2002 

 
Udział gotówki w aktywach netto 

 
Wskaźnik płynności ogólnej 

Udział aktywów płynnych 
i łatwozbywalnych w depozytach 

bieżących Rok 

n 
X  sX n 

X  sX n 
X  sX 

1995 178 4,85 c 0,15 178 19,39 de 0,52 178 133,46 de 4,81 

1996 410 4,51 c 0,10 410 17,15 c 0,35 410 94,86 ab 3,17 

1997 387 3,65 b 0,11 387 18,66 d 0,36 387 92,89 a 3,27 

1998 152 2,72 a 0,17 152 20,75 e 0,57 152 142,56 e 5,21 

1999 152 2,54 a 0,17 152 12,78 b 0,57 151 106,28 b 5,23 

2000 124 2,54 a 0,19 124 9,87 a 0,63 124 106,61 b 5,77 

2001 104 2,68 a 0,20 104 11,15 ab 0,69 104 125,99 cd 6,30 

2002 44 2,55 a 0,31 44 10,24 a 1,05 44 107,08 abc 9,68 

1995-2002 1551 3,63 – – 1551 16,53 – – 1550 107,97 – – 

n – liczba badanych banków, X  - średnia wartość badanej cechy [%], sX - błąd standardowy 

średniej, wystąpienie co najmniej jednej identycznej litery w dwóch porównywanych grupach oznacza 

brak istotności różnic przy P ≤ 0,05, źródło: badania własne 

 

Tabela 3. Wpływ wybranych wskaźników finansowych na poziom wskaźnika udziału 

gotówki w aktywach netto banków spółdzielczych w Polsce (wyniki analizy regresji krokowej) 

Zmienna zależna (y): wskaźnik udziału gotówki w aktywach netto 
Parametr regresji Wartość 

estymowan
a 

Błąd 
standardow

y 

Statystyka 
t-Studenta 

Wartość 
p 

Wartość stała 6,7340 0,7610 8,85 0,0000 
Wskaźnik płynności ogólnej (x1) 0,0639 0,0075 8,49 0,0000 
Wskaźnik udziału aktywów 
pracujących w aktywach netto (x2) 

-0,0700 0,0078 -8,94 0,0000 

Wskaźnik udziału kosztów działania 
w aktywach netto (x3) 

0,1453 0,0293 4,95 0,0000 

Źródło: badania własne 

 

Tabela 4. Badanie istotności wyznaczonego modelu regresji (wyniki analizy wariancji) 

 
Źródło 

zmienności 

Suma 
kwadratów 
odchyleń 

Liczba 
stopni 

swobody 

Średnie 
kwadratowe 
odchylenie 

Iloraz 
F 

Wartość 
P 

Model regresji 439,56 3 146,52 101,25 0,0000 
Błąd 752,51 520 1,45 − − 

Ogółem 1192,07 523 − − − 
Źródło: badania własne 

R2 = 36,87% 

Wzrost udziału aktywów pracujących w aktywach netto powodował, że banki utrzymywały 

niższe kwoty gotówki, angażując swoje fundusze głównie w kredyty i podwyższając dzięki temu 

swoją rentowność. 
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Wzrost udziału kosztów działania w aktywach netto był ściśle związany ze wzrostem poziomu 

gotówki w relacji do aktywów netto. Głównymi pozycjami kosztów działania banków były koszty 

wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Banki wraz ze wzrostem tych pozycji musiały 

utrzymywać więcej wolnych środków pieniężnych, żeby pokryć bieżące zobowiązania wobec 

pracowników z tytułu wykonywanej przez nich pracy oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS. 

Drugim wskaźnikiem zastosowanym w omawianej grupie był wskaźnik ogólnej płynności. 

Wskaźnik ten informował, jaki był udział gotówki, rezerwy obowiązkowej i należności bieżących od 

sektora finansowego w aktywach netto. 

 

Tabela 5. Poziom wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce w 

zależności od wartości kapitałów własnych 

 

Udział gotówki w aktywach 

netto 

 

Wskaźnik płynności ogólnej 

Udział aktywów płynnych 

i łatwozbywalnych w 

depozytach bieżących 

Wartość 

kapitałów 

własnych 
n X  sX n X  sX  n X  sX  

≤ 300 967 4,04 c 0,07 967 18,10 c 0,24 967 106,71 a 2,13 

(300-500> 226 3,29 b 0,14 226 15,38 b 0,50 226 106,44 a 4,42 

(500-1000> 212 2,81 a 0,15 212 14,21 b 0,51 211 120,19 b 4,57 

> 1000 146 2,59 a 0,18 146 11,23 a 0,62 146 101,02 a 5,49 

1995-2002 1551 3,63 – – 1551 16,53 – – 1550 107,97 – – 

Źródło: badania własne; oznaczenia jak w tab. 2 

 

Najwyższy poziom tego wskaźnika wystąpił w BS w latach 1995-1998 (17,15-20,75%), w 

bankach o kapitałach własnych do 300 tys. euro (18,10%), z gmin wiejskich (17,87%), ze zrzeszeń: 

RBR S.A. (21,05%) i DBR S.A. (19,80%), z województw: łódzkiego (18,02%), podkarpackiego 

(19,23%) i śląskiego (18,09%) (tabele 2, 5, 8, 9 i 10). Najniższy poziom wskaźnika płynności ogólnej 

odnotowano w BS w latach 2000-2002 (9,87-10,24%), w bankach o kapitałach własnych powyżej 1 

mln euro (11,23%), w BS z gmin miejskich (15,31%), ze zrzeszeń: GBW S.A. (13,45%), LBR S.A. 

(14,20%) i WMBR S.A. (14,46%), z województw: wielkopolskiego (13,02%) i zachodnio-

pomorskiego (12,74%) (tabele 2, 5, 8, 9 i 10). 

Tak, jak w przypadku udziału gotówki w aktywach netto w badanym okresie odnotowano 

również spadek poziomu płynności ogólnej. Banki maksymalnie angażowały swoje fundusze w 

aktywa dochodowe, żeby zrekompensować straty z tytułu spadku stóp procentowych na rynku 

finansowym w Polsce. 

Dodatnią zależność odnotowano między wskaźnikiem płynności ogólnej a wskaźnikami: udziału 

kapitału pracującego w aktywach netto (b = 0,2858), udziału gotówki w aktywach netto (b = 1,3668), 

udziału kosztów odsetkowych w aktywach netto (b = 0,5947) i udziału kosztów osobowych w 



 157 

aktywach netto (b = 0,7810) (tab. 6). Ujemna zależność wystąpiła między wskaźnikiem płynności 

ogólnej a wskaźnikiem rentowności aktywów netto ROA (b = -1,1854) i wskaźnikiem udziału 

kredytów netto w depozytach (b = -0,1008). 

Wzrost wskaźnika rentowności aktywów netto (ROA) był ściśle związany ze spadkiem poziomu 

płynności ogólnej BS. Banki swoje fundusze w coraz większym stopniu angażowały w aktywa 

dochodowe (kredyty), obniżając stan gotówki i środków na rachunkach bieżących. 

Wzrost wskaźnika udziału kapitału pracującego w aktywach netto był ściśle związany ze 

wzrostem poziomu wskaźnika płynności ogólnej. Banki własnym kapitałem pracującym w coraz 

większym stopniu finansowały aktywa dochodowe, czego efektem było obniżenie poziomu 

finansowania kredytów depozytami i wzrost poziomu wolnych środków pieniężnych, 

podwyższających płynność finansową banków. 

 

Tabela 6. Wpływ wybranych wskaźników finansowych na poziom wskaźnika płynności 

ogólnej banków spółdzielczych w Polsce (wyniki analizy regresji krokowej) 

Zmienna zależna (y): wskaźnik płynności ogólnej 
Parametr regresji Wartość 

estymowana 
Błąd 

standardowy 
Statystyka 
t-Studenta 

Wartość 
p 

Wartość stała 8,8464 1,2978 6,82 0,0000 
Wskaźnik rentowności aktywów netto 

ROA (x1) 
-1,1854 0,2248 -5,27 0,0000 

Wskaźnik udziału kapitału pracującego 
w aktywach netto (x2) 

0,2858 0,0421 6,80 0,0000 

Wskaźnik udziału gotówki w aktywach 
netto (x3) 

1,3668 0,1142 11,97 0,0000 

Wskaźnik udziału kredytów netto w 
depozytach (x4) 

-0,1008 0,0114 -8,86 0,0000 

Wskaźnik udziału kosztów odsetkowych 
w aktywach netto (x5) 

0,5947 0,1035 5,75 0,0000 

Wskaźnik udziału kosztów osobowych 
w aktywach netto (x6) 

0,7810 0,1615 4,84 0,0000 

Źródło: badania własne 
 

Tabela 7. Badanie istotności wyznaczonego modelu regresji (wyniki analizy wariancji) 

 
Źródło 

zmienności 

Suma 
kwadratów 
odchyleń 

Liczba 
stopni 

swobody 

Średnie 
kwadratowe 
odchylenie 

Iloraz 
F 

Wartość 
P 

Model regresji 10776,8 6 1796,14 74,23 0,0000 
Błąd 13042,6 539 24,20 − − 

Ogółem 23819,4 545 − − − 
Źródło: badania własne 

R2 = 45,24% 

Wyznaczony model regresji ma nastepująca postać: y = – 1,1854x1 + 0,2858x2 + 1,3668x3 – 

0,1008x4 + 0,5947x5 + 0,7810x6 + 8,8464 

Wraz ze wzrostem udziału gotówki w aktywach netto wzrastał poziom wskaźnika płynności 

ogólnej, ponieważ gotówka była jedną z kategorii wpływających na jego poziom. 
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Ujemny wpływ na poziom wskaźnika płynności ogólnej wywierał wzrost udziału kredytów netto 

w depozytach. Banki angażując w coraz większym stopniu zgromadzone depozyty w kredyty, 

wykazywały coraz mniej wolnych środków pieniężnych. 

Wskaźnik udziału kosztów osobowych w aktywach netto był dodatnio skorelowany ze 

wskaźnikiem płynności ogólnej, ponieważ wzrost wartości wynagrodzeń i narzutów na 

wynagrodzenia wymuszał w bankach utrzymywanie wyższego poziomu gotówki i środków na 

rachunkach bieżących w celu pokrycia bieżących zobowiązań wobec pracowników z tytułu 

wykonywanej przez nich pracy. 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem finansowym w grupie wskaźników płynności był udział 

aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach bieżących. Do aktywów płynnych i 

łatwozbywalnych zaliczamy gotówkę oraz środki na rachunkach bieżących i terminowych w innych 

bankach. Aktywa płynne i łatwozbywalne powinny pokrywać depozyty bieżące w 80-90%. Nie 

pokryta część depozytów bieżących w BS stanowi tzw. „osad”. 

Z praktyki wynika, że depozytariusze nie wypłacają w jednym czasie wszystkich zdeponowanych 

środków, stąd banki żeby zachować płynność finansową muszą utrzymywać około 80-90% wartości 

depozytów w formie aktywów płynnych i łatwozbywalnych. 

Z uzyskanych danych wynika, że poziom omawianego wskaźnika w badanym okresie wynosił 

107,97%. Oznacza to, że BS w pełni pokrywały depozyty bieżące aktywami płynnymi i 

łatwozbywalnymi. 

Z punktu widzenia rentowności BS, udział aktywów płynnych i łatwozbywalnych w aktywach 

netto był za wysoki. Część depozytów bieżących banki mogły zaangażować w aktywa dochodowe, 

podnosząc poziom swojej rentowności. Najwyższy udział aktywów płynnych i łatwozbywalnych w 

depozytach bieżących odnotowano w 1995 r. (133,46%) i 1998 r. (142,56%), natomiast najniższy w 

latach 1996-1997 (92,89-94,86%) (tabela 2). 

Najwięcej aktywów płynnych i łatwozbywalnych w odniesieniu do depozytów bieżących BS 

utrzymywały w bankach o kapitałach własnych 500-1000 tys. euro (120,19%), natomiast najmniej - 

banki o kapitałach powyżej 1 mln euro (101,02%) (tabela 5). 

Analizując poziom omawianego wskaźnika ze względu na typ gmin, w których BS prowadziły 

działalność, należy stwierdzić, że najwyższy poziom wystąpił w bankach z gmin miejsko-wiejskich 

(110,33%), natomiast najniższy w bankach z gmin wiejskich (104,69%) (tabela 8). 

Z punktu widzenia zrzeszeń, w których BS prowadziły działalność, najwyższy poziom 

omawianego wskaźnika wystąpił w bankach należących do LBR S.A. (151,33%) i RBR S.A. 

(141,75%), natomiast najniższy w bankach ze zrzeszeń: PKBR S.A. (76,61%), WMBR S.A. (83,35%) 

i BUG S.A. (96,04%) (tabela 9). 
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Tabela 8. Poziom wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce w 

zależności od typu gmin, w których prowadziły one działalność2 

 
Udział gotówki w aktywach 

netto 

 
Wskaźnik płynności ogólnej 

Udział aktywów płynnych 
i łatwozbywalnych w 
depozytach bieżących 

Typ 
gminy 

n X  sX  n X  sX  n X  sX  

M 432 3,55 a 0,11 432 15,31 a 0,37 431 109,40 a 3,20 

MW 554 3,58 a 0,10 554 16,15 a 0,33 554 110,33 a 2,83 

W 563 3,74 a 0,09 563 17,87 b 0,33 563 104,69 a 2,80 
1995-
2002 

1549 3,63 – – 1549 16,54 – – 1548 108,02 – – 

Źródło: badania własne; oznaczenia jak w tab. 2 
 

Tabela 9. Poziom wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce w 

zależności od rodzaju zrzeszenia, w którym prowadziły one działalność 

 
Udział gotówki w aktywach 

netto 

 
Wskaźnik płynności ogólnej 

Udział aktywów płynnych 
i łatwozbywalnych w 
depozytach bieżących Zrzeszenie 

n X  sX  n X  sX n X  sX  
BBR 43 3,88 cde 0,33 43 16,62 bcd 1,14 43 100,00 ab 9,72 
BUG 267 4,44 e 0,13 267 18,44 de 0,46 267 96,04 b 3,90 
DBR 44 3,52 bcd 0,33 44 19,80 e 1,13 44 109,53 bc 9,61 
GBPZ 310 4,01 d 0,12 310 16,00 c 0,43 310 105,41 b 3,62 
GBW 198 3,06 ab 0,15 198 13,45 a 0,53 198 100,23 b 4,53 
LBR 140 3,09 ab 0,18 140 14,20 ab 0,63 139 151,33 e 5,41 
MBR 158 3,72 cd 0,17 158 18,82 de 0,60 158 124,49 cd 5,07 

MR Bank 126 3,65 cd 0,19 126 18,96 de 0,67 126 124,85 cd 5,68 
P-KBR 66 3,24 abc 0,27 66 15,90 bc 0,92 66 76,61 a 7,85 
RBR 34 2,43 a 0,37 34 21,05 e 1,29 34 141,75 de 10,93 

WMBR 165 3,01 ab 0,17 165 14,46 ab 0,58 165 83,35 a 4,96 
1995-2002 1551 3,63 – – 1551 16,53 – – 1550 107,97 – – 
Źródło: badania własne; oznaczenia jak w tab. 2 

 

W układzie województw najwyższy udział aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach 

bieżących wystąpił w BS z województwa podkarpackiego (131,70%), lubelskiego (125,42%) i 

świętokrzyskiego (122,51%), natomiast najniższy w bankach z województw: kujawsko-pomorskiego 

(79,66%), pomorskiego (82,36%), zachodnio-pomorskiego (83,61%), warmińsko-mazurskiego 

(89,05%), podlaskiego (89,76%) i lubuskiego (90,32%) (tab. 23). W tej ostatniej grupie województw 

BS nie pokrywały w pełni depozyty bieżące aktywami płynnymi i łatwozbywalnymi, co oznacza, że 

brakującą kwotę, tzw. „osad” mogły angażować w aktywa dochodowe przynoszące im dodatkowe 

korzyści. 

 

                                                 
2 M – gmina miejska, MW – gmina miejsko-wiejska, W – gmina wiejska. 
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Tabela 10. Poziom wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce w 

zależności od rodzaju województwa, w którym prowadziły one działalność3 

 
Udział gotówki w aktywach 

netto 

 
Wskaźnik płynności ogólnej 

Udział aktywów płynnych 
i łatwozbywalnych w 
depozytach bieżących 

Wojewó
dztwo 

n X  sX  n X  sX  n X  sX  
DLS 83 3,64 cde 0,24 83 17,22 ef 0,84 83 107,82 bcde 7,16 
KPM 73 3,66 cdef 0,26 73 16,58 de 0,89 73 79,66 a 7,64 
LBL 144 3,18 abc 0,18 144 15,01 bcd 0,64 143 125,42 ef 5,46 
LBU 55 3,70 bcdef 0,30 55 14,34 abcd 1,03 55 90,32 abc 8,80 
LDZ 121 3,99 def 0,20 121 18,02 ef 0,69 121 109,72 cde 5,93 
MAZ 260 3,55 cd 0,14 260 17,09 e 0,47 260 113,27 de 4,05 
MLP 99 4,25 ef 0,22 99 17,56 ef 0,77 99 117,67 def 6,56 
OPL 42 4,17 def 0,34 42 16,33 cde 1,18 42 113,99 cdef 10,07 
PDL 89 2,98 ab 0,23 89 14,11 abc 0,81 89 89,76 ab 6,92 
PKR 75 2,83 a 0,25 75 19,23 f 0,88 75 131,70 f 7,54 
POM 53 3,94 def 0,30 53 17,21 def 1,05 53 82,36 a 8,97 
SLK 125 4,26 f 0,20 125 18,09 ef 0,68 125 111,84 de 5,84 
SWK 91 3,74 cdef 0,23 91 17,73 ef 0,80 91 122,51 def 6,84 
WKP 120 2,92 a 0,20 120 13,02 a 0,70 120 104,74 bcd 5,96 
WMZ 87 4,31 f 0,24 87 17,42 ef 0,82 87 89,05 ab 7,00 
ZPM 34 3,32 abcd 0,38 34 12,74 ab 1,31 34 83,61 ab 11,19 
1995-
2002 

1551 3,63 – – 1551 16,53 – – 1550 107,97 – – 

Źródło: badania własne; oznaczenia jak w tab. 2 

 

Wskaźnik udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w aktywach netto wykazywał dodatnią 

zależność ze wskaźnikami: udziału funduszy podstawowych w aktywach netto (b = 1,8337), udziału 

aktywów pracujących w aktywach netto (b = 1,4893), udziału wyniku pozaodsetkowego w aktywach 

netto (b = 3,2717), natomiast ujemną zależność ze wskaźnikiem udziału kredytów netto w aktywach 

netto (b = 1,9502) oraz wskaźnikiem udziału kosztów amortyzacji w aktywach netto (b = -42,2479) 

(tabela 11). 

Wzrost udziału funduszy podstawowych w aktywach netto powodował wzrost udziału kapitału 

pracującego w aktywach netto, czego efektem był spadek finansowania kredytów depozytami To 

powodowało, że banki posiadały coraz więcej wolnych środków pieniężnych, które gromadziły w 

formie gotówki, rachunków bieżących i lokat terminowych w innych bankach. Efektem tego był 

wzrost poziomu wskaźnika udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w aktywach netto. 

Wzrost udziału kredytów netto w aktywach netto przy nie zmienionych pozycjach bilansowych 

powodował, że udział kredytów w depozytach wzrastał, czego efektem było obniżenie płynności 

                                                 

3 DLS – dolnośląskie, KPM – kujawsko-pomorskie, LBL – lubelskie, LBU – lubuskie,  ŁDZ – łódzkie, MAZ – mazowieckie, 
MŁP – małopolskie. OPL –  opolskie,  PDL – podlaskie,  PKR – podkarpackie,  POM – pomorskie, ŚLK – śląskie, ŚWK – 
świętokrzyskie, WKP – wielkopolskie, WMZ – warmińsko-mazurskie, ZPM – zachodniopomorskie. 
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finansowej, przejawiającej się w spadku stanu gotówki i środków pieniężnych na rachunkach 

bieżących i terminowych w innych bankach. 

 

Tabela 11. Wpływ wybranych wskaźników finansowych na poziom wskaźnika udziału 

aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach bieżących banków spółdzielczych w Polsce 

(wyniki analizy regresji krokowej) 

Zmienna zależna (y): wskaźnik aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach bieżących 
Parametr regresji Wartość 

estymowan
a 

Błąd 
standardow

y 

Statystyka 
t-Studenta 

Wartość 
p 

Wartość stała 65,5780 18,8425 3,48 0,0005 
Wskaźnik udziału funduszy 

podstawowych w aktywach netto 
(x1) 

1,83366 0,4683 3,92 0,0000 

Wskaźnik udziału aktywów 
pracujących w aktywach netto (x2) 

1,4893 0,2258 6,59 0,0000 

Wskaźnik udziału kredytów netto w 
aktywach netto (x3) 

-1,9502 0,1191 -16,38 0,0000 

Wskaźnik udziału wyniku 
pozaodsetkowego w aktywach netto 

(x4) 

3,2717 0,6666 4,91 0,0000 

Wskaźnik udziału kosztów 
amortyzacji w aktywach netto (x5) 

-42,2479 8,5817 -4,92 0,0000 

Źródło: badania własne 

 

Tabela 12. Badanie istotności wyznaczonego modelu regresji (wyniki analizy wariancji) 

Źródło 
zmienności 

Suma 
kwadratów 
odchyleń 

Liczba 
stopni 

swobody 

Średnie 
kwadratowe 
odchylenie 

Iloraz 
F 

Wartość 
P 

Model regresji 585889,0 5 117178,0 77,05 0,0000 
Błąd 892752,0 587 1520,87 − − 

Ogółem 1478640,0 592 − − − 
Źródło: badania własne 

R2 = 39,62% 

Wyznaczony model regresji przyjmuje nastepująca postać: y = 1,83366x1 + 1,4893x2 – 1,9502x3 + 

3,2717x4 – 42,2479x5 + 65,5780 

Wzrost udziału wyniku pozaodsetkowego w aktywach netto spowodowany był głównie wzrostem 

wyniku z tytułu prowizji od obsługiwanych rachunków depozytariuszy. Wiązało się to również ze 

wzrostem udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w aktywach netto, które podnosiły płynność 

finansową banków. 

Wzrost wskaźnika udziału kosztów amortyzacji w aktywach netto ściśle związany był ze 

wzrostem udziału majątku trwałego w aktywach netto. Wskaźnik udziału kosztów amortyzacji w 

aktywach netto był ujemnie skorelowany ze wskaźnikiem udziału aktywów płynnych i 

łatwozbywalnych w depozytach bieżących. 
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Wydaje się, że powodem takiej sytuacji był transfer funduszy własnych banków zaangażowanych 

wcześniej w gotówkę oraz rachunki bieżące i terminowe na rzecz majątku trwałego. To spowodowało, 

że obniżył się poziom aktywów płynnych i łatwozbywalnych przy niezmienionych depozytach 

bieżących. 

 

4. Uwagi końcowe 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformulować następujące wnioski końcowe: 

1. Na poziom badanych wskaźników płynności finansowej w bankach spółdzielczych w Polsce 

statystycznie istotny wpływ wywierały wszystkie analizowane czynniki, tj.: rok badań, wartość 

kapitałów własnych BS, typ gminy, rodzaj zrzeszenia i województwo, w którym prowadziły one 

działalność. Wyjątkiem był jedynie wskaźnik udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w 

aktywach netto, którego poziom nie różnił się statystycznie istotnie między BS prowadzącymi 

działalność w różnych typach gmin. 

2. Banki w pełni zachowywały płynność finansową, dlatego w każdej chwili mogły regulować 

bieżące zobowiązania. Od 1995 r. zauważa się spadek poziomu wskaźników płynności finansowej w 

BS. Banki zaczęły lepiej wykorzystywać swoje wolne środki w aktywa dochodowe, czego efektem był 

wzrost korzyści z tego tytułu. 

3. Najwyższą płynność finansową wykazywały banki spółdzielcze o najniższych kapitałach 

własnych do 300 tys. euro, natomiast najniższą płynność zaobserwowano w bankach o najwyższych 

kapitałach własnych powyżej 1 mln euro. Banki o kapitałach własnych do 300 tys. euro pochodziły 

głównie z gmin wiejskich, natomiast BS o kapitałach powyżej 1 mln euro z gmin miejskich. 

4. Wskaźnik udziału gotówki w aktywach netto był statystycznie ściśle związany ze 

wskaźnikami: płynności ogólnej (b = 0,0639), udziału aktywów pracujących w aktywach netto (b = -

0,07) i udziału kosztów działania w aktywach netto (b = -0,1453). Na poziom wskaźnika płynności 

ogólnej BS statystycznie istotny wpływ wywierały wskaźniki: rentowności aktywów netto ROA (b = -

1,1854), udziału kapitału pracującego w aktywach netto (b = 0,2858), udziału gotówki w aktywach 

netto (b = 1,3668), udziału kredytów netto w depozytach (b = - 0,1008), udziału kosztów odsetkowych 

w aktywach netto (b = 0,5947) i udziału kosztów osobowych w aktywach netto (b = 0,7810). 

Wskaźnik udziału aktywów płynnych i łatwozbywalnych w depozytach bieżących statystycznie 

istotnie zależał od poziomu wskaźników: udziału funduszy podstawowych w aktywach netto (b = 

1,83366), udziału aktywów pracujących w aktywach netto (b = 1,4893), udziału kredytów netto w 

aktywach netto (b = - 1,9502), udziału wyniku pozaodsetkowego w aktywach netto (b = 3,2717) oraz 

udziału kosztów amortyzacji w aktywach netto (b = - 42,2479). 
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ROZRACHUNKI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 

W ŚWIETLE PRZEPISÓW RACHUNKOWOŚCI 

 

Anna Stronczek, Bogusława Bek-Gaik 

AGH w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami 

 

1. Wprowadzenie 

Reforma gospodarki polskiej rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,  w swo-

im zakresie nie ominęła także rachunkowości. Przepisy prawne normujące to zagadnienie ulegały za-

sadniczej zmianie, co w 1994 roku znalazło odzwierciedlenie w nowej ustawie o rachunkowości. Roz-

wiązania w niej przyjęte nie do końca były zadawalające, nie spełniły bowiem wszystkich oczekiwań i 

wymogów wynikających zarówno z przemian gospodarczych wewnątrz kraju, jak i postępujących 

procesów globalizacyjnych. Obowiązująca od 1 stycznia 1995 r. ustawa o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. miała na celu przede wszystkim uzyskanie rzetelnego i prawidłowego obrazu działal-

ności, sytuacji majątkowej i finansowej, osiągniętego wyniku finansowego jednostek i ich grup kapita-

łowych, oraz dostosowanie polskich przepisów o rachunkowości do Dyrektyw Unii Europejskiej1. 

Zachodzące od czasu rozpoczęcia obowiązywania ustawy zmiany w życiu gospodarczym, w tym 

zwłaszcza przekształcenia własnościowe, oraz postępujący od kilku lat proces rewizji Międzynarodo-

wych Standardów Rachunkowości pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia dalszych modyfi-

kacji i uzupełnień w polskim prawie bilansowym. 

Nowelizacja wprowadziła konieczność dostosowania do nowych przepisów zakładowego planu 

kont jednostki i przewidzianych w nim sposobów księgowania oraz wyceny aktywów i pasywów (art. 

10 ust.1). Poza tym, m.in.2: 

1) zmienił się zakres zdarzeń gospodarczych księgowanych na kontach wynikowych i bilan-

sowych (dotyczy to np. różnic kursowych, zmian cen rynkowych krótkoterminowych pa-

pierów wartościowych, skutków korekty błędów uznanych za podstawowe), 

2) nastąpiło przesunięcie wielu zdarzeń, zaliczanych dotąd do zysków i strat nadzwyczaj-

nych, do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

3) inwestycje, a zwłaszcza długoterminowe aktywa, w tym papiery wartościowe, mogą być 

wykazywane w księgach po cenach rynkowych lub w wartości godziwej z jednoczesnym 

                                                 

1 Turzyński M., Kalinowski J., Ustawa o rachunkowości. Komentarz porównawczy, Dom  Wydawniczy ..ABC, Warszawa 
2002, s. 7. 

2 Kosacka-Łędzewicz D., Dostosowanie polityki rachunkowości do zmian obowiązujących od 2001 roku, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2002, s. 11-12. 
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odniesieniem różnic między ich cenami nabycia a rynkowymi (wartością godziwą) na ka-

pitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 

4) wartość składników aktywów trwałych aktualizuje się w razie trwałej utraty przez nie 

wartości, 

5) definicja leasingu zawarta w ustawie o rachunkowości może powodować, że środek trwa-

ły, objęty w myśl przepisów podatkowych leasingiem operacyjnym, w świetle ustawy sta-

nowi przedmiot leasingu finansowego, 

6) od należności dokonuje się – w miarę potrzeby – odpisów aktualizacyjnych. 

 

2. Charakterystyka rozrachunków 

Prowadząc działalność jednostka gospodarcza generuje różnego rodzaju należności i zobowiąza-

nia. Fakt ich powstawania wynika z prowadzonych transakcji i rozliczeń z różnymi podmiotami. Ca-

łość należności i zobowiązań, wraz z ich regulacją nosi wspólną nazwę rozrachunków.  

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, należności stanowią zagwarantowane umową należne świad-

czenia od dłużnika na rzecz wierzyciela, w kwocie i terminie określone umową. Tak więc, należności 

wyrażają kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń, 

o określonej wartości, które skutkować będą powstaniem innych aktywów jednostki. Do należności 

zaliczamy te, które3: 

• wiążą się z cyklem operacyjnym jednostki (np. należności z tytułu dostaw i usług), 

• nie wynikają z kontraktów (np. należności z tytułu VAT). 

Rozrachunki wyróżnia to, iż mają charakter bezsporny, co znajduje przełożenie na:  

• ściśle określony czas zapłaty, wynikający z regulacji prawnych lub wcześniejszych 

ustaleń, 

• ścisłe wskazanie dłużnika i wierzyciela, 

• fakt, iż sumy stanowiące podstawę rozrachunków są akceptowalne zarówno przez 

dłużnika jak i wierzyciela. 

Jeżeli w celu ustalenia wierzytelności, wierzyciel musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniają-

ce, mające na celu sprecyzowanie kwoty bądź osoby dłużnika, to rozrachunki przyjmują nazwę rozli-

czeń (przykładem może być rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek). W sytuacji, gdy dłużnik nie 

akceptuje wierzytelności (istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności) wierzytelność zmienia się w 

roszczenie. Ponadto, gdy sprawa skierowana zostaje do sądu w celu wyegzekwowania roszczenia, 

wierzytelność zmienia się w roszczenie sporne.  

Rozrachunki stają się przedawnione, jeżeli z powodu upływu czasu następuje utrata prawa ich 

dochodzenia (bądź to cywilnego, bądź wszczęcia postępowania sądowego). W momencie odpisania 

rozrachunków z zaniechaniem postępowania sądowego stają się one umorzone. W razie, gdy wystąpi  

                                                 

3 Por. D. Krzywda, Terminologia ustawy o rachunkowości, SKWP, Warszawa 2001, s.19-21 
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brak możliwości wyegzekwowania rozrachunki stają się nieściągalne. Zgodnie z kodeksem cywilnym 

przedawnieniu ulegają rozrachunki po upływie 10 lat, natomiast roszczenia związane z działalnością 

gospodarczą po 3 latach. Należności (i roszczenia) od pracownika, będące następstwem szkody przez 

niego wyrządzonej ulegają przedawnieniu po upływie 1 roku od jej ujawnienia (uzyskania przez za-

kład pracy informacji o jej wystąpieniu), ale nie później niż 3 lata od momentu wystąpienia szkody. 

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług, zarówno o okresie 

spłaty do12 miesięcy, jak i powyżej 12 miesięcy). Należy do nich też całość lub część należności z 

innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 mie-

sięcy od dnia bilansowego. Fakt niedotrzymania umowy zapłaty nie zmienia charakteru należności. 

Należności długoterminowe stanowią składnik aktywów trwałych i płatne są w terminie dłuższym niż 

12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Dzieląc rozrachunki na jednorodne grupy pod względem ekonomicznym można określić następu-

jące ich rodzaje4: rozrachunki z odbiorcami, rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z budżetami, roz-

rachunki publicznoprawne, rozrachunki z tytułu VAT, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, pozostałe 

rozrachunki z pracownikami, pozostałe rozrachunki. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 28, ust. 11, pkt. 2) należności (i roszczenia) oraz zobo-

wiązania (w tym również z tytułu pożyczek) w walucie polskiej na dzień nabycia lub powstania ujmu-

je się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej (w kwotach brutto, wraz z wliczonym 

podatkiem VAT).  

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty 

(z zachowaniem zasady ostrożności), natomiast zobowiązania - w kwocie do zapłaty, przy czym zo-

bowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 

finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości 

godziwej (art. 28, ust. 11, pkt. 7-8).  

Należności związane z eksportem i zobowiązania wynikające z importu (wyrażone w walutach 

obcych) w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim ustalonym przez NBP 

na dzień wynikający ze zgłoszenia celnego, a obowiązującym w dniu przeprowadzenia operacji sprze-

daży bądź kupna (przewiezienie towaru przez granicę). Jeżeli dokument odprawy celnej wyznacza 

inny kurs, wówczas przyjmuje się go jako właściwy do wyceny należności bądź zobowiązania. Opera-

cje wpływu należności i spłaty zobowiązań (wyrażonych w walutach obcych), wycenia się w oparciu 

o kurs kupna lub sprzedaży stosowany przez bank przeprowadzający operację. Jeżeli należności i zo-

bowiązania są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Naro-

dowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jed-

nostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.  

                                                 

4 Por. między innymi: Iskra I., Witkowska M., Żyznowski T., Wzorcowy plan kont, FINANS – SERVIS, Warszawa, 2001, s. 83-
85.  
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Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się  

do przychodów lub kosztów finansowych (a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia 

produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwa-

łych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych).  

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się według 

kursu NBP. Powstałe ujemne różnice kursowe ujmuje się jako koszty finansowe, a różnice dodatnie 

jako przychody finansowe. 

Ponadto istotne jest, aby zgodnie z art.35b, ust.1 ustawy o Rachunkowości, aktualizować wyso-

kość należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktu-

alizującego w odniesieniu do:  

• należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do 

wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 

zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościo-

wym,  

• należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, je-

żeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadło-

ściowego – w pełnej wysokości należności,  

• należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, 

a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w 

umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancją lub 

innym zabezpieczeniem należności,  

• należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosun-

ku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, 

do czasu ich otrzymania lub odpisania,  

• należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu praw-

dopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzo-

nej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej 

kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.  

Aktualizacja wartości należności zastąpiła w znowelizowanej ustawie tworzenie rezerw na należ-

ności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się – zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis – odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. 

Jeżeli należności zostaną umorzone, przedawnione lub uznane za nieściągalne – zmniejszają dokonane 

uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.  

Jeżeli ustaje przyczyna, dla której dokonywany był odpis aktualizujący, zaliczamy wartość 

uprzednio dokonanej aktualizacji odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przy-

chodów finansowych. 
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Jeżeli należność zostanie uznana za umorzoną, przedawnioną lub nieściągalną, jej wartość po-

mniejsza dokonane wcześniej odpisy aktualizujące wartość (jeżeli aktualizacja była dokonywana) lub 

koszty operacyjne i koszty finansowe (jeżeli aktualizacja nie była dokonywana). 

Odpisy aktualizujące należności wątpliwe można uznać za koszty uzyskania przychodu gdy speł-

nione zostaną warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak, kosztem 

uzyskania przychodów mogą być odpisy aktualizujące: 

• utworzone na pokrycie tylko i wyłącznie należności uprzednio zaliczonej do przy-

chodów (w wysokości przychodów, tj. bez należnego VAT), i równocześnie  

• których nieściągalność uprawdopodobniono. 

Na ostatni dzień roku obrotowego dokonuje się inwentaryzacji rozrachunków, polegającej na ro-

zesłaniu do kontrahentów i uzyskaniu od nich potwierdzenia na piśmie salda rozliczeń. Jeżeli jednak 

nie uda się (mimo podjęcia wszelkich możliwych prób) potwierdzić stanu rozrachunków, wówczas 

należy zweryfikować dane z ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową.  

 

3. Uwagi końcowe 

Dla poprawnego stosowania rozwiązań w zakresie ewidencji aktualizacji wartości należności 

istotne jest zrozumienie, że odpisy związane z tą aktualizacją „... nie stanowią zabezpieczenia przed 

wystąpieniem strat czy kosztów i ich nie likwidują, lecz chronią przed ich skutkami w drodze korekty 

wyniku finansowego na etapie jego ustalania oraz umożliwiają przedstawienie wiernego i prawdziwe-

go obrazu na podstawie danych rachunkowości5. W celu urealnienia wyniku finansowego można więc 

utworzyć odpis korygujący wartość należności, który wpływa na ten wynik”. 
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1. Wprowadzenie 

Każda jednostka gospodarcza, chcąc prowadzić bieżącą działalność operacyjną,  musi zgroma-

dzić odpowiedni kapitał. Kapitał, stanowiąc źródło pochodzenia aktywów wskazuje, w jakim stopniu 

wykazany w bilansie majątek jest własnością danego podmiotu, a w jakim stanowi zobowiązanie wo-

bec wierzycieli. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z kapitałem własnym, w drugim zaś  z 

kapitałem obcym. 

Pod pojęciem kapitału własnego należy rozumieć aktywa jednostki pomniejszone o zobowiąza-

nia1. Możemy zatem postawić znak równości między wartością kapitałów własnych a wartością akty-

wów netto, ponieważ w świetle ustawy o rachunkowości kapitał własny jest równoważny tym akty-

wom. Na kapitał własny w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością składają się wartości powie-

rzone, które zostały wniesione do jednostki gospodarczej przez właścicieli (udziałowców) oraz kapita-

ły wypracowane w trakcie działalności gospodarczej. Ilustrację graficzną kapitałów własnych  spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia schemat 1. 

Powierzone jednostce gospodarczej wartości w formie pieniężnej lub w formie rzeczowej (apor-

tu) są traktowane jako kapitał zakładowy. Wielkość kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest uzależniona od wniesionych, jak również wycofanych z niej zasobów oraz 

zysku przeznaczonego do podziału. Stan kapitału zakładowego powinien być zgodny z wartością 

określoną w umowie lub w statucie spółki, a następnie z danymi zgłoszonymi do sądu rejestrowego. 

Zasady tworzenia i wykorzystania kapitału zakładowego regulują przepisy kodeksu spółek handlo-

wych. Zwiększanie i zmniejszanie kapitału zakładowego, zgodnie z tymi przepisami, przedstawia 

schemat 2. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zdarzeń , które  powodują zmiany ka-

pitału zakładowego (podstawowego). 

 

 

 

                                                 
1 Ustawa  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. Nr 76, poz.694,  z póź. zm., art. 3 ust. 1 pkt. 29. 
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2. Tworzenie kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, których jed-

nostkowa wartość nominalna musi wynosić 500 złotych. Tak więc udziały w sp. z o.o. mogą być 

obejmowane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Powstałą różnicę pomiędzy ceną udziału a 

jego wartością nominalną odnosi się na dobro kapitału zapasowego.  Wartość kapitału zakładowego 

nie może być niższa niż 50 000 złotych2. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje 

się jako należne wkłady na poczet kapitału, które pomniejszają wartość kapitału własnego spółki3.  

 

Schemat 1. Kapitał własny w  spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również wkład niepieniężny, 

czyli aport. Przedmiotem aportu mogą być składniki majątkowe, które przedstawiają sobą jakąś war-

tość ekonomiczną oraz podlegają zbyciu (sprzedaży)4. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. nie 

jest normowana przepisami prawa. To wspólnicy decydują ile udziałów jest wart wnoszony aport i 

jakiej jest wartości. Mogą więc wystąpić dwie sytuacje, a mianowicie zawyżenie lub zaniżenie warto-

ści aportu. Wspólnicy, którzy świadomie zgłosili umowę spółki do rejestru sądowego z zawyżoną 

wartością wkładu są solidarnie zobligowani do wyrównania brakującej wartości5. 

                                                 
2 Ustaw z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póź. zm. art.154. 
3 Ustawa  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości..., op. cit., art. 36 ust. 2. 
4 Ustaw z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek..., op. cit., art. 14 par. 1. 
5 Ibidem, art. 175. 
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3. Zmiany kapitału zakładowego 

Zaniżenie wartości wnoszonego aportu powoduje naruszenie zasady rzetelnego i jasnego przed-

stawienia sytuacji majątkowej i finansowej spółki w prezentowanych informacjach w sprawozdaniu 

finansowym.  Dlatego dokonując wyceny wkładu niepieniężnego, należy uwzględnić ceny rynkowe 

składników majątkowych wnoszonych do spółki  na dzień  zawarcia umowy spółki.  

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podwyższony w nastę-

pujący sposób: 

• ustanowienie nowych udziałów, 

• zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących. 

Podwyższenie kapitału zakładowego jest możliwe przez: 

• wniesienie nowych wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych) przez udziałowców 

(wspólników), 

• przekazanie części (całości) środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwo-

wych po podjęciu takiej decyzji przez zgromadzenie wspólników. 

Przekazanie kapitału zakładowego sp. z o.o. może ulec obniżeniu w wyniku: 

• zmniejszenia liczby lub wartości nominalnej udziałów, 

• umorzenia udziałów własnych. 

Zmniejszenie wartości udziałów może być przeprowadzone chociażby w celu pokrycia straty bi-

lansowej. W przypadku umorzenia udziałów własnych zysk z umorzenia (dodatnia różnica między 

wartością nominalną, a ceną nabycia) zwiększa kapitał zapasowy, zaś strata (ujemna różnica między 

wartością nominalną, a ceną nabycia) pomniejsza kapitał zapasowy. Jeżeli strata przekracza wartość 

kapitału zapasowego to należy ja potraktować jako stratę z lat ubiegłych i opisać umorzenie udziałów 

w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału 

zakładowego. Ewidencję tworzenia, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółek z ograni-

czoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem omówionych przykładowych przypadków ukazuje tabe-

la 1. 

 

4. Uwagi końcowe 

Kapitał zakładowy pełni ważne funkcje w działalności każdego podmiotu gospodarczego, w tym 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Za funkcje te uważa się: 

1. Posiadanie określonego wkładu pieniężnego stanowi podstawę funkcjonowania spółki, 

2. Kapitał zakładowy jest bezzwrotnym źródłem finansowania majątku tych spółek, 

3. Poziom, struktura i udział kapitału zakładowego w sumie bilansowej świadczą o  stabilno-

ści finansowej danego podmiotu.  

Poznanie przyczyn zmian powodujących przyrost lub spadek wartości kapitału podstawowego ma 

istotne znaczenie przy ocenie „zasobności” jednostki w badanym przedziale czasowym. 
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Tabela 1. Ewidencja tworzenia, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Konta przeciwstawne Wn Treść operacji gospodarczej Konta przeciwstawne Ma 
Konta środków pieniężnych Wkład pieniężny pochodzący od udziałowców Pozostałe rozrachunki 
Konta aktywów Wkład niepieniężny pochodzący od udziałow-

ców 
Pozostałe rozrachunki 

Pozostałe rozrachunki Zaksięgowanie kapitału zakładowego lub jego 
podwyżki w dacie wpisu do rejestru sądowego 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zapasowy lub kapitał 
rezerwowy 

Uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału 
zakładowego ze środków spółki 

Pozostałe rozrachunki 

Pozostałe rozrachunki Nadwyżka wartości wniesionych wkładów 
ponad ich wartość nominalną 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zakładowy Obniżenie wartości nominalnej udziałów na 
podstawie uchwały wspólników celem pokry-
cia straty bilansowej 

Rozliczenie wyniku finanso-
wego 
 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

Nabycie udziałów własnych celem ich umo-
rzenia 

Pozostałe rozrachunki 

Kapitał zakładowy Wartość nominalna umorzonych udziałów 
własnych 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 
 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

Różnica między ceną nabycia a wartością no-
minalną (dodatnia) 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy Różnica między ceną nabycia a wartością no-
minalną (ujemna) 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

Rozliczenie wyniku finanso-
wego 

Różnica ujemna przewyższająca wartość kapi-
tału zapasowego 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Literatura: 

1. Ustawa  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. Nr 76, poz.694,  z póź. zm. 

2. Ustaw z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z        

póź. zm. 
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OUTSOURCING USŁUG FINANSOWO – KSIĘGOWYCH 

JAKO ELEMENT RACJONALIZACJI KOSZTÓW 

JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 

 

Marcin Witczak 

Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości 

 

1.Wstęp 

Przeobrażenia, które nastąpiły w polskiej gospodarce na przełomie ostatnich lat wymusiły na 

przedsiębiorstwach wprowadzenie szeregu zmian w sposobie zarządzania. Dynamicznie zmieniające 

się otoczenie, niejasne i dość często aktualizowane przepisy prawne oraz wysokie ryzyko działalności 

spowodowały, że celem wielu podmiotów stało się poszukiwanie  nowych rozwiązań. Mają one po-

zwolić zachować dotychczasową wydajność, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jednym z takich 

rozwiązań jest wyodrębnienie i powierzenie pewnych funkcji jednostki gospodarczej podmiotom ze-

wnętrznym w ramach tzw. outsourcingu. 

 

2. Pojęcie outsourcingu i jego rodzaje 

Termin outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i jest skrótem od „Outside – Resource – 

Using”, czyli wykorzystanie zasobów zewnętrznych1. Jest to więc przedsięwzięcie polegające na wy-

dzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazanie 

ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Wiąże się to z przeniesieniem na stronę trzecią, 

która specjalizuje się w realizacji określonych usług, stałej odpowiedzialności za ich wykonanie okre-

ślone w umowie. 

Outsourcing może przybrać dwie formy2: 

• kapitałową (wewnętrzną), gdy następuje usamodzielnienie niektórych komórek orga-

nizacyjnych oraz ich wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

• kontraktową (zewnętrzną), gdy określone usługi są przekazywane do realizacji na 

zewnątrz. 

Przykładem usług, które mogą być produktem outsourcingu zewnętrznego, są3: 

• usługi informatyczne, 

• usługi transportu krajowego i zagranicznego, 

                                                 

1 M.Trocki: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s. 13. 
2 I.Janiuk: Outsourcing w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządza-

nia i Finansów SGH w Warszawie, nr 26/2002, s. 150. 
3 M.Kardyś: Outsourcing – sposób oszczędzania, www.infor.pl. 
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• usługi księgowe, 

• usługi reklamowe, 

• usługi doradztwa finansowego, 

• usługi badania rynku, 

• usługi doradztwa podatkowego, 

• usługi zaopatrzeniowe, 

• usługi doradztwa prawnego, 

• usługi firm ochroniarskich, 

• usługi doradztwa personalnego, 

• usługi polegające na organizowaniu specjalistycznych szkoleń, 

• usługi firm dbających o czystość w budynkach i na zewnątrz budynków. 

Dokonując aktu zakupu usługi lub składników wyrobu, firma korzysta z usług lub półproduktów, 

które proponuje zewnętrzny kooperant. Przez translokację określonych funkcji poza granice przedsię-

biorstwa, funkcje te znajdują miejsce w strukturze wyspecjalizowanego partnera. W wyniku tego w 

przedsiębiorstwie następuje redukcja problemów operacyjnych oraz koncentracja na działaniach stra-

tegicznych. Zatem wydzielone na zewnątrz zadania wykonywane są znacznie lepiej, co jednocześnie 

czyni ich wykonawstwo bardziej opłacalnym4. 

 

3. Warunki korzystania z outsourcingu 

Do przyczyn skłaniających jednostki gospodarcze do outsourcingu zalicza się w szczególności 

brak niezbędnych zasobów, możliwość redukcji kosztów, możliwość pozyskania dodatkowych środ-

ków finansowych, dostęp do najlepszych rozwiązań światowych. Wspomniane środki finansowe jed-

nostki gospodarcze mogą „pozyskiwać” przez outsourcing usług, niemających charakteru produktyw-

nego i „przesunięcie” ich do innych komórek. Podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania outsourcingu 

powinno być poprzedzone analizą działań realizowanych w przedsiębiorstwie i określenie, które z 

nich mogą zostać wydzielone ze struktury jednostki gospodarczej ze względu na ich nieproduktywny 

charakter. 

Proces outsourcingu obejmuje trzy fazy5: 

• analizy wstępnej polegającej na badaniu i ocenie uwarunkowań strategicznych wy-

dzielenia oraz ocenie na tej podstawie przydatności analizowanej działalności na wy-

dzielenie, 

• badań i opracowań szczegółowych, czyli drobiazgowej analizy uwarunkowań wy-

dzielenia oraz wydzielenie rozwiązań realizacyjnych, 

                                                 

4 I.Janiuk: Outsourcing w zarządzaniu..., op. cit., s. 150.  
5 M.Trocki: Outsourcing. Metoda..., op. cit., s. 72. 
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• wdrażania, która polega na wprowadzeniu w życie zaprojektowanych i przyjętych 

rozwiązań. 

Zanim jednak nastąpi ostatnia faza wdrażania, należy wybrać tzw. partnera outsourcingowego, z 

którym należy wynegocjować określone warunki realizacji umowy outsourcingowej. Warto dodać, że 

najważniejszym dokumentem jest umowa, po której podpisaniu następuje faza realizacji outsourcingu.  

Po pewnym okresie od wdrożenia outsourcingu, należy podjąć próbę oceny kosztów i korzyści 

outsourcingu. Należy podkreślić, że outsourcing sam w sobie nie jest jednoznaczny z osiągnięciem 

zakładanych korzyści. 

 

4. Outsourcing usług finansowo-księgowych – jego korzyści i koszty 

Jeszcze kilkanaście lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić sprawnie działające jednostki gospo-

darcze bez działu księgowości. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing 

właśnie w tej dziedzinie. Dotyczy to głównie małych i średnich jednostek gospodarczych. Wynika to z 

faktu, że nieopłacalne jest utrzymywanie własnej komórki księgowości, opłacanie wynagrodzeń zatrud-

nionych pracowników itp. Bardziej korzystne jest zlecanie tych usług na zewnątrz, firmie usługowej.  

Zakres zlecanych usług finansowo - księgowych zależy w głównej mierze od wielkości i złożono-

ści organizacyjnej firmy zlecającej. Dotyczy to, między innymi, liczby dokumentów księgowych, liczby 

zatrudnionych osób, rodzaju prowadzonej działalności, stopnia szczegółowości sprawozdawczości fi-

nansowej oraz poziomu kultury informatycznej w przedsiębiorstwie6. Zagadnienia te powinny znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w podpisywanej przez obie strony umowie o świadczeniu usług księgowych. 

Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie własnego działu księgowości wymaga ponoszenia kosztów, 

związanych z  zatrudnianiem pracowników, stworzeniem stanowisk pracy (sprzęt biurowy, kompute-

ry, oprogramowanie, zużycie materiałów i energii). W przypadku rezygnacji z utrzymywania własne-

go działu (sekcji) rachunkowości, czyli zlecenie firmie outsourcingowej, wartość usługi zostaje okre-

ślona z góry w umowie. Tworzy to pierwszą i najważniejszą korzyść outsourcingu usług finansowo -  

księgowych. Jest nią redukcja i kontrola kosztów. Należy przy tym podkreślić, iż obniżenie kosztów 

następuje w długim okresie. Oznacza to, że outsourcing powinien być traktowany jako przedsięwzię-

cie długofalowe. Jego celem jest nie tylko optymalizacja kosztów zarządu, ale także możliwość wyko-

rzystania fachowej wiedzy i doświadczenia pracowników wyspecjalizowanych firm. Bardzo często nie 

bierze się pod uwagę faktu, że pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, ich szkole-

nie pociąga za sobą znaczne nakłady7.  

Korzystanie z usług zewnętrznych przynosi poprawę efektywności poprzez zwolnienie własnych 

zasobów do innych celów oraz uzyskanie zasobów, którymi jednostka nie dysponuje. Oznacza to, że 

jednostka gospodarcza może skupić się na podstawowej działalności, czyli realizować swoje kluczowe 

                                                 

6 K.Banach: Outsourcing rachunkowości sposób na obniżkę kosztów oraz nowoczesne rozwiązanie organizatorskie, 

www.frackowiak.com.pl. 
7 J.Okrzesik: Outsourcing w księgowości, „Boss Gospodarka” nr 3/2004, s.31. 
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zadania. Następuje dopasowanie zasobów do rzeczywistych potrzeb firmy, co zwiększa elastyczność 

jej działania. Skoncentrowanie się na podstawowych zadaniach, czyli na działalności, do której jed-

nostka została powołana, wiąże się z pozostawieniem w jednostce jedynie centrów zysku i  przesunię-

cie ich na zewnątrz obszarów praco - i czasochłonnych, przynoszących straty lub nieproduktywnych 

(np. księgowość). 

Obowiązkowa polisa OC firm outsourcingowych z tytułu prowadzonej działalności zapewnia 

klientom (jednostkom gospodarczym) poczucie bezpieczeństwa i pozwala istotnie zredukować ryzyko 

błędnych decyzji lub niekompetencji własnego personelu. Dodatkowo skupienie się na kluczowych 

sprawach firmy, a przez co skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową daje możliwość 

szybkiego reagowania na zmiany, co zwiększa również poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak pod-

kreślić, że nawet w wyniku outsourcingu usług finansowo – księgowych, kierownik jednostki zlecają-

cej nie pozbywa się w pełni odpowiedzialności za księgowość jednostki. 

Kolejnym atutem outsourcingu usług księgowych może być „nastawienie” na usługi on – line. 

Dzięki temu jednostki gospodarcze nie są zobligowane do zawierania umów z firmami outsourcingo-

wymi, które są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie. Jednakże ta zaleta nie jest jeszcze „powszechna” 

w Polsce, ze względu na „raczkujący” dopiero system podpisu elektrycznego, który w tym wypadku 

ma istotne znaczenie. 

Pełniejszy obraz możliwości wynikających z outsourcingu wymaga ukazania także wad tej kon-

cepcji. Do zasadniczych z nich zaliczyć należy rezygnację z poufności oraz swobody działania firmy. 

Przekazując plany dotyczące danej usługi, nie można bowiem wykluczyć, że kooperant poinformuje o 

nich któregoś z konkurentów. Ponadto uzależnienie od firm zewnętrznych oznacza konieczność wkal-

kulowania trudności w przypadku podniesienia cen przez dostawców. 

Za główne wady outsourcingu można uznać8: 

• niewywiązanie się firmy outsourcingowej z umowy, 

• usługi mogą być dostarczone w mniejszym rozmiarze oraz mogą nie odpowiadać 

oczekiwaniom, 

• niewykonanie usług na określony czas, 

• usługi zostaną wykonane zgodnie z ustaleniami, ale firma zewnętrzna wystąpi z żą-

daniem pokrycia dodatkowych kosztów. 

Wymienione wady outsourcingu wiążą się z niesolidnością partnerów świadczących usługi. By-

wa tak, że jednostki gospodarcze popełniają błąd podejmując współpracę z nieodpowiednim dla siebie 

dostawcą usług, z którego potem nie są zadowoleni. To negatywne doświadczenie pozostawia uprze-

dzenia do stosowania outsourcingu w przyszłości. „Typowym błędem przy wyborze firmy outsourcin-

gowej jest przywiązywanie nadmiernej wagi do ceny usług i uznania jej za kryterium wyboru9”. 

                                                 

8 I.Janiuk: Outsourcing w zarządzaniu..., op. cit., s.155. 
9 M.Musiał: Taniej zlecić niż liczyć samemu, „Gazeta Prawna” Nr 33 (1398 ) / 2005.  
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Polityka korzystania z usług firm zewnętrznych zależy od podejścia i zdolności menedżerskich  

osób zarządzających przedsiębiorstwem. Przykładowo podejście konserwatywne niektórych menedże-

rów, ich nieufność do „rewolucyjnych” rozwiązań, może spowodować w dłuższym okresie spadek 

konkurencyjności podmiotów przez nich zarządzanych. Dlatego outsourcing usług finansowo – księ-

gowych wymaga podpisania odpowiedniej umowy o wzajemnej współpracy i jakości świadczonych 

usług oraz o konsekwencjach w wypadku niewywiązywania się z warunków umowy. Obecnie na ryn-

ku jest bardzo duża konkurencja wśród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług księgowych. 

Konkurencja ta sprzyja podwyższaniu jakości świadczonych usług, pozytywnie wpływa na ceny ofe-

rowanych świadczeń oraz umożliwia zmianę firmy outsourcingowej w przypadku niezadowolenia z 

jakości wykonywanych prac. 

Można spodziewać się, że w najbliższych latach popularność outsourcingu w księgowości będzie 

się zwiększać. Ponadto, konieczność ograniczania kosztów i coraz silniejsza konkurencja rynkowa po 

wejściu Polski do Unii Europejskiej,  wymuszają większe skupianie się przedsiębiorstw na działalno-

ści podstawowej, co może objawiać się między innymi większym rozwojem usług outsourcingu. 

 

5. Uwagi końcowe 

Koncepcja outsourcingu usług finansowo - księgowych, aby była skutecznym sposobem racjona-

lizacji kosztów, musi być stosowana umiejętnie. Należy dokładnie przeanalizować, które  zadania 

można zlecić na zewnątrz oraz komu je powierzyć. Ważne  jest również odpowiednie sformułowanie 

umowy o współpracy, podpisywanej z wybraną firmą outsourcingową. Należy w niej określić wyma-

gania wobec kooperanta oraz uprawnienia i odpowiedzialność za jakość dostarczanych usług. Decyzja 

o przekazaniu zadań do realizacji na zewnątrz, oprócz korzyści, powinna również uwzględniać zwią-

zane z tym faktem zagrożenia. 
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ETAPY WDRAŻANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ 
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Uniwersytet Szczeciński, Zaoczne Studia Doktoranckie 

 

1. Wprowadzenie  

Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu doprowadziły do istotnych zmian w 

sposobie zarządzania jednostką gospodarczą. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji operacyjnych 

i strategicznych wymaga dostępu do precyzyjnych danych na temat kosztów i wydajności 

podejmowanych działań i procesów, oferowanych produktów i usług oraz kosztów związanych z 

obsługą klientów. W odpowiedzi na rosnące potrzeby zmian w sposobie pozyskiwania i 

wykorzystywania przez przedsiębiorstwo informacji o charakterze finansowym i pozafinansowym 

powstał rachunek kosztów działań. Koncepcja kosztów ABC umożliwia, w przeciwieństwie do 

tradycyjnych rachunków kosztów, odniesienie kosztów pośrednich i wspomagających przede 

wszystkim do działań i procesów, a w dalszej kolejności do produktów, usług i obsługi klientów. 

Dzięki koncepcji ABC kadra kierownicza ma bardziej przejrzysty obraz ekonomiki swoich działań.1 

Rachunek kosztów działań powstał na bazie rachunku kosztów pełnych, a więc wyodrębnia się w 

nim koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. W centrum zainteresowania rachunku kosztów procesów 

są koszty pośrednie, natomiast rozliczanie kosztów bezpośrednich, w zależności od stopnia 

szczegółowości wyodrębnionych działań, odbywa się w dwojaki sposób: 

• zostają wydzielone procesy dotyczące określonych produktów, dzięki czemu koszty 

tych procesów mogą być traktowane jako koszty bezpośrednie poszczególnych 

produktów, 

• koszty bezpośrednie produktów są ustalane w identyczny sposób jak w tradycyjnym 

rachunku kosztów.2  

Koncepcja ABC zakłada, że na działalność gospodarczą składa się wiele różnych rodzajów 

działań niezbędnych do wytworzenia i sprzedaży produktów, które wymagają zużycia określonych 

zasobów produkcyjnych, a tym samym pociągają za sobą wydatki na nabycie tych zasobów i generują 

koszty.3 Istotę rachunku kosztów działań przedstawia schemat 1. 

Wdrożenie rachunku kosztów działań odbywa się w następujących etapach: 

1. identyfikacja zasobów zużywanych w przedsiębiorstwie, 

                                                 
1 Por. R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s.20. 
2 Por. Zarządcze aspekty rachunkowości, T. Kiziukiewicz [red:], PWE, Warszawa 2003, s.207. 
3 Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela – Sowińska, H. Poetschke: Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998, s.187-188. 
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2. identyfikacja istotnych działań (activities) występujących w podmiocie gospodarczym, 

3. określenie jednostki pomiaru wolumenu każdego działania (cost driver), 

4. rozliczenie kosztów działań na obiekty kosztowe.4 

 

Schemat 1. Istota rachunku kosztów działań 
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Materiały          

bezpośrednie 
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Obiekty kosztowe: produkty, usługi i klienci 

Źródło: R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie..., op. cit., s.115. 
 

2. Identyfikacja zasobów zużywanych w przedsiębiorstwie 

W toku prowadzonej działalności gospodarczej jednostki wykorzystują dostępne na rynku 

czynniki produkcji w celu wytworzenia dóbr i usług, które następnie sprzedają innym podmiotom 

funkcjonującym w otoczeniu rynkowym. Zasoby reprezentują więc wszystko to, co jest niezbędne, 

aby przedsiębiorstwo mogło normalnie funkcjonować. Można do nich zaliczyć budynki, wyposażenie, 

urządzenia produkcyjne, a także płace, licencje, czynsze, podatki, koszty związane z utrzymaniem 

zakładu. Charakterystyczną cechą zasobów jest ich związek z powstawaniem kosztów.5  

System ABC przypisuje koszty zasobów, wyrażających wydatki ponoszone na ich pozyskiwanie,  

do odpowiadających im działań, stosując nośniki kosztów zasobów. Nośniki kosztów zasobów 

gromadzą koszty zapisane w systemie finansowym lub systemie księgi głównej i przenoszą je do 

działań wykonywanych przy użyciu zasobów przedsiębiorstwa.6 Przykładowe kategorie kosztów i 

odpowiadające im nośniki kosztów zasobów przedstawia tabela 1. 

 

 

                                                 
4 Por. Ibidem, s. 188. 
5 Por. Ibidem, s.197-188. 
6 R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie..., op. cit., s.117. 
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Tabela 1. Koszty i odpowiadające im nośniki kosztów zasobów 

Kategoria kosztu Nośniki kosztów zasobów 

Koszty zarządu Liczba przepracowanych godzin (h) 
Amortyzacja Zużycie wyrażone w pieniądzu (zł) 

Czynsze Powierzchnia (m2) 
Koszty biurowe Zużycie procentowe (%) 

Transport Odległość (km) 
Wysyłka produktów Masa (kg) 
Podróże służbowe Odległość (km) 

Ubezpieczenia Koszt konsumowany przez działanie (zł) 
Reklama Efektywność reklamy (%) 

Koszty reprezentacyjne Ważność kontrahentów (%) 
Ochrona obiektu Liczna pracowników ochrony 

Źródło: Por. R. Piechota: Implementacja systemu Activity Based Costing w małych firmach, „Controlling i 
rachunkowość zarządcza”, 2000, nr 9.  

 

3. Identyfikacja istotnych działań 

Opracowując katalog działań przedsiębiorstwo określa działania wykonywane za pomocą 

zasobów pośrednich i pomocniczych7, które są przyczyną powstania kosztów i jednocześnie 

warunkują sprawną realizację procesów bezpośrednio produkcyjnych. Sporządzając katalog działań 

można ustalić je w przekroju miejsc powstawania kosztów lub komórek przedsiębiorstwa, rozpatrując 

wykonywane przez nie działania. Warunkiem uznania działania za element rachunku kosztów działań 

jest jego powtarzalność. Z uwagi na obszar, który obejmują działania, autorzy metody ABC 

wyodrębnili działania odnoszące się do: konkretnej jednostki produktu, określonej partii produktów, 

grup produktów8 oraz działania konieczne dla utrzymania produktu i klienta, działania mające na celu 

utrzymanie marki fabrycznej oraz związane z utrzymaniem kanału dystrybucji i całego zakładu.9 

Do zidentyfikowania działań i ich wpływu na daną kategorię kosztów można wykorzystać jedną z 

trzech niżej opisanych metod: 

• wywiady z kierownikami; metoda polega na zebraniu informacji o tym, w jaki 

sposób są zużywane zasoby przy realizacji procesów na podstawie wiedzy i 

szacunków kierowników poszczególnych działów, 

• wywiady z pracownikami; jest to metoda polegająca na zbierania subiektywnych, 

indywidualnych opinii wyrażanych przez reprezentatywną grupę pracowników 

zatrudnionych w różnych działach, 

• zbieranie i analiza bieżących danych; metoda ta często wymaga zatrudniania 

wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie pozwalają 

                                                 
7 Por. Ibidem, s.115. 
8 Por. T. Kiziukiewicz: Zarządcze aspekty..., op. cit., s. 203-204. 
9 Por. R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie..., op. cit., s.120-122. 
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na maksymalne wykorzystanie aktualnych danych o działaniach i określenie 

ich wpływu na poszczególne koszty. 

Relacje zachodzące między kosztami, a odpowiednimi działaniami ukazuje się w macierzy 

zależności koszty – działania (tabela 2). Kategorie kosztów reprezentowane są przez kolumny, 

natomiast działania – przez wiersze macierzy.10 

 

Tabela 2. Macierz zależności koszty – działania  
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Kontakty z klientami √  √ √   √  √ √  
Opracowanie zamówień √  √ √        
Prace projektowe √ √ √ √   √     
Zakup materiałów √  √ √        
Przygotowanie produkcji √  √ √        
Gospodarka magazynowa √ √ √ √ √   √   √ 
Zarządzanie produkcją √  √ √        
Kontrola jakości √  √ √        
Wysyłka produktów √  √ √ √ √  √    
Zarządzanie płatnościami √  √ √        
Zarządzanie produkcją √ √ √ √   √ √ √ √  

Źródło: Por. R. Piechota: Implementacja systemu..., op. cit. 
 

Wyróżnienie działań na potrzeby wdrażania systemu ABC nie oznacza jednak wyszczególnienia 

wszystkich, wykonywanych w jednostce drobiazgowych czynności, lecz działań istotnych. Najczęściej 

sprawdza się reguła, że około 20% działań wykonywanych w zakładzie powoduje około 80% 

kosztów, a także ignoruje się działania pochłaniające mniej niż 5% potencjału zasobów lub czasu 

pracownika.11 

Działania będące podstawową jednostką gromadzenia kosztów w systemie ABC mogą być 

pogrupowane w procesy gospodarcze wyższego szczebla, tak by kadra kierownicza mogła poznać 

ogólny koszt danego procesu gospodarczego. Proces obejmuje wówczas kilka powiązanych ze sobą 

rodzajów działań. Każde z działań można oznaczyć kodem, co umożliwi zgromadzenie i odnotowanie 

kosztów procesów gospodarczych. Poznanie kosztów procesów ułatwi dokonywanie wewnętrznych i 

zewnętrznych porównań z wzorcami lub innymi jednostkami gospodarczymi. Jednak należy przy tym 

pamiętać, że nie wszystkie procesy gospodarcze są tak jednolite, by móc grupować i przenosić koszty 

za pomocą jednego nośnika.12 

                                                 
10 Por. R. Piechota: Implementacja systemu..., op. cit. 
11 Por. A Szychta: Etapy i zasady projektowania rachunku kosztów działań, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, 1999, nr 2. 
12 Por. R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie..., op. cit., s.123. 
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4. Określenie jednostki pomiaru wolumenu każdego działania 

Powiązania pomiędzy działaniami i obiektami kosztowymi, takimi jak produkty, usługi i klienci, 

ustanawiane są za pomocą nośników kosztów działań. Nośnik kosztów działania jest ilościowym 

wskaźnikiem efektów tego działania.13 Wielkość poszczególnych nośników kosztów uznanych za 

miarę konkretnego działania, powinna być łatwo mierzalna, zrozumiała i proporcjonalna do 

rozliczanych przy jej zastosowaniu kosztów. Niektórym działaniom można przyporządkować kilka 

różnych jednostek pomiaru. Ważne jest jednak, aby do kalkulacji produktów wybrać spośród nich 

najodpowiedniejszą jednostkę miary, to znaczy spełniającą wymienione wyżej warunki.14 

Przykładowe działania i miary ich wielkości przedstawia tabela 3. Projektanci systemu ABC mogą 

korzystać z trzech różnych rodzajów nośników kosztów działań: ilościowych nośników operacyjnych, 

nośników czasu trwania oraz nośników intensywności.15  

 

Tabela 3. Działania i miary ich wielkości 

Działanie Miary wielkości działania 

Zaopatrzenie materiałowe liczba zamówień 
liczba dostaw 
liczba otrzymanych faktur 

Techniczne przygotowanie maszyn i urządzeń do 
produkcji 

liczba uruchomień maszyn 
czas przygotowania 
liczba serii produkcyjnych 

Obsługa ogólnotechniczna liczba zleceń produkcyjnych 
liczba kontroli śródoperacyjnych 
liczba konserwacji i napraw 

Pakowanie i przygotowanie wyrobów do wysłania / 
wydania 

liczba partii do wysłania 
liczba wydanych asortymentów 

Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu liczba godzin pracy maszyn (maszynogodziny) 
Kontrola jakości wyrobów liczba godzin wykonywanych czynności kontrolnych 

liczba wyrywkowo sprawdzonych wyrobów 
Opis techniczny produktów czas przygotowania dokumentacji technicznej 

(godziny, dni) 
Ustalenie i weryfikacja norm technicznych liczba rodzajów wyrobów 

Źródło: A Szychta: Etapy..., op. cit. 
 

5. Rozliczenie kosztów działań na obiekty kosztowe 

Punktem wyjścia dla rozliczenia kosztów w koncepcji ABC jest pomiar kosztów według działań 

oraz ustalenie wielkości mierników poszczególnych działań. Na tej podstawie możliwe jest obliczenie 

jednostkowej stawki dla nośnika określonego działania, która w rachunku kosztów ABC pełni rolę 

klucza podziałowego. Stawka ta stanowi iloraz kosztów oraz liczby jednostek miernika określonego 

działania. Mnożąc klucz podziałowy (stawkę) kosztów działania przez liczbę jednostek miernika tego 

działania, przypisanych określonemu produktowi, ustala się kwotę kosztów tego procesu 

                                                 
13 Ibidem, s.126. 
14 W. Gabrusewicz, A. Kamela – Sowińska, H. Poetschke: Rachunkowość..., op. cit., s. 191.  
15 R. S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie..., op. cit., s.127. 
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przypadających na dany produkt. Taka cząstkowa kalkulacja kosztów pośrednich wszystkich 

procesów pozwala poznać przyczyny kształtowania się kosztów jednostkowych produktów na 

określonym poziomie. Koszty działań poszczególnych produktów będą więc sumą kosztów 

wszystkich działań związanych z tymi produktami. 

Koszty procesów, które nie są jednoznacznie związane z miernikiem procesów i nie można ich 

przyczynowo powiązać z poszczególnymi produktami, rozlicza się na produkty według zasad 

stosowanych w tradycyjnym rachunku kosztów, a więc z zastosowaniem tradycyjnych kluczy 

podziałowych, takich jak płace czy materiały bezpośrednie.16 

 

6. Uwagi końcowe 

Przedsiębiorstwa wdrażają rachunek kosztów działań w celu podejmowania lepszych decyzji 

strategicznych, poprawy efektywności gospodarowania oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej na 

rynku. Prawidłowo zaprojektowany system ABC stanowi bowiem precyzyjne źródło informacji na 

temat działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz efektywności produktów, usług i 

klientów. Jednak wdrożenie rachunku kosztów działań nie jest łatwe i wiąże się z występowaniem 

wielu trudności i problemów, do których zalicza się: 

• konieczność zmian struktury organizacyjnej firmy, organizacji procesu 

technologicznego oraz sposobu grupowania zdarzeń gospodarczych, 

• konieczność zaangażowania pracowników wszystkich komórek i szczebli 

organizacyjnych, 

• trudności związane z prawidłowym określeniem działań i mierników kosztów tych 

działań, 

• trudności w pozyskiwaniu i gromadzeniu informacji o kosztach w różnych 

przekrojach. 

Dlatego celowe jest wdrażanie systemu ABC w tych jednostkach lub ich obszarach, gdzie 

występują potencjalnie większe korzyści niż koszty jego implementacji.  
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1. Wprowadzenie 

Rachunkowość jest systemem gromadzącym dane dla celów informacyjnych, sprawozdawczych, 

analitycznych, kontrolnych oraz decyzyjnych i jest ona rozbudowana organizacyjnie, strukturalnie, 

formalnie i metodologicznie. Zasady i reguły rachunkowości wykształciły się w toku  jej wielowieko-

wego rozwoju, lecz  pomimo zmian w technice tworzenia i technologii przetwarzania informacji 

obiektem zainteresowania rachunkowości pozostaje nadal jednostka gospodarcza i występujące w niej 

stany oraz procesy kształtujące jej sytuację majątkową i finansową, a także wynik działalności. Ra-

chunkowość jest głównym źródłem informacji dla potrzeb kontroli w przedsiębiorstwie, a standardy 

(wzorce, normy) rachunkowości stają się podstawą odniesienia i skalą porównań dla wypełnienia jej 

funkcji kontrolnej. Kontrolna funkcja rachunkowości jest realizowana za pomocą wewnętrznej kontro-

li finansowo-księgowej, a także rewizji finansowej. Poprzez zastosowanie odpowiednich procedur i 

metod kontroli funkcja ta umożliwia weryfikację  i praktyczne wykorzystanie teoretycznego potencja-

łu informacji jaki ma i oferuje rachunkowość. Funkcja kontrolna rachunkowości ma zasadnicze zna-

czenie dla sprawnego zarządzania jednostką. Dzięki tej funkcji jest zapewniona wiarygodność danych 

tworzonych w rachunkowości. Jest to cecha przesądzająca o prawidłowym prowadzeniu rachunkowo-

ści i jest ona podkreślana w polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych. Jej wyrazem jest 

rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i aktualność ksiąg rachunkowych. Dane wyposażone w tę 

najbardziej znaczącą z punktu widzenia jakości informacji cechę mogą służyć do podejmowania wła-

ściwych decyzji w procesach zarządzania firmą. Osiągnięcie wystarczającego poziomu wiarygodności 

danych jest uwarunkowane istnieniem w jednostce kontroli wewnętrznej1. 

 

2. Istota i znaczenie kontrolnej funkcji rachunkowości 

Istotę kontrolnej funkcji rachunkowości należy rozważać na tle pojęcia rachunkowości jako dzie-

dziny wielokierunkowej obejmującej praktykę, teorię i politykę2, a także w kontekście podejścia do  

zakresu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. W tradycyjnym znaczeniu rachunkowość jest utoż-

                                                 
1 G. Idzikowska: Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnic-

two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 96. 
2 Kontrolna funkcja rachunkowości podobnie jak funkcja  informacyjna i analityczna ma swoje miejsce w praktyce rachun-

kowości;  za J. Płóciennik – Napierała: Istota kontrolnej funkcji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 

12 (68), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2003, s. 37-38. 
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samiana z działalnością praktyczną polegającą na ewidencji operacji gospodarczych w celu ustalenia 

wyniku działalności jednostki, którym może być zysk lub strata.  Teoria rachunkowości zajmuje się 

formułowaniem i  analizą zasad, leżących u podstaw praktyki rachunkowości i wspierających tę prak-

tykę3. Jest to spójny zbiór logicznych zasad, który pozwala na lepsze zrozumienie istniejącej praktyki 

rachunkowości, tworzy strukturę pojęciową służącą do oceny tej praktyki  oraz nadaje kierunek two-

rzeniu nowych metod i procedur4. Na politykę rachunkowości składają się natomiast sposoby, przy 

użyciu których przedsiębiorstwo prezentuje informację finansową o sobie. W takim sensie polityka 

rachunkowości  (policy of accounting) jest zdefiniowana  m. in. w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 

finansowych”, gdzie utożsamiana jest ona z zasadami rachunkowości, którymi są „...konkretne prawi-

dła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę w celu sporządzania i prezentacji 

sprawozdań finansowych”5.  

Z dostępnej dziś szeroko bogatej literatury tak polskiej jak i zagranicznej na temat kontroli we-

wnętrznej wynika, że ta jej część, która ściśle towarzyszy rachunkowości  i wpływa na wielkości pre-

zentowane w sprawozdaniach finansowych określana jest mianem tzw. „rachunkowej” kontroli we-

wnętrznej, a jest nią kontrola finansowo – księgowa. Odnoszenie kontroli wewnętrznej wyłącznie do 

sfery finansów i rachunkowości  jest wąskim rozumieniem zakresu kontroli wewnętrznej w przeci-

wieństwie do szerokiej interpretacji według której zakres ten obejmuje całokształt działalności jed-

nostki. Kontrola wewnętrzna jest nieodłącznie związana z rachunkowością,  a zintegrowane podejście 

do  systemów  rachunkowości i kontroli wewnętrznej jest widoczne w wielu regulacjach m. in. w 

Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. Nierozdzielny związek rachunkowości i kontro-

li wewnętrznej wynika z istoty rachunkowości oraz z charakteru i oddziaływania kontrolnej funkcji 

rachunkowości. Powiązanie rachunkowości i kontroli wewnętrznej następuje poprzez realizację kon-

trolnej funkcji rachunkowości, dzięki czemu system kontroli wewnętrznej jest  niemal organicznie 

związany z systemem rachunkowości. Taką charakterystykę kontrolnej funkcji rachunkowości wraz z 

opisem  przejawów jej realizacji przedstawiła E. Burzym stwierdzając, że funkcja kontrolna jest reali-

zowana przez rachunkowość  dzięki stosowaniu właściwych tej dziedzinie wiedzy „wypracowanych i 

sprawdzonych metod zbierania, weryfikowania, akceptowania, porządkowania i archiwowania doku-

mentów źródłowych, które - stanowiąc podstawę wszelkich zapisów – umożliwiają sprawdzenie ich 

wiarygodności, kompletności i bezbłędności”6. Spełnianie  przez rachunkowość funkcji kontrolnej 

wyznacza szczególną rolę systemu informacyjno – kontrolnego, którym jest rachunkowość w dziedzi-

                                                 
3  W USA są to ogólnie akceptowane zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). Zob. np. P. 

R. Delaney,  B. J. Epstein,  R. Nash, S. Weiss Budak: Wiley GAAP 2003 Interpretation and Application of  Generally Ac-

cepted Accounting Principles 2003,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.  W Unii Europejskiej są to Dy-

rektywy dotyczące rachunkowości np. IV, VIII, choć 2005 rok w UE jest rokiem konwersji do Międzynarodowych Standar-

dów Rachunkowości, co oznacza, że od 1 stycznia 2005 r. ponad 7 tys. spółek publicznych w Unii Europejskiej będzie mu-

siało sporządzać swoje sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF). 

 4 E. A. Hendriksen, M. F. van Breda: Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 43.  
5 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” w „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”: International Accoun-

ting Standards Committee (IASC), London, 2001.  
6 E. Burzym: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 15. 
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nie ochrony mienia. Przejawem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości jest jej oddziaływanie 

prewencyjne, ingerencyjne oraz interwencyjne. Oddziaływanie prewencyjne przez czynności zacho-

wawcze i zapobiegawcze powoduje zmniejszenie niegospodarności i przestępczości. Oddziaływanie 

ingerencyjne polega na przyczynianiu się rachunkowości do ujawniania strat wynikających z prze-

stępczości, niedbalstwa i niegospodarności. Oddziaływanie interwencyjne dotyczące włączania się 

rachunkowości w tok zdarzeń związanych z przebiegiem procesów gospodarczych, na uczestniczeniu 

w sterowaniu tymi procesami7. 

Kontrolna funkcja rachunkowości wynika z dawno już sformułowanego, ale nadal ważnego za-

dania rachunkowości, które polega na „...umożliwieniu wykonania funkcji kontroli wewnętrznej i 

zewnętrznej działalności gospodarczej jednostki i jej sytuacji majątkowej”8. Kontrolna funkcja ra-

chunkowości jest więc łącznikiem między rachunkowością a kontrolą wewnętrzną. Sprzężenie  ra-

chunkowości z kontrolą wewnętrzną, które się dokonuje przez kontrolną funkcję rachunkowości oraz 

dzięki zidentyfikowanym kierunkom  jej oddziaływania pozwala na wyodrębnienie płaszczyzny inte-

gracji między obu dziedzinami według przedstawionej idei. Związek ten przedstawia schemat 1. 

 

Schemat 1. Powiązanie rachunkowości i kontroli wewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: D. Krzywda: Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej w Sprawozdawczość i rewizja finanso-
wa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej.  Praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, 
AE w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej, Kraków 2003, s. 330 

 

W opisach kontrolnej funkcji rachunkowości jest także podkreślana bierna i czynna strona jej 

wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą9. Kontrolna funkcja rachunkowości powinna zapew-

niać, z jednej strony, ochronę mienia i zabezpieczenie majątku przed przywłaszczeniem i zniszcze-

niem, a z drugiej - oddziaływanie na racjonalne wykorzystanie majątku i zapobieganie marnotraw-

stwu.  Przeciwdziałaniu aktom defraudacji i niszczenia zasobów służą ustanowione i uprawomocnione 

zasady tworzenia, akceptowania, obiegu i kontroli oraz archiwowania dokumentów. Dokumenty i 

dane wejściowe są podstawą zapisów księgowych i pozwalają na sprawdzenie ich prawdziwości i 

kompletności, a w systemach informatycznych na zapewnienie integralności danych. Przy pomocy 

                                                 
7 E. Burzym: Rachunkowość..., s. 16. 
8 S. Skrzywan: Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971, wyd. 3, s. 24 - 25 
9 B. Micherda (red): Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 15. 
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dokumentacji i ewidencji jest wykonywana regularna, stała kontrola składników majątku, a dzięki 

inwentaryzacji jest ona okresowo wspomagana i weryfikowana. Realizacja tych działań ma zasadnicze 

znaczenie dla zmniejszenia rozmiarów przestępczości mimo, że są one uważane za wyraz zbytniego 

zbiurokratyzowania działalności. Wyrazem aktywnej strony kontrolnej funkcji rachunkowości jest jej 

współuczestnictwo w wykrywaniu strat  spowodowanych nadużyciami, oszustwami, zaniedbaniem 

obowiązków i niegospodarnością, a także współudział w zarządzaniu  całokształtem działań jednostki. 

Umożliwiają to właściwe rachunkowości formy i techniki oraz jej organizacja w jednostkach10. Na 

sposób realizacji funkcji rachunkowości, w tym funkcji kontrolnej, od spełnienia  której zależy wiary-

godność  danych rachunkowości rzutuje ustanowiona w jednostce polityka rachunkowości. Polityka 

rachunkowości jest podstawą odniesienia (stanem pożądanym, standardem, wzorcem) dla realizacji 

zadań kontroli finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie. 

 

3. Kontrola finansowo – księgowa narzędziem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości 

Narzędziem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości jest kontrola finansowo – księgowa. 

Przez wewnętrzną kontrolę finansowo – księgową rozumie się „ogół czynności i metod za pomocą 

których następuje prezentacja i wzajemne porównanie danych zawartych w ewidencji i dokumentacji 

w taki sposób, aby kierownictwo przedsiębiorstwa mogło polegać na danych dostarczanych przez 

rachunkowość jako na sygnałach ścisłych, rzetelnych i w miarę szybkich oraz traktować rachunko-

wość jako sprawne narzędzie ochrony majątku i kontroli realizacji procesów gospodarczych oraz osią-

ganych wyników finansowych”11. Kontrola finansowo – księgowa jest wynikiem pełnienia określo-

nych czynności kontrolnych przez służby finansowo – księgowe przedsiębiorstwa w trakcie realizacji 

zadań rachunkowości. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem rachunkowości przedsiębior-

stwa i wynikające z nich działania kontrolne dotyczą: zastosowania fundamentalnej, uniwersalnej i 

ukształtowanej przez wieki wiedzy z dziedziny rachunkowości, co polega na wykorzystaniu w kontro-

li finansowo – księgowej automatyzmu kontrolnego będącego atrybutem  rachunkowości w jej zasto-

sowaniu praktycznym,  przestrzegania w rachunkowości reguł przewidzianych dla niej w obowiązują-

cych przepisach prawa, decydujących o obligatoryjności wykonywania kontroli finansowo – księgo-

wej, wprowadzenia wewnętrznych regulacji w odniesieniu do rachunkowości przedsiębiorstwa, czyli 

ustalenia reguł wewnętrznej kontroli finansowo – księgowej, przesądzających o jej  fakultatywnym 

charakterze12.       

Kontrola finansowo – księgowa jest więc środkiem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości  

w przedsiębiorstwie, jej praktycznym wyrazem i przejawem i  polega na zainicjowaniu oraz stałym i 

systematycznym wykonywaniu czynności kontrolnych wypływających z trzech głównych źródeł tj.: 

                                                 
10  B. Micherda (red): Podstawy..., s. 15. 
11 Z. Messner: recenzja książki K. Winiarskiej, Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, „Rachunkowość” 2002, Nr 5, s. 49. 
12J. Płóciennik – Napierała: Mechanizmy kontrolne rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,   

Koszalin 2004, s. 120. 
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• z samej istoty rachunkowości, rozpatrywanej  w aspekcie jej użyteczności praktycz-

nej (jako dyscypliny stosowanej w praktyce, czyli praktyki rachunkowości), 

• z prawa bilansowego, podatkowego i innych unormowań legislacyjnych o charakte-

rze nadrzędnym i obowiązkowym w odniesieniu do jednostki, 

• z ustanowionych wewnętrznych przepisów odnoszących się do rachunkowości. 

Całokształt kontroli finansowo – księgowej wraz z zakresem działań  wypływających z poszcze-

gólnych źródeł jej funkcjonowania ilustruje schemat 2. 

 

Schemat 2. Zakres działań wynikających z poszczególnych źródeł kontroli finansowo-

księgowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Płóciennik – Napierała, Istota kontrolnej funkcji rachunkowości, 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 12 (68), SKwP Rada Naukowa, Warszawa 2003, s. 48. 
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Przedstawione źródła kontroli finansowo – księgowej i wynikające z  nich czynności kontrolne są 

przejawem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, która jest osadzona w praktyce rachunkowo-

ści. Działania kontrolne wyspecyfikowane w obrębie każdego obszaru mogą i powinny być bliżej  

opisane, rozwinięte i szczegółowo scharakteryzowane, jednak nie pozwalają na to szczupłe ramy arty-

kułu. Są to działania o dużej wadze dla poprawnego spełniania kontrolnej funkcji rachunkowości, 

pomocnej w uzyskaniu racjonalnego poziomu wiarygodności danych służących do zarządzania firmą. 

 

4. Uwagi końcowe 

Rachunkowość z samej swej natury jest wyposażona w tkwiące w niej samoistne mechanizmy 

kontrolne, które mogą być uruchomione w jej zastosowaniu praktycznym i wykorzystane w zarządza-

niu jednostkami gospodarczymi. Kontrolna funkcja rachunkowości ujawnia się na płaszczyźnie inte-

gracji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, jako wyraz licznych i ścisłych związków łączących obie 

dziedziny. Kontrolna funkcja rachunkowości wynika z trzech źródeł i oddziaływuje w trzech kierun-

kach. Źródłami są: istota praktyki rachunkowości, polityka rachunkowości oraz regulacje wewnętrzne 

w odniesieniu do rachunkowości. Oddziaływanie zaś może być: prewencyjne, ingerencyjne i inter-

wencyjne. Narzędziem realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości jest kontrola finansowo-księgowa. 
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WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ 

W ZARZĄDZANIU KOSZTAMI  

 

Bek-Gaik Bogusława, Anna Stronczek 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Finansami 

 

1. Wprowadzenie 

Współczesna rachunkowość zarządcza rozwinęła szereg instrumentów i inicjatyw związanych 

z zarządzaniem przedsiębiorstwem .Wśród kluczowych narzędzi i koncepcji współczesnej rachunko-

wości zarządczej wymienia się : budżetowanie operacyjne, budżetowanie kapitałowe, zarządzanie 

procesami, system produkcji i kontroli zapasów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów 

działań, zbilansowaną kartę dokonań. Wszystkie wymienione instrumenty mają wspomagać zarządza-

nie współczesnym przedsiębiorstwem, a w szczególności umożliwiać optymalne i racjonalne zarzą-

dzanie kosztami. Dobre zarządzanie kosztami to dokładna i istotna informacja o ponoszonych kosz-

tach działalności, a takiej niewątpliwie dostarcza rachunek kosztów działań. Rachunek kosztów dzia-

łań powstał w odpowiedzi na niedoskonałości tradycyjnych systemów rachunku kosztów. ABC cha-

rakteryzuje się nowym spojrzeniem na przyczynę powstawania kosztów przyjmując założenie, ze 

przyczyna powstawania kosztów w przedsiębiorstwie są podejmowane przez niego działania. To nie 

wyroby, jak przyjmuje klasyczna rachunkowość, bezpośrednio wykorzystują zasoby przedsiębiorstwa, 

a co za tym idzie generują koszty  

Rachunek kosztów działań — ABC (ang. Activity Based Costing), nazywany też rachunkiem 

kosztów elementarnych procesów, jest oparty na spostrzeżeniu, że przedsiębiorstwo jest systemem 

działań służących do wytworzenia produktu i dostarczenia go do klienta. Produkty kreują potrzebę 

okresowego działania, natomiast wykonywanie różnych czynności powoduje, że zużywane są zasoby 

ekonomiczne przedsiębiorstwa,. Wykonanie działań, a nie fakt wytworzenia pojedynczego produktu, 

jest uznawany za bezpośrednią przyczynę zużywania zasobów przedsiębiorstwa. 

 

Schemat 1. Rozliczenie kosztów w rachunku kosztów działań 

Obiekty
kosztów

Nośniki
kosztów
działań

DziałaniaZasoby
Nośniki
kosztów
zasobów

 

Źródło: J. A., Miller, Zarządzanie kosztami działań, s. 44 
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2. Procedura rachunku kosztów działań 

Procedura rachunku kosztów działań jest wielostopniowa i zawiera zazwyczaj następujące etapy:1 

1. Analiza działań. 

2. Klasyfikacja cyklu życia produktu. 

3. Określenie kosztu działań. 

a) przypisanie organizacyjnych zasobów zgodnie z ustanowionym związkiem przy-

czynowym, 

b) określenie miary działania tak, aby uzyskać najbardziej bezpośrednie zależności 

pomiędzy kosztem działania a rezultatem działania (np. ilości zleceń, ilości ma-

szynogodzin, itp.), 

c) kalkulacje kosztu jednostkowego działania. 

4. Identyfikacja istotnych parametrów działania w celu ich pomiaru. 

5. Określenie kosztu wytworzenia. 

6. Przypisanie kosztów do wybranych obiektów kosztowych. 

a) technologia, 

b) zleceń, 

c) klientów. 

7. Kalkulacje kosztów produkcji.  

Przykładową procedurę rachunku kosztów działań przedstawia schemat 2. 

Analiza działań identyfikuje znaczące działania (produkcyjne i wspierające) w przedsiębiorstwie 

w celu ustalenia bazy dla dokładnego określenia ich kosztu oraz pozostałych parametrów. Działanie 

jest definiowane jako zorganizowana i celowa pojedyncza operacja zachodząca w jednostce gospodar-

czej i zużywająca część zasobów jednostki. CAM-12 definiuje działanie jako — pracę wykonywaną w 

organizacji oraz zespół czynności wykonywanych w organizacji, którego analiza jest przydatna z 

punktu widzenia rachunku kosztów działań. Wśród działań w przedsiębiorstwie wyróżnia się działania 

generujące wartość i działania nie generujące wartości. Działanie generujące wartość3 to działanie 

tworzące wartość, działanie uznawane za przyczyniające się do zwiększenia wartości dla klienta lub 

do zaspokojenia potrzeb organizacji, natomiast działanie niegenerujące wartości4 to działanie nietwo-

rzące wartości, działanie uznawane za nieprzyczyniające się do zwiększenia wartości dla klienta lub 

do zaspokojenia potrzeb organizacji. Istnieją również inne podziały działań, np. działania podstawowe 

działania wspierające5, działania tworzące przychody, działania zbędne itp. Taki podział  działań w 

                                                 
1 J. A. Brimson, C. L. Deloitte., An activity-based costing approach, Jonn Woley & Sons. New York, 1991. 
2 The CAM-1 Glossary of Activity Based Management, pod red. Norma Raffisha i Petera B.B. Turneya (Arlington: CAM-1, 
1991). 

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5  G.K.Świderska (red.)Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Difin Warzawa 2002 s 3-42 
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przedsiębiorstwie może znacznie ułatwić zarządzanie kosztami działalności. A. Szychta6 definiuje 

analizę działań jako „identyfikację i opis działań występujących w jednostce gospodarczej, prowadzą-

cy do opracowania bazy danych najczęściej z koncepcją łańcucha wartości”. W analizie działań autor-

ka wyróżnia następujące etapy: 

1. Rozpoznanie charakteru procesu gospodarczego i wyszczególnienie działań. 

2. Zdefiniowanie miary działania. 

3. Określenie czynników powodujących koszty działań. 

4. Ustalenie użytkowników lub klientów efektów działań. 

5. Zebranie wymaganych danych o działaniu7. 

 

Schemat 2. Struktura rachunku kosztów działań 
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Źródło: J. A. Brimson, C. L. Deloitte., An activity-based costing approach, Jonn Woley & Sons. New York, 
1991. 

                                                 
6 Szychta A., Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej” nr 43, 
SKwP, Warszawa 1997. 

7 Ibidem. 
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Przez analizę dokonuje się dekompozycji dużej kompleksowej organizacji na elementy działań, 

które są zrozumiałe i łatwe do zarządzania. Autorka podkreśla ,że zarządzanie jasno sprecyzowanymi 

działaniami daje przedsiębiorstwu lepszy pogląd o wykorzystaniu zasobów oraz pogląd czy działania 

mają udział w osiągnięciu celów organizacji. 

Analiza cyklu życia produktu8 dostarcza podstaw do zarządzania kosztami i parametrami produktu 

/ procesu w okresie wykonywania działań z nim związanych w każdym cyklu jego życia. 

Identyfikacja istotnych parametrów działania to określenie jego kluczowych parametrów takich 

jak: jakość, koszt, czas. Pomiar parametrów działania pozwala ocenić jak dane działanie pomaga osią-

gać cele przedsiębiorstwa. Parametry działania są wzajemnie związane np. skrócenie czasu wykonania 

będzie wpływało na koszt, jakość jak i elastyczność działania. Istotnym przy zarządzaniu kosztami 

działań jest aby przy wprowadzeniu zmian jednocześnie poprawić wszystkie parametry. Koszt działa-

nia otrzymuje się poprzez przypisanie kosztu wszystkich istotnych zasobów zużytych do wykonania 

działania. Koszt działania odniesiony jest na miarę działania. Przykładowo koszt działania „harmono-

gramowanie zleceń produkcyjnych” może być wyrażone jako koszt na jedno zlecenie produkcyjne. 

Analiza procesu wytworzenia określa wzajemne zależności pomiędzy działaniami. Tradycyjny 

system rachunku kosztów nie odzwierciedla wzajemnych związków pomiędzy działaniami. Zidentyfi-

kowanie i zrozumienie wzajemnych związków pomiędzy działaniami umożliwia analizę procesu po-

przez identyfikację zbędnych i niepotrzebnych działań, które zwiększają globalny koszt produktu bez 

odpowiadającej mu korzyści na rynku. 

Koszt produktu w rachunku kosztów działań otrzymuje się poprzez zsumowanie kosztów wszyst-

kich działań ujętych na liście działań dotyczących danego produktu. Koszty są przenoszone do koń-

cowych obiektów kosztowych poprzez związek przyczynowo skutkowy. Przenoszenie kosztu działań 

można określić jako proces identyfikacji poszczególnych działań z określeniem jak i ile każdego dzia-

łania zużyto w końcowym obiekcie. 

 

3. Rachunek  kosztów działań w praktyce zarządzania kosztami 

W praktyce gospodarczej przedsiębiorstw typowym scenariuszem wdrożenia rachunku kosztów 

działań jest przygotowanie modelu kosztowego .Model kosztowy ABC sprowadza się do stworzenia 

szablonu określającego sieć logicznych zależności zachodzących w procesach przebiegających w 

przedsiębiorstwie  i możemy w nim wyróżnić następujące etapy: przygotowanie mapy procesów i 

zdefiniowanie działań, określenie zasobów i zdefiniowanie obiektów kosztów, dobór nośników kosz-

tów oraz określenie kosztów obiektów. Model kosztów powinien łączyć informacje z analizy proce-

sów i rachunku kosztów działań odwzorowując dynamikę procesów biznesowych. Pozwala to na ilu-

                                                 
8  Szerzej na temat cyklu życia produktu Nowak W. A., Kalkulacja cyklu życia produktu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w gospodarce rynkowej, Materiały Konferencyjne, Kraków 1996, s. 208; Sobańska I., Michalak J., Metoda cyklu życia 
produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 52, Warszawa 
1999, s. 47. 
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stracje przepływu kosztów w przedsiębiorstwie. Konsorcjum CAM-1 zaproponowało ogólny schemat 

ilustrujący koncepcje ABC. 

 

Schemat 3. Model rachunku kosztów działań 
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Źródło: John. A. Miller, Zarządzanie kosztami działań, s. 218. 

 

Przedstawiony schemat umożliwia spojrzenie na ABC z dwóch perspektyw (odpowiadają im osie 

modelu).Oś pionowa reprezentuje właściwe dla rachunku kosztów działań dwustopniowe rozliczanie 

kosztów, P. BB. Turney tę perspektywę nazywa kosztowo-finansową .W tym ujęciu, każde działanie 

stanowi część struktury kosztów, gdyż przez działania zasoby są przekształcane w produkty działań.9 

Zawartość informacyjna tej perspektywy to koszty zasobów wykorzystywanych w przedsiębior-

stwie ,koszty wykonywanych działań i zyskowność wybranych obiektów kosztowych. Dla potrzeb 

zarządzania kluczowe znaczenie mają wśród tych informacji dane o klientach, produktach, liniach 

produktowych, czyli informacje te będą wspomagać zarządzających w procesie podejmowania decyzji 

                                                 
9 CAM-1 Słownik zarządzania kosztami działań, lipiec 1992, s. 213 
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dotyczących polityki cenowej ,ustalania struktury asortymentowej, produktów i usług oferowanych 

przez przedsiębiorstwa produkt mix), kształtowanie profilu działalności poprzez odrzucanie najmniej 

zyskownych obszarów działalności. Oś pozioma przedstawia rachunek kosztów działań w perspekty-

wie procesów, która daje odpowiedz na pytanie dlaczego działania i obiekty kosztują. Perspektywa 

procesowa dostarcza poprzez badanie czynników kosztotwórczych  informacji niezbędnych do analizy 

procesów w przedsiębiorstwie i ustalenia priorytetów dla możliwości poprawy sytuacji kosztowej. 

Literatura przedmiotu podkreśla wartość poznawczą ABC i szerokie możliwości zastosowania ra-

chunku kosztów działań w zarządzaniu. A. Szychta10 stwierdza, że koncepcję ABC wdrożono naj-

pierw w dużych przedsiębiorstwach, w celu bardziej prawidłowego ustalenia kosztów jednostkowych 

wyrobów. Autorka pisze również o ewolucji w zastosowaniu koncepcji ABC zarówno jeśli chodzi o 

jej zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy (zastosowanie)11. 

Podmiotowo koncepcja ABC zyskuje coraz większą popularność nie tylko wśród przedsiębiorstw 

przemysłowych, lecz także sferze usług, w jednostkach o tak różnych formach działalności, jak linie 

lotnicze, firmy telekomunikacyjne, biura komputerowe, a także w szpitalnictwie i w sferze edukacji do 

określenia względnej „rentowności” różnych dziedzin kształcenia12. 

Przedmiotowo w zakresie obecnych zastosowań, opartych na analizie działań, wchodzi zintegro-

wany zestaw metod określony mianem „Zarządzanie oparte na działaniach”, ABM (Activity Based 

Menagement). Można stwierdzić, że ABM jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwa wykorzystują-

cą informację z rachunku kosztów działań do planowania, kontroli, oceny i koordynowania działalno-

ści gospodarczej. Koncepcja ta skupia uwagę na poszczególnych transakcjach i elementarnych proce-

sach, składających się na działalność gospodarczą podmiotu, a nie na samym końcowym wyniku fi-

nansowym. Dzięki ABM możliwe jest kontrolowanie kosztów w długim okresie poprzez sterowanie 

działaniami, które je wywołują. Zarządzanie działaniami to ciągłe monitorowanie działań wykonywa-

nych w organizacji, analiza tych działań i kreowanie sposobów podnoszenia ich efektywności. 

Efektem działalności gospodarczej, jako ciągu powiązanych działań, ma być wzrost wartości pro-

duktów dla klientów, dlatego zarządzający według koncepcji ABM muszą znaleźć odpowiedź na pod-

stawowe pytania: 

1. Czy wszystkie działania wykonywane w przedsiębiorstwie są potrzebne i czy przyczyniają 

się do zwiększenia  wartości dla klientów? 

2. Jak można efektywniej wykorzystać dane działania? 

3. Ile przedsiębiorstwo zarabia faktycznie na poszczególnych wyrobach ,usługach? 

 

                                                 
10 Szychta A., Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej” nr 43, 
SKwP, Warszawa 1997. 

11 A. Szychta, Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 
SKwP, nr 43, Warszawa 1997, s. 68–85. 

12 A. Karmańska, Model budżetowej analizy kosztów ubezpieczyciela na bazie rachunku kosztów działań (ang. Activity Based 
Costing) Integrating ABC and ABM at Dow Chemical Company, „Management Quortelly”. 
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Istnieje wiele możliwości zastosowania ABC. Wśród najważniejszych korzyści wynikłych ze sto-

sowania systemu rachunku kosztów działań należy wymienić przede wszystkim to iż w wyniku kalku-

lacji opartej na tym systemie otrzymujemy dokładniejszy koszt produktu. Po drugie dokładna  analiza 

działań daje możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności poprzez optymalizację procesu. 

Rachunek kosztów działań daje podstawy do przeprowadzenia i analiz rentowności w odniesieniu do 

klientów i produktów oraz możliwość przeprowadzenia analiz typu what if związanych z istnieniem 

określonych stanowisk pracy i ich zakresami obowiązków (wskazuje możliwość outsourcingu). Do-

kładniejsza i szczegółowa kalkulacja kosztu produktu umożliwi lepsze sprostanie konkurencyjnemu 

rynkowi, umożliwiając prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej, wybór dostawców, podejmowa-

nie decyzji produkować/kupować? projektowanie według kryteriów i tym podobne decyzje. W litera-

turze13 wymienia się trzy obszary na których przede wszystkim koncentruje się ABM redukcja kosz-

tów, redukcja czasu i polepszenie jakości. Największa wartość jaką niesie za sobą koncepcja ABC to 

możliwość prześledzenia procesów, w których można usprawnić wykorzystanie zasobów i dzięki temu 

umożliwić ponowne (zatrudnienie) tych zasobów dla potrzeb innych procesów. Rachunek kosztów 

działań niewątpliwie można wykorzystać w budżetowaniu kosztów. 

Jednostki, które wykorzystują w budżetowaniu rachunek kosztów działań14, muszą rozpocząć od 

zdefiniowania działań potrzebnych do wypracowanego spodziewanego poziomu sprzedaży bądź osią-

gnięcia innych celów działalności. A. Szychta15 pisze, że: „budżetowanie na podstawie działań jest 

procesem odwrotnym w stosunku do rachunku kosztów działań (...) Przepływ informacji w trakcie 

budżetowania typu ABB rozpoczyna się od określenie przewidywanej wielkości produkcji wyrobów i 

usług i prowadzi przez ustalenie rozmiarów i kosztów działań do zaplanowania ilości i kosztów po-

trzebnych zasobów”. Ostateczna wersja budżetu przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań zawie-

ra koszt działań, których wykonania podjął się dany ośrodek odpowiedzialności. Wykorzystując ra-

chunek kosztów działań w budżetowaniu16 rozpatrywana jest zmienność kosztów poszczególnych 

zasobów i czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie względem różnorodnych nośników kosz-

tów. Rachunek ten dostarcza lepszej i dokładniejszej informacji niż tradycyjne systemy. 

 

 

                                                 
13 P.B.B.Turney ,Operational ABC:Using ABC for Cost Reduction ,Ouality Improvement and PROCESS Reengineering,A.  
14 A. Piosik, Modelowanie kosztów wytwarzania według rachunku kosztów działań, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 
SKwP, nr 52, Warszawa 1999, s. 21; K. Rybarczyk, Rachunek kosztów działań, uwagi o potrzebie i możliwościach zasto-
sowania w praktyce, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych — teoria i praktyka, Materiały konferencyj-
ne, Kraków 2000, s. 228; P. Kabalski, Budżetowanie kosztów przy zastosowaniu rachunku kosztów działań, Zeszyty Teore-
tyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 43, Warszawa 1997; A. Szychta, Uwarunkowania i konsekwencje stosowania rachunku 
kosztów działań Activity-Based Costing, [w:] A. Jarugowa W. A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce 
światowej, ODDK, Gdańsk 1997 b; A. Szychta, Współczesne tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego, [w:] Zeszy-
ty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 50, Warszawa 1999, s. 155; A. Szychta, Budżetowanie kosztów w przekroju dzia-
łań, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 46, SKwP, Warszawa 1998. 

15 Szychta A., Współczesne tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 
SKwP, nr 50, Warszawa 1999, s. 155. 

16,G.K.Świederska (red.). Rachunkowość zarzdcza i Rachunek Kosztów Difin Warszawa 2002 s.11-59-11.72   
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3. Uwagi końcowe 

Zawartość informacyjna rachunku kosztów działań, a tym samym jego przydatność w zarządza-

niu współczesnym przedsiębiorstwem jest ogromna. Przeprowadzana na podstawie działania analiza 

kosztów jest logicznym odwzorowaniem przepływu kosztów w przekroju wszystkich procesów go-

spodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie niezależnie od struktury organizacyjnej stosowanych 

metod produkcji czy profilu działalności. Informacja o kosztach pochodząca z systemu ABC jest peł-

nowartościową podstawą do podejmowania szeregu decyzji zarządczych. Prawidłowe wdrożenie ra-

chunku kosztów działań w przedsiębiorstwie na pewno doprowadzi do wzrostu efektywności działa-

nia. 
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1. Wprowadzenie 

Zasadnicza zmiana ustroju samorządu dokonana w roku 1990 nadała społeczności lokalnej cha-

rakter podmiotu. Samorząd lokalny otrzymał do dyspozycji majątek oraz powierzono mu realizację 

określonych zadań publicznych. Odpowiedzialność za realizację tych funkcji została przypisana do 

wyłanianych w demokratycznych wyborach organów przedstawicielskich. Demokratyczna procedura 

wyboru organów samorządu terytorialnego spowodowała, iż ocena skuteczności działań zmierzają-

cych do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych stała się szczególnie istotna. Kluczowym zagad-

nieniem jest zatem spełnianie wymogu realizacji potrzeb w sposób akceptowany przez społeczeństwo, 

czyli uznawany za uczciwy, korzystny i skuteczny1.  

Ukształtowany w ciągu ostatnich 15-tu lat i obecnie funkcjonujący system finansowy jednostek 

samorządu terytorialnego charakteryzuje się, między innymi tym, iż jednostki samorządu terytorialne-

go (gminy, powiaty, województwa samorządowe) samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową w 

sposób jawny na podstawie budżetu uchwalonego przez odpowiedni organ ustawodawczy na dany rok 

kalendarzowy. Dlatego często utożsamia się lokalną gospodarkę finansową z gospodarką budżetową. 

Takie uproszczenie może być stosowane, gdy gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorial-

nego rozumiana jest jako zbiór wszystkich czynności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem 

środków budżetowych organów samorządowych. W najbardziej ogólnym ujęciu gospodarka budżetowa 

jednostek samorządu terytorialnego obejmuje zatem2: 

1. planowanie budżetowe, 

2. gromadzenie dochodów budżetowych, 

3. dokonywanie wydatków budżetowych, 

4. kontrolę wykonania budżetu. 

 

2. Zarządzanie finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego 

Przedmiotem gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego są strumienie docho-

dów i wydatków budżetowych, a jej podmiotami organy jednostek, które kierują tymi strumieniami. 

                                                 
1 Por. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji., PWN, Warszawa 1997, s. 21-22. 
2 Por. Kaleta J., Informator budżetowy, PWE, Warszawa 1989, s. 14. 
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Takie ujęcie gospodarki budżetowej podkreśla jej dynamiczny charakter. Gospodarka budżetowa nie 

może być bowiem traktowana statycznie, tj. jako suma określonych zasobów pieniężnych. Zasoby 

jednostek samorządu terytorialnego kształtują się dynamicznie pod wpływem strumieni dochodów i 

wydatków budżetowych, wskutek zmiennych z natury stosunków społeczno-ekonomicznych. Ten 

dynamizm lokalnych finansów w połączeniu z coraz silniej artykułowanym postulatem maksymaliza-

cji efektywności i racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych powoduje, że znaczenie prak-

tyczne problematyki zarządzania lokalnego wyraża się w poszukiwaniu zaawansowanych metod i 

koncepcji rozwiniętych i stosowanych w sektorze prywatnym. Jedną z takich koncepcji jest zarządze-

nie zorientowane na cele (zarządzanie przez cele – ZPC, ang. management by objectives - MBO). 

Zarządzanie samorządowymi finansami zorientowane na cele pozwala na patrzenie na JST w 

sposób całościowy, jak na jeden organizm gospodarczy i społeczny, którego działanie jest podporząd-

kowane celom wspólnoty, podstawowymi zaś narzędziami realizacji tych celów są wieloletnie plany 

finansowe i gospodarcze oraz budżet. Stosowanie ZPC wymaga dostosowania systemu budżetowego 

głównie pod kątem wypełniania zasady powiązania celów i środków. Realizacja tej zasady pozwala w 

dalszej kolejności odpowiedzieć na następujące pytania: czy efektywnie zarządzamy, czy skuteczne są 

nasze działania. Poza wymienioną zasadą, zarządzanie przez cele wymaga od budżetowania stosowa-

nia miar i ocen, aby można było określić kierunki zmian w najważniejszych dla organizacji katego-

riach oraz wskazać praktyki godne rozpowszechniania, a także wykorzystywać system kar i nagród w 

procesie motywacji pracowników3. 

Ogólnie rzecz ujmując, metody zarządzania obejmują zbiór technik mających na celu przewidy-

wanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie funkcjonowania podmiotu gospodarującego4. Kon-

cepcja zarządzania przez cele polega na przyjęciu założenia, iż działalność podmiotu składa się z re-

alizacji nadrzędnych celów przekształcanych następnie w konkretne zadania poszczególnych komórek 

organizacyjnych5. R. Griffin stwierdza, że „cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności organizacji 

i spełniają szereg funkcji”6, m.in.: 

• stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działania, 

• wpływają na proces planowania, 

• są źródłem motywacji dla pracowników, 

• zapewniają skuteczny mechanizm oceny i kontroli7. 

Osoby zarządzające podmiotem powinny wyznaczać sobie cele i planować ich realizację.  

 

 

                                                 
3 Por. Owsiak S. (red), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002, s.24. 
4 Por. Chauvet A., Metody zarządzania., Poltext, Warszawa 1997, s. 93. 
5 Por. Robbins S.P., Zachowanie w organizacji., PWE, Warszawa 1998, s. 111. 
6 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001, s. 200. 
7 Por. Ibidem, s.200-201. 
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3. Zarządzanie przez cele w jednostkach samorządu terytorialnego 

Twórca koncepcji zarządzania przez cele, P. F. Drucker główne jej cechy definiuje w następujący 

sposób: 

• cele i plany powinny być ustalane wspólnie przez kierowników i pracowników ope-

racyjnych, 

• cele muszą być tak sprecyzowane by można było dokładnie zweryfikować stopień 

ich osiągnięcia, 

• głównym czynnikiem oceny i nagradzania wyników pracowników jest poziom reali-

zacji celów, 

• ocena wykonania zadań jest podstawą wspólnego ustalania celów i planów na na-

stępny okres8. 

Dodatkowo, jako istotny element tej koncepcji podaje się motywację personelu wykonującego 

zadania realizowaną przez uzależnienie wynagrodzeń od wyników pracy9. 

Zarządzanie przez cele nie jest - ściśle rzecz ujmując – koncepcją budżetowania środków pu-

blicznych. Zastosowanie tej metody w zarządzaniu działalnością podmiotów sektora publicznego ma 

jednak istotne konsekwencje dla procedur budżetowych. Zarządzanie zorientowane na osiąganie ce-

lów, w sposób systematyczny łączy i integruje długofalowe planowanie finansowe, budżetowanie oraz 

sprawozdawczość.  

Funkcjonowanie systemu zarządzania przez cele w ramach samorządowej gospodarki budżetowej 

przedstawia schemat 1. 

 

4. Programowanie budżetowe 

Integrację ZPC oraz budżetowania szczególnie widać w przypadku stosowania alternatywnych 

metod budżetowania działalności jednostek samorządu terytorialnego takich jak programowanie bu-

dżetowe czy budżetowanie „od zera”.  

Programowanie budżetowe jest próbą integracji trzech podstawowych funkcji gospodarki pod-

miotów sektora publicznego tj. planowania, programowania i budżetowania, w jeden zwarty system 

(stąd często używana nazwa tej koncepcji: Planning-Programming-Budgeting). Planowanie rozumiane 

jest tutaj jako określanie celów działania jednostki w bliższej lub dalszej przyszłości. Programowa-

niem jest organizacja działań zmierzających do osiągnięcia celów. Wymaga to zdefiniowania progra-

mów, projektów i poszczególnych działań. Budżetowanie natomiast oznacza ogół czynności związa-

nych z wykonaniem programów. 

 

 

                                                 

8 Por. Drucker P.F., Praktyka zarządzania., AE, Kraków 1998., s. 15-49. 

9 Por. Reif W. E., Bassford G., „What MBO really is” w Thomas W. E. (red.) Readings in cost accounting, budgeting and 

control, Souh-Western Publishing, Cincinnati 1978, s. 118-119. 
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Schemat 1. Zarządzanie przez cele w jednostkach samorządu terytorialnego 
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Programowanie budżetu opiera się na założeniu, że wszystkie programy usług publicznych reali-

zowane przez podmioty sektora publicznego są ze sobą powiązane, a ich cele mogą być osiągane na 

wiele sposobów. Koncepcja PPBS wymaga: 

• możliwie jak najdokładniejszego zdefiniowania celów sektora publicznego, 

• wskazania najlepszych sposobów osiągnięcia tych celów.  

Z tego powodu, skuteczność implementacji i stosowania opisywanej koncepcji zależy w znacznej 

mierze od poprawności danych wyjściowych. Szczegółowa analiza tych informacji umożliwia wska-

zanie właściwych rozwiązań w aspekcie maksymalizacji efektywności i racjonalności. 

 

5. Zalety i wady zarządzania przez cele w gospodarce samorządowej 

Uwzględniając specyfikę gospodarki samorządowej, wśród głównych korzyści ze stosowania me-

tody ZPC można wskazać:  

• powiązanie cząstkowych celów realizowanych przez pracowników samorządu z 

ogólnymi celami jednostki;  

• sposób formułowania celów poszczególnych pracowników polegający na ich włącze-

niu do celów strategicznych jednostki samorządu terytorialnego pozwala na zaktywi-

zowanie personelu, co daje szanse wzmocnienia działania jednostki osobistym zaan-
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gażowaniem pracowników, co wymusza również pracę zespołową zapewniając więk-

sze poczucie integracji i jedności kadry wokół wspólnie realizowanych celów. 

• uodpornienie procesu budżetowania na zmienność otoczenia; 

• zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości kadry zarządzającej i innych pra-

cowników, co zwykle prowadzi do wzrostu innowacyjności; 

• szersze rozłożenie odpowiedzialności za proces budżetowania. 

Wdrożenie tak racjonalnej i oczywistej koncepcji zarządzania napotyka w podmiotach sektora 

publicznego sporo problemów. Wynikają one w głównej mierze z konieczności opracowania wskaźni-

ków i parametrów pozwalających na ustalenie stopnia realizacji celów. Sukces zastosowania koncepcji 

zarządzania przez cele w znacznym stopniu zależy od poprawności metod oceny funkcjonowania 

podmiotów sektora publicznego. Kłopoty z wypracowaniem prawidłowych metod oceny wynikają z 

tego, iż wiele celów realizowanych w ramach administracji publicznej, nie jest jasno określonych. 

Często bywa tak, że skuteczna realizacja przez samorząd lokalny celów powoduje efekty odmienne od 

założonych. Przykładem tego mogą być działania w zakresie pomocy społecznej. Można stosunkowo 

łatwo określić sprawność systemu pomocy społecznej, mierząc ją np. ilością osób korzystających z 

różnych zasiłków, ale przecież nadrzędnym celem samorządu jest nie tyle sprawna obsługa benefi-

cjentów, ile ich usamodzielnienie10.  

Kłopoty pojawiają się również z wdrożeniem motywacyjnego systemu wynagrodzeń, wynikające 

z tego, iż zwykle zasady ustalania płac pracowników administracji publicznej nie pozwalają na stoso-

wanie elastycznych stawek uzależnionych od wyników pracy. Apanaże personelu administracji pu-

blicznej są na ogół wyznaczane według sztywnych reguł, przy stosowaniu kryterium rangi zajmowa-

nego stanowiska oraz długości stażu pracy. Trudno więc wprowadzić system motywacyjny, według 

którego wyższe wynagrodzenia przyznawane byłyby lepszym pracownikom a zmniejszane tym pra-

cownikom, którzy nie wypełniają zadań. Brak możliwości związania efektów realizacji celu z korzy-

ściami materialnymi można obejść poprzez tzw. „outsourcing” czyli zlecanie realizacji celów podmio-

tom zewnętrznym. W takim jednak przypadku można natknąć się na ograniczenia prawne związane z 

zamówieniami publicznymi. 

Analizując mechanizm motywacyjny działający w sektorze publicznym należy stwierdzić, iż 

składa się on w znacznej mierze z perspektywy potencjalnych szans wyborczych. Organy stanowiące i 

zarządzające jednostek samorządu terytorialnego uczestniczą w procesach demokratycznych. Niedo-

stateczny poziom realizacji celów pozbawia lub co najmniej obniża szanse na reelekcję bądź utrzyma-

nie stanowiska. Krańcowo zła ocena społeczności co do wypełniania postawionych celów przez wła-

dze może nawet doprowadzić do ich odwołania w trakcie kadencji, na przykład przy wykorzystaniu 

referendum odwoławczego. 

 

                                                 
10 Por. Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym., Scholar, Warszawa 1999, s. 315-316. 
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6. Uwagi końcowe 

Niezależnie od wskazanych wcześniej problemów ze stosowaniem zarządzania przez cele w jed-

nostkach sektora publicznego, uprawnione jest twierdzenie, iż wdrożenie omawianej koncepcji w ra-

mach istniejącej gospodarki budżetowej może przyczynić się do poprawy efektywności i racjonalności 

zarządzania środkami publicznymi. 
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1. Wprowadzenie 

Rachunkowość zarządcza to „proces identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowania  

i prezentowania informacji (finansowych i operacyjnych) wykorzystywanych przez kierownictwo do 

planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz do zapewnienia systemu rozliczeń”1. Przyto-

czona definicja wskazuje na fakt, że rachunkowość zarządcza jest integralną częścią procesu zarzą-

dzania. P. Drucker wyróżnił pięć podstawowych funkcji zarządzania: planowanie, kontrolę, organizo-

wanie, komunikowanie, motywowanie. Udział rachunkowości w zarządzaniu przez pryzmat wymie-

nionych funkcji przekłada się na następujące działania (tabela 1): 

 

2. Rola rachunkowości zarządczej 

Główny cel rachunkowości zarządczej – wspomaganie procesu zarządzania – uwidocznił się już 

w pierwszych fazach rozwoju rachunkowości zarządczej, które sięgają początków XX wieku. Jednak-

że dwie ostatnie dekady przyniosły diametralne zmiany zarówno w teorii, jak i praktyce światowej 

rachunkowości. Zmianie uległy: cel, zadania, orientacja i stosowane metody i narzędzia rachunkowo-

ści zarządczej, które zostały zdeterminowane przez: globalizację rynków, rozwój zarządzania strate-

gicznego, rozwój technologii, nowe struktury organizacyjne2. 

Przyczyny te spowodowały ogromne zmiany zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych warun-

ków funkcjonowania firm. Współczesna organizacja, aby zapewnić sobie byt i rozwój, musi zaspoka-

jać potrzeby swych interesariuszy (stakeholders), czyli klientów, udziałowców, wierzycieli, dostaw-

ców, pracowników, związków zawodowych i organów władzy publicznej w warunkach ostrej konku-

rencji. W kontekście gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych i komputerowych, umożliwia-

jących coraz szybsze przetwarzanie i obieg informacji, kluczowego znaczenia nabierają zdolności 

organizacji do uczenia się, utylizacji informacji, elastyczność wykorzystania zasobów finansowych  

i niefinansowych, zdolność identyfikacji i opanowania ryzyka. Nowoczesne organizacje to podmioty 

                                                 
1 Definicja opublikowana przez Międzynarodową Federację księgowych – IFAC, zob.:Rachunek kosztów i rachunkowość 

zarządcza, A. Jarugowa [red.], SKwP ZG COSZ, Warszawa 2002, s. 10. 
2 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, I. Sobańska [red.], C.H.BECK, Warszawa 2003, s. 33. 



 209 

bazujące na wiedzy, organizacje inteligentne, zwane też uczącymi się. Ciągły wzrost liczby tego typu 

organizacji kształtuje gospodarkę nowego typu, gospodarkę ery informacyjnej3. 

 

Tabela 1. Rola rachunkowości w procesie zarządzania  

Planowanie: 

• dostarczanie informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących sprze-
daży produktów (jakie produkty, na jakim rynku, po jakiej cenie), 

• pomoc w wycenie projektów wydatków kapitałowych, 
• tworzenie procedur preliminowania, 
• koordynacja planów krótkookresowych wszystkich odcinków działania, 
• scalanie poszczególnych planów w jeden ogólny roczny plan finansowy. 

Kontrola: 

• dostarczanie raportów kontrolno-wynikowych porównujących wykonanie z planem 
dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, 

• identyfikacja działań odbiegających od planu, 
• wskazanie obszarów, w których plan nie jest możliwy do wykonania. 

Organizowanie: • przystosowanie wewnętrznego systemu sprawozdawczego do struktury organizacyj-
nej lub propozycja odpowiedniejszej struktury. 

Komunikowanie: 
 

• wprowadzanie i utrzymywanie systemów przekazywania informacji i sprawozdaw-
czości, 

• zapewnienie koordynacji między kierownikami różnych jednostek organizacyjnych 
w zakresie ich wymagań i obowiązków, 

• ocena efektywności kierowania działalnością przy pomocy raportów kontrolno-
wynikowych. 

Motywowanie: 

• opisywanie za pomocą budżetów bodźców motywujących kierowników do realizacji 
założeń firmy, 

• motywowanie – poprzez raporty kontrolno-wynikowe – pożądanych osiągnięć przez 
porównanie ich z założonym celem, 

• pomoc w rozpoznawaniu obszarów z ewentualnymi problemami kierowniczymi  
z uwypukleniem celowości ich dokładnego badania, 

• dostarczenie systemu umożliwiającego kadrze kierowniczej bardziej efektywną kon-
trolę ich działalności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Drury: Rachunek kosztów. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 2002 
 

Funkcjonowanie w takich warunkach wymaga zaawansowanego podejścia do zarządzania, kieru-

jącego się założeniami: 

• satysfakcja klienta kluczem sukcesu organizacji, 

• strategiczne czynniki sukcesu to koszty, jakość i czas, 

• jednoczesna koncentracja na wnętrzu i otoczeniu organizacji, 

• globalna analiza łańcucha wartości i łańcucha dostaw, 

• ciągłe doskonalenie4. 

W warunkach zaawansowanego podejścia do zarządzania rachunkowość spełnia rolę najważniej-

szego i najbardziej wiarygodnego systemu informacji kwantytatywnej, będącego bazą raportów we-

wnętrznych dla potrzeb decyzyjnych i dla sprawozdawczości zewnętrznej5. Następuje wyraźna zmiana 

                                                 
3 A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łodź 2001, s. 501. 
4 Ibidem, s. 509-510. 
5 Ibidem, s. 511. 
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roli rachunkowości zarządczej – z systemu dostarczającego informacje, do współudziału  

w zarządzaniu, czego wyrazem są: 

• wytyczanie kierunków działania organizacji, 

• uczestniczenie w procesach zmian organizacyjnych, 

• tworzenie struktur organizacyjnych, 

• rola w tworzeniu systemów sterowania w łańcuchu rozliczania praw i obowiązków 

kierowników6. 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) ujęła rachunkowość zarządczą w zestaw kon-

cepcji, oparty na wzorcach „dobrej praktyki” w skali międzynarodowej. Ramy konceptualne rachun-

kowości zarządczej przedstawia schemat 1. 

 

Schemat 1. Ramy konceptualne rachunkowości zarządczej wg IFAC  

 

 

 

 

FUNKCJE UŻYTECZNOŚĆ 

UMIEJĘTNOŚĆ TECHNIKA 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Kon-
cepcje i zastosowania, Wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 
Łodź 2001 

 

3. Ewolucja instrumentów rachunkowości zarządczej 

W odpowiedzi na nowe oczekiwania względem rachunkowości, pojawiło się wiele nowych roz-

wiązań. Jednym z istotniejszych wydaje się być koncepcja rachunku kosztów działań (Activity Based 

Costing, ABC). Początki rachunku kosztów działań są zasługą amerykańskiej organizacji CAM-I 

(Consortium for Advanced Manufacturing-International) i jej grupy roboczej do spraw zarządzania 

                                                 
6 Ibidem, s. 72. 
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kosztami CMS (Cost Management System). Bezpośrednią przesłanką stał się problem rozliczania 

kosztów wydziałowych w sytuacji, gdy nie występuje robocizna bezpośrednia. Kluczowym wnio-

skiem grupy CMS było stwierdzenie, że produkty nie są bezpośrednią przyczyną powstawania kosz-

tów. Koszty ponosi się w związku z wykonywaniem działań, a te z kolei wykorzystuje się na rzecz 

wyrobów (usług). Ta nowatorska, dwustopniowa metodologia alokacji kosztów na produkty po raz 

pierwszy została opublikowana w 1988 r. w „Harvard Business Review” przez Roberta S. Kaplana 

(„One Cost System Isn’t Enough”) oraz Robina Coopera i Roberta S. Kaplana („Measure Cost Right: 

Make the Right Decisions”). Różnicę między tradycyjnymi metodami rachunku kosztów, a metodą 

ABC przedstawia schemat 2, na którym linia ciągła oznacza tradycyjne rozliczanie kosztów wydzia-

łowych na produkty – na podstawie materiałów lub robocizny bezpośredniej, a linia przerywana to 

dwustopniowa alokacja kosztów wydziałowych – najpierw na działania, a następnie na produkty (pro-

porcjonalnie do wykorzystania poszczególnych działań)7. 

 

Schemat 2. Dwustopniowe rozliczanie kosztów na produkty 

 

 

 

 

 

Źródło: J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski: Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000 

 

Rachunek kosztów działań definiuje się jako metodę pomiaru kosztów i efektywności działań, za-

sobów, klientów i innych obiektów kosztów, polegającą na powiązaniu zasobów z działaniami, a na-

stępnie działań z innymi obiektami kosztów na podstawie stopnia wykorzystania działań oraz pozna-

nia przyczynowo-skutkowych relacji między czynnikami powstawania kosztów, a działaniami8. 

Klasyczny rachunek kosztów działań służył do rozliczania kosztów wydziałowych na produkty – 

wyroby lub usługi. Jednak praktyka opracowywania i wdrażania rachunku kosztów działań pokazała, 

że ostatecznym obiektem kosztowym mogą być nie tylko produkty, ale również zasoby, działania, 

procesy, klienci, dostawcy, segmenty rynku, kanały dystrybucji, komórki organizacyjne, funkcje 

przedsiębiorstwa, przedsięwzięcie, kontrakt, projekty, podzespoły. A więc rolę obiektu kosztów mogą 

spełniać – w zależności od potrzeb – dowolne obiekty zarządzania, w stosunku do których za pomocą 

rachunku kosztów działań można określić koszty, jakie są generowane na skutek nabycia, wytworze-

nia, utrzymania czy wykorzystania tego obiektu. Ma to niemałe znaczenie dla kadry zarządzającej,  

a dbając o odpowiednią elastyczność opracowanego modelu rachunku kosztów, zapewnić można do-

                                                 
7 J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski: Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 9-11. 
8 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, G.K. Świderska [red.], Difin, Warszawa 2003, s. 3-47. 
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stosowanie go do zmieniających się warunków otoczenia i potrzeb wewnętrznych – poprzez możli-

wość wielokrotnego wykorzystania raz zdefiniowanych obiektów, dodawanie nowych obiektów, czy 

zmiany powiązań międzyobiektowych9. 

Początkowo znajdowano zastosowanie metodologii ABC tylko w przedsiębiorstwach produkcyj-

nych, ale ostatecznie metoda zyskała popularność również wśród przedsiębiorstw usługowych, jak  

i handlowych. Dziś głośno mówi się, że koncepcję tę można wdrożyć z niemniejszym powodzeniem 

także w szkołach, samorządach, zakładach opieki zdrowotnej, czy innych organizacjach nie nastawio-

nych na zysk.  

Rozwój koncepcji ABC widoczny jest również w zakresie przedmiotowym. Po pierwsze – roz-

szerzono zakres kosztów pośrednich, uwzględniając w modelu nie tylko koszty wydziałowe, ale rów-

nież inne koszty pośrednie, np. koszty administracyjne, sprzedaży (marketingu, dystrybucji), badań  

i rozwoju. Po drugie – wychodząc dalej poza kalkulację kosztów – wykorzystano tę metodologię do 

szeroko pojętego zarządzania przez koszty. W ten sposób wykształciła się nowa dziedzina nazwana 

Activity-Based Management (ABM), czyli zarządzanie na podstawie działań. Jest to zestaw metod 

wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o informacje płynące  

z rachunku kosztów działań. ABM umożliwia: 

• rozpoznanie skutków poszczególnych transakcji i elementarnych procesów, które 

składają się na działalność gospodarczą, 

• kontrolę kosztów w długim okresie przez sterowanie tymi działaniami, które są przy-

czyną powstawania kosztów. 

Dlatego ABM to metoda zarządzania kosztami odmienna od tradycyjnych, ponieważ oznacza re-

gulowanie poziomu kosztów poprzez dokładną analizę i planowanie wielkości przyczyn ich powsta-

wania – czyli działań, a nie bezpośrednie „cięcie” kosztów, które często okazuje się sposobem mniej 

skutecznym. Activity-Based Management można zatem traktować jako rachunkowość zarządczą uwa-

runkowaną działaniami, czyli uwzględniającą działania w kalkulacji, budżetowaniu, metodach zarzą-

dzania kosztami oraz w ocenie wyników finansowych. CAM-I definiuje ABM jako „dziedzinę (dys-

cyplinę), która koncentruje się na zarządzaniu działaniami, stanowiącym metodę zwiększania wartości 

otrzymywanych przez klientów oraz zwiększania zysku osiąganego w wyniku dostarczania tych war-

tości. Dziedzina ta obejmuje analizę czynników powodujących koszty, analizę działań i pomiar wyni-

ków. ABM opiera się na rachunku kosztów działań (ABC) jako głównym źródle informacji”10. 

ABM umożliwia osiąganie przez przedsiębiorstwo takich samych wyników przy użyciu mniejszej 

ilości zasobów, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów. Kaplan i Cooper11 twierdzą, że ABM reali-

zuje ten cel przez powiązane zarządzania operacyjnego i strategicznego, co ilustruje schemat 3. 

                                                 
9 Ibidem, s. 3-72. 
10 A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość..., op. cit., s. 837. 
11 R.S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 21. 
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Zarządzanie kosztami działań potwierdziło swoją przydatność w różnych warunkach funkcjono-

wania firmy, na różnych etapach jej rozwoju oraz jako narzędzie realizacji różnych celów. Miller12 

podaje aż 22 specyficzne zastosowania wdrożonego systemu ABM opracowane przez praktyków  

z zakresu zarządzania kosztami działań. Najważniejsze z nich to: 

• ustalenie kosztu wyrobu (usługi), 

• poprawa efektywności procesów i działań, 

• redukcja kosztów lub ograniczenie rozmiarów działalności, 

• benchmarking, 

• wspieranie decyzji o zakupach usług z zewnątrz (outsourcing), 

• wspieranie realizacji strategii, 

• doskonalenie systemu mierzenia efektywności, 

• określanie kosztów i wskaźników dla działań tworzących i nie tworzących wartości, 

• budżetowanie, 

• określanie i optymalizacja mocy przerobowych, 

• wyodrębnianie i eliminacja czynników kosztotwórczych, 

• wspieranie procesu kompleksowego zarządzania jakością. 

 

Schemat 3. Wykorzystanie ABM do poprawy jakości działań oraz przy podejmowaniu de-

cyzji strategicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: R.S. Kaplan, R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 
 

ABM stało się zaawansowanym systemem planowania i monitorowania działań i związanych  

z nimi kosztów, który z czasem na gruncie rachunku kosztów działań wykształcił inne skuteczne me-

tody zarządzania w oparciu o działania. Najważniejsze z nich przedstawia tabela 2. 

                                                 
12 J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski: Zarządzanie..., op. cit., s. 16. 

ABC – rachunek kosztów działań 

ABM – zarządzanie operacyjne 
Wykonywanie zadań  w odpowiedni sposób 

ABM – zarządzanie strategiczne 
Wybór odpowiednich zadań 

 

Efektywniejsze wykonywanie działań 
• Zarządzanie działaniami 
• Przeprojektowanie procesu biznesowego 
• TQM 
• Pomiar efektywności 

Wybór działań, które powinniśmy wykonać 
• Projekt produktu 
• Asortyment wyrobów i struktura nabywców 
• Relacje z dostawcami 
• Relacje z klientami (kalkulacja cen, wielkość 

zamówienia, dostawa, opakowanie) 
• Segmentacja rynku 
• Kanały dystrybucji 
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Tabela 2. Zakres zastosowań koncepcji ABC 

 METODA POTRZEBA EKONOMICZNA 

Kalkulacja oparta na działaniach – ABC 
Dokładniejsze ustalenie kosztów wyrobów lub 
usług 

Budżetowanie oparte na działaniach  

Activity-Based Budgeting (ABB) 

Budżetowanie oparte na priorytetach 

Optymalizacja rozmieszczenia rzadkich zaso-
bów w działalności gospodarczej 

Sterowanie rentownością produktów według 
klientów lub/i obszarów sprzedaży 

Ustalanie opłacalności i sterowanie względną 
rentownością i atrakcyjnością produktów we-
dług klientów i obszarów sprzedaży 

Analiza i planowanie działań 

Reorganizacja procesu gospodarczego 

Zarządzanie 
oparte 

na 

działaniach 
ABM 

Wyznaczanie wzorca 

Zmiana dotychczasowych sposobów działania 
w celu zapewnienia większej efektywności i 
ewentualnie osiągnięcie poziomu „najlepszy w 
danej klasie” 

Źródło: A. Jarugowa, W.A. Nowak. A. Szychta: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 
1998 

 

4. Uwagi końcowe 

Rachunek kosztów działań i rachunkowość zarządcza uwarunkowana działaniami idą na czele 

nowej praktyki zarządzania, charakteryzującej się zmianą podejścia do przedsiębiorstwa – z funkcjo-

nalnego na procesowe. Nowe podejście skupia się wokół takiego usprawnienia funkcjonowania orga-

nizacji, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zaspokojenie zmieniających się oczekiwań klientów. 

Zarządzanie procesowe polegające na koncentracji na procesach i działaniach, a nie na wyodrębnio-

nych pionach funkcjonalnych firmy realizowane jest także przez takie koncepcje, jak: kompleksowe 

zarządzanie jakością (TQM), systemy „dokładnie na czas” (Just-In-Time), benchmarking, czy redefi-

nicja procesów gospodarczych (Business Process Reengineering). ABC i ABM współgra z tymi meto-

dami, zaspokajając potrzeby informacyjne kierowników dla skutecznego i efektywnego zarządzania. 

Presja obniżania kosztów i ciągłego zwiększania efektywności spowoduje, że w niedalekiej przy-

szłości zarządzanie przez działania przestanie być nową koncepcją zarządzania, ale stanie się koniecz-

nością. 
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1. Wprowadzenie 

Controlling jest systemem, który przejmuje zasady zarządzania charakterystyczne dla szczebla 

strategicznego i operacyjnego, a częściowo wspomaga procesy planowania , sterowania i kontrolowa-

nia. Wyodrębnione procesy wymagają koordynacji i integracji w jeden informacyjnie spójny system. 

Planowanie polega na świadomym wyborze kierunków działania, by osiągnąć ustalone z góry cele. 

Jest to proces, który nie kończy się z chwilą uzgodnienia planu. W czasie realizacji i kontroli planu 

może się okazać konieczna jego modyfikacja. Funkcja planowania zależy całkowicie od celów i za-

mierzeń podmiotu oraz zmian zachodzących w otoczeniu. Zmieniające się otoczenie, rosnąca złożo-

ność podmiotów gospodarczych, błędy pracowników wymagają stałej kontroli. Kontrola w przedsię-

biorstwie jest koniecznością. 

 

2. Istota planowania w controllingu 

Zadaniem controllingu strategicznego jest stworzenie warunków do działań zgodnych z długofa-

lowymi zamierzeniami przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem jest zapewnienie egzystencji przedsię-

biorstwa w przyszłości i jego długookresowej efektywności. Na strategię przedsiębiorstwa istotny 

wpływ ma otoczenie. W zależności od warunków otoczenia1 zmieniają się cele, które można sklasyfi-

kować, jak na schemacie 1.  Zrozumienie uwarunkowań zewnętrznych pozwala przewidzieć 

prawdopodobny kierunek rozwoju firmy, a opracowane programy perspektywicznego działania uła-

twiają przedsiębiorstwom dostosowanie się do nowych sytuacji. 

Jednostka gospodarcza, chcąc utrzymać się w zmiennym i dynamicznym środowisku, musi przy-

swoić sobie cechy strategicznego zarządzania. Wytyczenie strategii jest niesłychanie trudnym i ryzy-

kownym obowiązkiem kierownictwa. Nie ma, niestety, żadnych reguł ustalania różnorodnych koncep-

cji strategicznych, ich oceny oraz wyboru najbardziej odpowiedniej strategii. Każde przedsiębiorstwo 

wypracowuje własne zasady. Istnieje jednak wiele sposobów ułatwienia kierownictwu firmy wykona-

nia tego zadania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zasad planowania i kontroli strategicznej. Oba 

elementy są ściśle powiązane z controllingiem strategicznym. 

Zadaniem planowania strategicznego jest zmniejszenie niepewności co do przyszłych warunków 

działania, zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji i zwiększenie prawdopodobieństwa 

                                                 
1 H. Kreikebaum: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie.  Warszawa 1997, s. 38-46. 
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osiągania wyznaczonych celów. Za  nadrzędną rolę planowania strategicznego uznaje się podnoszenie 

sprawności i efektywności działania w przyszłych okresach.  

 

Schemat 1. Powiązanie otoczenia z celami przedsiębiorstwa 

            
            
            
            
            
      

 

        
 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Controlling operacyjny to monitorowanie, analiza i ocena procesów (przedsięwzięć) o horyzoncie 

czasowym do roku, przeprowadzane w celu skierowania ich przebiegu we właściwym (optymalnym) 

kierunku2. Controlling operacyjny wymaga różnych informacji, aby zarządzać wieloma procesami 

ustalonymi w ramach strategii przedsiębiorstwa, a następnie przekształconymi w plany operacyjne 

dostosowane do części, na które zostało podzielone przedsiębiorstwo. Plany operacyjne są ukierunko-

wane na realizację zadań operacyjnych. Najczęściej spotykanym planem operacyjnym jest budżet, 

określający wymierne ilości zasobów, które zostaną przeznaczone na realizację danego planu3. 

W sferze operacyjnej controlling zajmuje się sprecyzowaniem celów, rejestrowaniem osiąganych 

rezultatów oraz planowaniem wykorzystywanych środków finansowych. Controlling zbiera dane z 

różnych działów, przetwarza je i w postaci przygotowanych informacji dostarcza zainteresowanym 

szczeblom w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. Informacje te są wykorzystywane, między 

innymi, do planowania (budżetowania).  

Planowanie operacyjne obejmuje przeważnie rok gospodarczy. W poszczególnych planach ustala 

się, jakie mają być wykonane czynności. Jest to planowanie krótkoterminowe, dlatego możliwie 

wszystkie dane powinny być szczegółowo ustalone. Z uwagi na krótkoterminowe cele i przedsięwzię-

cia konieczna jest rozbudowa planowania operatywnego.  

                                                 
2 S. Marciniak: Controlling, filozofia, projektowanie.  Difin, Warszawa 2001, s. 89.  
3 L.R. Bittel: Krótki kurs zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Londyn 1989, s. 94. 

Cele przedsiębiorstwa 
 

–  maksymalizacja sprzedaży 
–  zadowalający poziom zysku 
–  znaczny udział w rynku 
–  przetrwanie firmy 
–  stabilizacja zatrudnienia 

Otoczenie 
 

– ekonomiczne 
– techniczne 
– polityczne 
– prawne 
– demograficzne 
– socjokulturalne 

Obszary podmiotu gospodarczego 
 

– strategia zarządzania 
– finanse 
– marketing i sprzedaż 
– orientacja produkcyjna 
– gospodarka materiałowa 
– badania i rozwój 
– kadry (personel) 
– organizacja i wyposażenie 
– rachunkowość 
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Porównanie planowania operatywnego z planowaniem strategicznym przedstawia tabela1. 

 

Tabela 1. Cechy planów strategicznych i operacyjnych 

Cechy Planowanie strategiczne Planowanie operacyjne 

Odpowiedzialność za opra-
cowa-nie planów 

najwyższe kadry kierownicze 
(zarząd) 

kierownictwo niższych szczebli  
(taktycznych, operacyjnych) 

Uzależnienie od subiektyw-
nych cech menedżerów 

tak nie 

Wariantowość planowania wiele alternatywnych rozwiązań niewiele alternatywnych wariantów 
Ryzyko  znaczna niepewność małe 
Informacje wykorzystywane 
do opracowywania planów 

informacje o zewnętrznych wa-
runkach jednostki (otoczenia) 

wewnętrzna analiza środowiska 

Horyzont czasowy powyżej roku do  roku 
Zasięg działań (terytorialny) decyzje dotyczące całego przed-

siębiorstwa i jego działań 
decyzje wykonawcze podporząd-
kowane jednostce organizacyjnej 

Szczegółowość planów plany sporządzane całościowo; 
określają strategię 

wyszczególnienie konkretnych 
środków i przedsięwzięć 

Orientacja na zysk zdobycie i utrzymanie potencjału 
zysków 

optymalne wykorzystanie potencja-
łu istniejącego zysku 

Źródło: opracowanie własne.  
 

W istocie cele określone w planach strategicznych i planach operatywnych są nierozłączne. 

Kompletność planowania i ich wzajemne powiązanie można przedstawić jako pięciopunktową listę 

sprawdzającą. Oznacza to, że wszystkie plany powinny obejmować pięć punktów: co, gdzie, kiedy, 

jak i kto4. Pierwsze trzy punkty (co, gdzie, kiedy) dotyczą celów, natomiast plany operacyjne (jak i 

kto) powinny realizować. Przy opracowaniu planów należy dokonać wyboru metod i procedur ich 

sporządzania oraz określić, kto ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie. Proces planowania składa 

się z następujących etapów: 

a) określania celów; cel każdego planu cząstkowego powinien być zgodny z celami całego 

przedsięwzięcia; 

b) oceny sytuacji; należy ocenić zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, które mogą 

wywierać wpływ na plan; 

c) ustalania procedury; w planie określa się zadania do wykonania i metody, jakimi zostaną 

one zrealizowane, czas realizacji i osoby odpowiedzialne; 

d) ustalania harmonogramu pracy; nacisk kładzie się na szczegóły, zwłaszcza na proces 

zamieniający zasoby w rezultaty, a nakłady -  w wyniki; 

e) przypisania odpowiedzialności; zespół lub określona osoba ponosi odpowiedzialność za 

plany i zasoby, kontroluje ich realizację oraz odpowiada za rezultaty; 

f) sprawdzania możliwości wykonania planu; jest to ostateczny przegląd planu przed 

przekazaniem go do realizacji; w tej fazie plan jest oceniany w celu stwierdzenia 

dostępności zasobów koniecznych do jego realizacji, wpływu nie kontrolowanych 

                                                 
4 Ibidem, s. 94. 
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warunków zewnętrznych oraz czy  zawiera wszystkie elementy poprzednich pięciu 

etapów; czynnikiem ograniczającym wykonalność planu może być jego koszt i brak 

kompetencji ludzi; plany niejednokrotnie muszą być modyfikowane, aby odzwierciedlić 

dostępny potencjał ludzki oraz oczekiwane rezultaty oceniane z punktu widzenia 

całościowego kosztu zrealizowania planu, na przykład można przyjąć rozwiązania 

kompromisowe, takie jak obniżenie poziomu celów, by były one zgodne ze środkami 

dostępnymi na ich realizację5. 

Planowanie (budżetowanie) należy do klasycznych już zadań controllingu. Obejmuje ono przygo-

towanie, zatwierdzenie, realizację i kontrolę planów. Skuteczne pełnienie tych funkcji jest uwarunko-

wane stosowaniem  rachunku kosztów postulowanych, w których ustala się koszty przewidywane 

stanowiące podstawę porównania z kosztami. 

Strategiczne planowanie wymaga odpowiednich instrumentów, które byłyby w stanie kompen-

sować w określonych granicach ryzyko planowania. Rodzaje instrumentów controllingu strategiczne-

go przedstawia schemat 2. 

 

Schemat 2. Rodzaje  instrumentów controllingu strategicznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Do najczęściej  stosowanych narzędzi controllingu strategicznego  zalicza się macierz quo vadis i 

macierz analizy portfelowej. Macierz quo vadis (macierz strategiczna produkt–rynek) przedstawia 

wzajemne zależności między produktami a rynkami zbytu.  

Macierz analizy portfelowej (macierz BCG – Boston Consulting Group) prezentuje trzy aspek-

ty: wielkość sprzedaży, wzrost jej udziałów w rynku oraz wielkość absorbowanej albo generowanej  

gotówki w trakcie swoich operacji. Metoda BCG pozwala ocenić, które wyroby zużywają gotówkę, a 

                                                 
5 Ibidem, s. 97-98.  

Instrumenty controllingu strategicznego 

PLANOWANIA 
 

Macierz quo vadis 
Macierz analizy portfelowej 
Analiza SWOT 
Analiza konkurencji (bench-
marking) 
Luka strategiczna 
Technika scenariuszy 

KONTROLI 
 

Preliminarz kosztów  
Samokontrola 
Systemy wczesnego ostrzegania 
Strategiczna karta wyników (Ba-
lanced Scorecard) 

Wzajemne powiązania jako przepływ informacji 
w postaci sprzężenia zwrotnego 
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które jej dostarczają. Szczególne efekty przynoszą decyzje o wzroście, rozwoju, stagnacji lub upadło-

ści przedsiębiorstwa. Metoda ta jest oparta na dwóch podstawowych kryteriach: 

• względnym udziale w rynku, 

• dynamice rynku. 

Oba czynniki odzwierciedlają powodzenie przedsiębiorstwa i umożliwiają przeprowadzenie ana-

lizy jego potencjału strategicznego.  

Aby przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron, należy ustalić kryteria stanowiące podsta-

wę oceny firmy przez kadrę kierowniczą lub klientów. Przyjęte kryteria dostosowuje się do działalno-

ści firmy i jej struktury organizacyjnej. Potencjalne możliwości i słabości przedsiębiorstwa we 

wszystkich sferach jego działalności można ocenić metodą SWOT. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy można uzyskać odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jaka jest obecna sytuacja firmy? 

2. Jaką sytuację chciałaby mieć firma? 

3. Jakie mogą być skutki, jeżeli firma nie zareaguje na obecną sytuację? 

4. Jaką strategię powinna przyjąć firma, aby osiągnąć pożądaną sytuację, lub co może się 

wydarzyć, jeśli firma nie ustosunkuje się do określonej sytuacji? 

Odpowiedź na te pytania będzie łatwiejsza, jeżeli analiza mocnych i słabych stron uwzględni na-

stępujące etapy: 

• ustalenie kryteriów oceny, 

• przeprowadzenie oceny, 

• dokonanie analizy, 

• interpretację wyników analizy. 

Na określanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń firmy istotny wpływ ma otoczenie, w 

którym działa przedsiębiorstwo. Wpływ otoczenia na określony podmiot wynika z dwóch faktów: 

a) podmioty gospodarcze nie mogą zmieniać otoczenia, ale muszą się do niego dostosować; 

b) podmioty gospodarcze reagują na otoczenie, w którym funkcjonują obecnie, jak i na to, w 

którym będą działać w przyszłości. 

Do analizy konkurencji najczęściej jest stosowany benchmarking. Procedury benchmarkingu 

wzbogacają systemy informacyjne controllingu. Jego celem jest twórcze naśladowanie doświadczeń i 

działań prowadzących do najlepszych rezultatów. Metoda ta umożliwia porównanie wyników różnych 

przedsiębiorstw w celu ustalenia wyróżniających się metod pracy. Jest to również analizowanie po-

wstałych w trakcie porównania luk dla stałego poprawiania poziomu prowadzonej działalności, aby 

stać się lepszym od najlepszych oraz zyskać przewagę pozwalającą na bycie konkurencyjnym. W pro-

cesie tym ważne jest ustalenie tego, co jest porównywalne. W tym celu trzeba opracować kryteria i 

mierniki, przy czym nie mierzy się wyników, lecz działania, ponieważ określone działania prowadzą 
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do pożądanych wyników. Miernikiem jest sukces przedsiębiorstwa odniesiony w rezultacie zastoso-

wania nowego podejścia do problemu. Proces benchmarkingu obejmuje wiele faz. Są one następujące: 

• rozpoznanie wzorcowych firm, 

• określenie celu i kryteriów oceny, 

• pomiar występujących luk w stosunku do najlepszego partnera, 

• koncepcja wdrażania zmian. 

Pierwszy etap polega na badaniu jednostek funkcjonujących w określonych dziedzinach. Pozwala 

to na ujawnienie postępowych i destrukcyjnych działań w danej branży.  

Po wyborze jednostki do porównań powinno się określić cel badań i ustalić kryteria oceny. 

Przedmiotem badań mogą być informacje o dokonaniach firm wzorcowych w zakresie poziomu kosz-

tów, czasu produkcji i dostaw, poziomu jakości, powiązań firmy z działalnością kooperantów, procesu 

zarządzania personelem, koncepcji produktu, projektowania technicznego i ekonomicznego produktu i 

inne. Przedmiot badań jest dostosowany do prowadzonych procesów, wśród których wyróżnia się 

zarządzanie jakością, badania i rozwój, logistykę, sprzedaż, funkcje administracyjne. Chcąc dokonać 

tej analizy, należy ustalić sposób zbierania danych o najlepszej firmie, którą jest zainteresowany bada-

jący podmiot.  

Kolejnym etapem jest pomiar występujących luk w stosunku do najlepszego partnera. Przedsię-

biorstwo powinno zbadać na przykład, jak bardzo pożądany rozwój będzie odbiegał od przewidywa-

nego. Pożądany rozwój określają cele strategiczne najlepszego konkurenta, a przewidywany rozwój 

dotyczy przedsiębiorstwa, które nie podejmie specjalnych kroków i nie stworzy nowych możliwości 

osiągnięcia sukcesu. Czynnikami sukcesu mogą być na przykład nowe produkty, dodatkowy udział w 

rynku. Porównanie przewidywanego rozwoju z pożądanym wiąże się z ustaleniem luki. Konsekwencją 

stwierdzenia luki strategicznej musi być rozwijanie nowych strategii lub modyfikowanie dotychcza-

sowych, albo znalezienie dodatkowych czynników sukcesu, które pozwoliłoby ją zlikwidować.  

Ważnym „drogowskazem” dla strategicznego planowania przedsiębiorstwa jest technika scena-

riuszy. Korzyść z niego będzie większa, jeżeli przy jego tworzeniu uwzględni się następujące etapy: 

• ustalenie przedmiotu badań, 

• identyfikację elementów otoczenia, 

• opis stanu faktycznego, 

• przyjęcie założenia co do przyszłych tendencji rozwojowych, 

• określenie wydarzeń zakłócających, 

• opracowanie scenariusza, 

• sformułowanie strategii przedsiębiorstwa. 

Realizacja poszczególnych etapów pozwala określić przyszłość firmy, a podejmowane decyzje 

należy sprawdzać pod kątem szans i zagrożeń tkwiących w różnorodnych  możliwych tendencjach 

rozwojowych.  
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3.Przedmiot i instrumenty kontroli 

Działania strategiczne muszą być stale weryfikowane i nadzorowane. Odbywa się to w ramach 

kontroli strategicznej, która polega na stwierdzeniu, czy realizacja odpowiada planom. Kontrola towa-

rzyszy każdej fazie opracowania strategii, jest bowiem elementem integrującym cały proces strate-

giczny w controllingu. Zadaniem kontroli strategicznej jest wykrywanie tendencji i zdarzeń powodu-

jących zakłócenia we wprowadzeniu decyzji strategicznych oraz ustalenie odchyleń od założonych 

celów6.  Jeżeli nie ma odchyleń, to nastąpiło osiągnięcie celu, co oznacza sukces zarządzania. Jeżeli 

pojawią się odchylenia, należy zbadać przyczyny ich powstawania. Zwykle korekta nie polega tylko 

na zmianie liczb, lecz trzeba uwzględnić zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, które zostały wywoła-

ne potrzebami konsumentów (odbiorców), chłonnością rynku, rozwojem technologii w danej branży. 

Aby stwierdzić przyczyny odchyleń, należy również przeprowadzić rozmowy z odpowiednimi pra-

cownikami.  W związku z tym w literaturze wymienia się kontrolę strategiczną w wymiarze zewnętrz-

nym i wymiarze wewnętrznym7. W pierwszym przypadku kontrola strategiczna jest ukierunkowana na 

wczesne rozpoznanie wydarzeń, które mogą zagrażać istnieniu przedsiębiorstwa. Często nieoczekiwa-

ne wydarzenia zagrażają sukcesowi strategicznego planowania, dlatego należy zbadać otoczenie w 

sposób możliwie niezależny od jakichkolwiek celów. W drugim natomiast przypadku kontrola służy 

do przemiany tradycyjnej organizacji znacznie sformalizowanej w organizm elastycznie reagujący na 

pojawienie się nieznanych szans i problemów. 

Podstawowym mechanizmem realizacji funkcji kontroli strategicznej jest sprzężenie zwrotne, 

które oznacza powrót do procedury planowania dla zmodyfikowania całego procesu w wyniku działań 

kontrolnych. Pętla sprzężenia zwrotnego ilustruje przyczyny odchyleń od założonych rezultatów – im 

jest większa, tym poważniejsza przyczyna odchyleń, i odwrotnie. 

Przedmiotem kontroli są dane jakościowe, na przykład struktura potrzeb odbiorców, etapy reali-

zacji wybranej strategii, działania konkurentów. Najczęściej obejmuje ona: 

a) kontrolę założeń, w której ramach analizuje się, jak dalece przyjęte na wstępie założenia 

odpowiadają rzeczywistym wartościom; stale weryfikowane muszą być zwłaszcza 

założenia o istotnym znaczeniu lub oparte na niepewnych prognozach; 

b) kontrolę realizacji strategii, polegającą na analizie poszczególnych etapów osiągania 

celów strategicznych; warunkiem tego rodzaju kontroli jest podział strategii na etapy (na 

przykład osiągnięcie określonego udziału w rynku); 

c) kontrolę metod i zachowań, odnoszącą się do właściwego użycia instrumentów 

strategicznych i analizy postępowania poszczególnych decydentów szczebla 

strategicznego; 

                                                 
6 Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE. Warszawa 1993, s. 160. 
7 Ibidem, s. 160-161. 
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d) strategiczne nadzorowanie, polegające na obserwacji nieukierunkowanej i nie odnoszącej 

się do żadnych wielkości porównawczych; celem tego rodzaju kontroli jest wychwycenie 

krytycznych wydarzeń, które zostały pominięte lub fałszywie oszacowane na wstępie 

procesów planowania, a  ich skutki nie wystąpiły jeszcze w rezultatach poszczególnych 

etapów realizowania strategii8.  

Organizując system kontroli, należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia przedstawione w 

tabeli 2. Prawidłowość i efektywność systemu kontroli w dużym stopniu zależą od prac organizacyj-

nych, w których powinno się uwzględniać charakterystyczne cechy i rozmiary działalności przedsię-

biorstwa, jego strukturę organizacyjną, system planowania, stosowane metody zarządzania itp. Orga-

nizacją kontroli powinien zająć się zespół (lub controller), w którego skład wchodzą pracownicy róż-

nych komórek przedsiębiorstwa. Ma ona wówczas charakter kontroli funkcjonalnej. W większych 

podmiotach gospodarczych może wystąpić kontrola instytucjonalna. Jest ona sprawowana przez wy-

specjalizowane komórki, na przykład dział controllingu, będące częścią składową zespołu zarządzają-

cego. 

Proces kontroli wymaga ustanowienia norm, na których podstawie można obliczyć i ocenić wy-

niki oraz podjąć działania korygujące. Działania te należy podejmować na wszystkich  szczeblach 

zarządzania. Wyższy szczebel kontroluje wykonywanie planu strategicznego, niższy – taktycznego. 

Menedżerowie poszczególnych projektów oceniają stan ich realizacji. Zasadą jest tu więc samokontro-

la, a nie kontrola odgórna. Stosowany przez jednostkę gospodarczą system kontroli powinien być wia-

rygodny i skuteczny. 

Projektując system kontroli, kierownik jednostki musi podejmować decyzje dotyczące: rodzajów 

i liczby pomiarów, osób odpowiedzialnych za ustalanie norm oraz ich elastyczności, częstotliwości 

pomiarów i kierunków sprzężeń zwrotnych. Należy pamiętać także o podstawowych wymaganiach 

systemu kontroli, od których zależy jego skuteczność. Praktyczna przydatność i efektywność systemu 

kontroli zależy, między innymi, od stosowanych odmian. Większość odmian kontroli można zaliczyć 

do jednej z następujących grup: 

a) kontroli wstępnej, która ma stwierdzić przed rozpoczęciem działania, czy zaplanowano 

wszystkie potrzebne zasoby (ludzkie, rzeczowe i finansowe) oraz czy będą one właściwe 

pod względem rodzaju, ilości i jakości w momencie podjęcia działania; 

b) kontroli sterującej, polegającej na wykryciu odchyleń od ustalonego standardu lub celu 

oraz dokonaniu niezbędnych korekt; warunkiem zapewniającym skuteczność tej kontroli są 

dokładne i szybkie informacje o zmianach w otoczeniu lub o realizacji pożądanego celu; 

c) kontroli akceptującej lub odrzucającej, podczas której powinny być przyjęte określone 

warunki przed rozpoczęciem dalszych działań; ten rodzaj kontroli jest szczególnym 

instrumentem dodatkowego sprawdzania; 

                                                 
8 J. Goliszewski: Controlling strategiczny. „Przegląd Organizacji” 1991, nr 5-6. 
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d) kontroli końcowej, dotyczącej wyników zakończonego działania, w jej trakcie ustala się 

przyczyny zaistniałych odchyleń od planu lub norm oraz wyciąga wnioski na przyszłość.  

 

Tabela 2. Zasady tworzenia systemu kontroli 

Wyszczególnienie Charakterystyka zasad 

Wybór mierników Do pomiaru zaistniałych zdarzeń gospodarczych można stosować następujących mier-
niki: historyczne (informacje pochodzące ze spra-wozdań), analityczne (szczegółowe 
badania i analiza sytuacji we-wnętrznej przedsiębiorstwa oraz otoczenia), subiektywne 
(oparte na opinii kierownika), zewnętrzne (ocena przedsiębiorstwa tej samej bran-ży), 
techniczne (normy wydajności pracy maszyn, linii montażowej, pracowników) 

Wyznaczenie instru-
mentów kontroli 

Najczęściej stosowanym instrumentem jest preliminarz, który określa środki na realiza-
cję celów. Dobrze przygotowany preliminarz harmonizuje strategię i strukturę organi-
zacji, jej kierownictwo i pracowników oraz zadania niezbędne do wykonania. Kontrola 
preliminarza pozwala ustalić, czy działania przebiegają zgodnie z planem.  

Sposób ustalania stan-
dardów (norm) 

Normy mają być elastyczne. Ustalając je, kierownicy powinni uwzględniać odmienne 
warunki działania danej jednostki gospodarczej lub osoby. Jeżeli wielkości są niepo-
równywalne, to lepiej zastosować mierniki historyczne. Mogą być one też nieporów-
nywalne, jeżeli zmieniły się w międzyczasie 

Udział pracowników  
w ustalaniu standar-
dów (norm) 

Można osiągnąć znaczne korzyści ze standardów wyznaczonych przy udziale osób, 
których efektywność będzie kontrolowana. Jeżeli zostaną one ustalone przez kierowni-
ków wyższych szczebli, to pracownicy mogą uznać je za nieuzasadnione lub nierealne i 
nie będą zainteresowani ich wykonaniem 

Częstotliwość i mo-
ment kontroli 

Zależą do kontrolowanego zadania. Pomiar efektywności nie musi być dokonany w 
terminie dogodnym dla kontrolujących, lecz wówczas, gdy zachodzą zmiany lub po-
wstają błędy 

Kierunek sprzężeń 
zwrotnych 

Sprzężenia zwrotne występują między planowaniem i kontrolą. Są one podstawowym 
mechanizmem realizacji funkcji kontroli, czyli ciągłą transmisją nowych informacji dla 
modyfikacji działań kierownictwa. Kontrolę powinno się rozpocząć wraz z procesem 
planowania i wykonywania planów, aby umożliwić natychmiastowe wykrywanie błę-
dów i zakłóceń. Zakres pętli sprzężenia zwrotnego ilustruje przyczyny odchyleń od 
założonych  wyników. Im większa pętla sprzężenia zwrotnego, tym występuje poważ-
niejsza przyczyna odchyleń od przyjętych zasad. Należy pamiętać, aby informacje o 
wynikach kontroli były dostarczane nie tylko kierownictwu, ale także osobom wykonu-
jącym kontrolowaną czynność 

Źródło: K.Czubakowska, Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004, s.36 
 

Poszczególne rodzaje kontroli nie są alternatywne. Podmioty gospodarcze do realizacji swoich 

celów stosują przeważnie kombinację wszystkich czterech rodzajów kontroli. Postęp w dziedzinie 

badań i studiów nad nowoczesnymi metodami kontroli jest duży, zwłaszcza w krajach wysoko uprze-

mysłowionych. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne akceptują silny związek między zakresem 

kontroli a stopniem decentralizacji decyzji gospodarczych. Stosunkowo nowa jest tendencja do rozwi-

jania i upowszechniania technik samokontroli oraz systemów wczesnego ostrzegania. 

Samokontrola polega na takim powiązaniu organizacyjnym czynności wykonawczych z kontro-

lą, by zmuszało ono pracowników do bezpośredniego przestrzegania obowiązujących zasad systemu 

kontroli. Poszczególni pracownicy powinni być przekonani o tym, że każde uchybienie w ich pracy 

spotka się z reakcją ze strony innego pracownika, bądź bezpośredniego zwierzchnika lub kierownic-

twa firmy. Prawidłowa samokontrola zapewnia każdemu pracownikowi możliwość sprawdzenia wy-

konanych przez siebie zadań i czynności. 
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Systemy wczesnego ostrzegania są specjalnego rodzaju systemami kontroli, których podstawo-

wym zadaniem jest sygnalizowanie użytkownikowi wszelkich zagrożeń występujących w otoczeniu 

lub wewnątrz danej jednostki. Sygnały ostrzegawcze powinny być przekazywane z takim wyprzedze-

niem czasowym, aby użytkownik był w stanie podjąć działania ochronne lub zmniejszające skutki 

sygnalizowanych zagrożeń. 

Z oddziaływania otoczenia mogą wynikać nie tylko zagrożenia, ale i szanse, których wykorzysta-

nie zależy od odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Dzięki informacjom o nich jest możliwa po-

prawa jakości prognoz wykorzystywanych w procesie planowania. Sygnały wczesnego rozpoznania 

mogą stanowić przesłanki inicjowania prac nad nowymi planami lub bieżącą modyfikacją realizowa-

nych planów.  

W warunkach dynamicznego otoczenia kontroli przypisuje szczególną rolę. Mówi się, że jest nie-

zbędna w procesie zarządzania, ponieważ nawet prawidłowo  zaplanowane cele i środki, dobrze 

ukształtowane struktury i skuteczny system motywowania nie są w stanie uchronić przedsiębiorstwa 

przed wystąpieniem niezamierzonych (często niepożądanych) skutków wcześniej przyjętych rozstrzy-

gnięć. Właściwie przeprowadzone działania kontroli pozwalają na szybką identyfikacją zakłóceń, a 

pośrednio również na minimalizację ich skutków i kosztów. 

Godny podkreślenia jest fakt, że kontrola9 koncentruje się na trzech najważniejszych aspektach 

działalności: jakości, harmonogramie i kosztach. Kluczem do kontroli jakości jest dokładne określe-

nie jakości, uzgodnione między projektantem a użytkownikiem produktu. Za pomocą harmonogramu 

kontroluje się wyznaczone zadania, które mają być wykonane w terminie. Jedną z najważniejszych 

funkcji jest kontrola kosztorysu, a więc kontrola finansowa. Pod uwagę bierze się rzeczywiście ponie-

sione koszty, a do efektywnej kontroli kosztów są potrzebne następujące elementy: 

• określenie szczebli zarządzania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

• łatwy dostęp do informacji o kosztach, 

• ewidencja kosztów dostosowana do układu kosztów zawartych w kosztorysie, 

• możliwość porównania kosztów poniesionych z planowanymi. 

Wymienione elementy wykorzystuje się do opracowania i weryfikacji strategii przedsiębiorstw. 

Stanowią one także podstawę do konstrukcji odpowiednich narzędzi, które umożliwiają ocenę strategii 

firmy i postęp w jej realizacji. Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw w warunkach dyna-

micznych zmian otoczenia można dokonać według specjalnie opracowanego systemu określanego 

jako Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)10. Jej podstawowym celem jest zapewnienie 

realizacji przyjętej strategii rozwoju. Prezentuje ona globalny obraz stanu firmy w tych obszarach: 

działalności finansowej, rynkowej, technologicznej i organizacyjnej. Dzięki takiemu układowi pod-

                                                 
9 W.D. Hitt: Kontrola. „Przegląd Organizacji” 1989, nr 41. 
10 Na początku lat 90. wieku XX w. w USA zaczęto rozwijać nowe podejście do zarządzania strategicznego. Twórcami kon-

cepcji są Robert S. Kaplan i David P. Norton, którzy specjalizują się w nowoczesnych systemach analizy kosztów i pomia-

rach efektywności przedsiębiorstw. 
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miot monitoruje każdy z czterech obszarów, uwzględniając cele strategiczne, mierniki realizacji celów 

(miary dokonać), wielkości celu, inicjatywy działania. Z koncepcji Strategicznej Karty Wyników wy-

nika, że warunkiem osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo jest zachowanie równowagi w wymie-

nionych obszarach działalności.  

Przy opracowywaniu Strategicznej Karty Wyników ważne jest zrozumienie, dlaczego i w jaki 

sposób ma być urzeczywistniona strategia oraz w jaki sposób przekłada się ona na działania. Zacho-

wanie równowagi między celami okresowymi   i ich realizacją jest uwarunkowane założeniem, że 

poszczególne obszary będą adaptowane do przyszłych zmian zachodzących  w otoczeniu. Zadaniem 

kierownictwa jednostki jest podjęcie decyzji o formie przekształcenia wizji i strategii w zrównoważo-

ny system celów, które następnie są przenoszone na niższe szczeble. Stanowią one podstawę do opra-

cowywania planów operatywnego działania. Deleguje się zatem uprawnienia i kompetencje na pra-

cowników niższych szczebli, a informacje o dokonaniach są znane wszystkim pracownikom. 

 

4. Uwagi końcowe 

Opracowywanie planów strategicznych i operacyjnych wymaga zastosowania wielu instrumen-

tów. Ich wybór uzależnia się od rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa oraz umie-

jętności posługiwania się nimi. W praktyce stosuje się różne instrumenty, które wzajemnie uzupełniają 

się i dzięki temu można uzyskać  wszechstronne informacje dla określenia przyszłości przedsiębior-

stwa. Wiarygodność tych informacji należy skontrolować, jak również ich zastosowanie przy plano-

waniu. Czynności kontrolne wymagają określenia stosownych instrumentów. Planowanie i kontrola 

jako elementy controllingu wzajemnie uzupełniają się i działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego. 
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Renata Gmińska 

Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości  

 

Cel rachunkowości, czyli dostarczanie informacji dla zewnętrznych i wewnętrznych użytkowni-

ków, sprawia , że staje się ona jednym z najważniejszych elementów systemu informacyjnego jedno-

stek gospodarczych. Sprawnie funkcjonujący system informacyjny jest podstawowym warunkiem 

skutecznego zarządzania. Aby spełnił on swój cel konieczna jest znajomość potrzeb informacyjnych  

systemu zarządzania.   

„Ustalenie relacji między decyzjami a informacjami zapobiega wytwarzaniu zbędnych informa-

cji, gdyż łączy się ze sformułowaniem potrzeb informacyjnych wyznaczających merytoryczną (treść i 

zakres) oraz czasową (częstotliwość) strukturę informacji w przekroju ich użytkowników”1. Relacje 

między decyzjami a informacjami przedstawia schemat 1. 

Badanie potrzeb informacyjnych powinno umożliwiać uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Kto jest właściwym użytkownikiem informacji ze względu na wcześniej ustalony cel i 

program obserwacji danego wycinka rzeczywistości? 

2. Jakich informacji brak jest użytkownikowi? 

3. W jaki sposób dostarczyć mu te informacje? 

Określenie informacyjnych wymagań systemu zarządzania wymaga ustalenia odbiorców oraz za-

kresu informacji. Identyfikacja użytkowników i ich potrzeb informacyjnych wiąże się ściśle  ze struk-

turą systemu zarządzania, a dokładnie z podziałem systemu według poziomów zarządzania. Wyróżnia 

się trzy poziomy zarządzania, a mianowicie poziom strategiczny, taktyczny i operacyjny. Na każdym 

poziomie (szczeblu) mamy do czynienia z różnymi użytkownikami informacji, a tym samym z różny-

mi ich  wymaganiami.  

Na poziomie strategicznym użytkownikiem informacji będzie zarząd firmy, w którego skład 

wchodzą dyrektor i jego zastępcy oraz sztabowe i pomocniczo-uslugowe komórki wspomagające na-

czelne kierownictwo. Na szczeblu tym są podejmowane decyzje dotyczące, ogólnie mówiąc, polityki 

przedsiębiorstwa, tzn. kierunków i celów działania, sposobów osiągania celów. 

Poziom taktyczny, z punktu widzenia sprawowania władzy, reprezentują kierownicy zakładów i 

wydziałów produkcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także różne ko-

                                                 
1 T. Kiziukiewicz: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Prace Naukowe Poli-

techniki Szczecińskiej, Szczecin 1984, s. 20. 
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mórki pomocniczo-usługowe wspomagające kierowników. Na poziomie tym następuje kojarzenie 

wykonawstwa zadań bieżących z celami strategicznymi, czyli określanie dróg realizacji strategii. 

 

Schemat 1. Koherencja między decyzjami a informacjami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: T. Kiziukiewicz: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządza-

nia. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984, s. 22 

 

Użytkownikami informacji poziomu operacyjnego są kierownicy wykonawczych komórek orga-

nizacyjnych, czyli mistrzowie, brygadziści. Na poziomie tym następuje efektywne, wydajne  i sprawne 

realizowanie  zadań organizacji, które zostały zaplanowane na poziomie strategicznym i taktycznym. 

Każdy szczebel zarządzania charakteryzuje się różnym zakresem i rodzajem rozwiązywanych 

problemów oraz różnymi użytkownikami informacji, co w konsekwencji wpływa na indywidualizację 

potrzeb. Na szczeblu strategicznym naczelne kierownictwo oczekuje informacji pomocnych w wyzna-

czaniu nowych kierunków działania przedsiębiorstwa. Będą to zatem informacje o bieżącej sytuacji w 

gospodarce, stanie konkurencji w branży, dalszych możliwościach rozwoju, czyli głównie opisujące 

otoczenie oraz ogólną kondycję przedsiębiorstwa. Cechować je będzie zróżnicowana częstotliwość 
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występowania, zróżnicowany zakres oraz duży stopień ryzyka. Kierownicy średniego szczebla (tak-

tycznego) potrzebują informacji umożliwiających im efektywne zarządzanie tą częścią przedsiębior-

stwa, którą kierują. Informacje te cechuje „periodyczność, typowość, względnie stały zakres, przecięt-

ny stopień ryzyka”2. Na szczeblu operacyjnym, który odznacza się względną stabilnością działania, 

małymi wpływami otoczenia i stałymi metodami przetwarzania zasileń, wymagane są informacje na 

potrzeby prowadzenia kontroli operacyjnej. Kierownicy tego szczebla oczekują dokładnych i szczegó-

łowych informacji dotyczących bieżącej działalności.  

Analiza wymagań informacyjnych systemu zarządzania według jego szczebli dostarcza ogólny 

zarys tych wymagań. W celu szczegółowego ich określenia należy dokładnie zbadać potrzeby obsza-

rów decyzyjnych o mniejszym zasięgu działania. „Badanie potrzeb informacyjnych powinno przebie-

gać w następujący sposób: 

• sformułowanie celu i jego podział na zadania (cele cząstkowe), 

• przypisanie zadań określonym ogniwom decyzyjnym, 

• wytypowanie sytuacji decyzyjnych i związanych z nimi problemów decyzyjnych, 

• sformułowanie dla poszczególnych problemów wariantów decyzyjnych i kryteriów 

wyboru optymalnego rozwiązania, 

• określenie potrzeb informacyjnych (obiektywnych, subiektywnych, diagnostycznych, 

prognostycznych) dla problemów decyzyjnych”3. 

Skonkretyzowanie potrzeb informacyjnych wymaga więc określenia problemów decyzyjnych po-

szczególnych ogniw zarządzania dla wszystkich szczebli zarządzania. 

Biorąc pod uwagę poziom zarządzania problemy decyzyjne dzieli się na strategiczne, taktyczne i 

operacyjne. Potrzeby informacyjne związane z tymi problemami są tym większe, im wyższy jest 

szczebel zarządzania. Wynika to z rosnącej złożoności spraw, których dotyczą podejmowane decyzje. 

Zależność tą przedstawia schemat 2. 

Na podstawie powyższych rozważań można wyróżnić następujące typy potrzeb informacyjnych4: 

• strategiczne, dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, jego tempa i zakresu, kierunków 

inwestowania oraz działań zapewniających istnienie jednostki;  

• taktyczne, związane z realizacją zadań przedsiębiorstwa i jego ogniw, 

• operatywne standardowe, dotyczące bieżącej działalności gospodarczej, 

• awaryjne (interwencyjne), występujące w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń . 

Wyodrębnienie rachunkowości zarządczej jako podsystemu  rachunkowości spowodowały różni-

ce w potrzebach informacyjnych użytkowników: zewnętrznych i wewnętrznych. Różne potrzeby in-

formacyjne tych użytkowników wpłynęły na sposób ustalania i prezentacji wielkości ekonomicznych 

                                                 
2 Rachunkowość zarządcza, T. Kiziukiewicz [red.], Ekspert, Wrocław 2002, s. 14. 
3 Ibidem, s. 13. 
4 Zarządcze aspekty rachunkowości, T. Kiziukiewicz [red.], PWE, Warszawa 2003, s.29-30. 
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zaspokajających te potrzeby. Rachunkowość zarządcza wyrosła z rachunkowości i z czasem wypra-

cowała własne metody i techniki pomiaru działalności jednostki. 

 

Schemat 2. Zależność między poziomami zarządzania a potrzebami informacyjnymi 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Metody rachunkowości zarządczej są bardzo różnorodne. Powstawały w wyniku zapotrzebowa-

nia na różnego typu informacje, pojawiające się w zależności od sytuacji  panującej zarówno we-

wnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Klasyfikację metod rachunkowości zarządczej z 

punktu widzenia charakteru potrzeb informacyjnych przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Klasyfikacja metod rachunkowości zarządczej z punktu widzenia charakteru po-

trzeb informacyjnych 

KRYTERIUM PODZIAŁU 
Charakter potrzeb informacyjnych 

Strategiczne Taktyczne Operatywne Awaryjne  
(interwencyjne) 

S
T
O

S
O
W

A
N
E
 M

E
T
O
D
Y
 

Metody strategicznej 
rachunkowości za-
rządczej 

 
 
 

 
Metody konwencjo-
nalnej rachunkowości 
zarządczej 

Wszystkie metody w 
zależności od rodzaju  
zdarzeń, wymagają-
cych odpowiednich 
działań, ale przede 
wszystkim metody 
konwencjonalnej 
rachunkowości za-
rządczej 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się metody konwencjonalnej i strategicznej rachunkowości 

zarządczej. Metody konwencjonalnej (operacyjnej) rachunkowości zarządczej ułatwiają kierownictwu 

różnych ogniw zarządzania rozwiązywanie bieżących problemów związanych z działalnością jednost-

ki gospodarczej (produkcyjną, usługową). Są zorientowane na efektywne zarządzanie firmą w krótkim 

okresie i pomiar celu – zysk. Metody strategicznej rachunkowości zarządczej dostarczają informacji 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa, działalności jego konkurencji oraz rynku wspomagających 

naczelne kierownictwo w podejmowaniu decyzji strategicznych. Umożliwiają efektywne realizowanie 

 
 

Potrzeby 
 

informacyjne  

 
strategiczny 

taktyczny 

operacyjny 

Szczeble organizacyjne 
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koncepcji zarządzania strategicznego i realizację celu – wartość firmy. Charakteryzuje je różnorod-

ność, wynikająca z nowych koncepcji zarządzania, pojawiających się w związku z nowymi warunka-

mi funkcjonowania przedsiębiorstw, do których zalicza się między innymi: globalną skalę działania, 

interdyscyplinarność, szybko postępujące zmiany technologiczne, segmentację klientów itp. 

W teorii został zatem dokonany podział rachunkowości zarządczej na dwa obszary, a mianowicie 

konwencjonalną rachunkowość zarządczą oraz strategiczną rachunkowość zarządczą. Zarówno jeden, 

jak i drugi obszar rachunkowości zarządczej różnią się w zasadniczy sposób od siebie. Wynika to, 

przede wszystkim, z odmiennego zakresu informacyjnego tych obszarów, spowodowanego zapotrze-

bowaniem na informacje dla typów decyzji o różnym  horyzoncie czasowym.  
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1. Wprowadzenie 

W praktyce funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej – obok tradycyjnych wskaźników fi-

nansowych, budowanych na podstawie danych z rachunkowości finansowej – coraz większą rolę w 

zarządzaniu nimi odgrywają miary niefinansowe, głównie dotyczące oceny satysfakcji pacjentów i 

efektywności systemu organizacji. Wzrost znaczenia tych wskaźników w podejmowaniu decyzji przez 

kierownictwa szpitali wynika nie tylko ze wzrostu konkurencji w zakresie jakości usług medycznych i 

poprawy warunków udzielania świadczeń, lecz również z przekonania, iż decyzje podejmowane wy-

łącznie na podstawie tradycyjnych mierników mogą być obarczone znacznym błędem. Wynika to 

głównie z tego, że:  

• mierniki finansowe nie zawsze generują wczesne sygnały ostrzegawcze dotyczące 

zmian na rynku usług medycznych, ze względu na ich „historyczny” charakter i nie 

dają wystarczającej podstawy do zobrazowania realnej kondycji zakładu, 

• nie są wystarczające do określenia prognozy wyników finansowych w przyszłości. 

Wyniki zależą również od stopnia zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz efektywności 

procesów je realizujących. Na podstawie tradycyjnych miar nie można określić, jak 

będzie wyglądał w przyszłości rynek usług medycznych, 

• wskaźniki finansowe mierzą głównie efektywność zarządzania zasobami material-

nymi, podczas gdy w praktyce zarządzania wzrasta rola zasobów niematerialnych or-

ganizacji. 

Natomiast wskaźniki satysfakcji pacjentów i efektywności systemu organizacji mają charakter „wcze-

snego ostrzegania”, pomagają rozpoznać korzystne lub niekorzystne zjawiska w działalności opera-

cyjnej zakładów, zanim znajdą one swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. 

 

2. Istota zrównoważonej karty wyników w zoz 

Koncepcja zrównoważonej karty wyników (oryg. Balanced Scorecard) została opracowana i 

zastosowana w praktyce przez amerykańskich uczonych z Uniwersytetu Harvarda, Roberta S. Kaplana 

i Davida P. Nortona w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Karta ta postrzegana jest jako system ogól-

nego pomiaru działalności przedsiębiorstwa, który łączy w sobie wskaźniki niefinansowe (wskaźniki 
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operacyjne) z tradycyjnymi wskaźnikami służącymi do pomiaru działalności organizacji, czyli wskaź-

nikami finansowymi.  

Istotą Balanced Scorecard w zakładzie opieki zdrowotnej jest prezentacja i analiza dokonań jed-

nostki równocześnie w czterech perspektywach: 

• finansowej, 

• klienta/pacjenta, 

• procesów wewnętrznych, 

• infrastruktury i rozwoju. 

Perspektywa finansowa odzwierciedla podstawowe zadanie każdej działalności gospodarczej, 

jakim zazwyczaj jest zapewnienie dochodu właścicielom. Dobierając cele i mierniki w perspektywie 

finansowej kierownictwo organizacji powinno odpowiedzieć na pytanie: „jakie muszą być wyniki 

finansowe firmy, aby zaspokoić oczekiwania właścicieli?”. W zakładzie opieki zdrowotnej, w obec-

nych warunkach ich funkcjonowania, cele finansowe skupiają się głównie na pytaniu „jak prze-

trwać?”, lub „jak utrzymać względną płynność finansową?”. 

Ustalając cele i mierniki w perspektywie klientów/pacjentów zakładu opieki zdrowotnej po-

winno się odpowiedzieć na pytanie: ”jak powinni postrzegać nas pacjenci, aby możliwe było osiągnię-

cie założonych wyników finansowych?”. Właściwym podejściem do świadczenia usług medycznych 

jest traktowanie go jako systemu procesów, od których skuteczności i sprawności uzależnione jest 

zadowolenie pacjentów.  

Dobierając cele i mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych zarządzający powinni od-

powiedzieć na pytanie: „w jakich procesach (dotychczasowych i nowych) zakład musi przodować, aby 

zdobyć satysfakcję pacjentów i w rezultacie osiągnąć cele finansowe?”.  

Skuteczność i sprawność działalności zakładu opieki zdrowotnej jest determinowana przez szero-

ko rozumiane zasoby (materialne i niematerialne), które tworzą infrastrukturę dla jej procesów. Wy-

bierając cele i mierniki w perspektywie infrastruktury i rozwoju kierownictwo powinno odpowie-

dzieć na pytanie: ”jaka infrastruktura jest niezbędna do realizacji kluczowych procesów i jak ją należy 

rozwijać, aby zapewnić doskonalenie tych procesów?”. Istotnym obszarem zainteresowań w tej per-

spektywie są pracownicy i ich potencjał. Głównym celem tej płaszczyzny jest osiągnięcie takiego 

zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie im odpowiedniego rozwoju w zakładzie, które 

umożliwi realizację innych celów określonych w pozostałych płaszczyznach – finansowej, pacjentów i 

procesów wewnętrznych. 

Warto zauważyć, że poszczególne płaszczyzny w karcie wyników i mierniki w niej zawarte łączą 

się bezpośrednio ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Na przykład, odpowiednia organizacja od-

działów szpitalnych i ich pracowników (perspektywa infrastruktury i rozwoju) wpływa na jakość i 

sprawność obsługi pacjentów, a przez to na poziom ich satysfakcji (perspektywa klientów/pacjentów) 

a także ma wpływ na koszty wykonania świadczeń, czyli również na wynik finansowy, który stanowi 

element perspektywy finansowej. 
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Cele i odpowiedni zestaw mierników do konstrukcji zrównoważonej karty wyników każda jed-

nostka powinna opracować indywidualnie, w zależności od przyjętej koncepcji. 

Przykładowe cele i mierniki dla zakładu opieki zdrowotnej przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Cele i mierniki dokonań zakładu opieki zdrowotnej 

Perspektywa finansowa 
Cele Mierniki dokonań 
Przetrwanie Przepływy środków pieniężnych (Cash flow) 
Wzrost sprzedaży Poziom sprzedaży 
Spełnienie oczekiwań właścicieli Stopa zwrotu z kapitału 

Perspektywa pacjentów 
Cele Mierniki dokonań 
Dostępność i wysoka jakość świadczeń Poziom satysfakcji pacjentów 
Wzrost udziału w rynku Procentowy udział w rynku 
Pozyskiwanie nowych pacjentów Liczba nowych pacjentów 

Perspektywa procesów wewnętrznych 
Cele Mierniki dokonań 
Obniżenie kosztów jednostkowych świadczeń Koszt procedury medycznej (świadczenia) 
Wprowadzenie nowych usług medycznych Liczba nowych usług medycznych 
Zwiększenie elastyczności zakładu Procent sprzedaży nowych usług  

Perspektywa infrastruktury i rozwoju 
Cele Mierniki dokonań 
Wprowadzenie systemu motywowania  Wskaźniki rotacji pracowników 
Stworzenie optymalnych warunków pracy Poziom satysfakcji pracowników 
Podniesienie kwalifikacji pracowników Wydajność pracowników 

Źródło: opracowanie własne 

 

Miary i wskaźniki ujęte w karcie wyników powinny być dobrane w taki sposób, aby była zacho-

wana równowaga we wszystkich czterech płaszczyznach: 

• pomiędzy wskaźnikami finansowymi a wskaźnikami niefinansowymi, 

• pomiędzy zewnętrznymi wskaźnikami odnoszącymi się do satysfakcji pacjentów a 

wewnętrznymi wskaźnikami dotyczącymi procesów finansowych zakładu oraz jego 

zdolności do uczenia się i rozwoju, 

• pomiędzy wskaźnikami odnoszącymi się do zasadniczych celów strategicznych a 

wskaźnikami opisującymi kluczowe czynniki sukcesu (tzn. czynniki warunkujące re-

alizację celów strategicznych), 

• pomiędzy wskaźnikami opisującymi cele długookresowe a wskaźnikami odnoszący-

mi się do celów krótkookresowych. 

 

3. Główne cele zrównoważonej karty wyników 

Główne cele wprowadzenia zrównoważonej karty wyników w zakładzie opieki zdrowotnej to: 

• bieżący pomiar dokonań zakładu opieki zdrowotnej, 

• realizacja wizji i strategii zakładu. 
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Zarządzanie organizacją powinno przebiegać w taki sposób, aby były zaspokajane zarówno jej 

potrzeby krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Bieżący pomiar dokonań jest warunkiem koniecz-

nym dla realizacji procesu zarządzania.1 W perspektywie finansowej pomiar dokonań krótkookreso-

wych jest oparty na danych pochodzących z rachunkowości finansowej, natomiast w innych perspek-

tywach wykracza on poza system rachunkowości, co stanowi przyczynę braku spójności mierników i 

informacji o dokonaniach. Wady tej nie wykazuje zrównoważona karta wyników krótkookresowych. 

Zakres jej stosowania może dotyczyć zarówno podmiotów wewnętrznych w organizacjach zdecentra-

lizowanych, np. oddziałów szpitalnych stanowiących samodzielne ośrodki odpowiedzialności za do-

konania, jak i całych szpitali. Podkreślić należy, że złożoność i zmienność uwarunkowań działalności 

jednostek ochrony zdrowia powoduje, że pojedynczy, choćby najbardziej syntetyczny wskaźnik nie 

wystarcza do oceny ich wszechstronnych dokonań. Poprawność systemu pomiaru dokonań powinna 

opierać się na następujących przesłankach: 

• ustalone mierniki powinny umożliwiać ocenę realizacji celów i zadań organizacji, a 

osoby, których dokonania są poddawane pomiarowi, powinny uczestniczyć w ich 

konstruowaniu, 

• osoby realizujące cele i zadania powinny zostać wyposażone w umiejętności, zasoby 

materialne, informacje i uprawnienia odpowiednie dla uzyskiwania pozytywnych 

efektów pod względem stosowanych miar, 

• wyniki pomiarów i oceny dokonań powinny być przekazywane zainteresowanym 

osobom w takiej postaci i w takim czasie, aby mogły one odpowiednio regulować 

swą działalność. 

Obok kompleksowej prezentacji dokonań organizacji podstawowym zadaniem koncepcji zrów-

noważonej karty wyników jest realizacja wizji i strategii firmy, przy czym system pomiaru dokonań 

krótkookresowych powinien być zgodny z perspektywami wizji i strategii. Ponieważ wszystkie cele i 

mierniki efektywności w zrównoważonej karcie wyników (zarówno finansowe jak i niefinansowe) 

definiowane są na podstawie wizji i strategii zakładu, to pozwalają one przełożyć strategię na cele 

operacyjne i określić, w jakim stopniu, założona strategia jest realizowana. Strategia stanowi więc 

wspólny mianownik celów i mierników ustalanych dla wszystkich czterech perspektyw w ujęciu dłu-

gookresowym. Dobrze skonstruowana karta wyników powinna wyrażać ciąg zależności przyczynowo-

skutkowych prowadzących do realizacji wizji i strategii.  

 

4. Warunki i ograniczenia zastosowania koncepcji BSC 

Jedną z przesłanek skuteczności zastosowania zrównoważonej karty wyników do mierzenia efek-

tów zakładu opieki zdrowotnej jest dostosowanie systemu pomiaru do struktury organizacyjnej zakła-

                                                 
1 Dokonania organizacji stanowią rezultaty jej działalności, a w szczególności skuteczność – jako stopień realizacji założo-

nych celów oraz efektywność, określająca sprawność przetwarzania zasobów na produkty. Por. W.A.Nowak, Rachunko-
wość a sterowanie dokonaniami organizacji – pogląd współczesny w: Rachunkowość nr 10/1999. 
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du i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób za decyzje, co powinno wpłynąć na kształt funk-

cjonującego w jednostce systemu rachunkowości. Decentralizacja uprawnień decyzyjnych i związanej 

z nimi odpowiedzialności polega na utworzeniu ośrodków (centrów) odpowiedzialności, czyli komó-

rek organizacyjnych zakładu, których kierownicy odpowiadają za dany odcinek działalności, np. od-

działów szpitalnych, poradni, laboratorium czy pralni.  

Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności stanowi system zorientowany na pomiar doko-

nań konkretnych osób lub określonych fragmentów struktury organizacyjnej. Jest to układ odmienny 

od tradycyjnego, który pozwala na uzyskanie pełniejszych danych do celów zarządzania i kontroli, to 

jednak informacja o realizacji zadań poszczególnych części szpitala jest także niewystarczająca, gdyż 

nie stanowi gwarancji satysfakcji pacjenta z tytułu uzyskiwanych świadczeń. Gwarancję satysfakcji 

pacjenta można natomiast osiągać przez odpowiednie kształtowanie procesów pracy. Proces pracy w 

zakładzie opieki zdrowotnej można określić jako ciąg zadań niezbędnych do wykonania usługi me-

dycznej. Ponieważ składające się na proces świadczenia zdrowotnego zadania są realizowane przez 

różne osoby i części zakładu (np. oddział szpitalny, blok operacyjny, pralnię, kuchnię, komórkę trans-

portu), rachunkowość odpowiedzialności nie jest w stanie dostarczyć informacji potrzebnych do za-

rządzania procesami kreowania wartości dla pacjenta. Z tego względu niezbędne jest utworzenie no-

wego podsystemu rachunkowości, który obejmie dokonania różnych jednostek z perspektywy potrzeb 

klienta/pacjenta, tj. rachunkowości procesów. 

Niezbędnym warunkiem wprowadzenia kompleksowego systemu pomiaru dokonań zakładu opieki 

zdrowotnej za pomocą koncepcji zrównoważonej karty wyników jest przebudowanie sposobu myśle-

nia o funkcjonowaniu zakładu oraz zmodyfikowanie jego systemu rachunkowości w kierunku rachun-

ku odpowiedzialności sprzężonej z rachunkiem procesów. 

Głównym ograniczeniem w stworzeniu odpowiedniej zrównoważonej karty wyników w zakładzie 

opieki zdrowotnej jest dostęp do odpowiedniej informacji oraz koszt tego dostępu. Dane finansowe są 

zazwyczaj dostępne z systemów finansowo-księgowych posiadanych przez zakłady, natomiast dane 

do mierników pozostałych trzech perspektyw są znacznie trudniejsze do uzyskania. Na przykład po-

ziom satysfakcji pacjentów lub pracowników będzie znany dopiero po przeprowadzeniu specjalistycz-

nego badania na ten temat (np. w formie ankiety czy wywiadu). W związku z tym przy tworzeniu od-

powiednich mierników do zrównoważonej karty wyników należy pamiętać o następujących podsta-

wowych warunkach: 

• wskaźniki powinny mierzyć wyłącznie istotne elementy wpływające na działalność 

zakładu, 

• powinna to być odpowiednia liczba mierników (zbyt mała utrudnia podjęcie decyzji 

ze względu na brak dostatecznych informacji, za duża może zawierać wiele informa-

cji zbytecznych), 

• dobór mierników powinien oddać kompleksowy obraz działalności zakładu, 
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• mierniki powinny być okresowo weryfikowane, w celu uzyskania informacji, w ja-

kim punkcie rozwoju znajduje się zakład. 

 

5. Uwagi końcowe 

Zrównoważona karta wyników przez zintegrowanie ze sobą informacji finansowych i niefinan-

sowych prezentuje kompleksową ocenę efektywności zakładu opieki zdrowotnej. Pozwala tym samym 

uniknąć zasadniczej wady tradycyjnej oceny dokonań organizacji, czyli wyłącznego opierania się na 

historycznych danych finansowych. Wdrożenie w zakładzie opieki zdrowotnej zrównoważonej karty 

wyników umożliwi monitorowanie sprawności działania zakładu w jego najważniejszych obszarach, 

przy osiąganiu celów, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Koncepcja BSC może służyć wpro-

wadzaniu nowej strategii lub projektu zmiany sposobu prowadzonej działalności, np. programu re-

strukturyzacyjnego szpitala. Warto dodać, że przy zastosowaniu strategicznym karta tworzy warunki 

do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, co przy rozwijającym się rynku świadczeń zdrowot-

nych odgrywa coraz większą rolę. 

Dlatego właśnie koncepcja zrównoważonej karty wyników, jako kolejny etap ewolucji współcze-

snych procesów zarządczych, może i powinna zostać dostosowana do warunków funkcjonowania 

placówek ochrony zdrowia, działających w gospodarce rynkowej. 
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1. Wprowadzenie 

Działanie w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej wymaga od wszystkich uczestniczących 

w tym podmiotów poszukiwania nowych rozwiązań, które zapewnią zarówno skuteczne zarządzanie 

kosztami, jak też poprawienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa na rynku. Jednym 

z narzędzi umożliwiających osiągnięcie wymienionych powyżej celów jest rachunek kosztów docelo-

wych. 

 

2. Istota rachunku kosztów docelowych 

Idea rachunku kosztów docelowych powstała w niezwykle konkurencyjnym środowisku, w jakim 

przyszło działać japońskim przedsiębiorstwom. Każde z nich wykształciło indywidualne podejście do 

tego modelu rachunku kosztów, stąd też istnieje wiele wariantów definicji. Według P. Horvatha jest to 

„pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczą-

cych kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia 

dla kontroli kosztów w fazie realizacji i dla zapewnienia realizacji celów dotyczących zysków w ca-

łym cyklu życia produktu”1. 

Rachunek kosztów docelowych można również zdefiniować jako „zestaw narzędzi i metod za-

rządzania zorientowanych na cele strategiczne w obszarze kosztów. Zestaw ten jest ukierunkowany na 

ustalenie kosztów na etapie projektowania i rozwoju produktu w celu późniejszego monitorowania 

i pomiaru kosztów w fazie wytwarzania produktu, co ma zapewnić odpowiednią, oczekiwaną rentow-

ność z uwzględnieniem całego cyklu jego życia.”2 

Z kolei M. Sakurai określa rachunek kosztów docelowych jako „narzędzie zarządzania kosztami 

w celu zmniejszenia wszystkich składników kosztów danego produktu przez cały cykl jego życia przy 

zaangażowaniu działu badań i rozwoju, konstrukcyjnego, wydziału produkcji, działu marketingu, dzia-

łu rachunkowości.”3 

                                                 
1 Przytoczone za M.  Dłubak : Japońskie metody zarządzania kosztami, czyli Target Costing w teorii i praktyce (cz. I) [onli-

ne]. Data nieznana [dostęp: 2005-03-20]. Dostęp w Internecie: <http://www.columb-controlling.com/columb-

controlling/controlling_w_teorii/artykuly/artykul35.htm> 
2 A. Jabłoński, M. Jabłoński: Target Costing i Kaizen Costing jako narzędzie ciągłego doskonalenia w obszarze kosztów. 

„Controlling i rachunkowość zarządcza”, 2005, nr 4 
3 Przytoczone za: A. Szychta: Target Costing – japońska metoda zarządzania kosztami [online 
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Wyraźnie widać, że wszystkie z wymienionych powyżej definicji podkreślają rolę rachunku kosz-

tów docelowych jako narzędzia zarządzania kosztami w każdej fazie cyklu życia wyrobu. 

Cechą charakterystyczną tego modelu rachunków kosztów jest traktowanie produktu jako zbioru 

jego funkcji użytkowych, mających zaspokoić określone potrzeby konsumentów. W związku z tym 

zarządzanie kosztami dotyczącymi danego wyrobu musi zostać przeprowadzone w taki sposób, aby 

można było go podporządkować oczekiwaniom klienta. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki patrze-

niu na produkt poprzez pryzmat spełnianych przez niego funkcji. Idea ta jest niezbędna dla zrozumie-

nia istoty rachunku kosztów docelowych. 

Z koncepcją rachunku kosztów docelowych związane są trzy podstawowe pojęcia4: 

• cena docelowa – cena dla danego produktu o określonej funkcjonalności 

w wybranym segmencie rynku, która będzie mogła najprawdopodobniej zostać osią-

gnięta; 

• marża docelowa – marża dająca dostęp do takiego przedziału zysku, który według 

założeń strategicznych jest oczekiwany w związku z wprowadzeniem nowego pro-

duktu; 

• koszt docelowy – stanowi różnicę pomiędzy docelową ceną a marżą docelową, wy-

znaczającą jego najwyższy dopuszczalny poziom dla nowego produktu. 

Dodatkowo dla celów kalkulacji kosztu docelowego niezbędna jest również znajomość takich po-

jęć, jak5: 

• koszty dozwolone – koszty akceptowane przez rynek, zazwyczaj ustalane jako różnica 

pomiędzy ceną docelową a docelową marżą; nie uwzględniają one istniejących 

w przedsiębiorstwie procesów i technologii; 

• koszty bieżące6 – koszty uwzględniające warunki istniejących w przedsiębiorstwie 

procesów i technologii. 

 

3. Cele oraz etapy rachunku kosztów docelowych 

Podstawowym celem rachunku kosztów docelowych jest umożliwienie kierownictwu jednostki 

zastosowania proaktywnego planowania kosztów, zarządzania kosztami oraz działań zmierzających do 

zredukowania poziomu kosztów, przy czym koszty te są planowane i zarządzane już we wczesnych 

fazach tworzenia i rozwoju produktu. Najczęściej uwzględnia się koszty związane ze zużyciem mate-

riałów oraz zakupem części, koszty przerobu, wydatki dotyczące prac rozwojowych czy amortyzację. 

Niemniej należy uwzględnić także te pozycje, na które mogłyby mieć wpływ na decyzje dotyczące 

początkowej fazy planowania produktu. Rachunek kosztów docelowych wymaga więc od menedże-

                                                 
4 Na podstawie M. Dłubak : Japońskie metody..., op. cit. 
5 Na podstawie Masztalerz M.: Kiedy warto stosować Target Costing.”Controlling i rachunkowość zarządcza”, 2005, nr 4 
6 Określane również jako koszty standardowe lub „dryfujące” (ang. drifting costs); por. M. Dłubak : Japońskie metody..., op. 

cit. oraz A. Szychta: Target Costing..., op. cit. 
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rów myślenia perspektywicznego i całościowego, zarówno w kwestii samych kosztów, jak też możli-

wych skutków wszystkich podejmowanych decyzji. 

Aby opisane powyżej cele mogły zostać zrealizowane, niezbędne jest dokładne określenie proce-

dury, według której ma przebiegać rachunek kosztów docelowych. W jej ramach można wyodrębnić 

kilka podstawowych etapów ustalania kosztu docelowego7: 

1) określenie ceny docelowej przy uwzględnieniu potrzeb rynkowych oraz konkurencji ryn-

kowej; 

2) określenie docelowej marży zysku; 

3) ustalenie kosztów dozwolonych, które mają zostać osiągnięte; 

4) skalkulowanie przypuszczalnych kosztów bieżących produktów i procesów 

5) określenie kosztu docelowego – kwoty, o którą muszą być zredukowane bieżące koszty. 

Po określeniu kosztu docelowego jednostka powinna podjąć odpowiednie kroki, które umożliwią 

jego osiągnięcie. Może to być stworzenie zespołu grupującego przedstawicieli różnych obszarów dzia-

łalności przedsiębiorstwa lub zastosowanie metod pozwalających na redukcję kosztów (Kaizen Co-

sting).  

 

4. Sposoby ustalenia kosztu docelowego 

Istnieją trzy metody rachunkowego ustalania kosztu docelowego: 

• metoda kosztów całkowitych; 

• metoda Genka-Kikaku; 

• metoda różnicy kosztów. 

W metodzie kosztów całkowitych (schemat 1) przyjmuje się, że koszty dozwolone są tożsame 

z kosztem docelowym, będącym kosztem całkowitym produktu. Następnie od kosztów tych odejmuje 

się koszty bieżące, wynikające z istniejących w przedsiębiorstwie metod i technik produkcji. Otrzy-

mana różnica stanowi cel obniżania kosztów, obliczany przy pomocy analizy wartości. 

W przypadku stosowania metody Genka-Kikaku (schemat 2) koszty docelowe są ustalane jako 

wielkość mieszcząca się pomiędzy kosztami dozwolonymi a kosztami standardowymi. Relacja zacho-

dząca pomiędzy tymi dwoma kosztami pozwala na wyznaczenie kosztu docelowego jako podstawo-

wego celu, który musi zostać osiągnięty jeszcze w fazie projektowania produktu. Ciągłe ulepszanie 

produktu oraz zmniejszanie kosztów (Kaizen Costing) ma na celu osiągnięcie kosztu docelowego rów-

nież w późniejszym cyklu życia produktu. Model ten jest najczęściej stosowany w praktyce. 

Koszt docelowy ustalony przy pomocy metody różnicy kosztów (schemat 3) odpowiada kwocie, 

o którą należy obniżyć koszty. W związku z tym nie stanowi on kosztu produktu, który jednostka chce 

osiągnąć, lecz jest różnicą pomiędzy kosztami produktu (dozwolonym i bieżącym). W tym przypadku 

                                                 
7 Implementing Target Costing [online]. Data nieznana [dostęp: 2005-03-20]. Dostęp w Internecie: 

<http://www.aicpa.org/cefm/cost_management_03.asp> 
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zadaniem kosztów docelowych jest zapewnienie utrzymania kosztów dozwolonych. Jeśli różnica po-

między kosztami bieżącymi a kosztami docelowymi jest duża, wówczas należałoby dążyć do takiej 

obniżki kosztów docelowych w ramach całego cyklu życia produktu, dzięki której byłoby możliwe 

osiągnięcie rentowności sprzedaży. 

 

Schemat 1. Ustalanie kosztu docelowego metodą kosztów całkowitych 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Schemat 2. Zastosowanie metody Genka-Kikaku do ustalania kosztu docelowego 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Schemat 3.Ustalanie kosztu docelowego metodą różnicy kosztów 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym krokiem jest przejście od kosztu docelowego całkowitego produktu na koszty jego po-

szczególnych podzespołów, jednakże proces ten nie zostanie tutaj przedstawiony. Należy jedynie za-

znaczyć, że najwięcej trudności sprawia powiązanie technicznych elementów wyrobu z jego odzwier-

ciedleniem w kosztach. Niemniej problemy te mogą zostać rozwiązane poprzez powiązanie podzespo-

łów z określonymi funkcjami użytkowymi lub poprzez wyodrębnienie elementów kosztów przypada-

jących na poszczególne fazy procesów. 

 

5. Warunki wdrażania koncepcji rachunku kosztów docelowych 

Przed każdym przedsiębiorstwem, które zdecyduje się na stosowanie rachunku kosztów docelo-

wych stoi szereg wyzwań związanych z poszczególnymi etapami procesu wdrażania. Poniżej zapre-
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zentowano wybrane problemy, z którymi może się zetknąć jednostka wdrażająca rachunek kosztów 

docelowych8.  

1. Zmiana kultury organizacji oraz sposobu myślenia – nie da się ukryć, że stanowi ona naj-

większe wyzwanie dla organizacji zdecydowanej na wdrożenie rachunku kosztów doce-

lowych. Jednostka musi się nastawić na ustalanie cen na bazie informacji pochodzących z 

rynku a także na przedkładanie potrzeb konsumentów nad wymogi techniczne. Odmiennie 

niż w tradycyjnym podejściu koszt nie jest rezultatem etapu projektowania produktu, lecz 

raczej czynnikiem, który na ten etap wpływa. 

2. Ustalenie ceny docelowej – przy jej określaniu powinno się brać pod uwagę różnorodne 

czynniki, a zwłaszcza pozycję przedsiębiorstwa na rynku rozumianą jako udział w rynku, 

strategię rynkową, zachowanie konkurencji, niszę docelową oraz elastyczność popytu. 

3. Zrównanie kosztu docelowego z oczekiwaniami klientów – zanim koszt docelowy zosta-

nie ostatecznie określony, musi zostać przeanalizowany w porównaniu z wymaganiami, 

które stawiane są produktowi. Dzięki właściwemu określeniu tych wymagań znacznie ła-

twiej jest potem kontrolować koszty produktu. Podejście takie wymaga jednakże zrozu-

mienia konsumenta oraz jego potrzeb, co najłatwiej osiągnąć poprzez przeprowadzenie 

wszechstronnych analiz umożliwiających określenie wartości, które klienci przypisują po-

szczególnym cechom produktu. 

4. Sformułowanie procesu rachunku kosztów oraz stworzenie organizacji opartej na zespo-

łach – aby obrany model rachunku kosztów spełniał swoje zadanie, konieczne jest wła-

ściwe zdefiniowanie samego procesu, w jakim będzie przebiegał, w sposób zapewniający 

odpowiednie łączenie czynności i zadań wspierających rachunek kosztów. Proces ten po-

winien być oparty na wcześniejszych ustaleniach dotyczących kosztu docelowego. Na 

późniejszym etapie wymagane jest również stworzenie organizacji opartej na grupach, w 

skład których weszliby przedstawiciele działów kluczowych dla każdego przedsiębior-

stwa: marketingu, projektowania, produkcji, zaopatrzenia czy też działu finansowego. Po-

nadto należy jednoznacznie określić zakres ich odpowiedzialności. 

5. „Burza mózgów” oraz analiza rozwiązań alternatywnych – konieczne jest rozważenie 

licznych pomysłów i alternatywnych projektów dotyczących produktu oraz sposobów je-

go wytwarzania a także wspieranie procesów zachodzących na poszczególnych etapach 

cyklu rozwoju. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez twórcze podejście do rozważanych 

problemów połączone z wykorzystaniem analiz strukturalnych oraz metod decyzyjnych. 

6. Zredukowanie pośrednich kosztów produkcji – znaczną część kosztów produkcji stanowią 

koszty pośrednie, które także zostają przypisane produktom. Jednostka musi te koszty 

                                                 
8 Wnioski autorki w oparciu o analizę działań przeprowadzanych na poszczególnych etapach wdrażania rachunku kosztów 

docelowych w przedsiębiorstwie. 
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przeanalizować i w miarę możliwości tak zmienić pośrednie procesy produkcyjne, aby 

możliwe było zredukowanie do minimum tych kosztów, które nie tworzą wartości dodanej 

produktów. W związku z tym należy położyć nacisk na właściwe zrozumienie relacji za-

chodzących pomiędzy kosztami a produktem i decyzjami dotyczącymi procesu projekto-

wania produktu. 

7. Pomiar wyników i skupienie uwagi na zarządzaniu – nie wystarczy samo ustalenie kosztu 

docelowego. Kierownictwo musi skoncentrować się na działaniach mających na celu 

osiągniecie kosztu docelowego, nie tylko w fazie projektowania produktu, lecz we 

wszystkich fazach jego cyklu życia. Może to wymagać podjęcia specjalnych działań zmie-

rzających do redukcji kosztów. 

 

6. Uwagi końcowe 

Rachunek kosztów docelowych to nie tylko proces planowania kosztów, zarządzania nimi oraz 

ich redukowania – to także pewna filozofia prowadzenia działalności gospodarczej. Zwraca się w nim 

uwagę na zrozumienie rynku i konkurencji rynkowej oraz zaspokajanie potrzeb klientów i ich wyma-

gań dotyczących jakości produktu a także funkcji przez niego spełnianych. Ma także fundamentalne 

znaczenie w procesie kreowania gotówki, umożliwiając podnoszenie wartości przedsiębiorstwa. 
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1. Wstęp 

W dobie zachodzących procesów globalizacji gospodarki, funkcjonowanie przedsiębiorstw na 

rynku wymaga jednoznacznego określenia celów działalności tych jednostek. W literaturze tematu 

najczęściej są wyrażane poglądy, że przedsiębiorstwo realizuje nie jeden, lecz szereg celów. Różno-

rodne definicje celu działalności przedsiębiorstwa sprowadzają się do określenia celu jako zbioru kon-

kretnych efektów działań podejmowanych w ramach i dla realizacji funkcji przedsiębiorstwa1. Najbar-

dziej ogólnym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie w turbulentnym otoczeniu oraz rozwijanie 

działalności jednostki gospodarczej. 

Realizacja rozwojowych celów przedsiębiorstwa wymaga wykorzystania coraz sprawniejszych 

systemów zarządzania. Stwarza to potrzebę posiadania odpowiedniego systemu informacji. Rolę taką 

pełni rachunkowość zarządcza, która generuje informacje o kierunkach działań rozwojowych przed-

siębiorstwa. Wykorzystanie rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wyraża się 

zatem w udziale rachunkowości w ustalaniu celów i formułowaniu strategii podmiotu gospodarczego, 

realizacji programów strategicznych przez projekty i plany, analizie i ocenie projektów, oraz alokacji 

zasobów i budżetowaniu2. 

 

2. Istota rozwoju przedsiębiorstwa 

Rozwój, jako kategoria filozoficzna, jest utożsamiany z „wszelkim długotrwałym procesem kie-

runkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy 

rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące stwierdzane zróżnicowanie się tego obiektu pod 

określonym względem”3. Rozwój jest związany z procesem przebiegającym w czasie, w którym ko-

lejno następujące zmiany zachodzą w sposób uporządkowany i utrzymują się względnie trwale4.  

Ze względu na to, iż przedsiębiorstwo działa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, aby 

przetrwać, wzrastać i się rozwijać, musi ono podejmować działania, pozwalające na jego adaptację do 

panujących warunków. W tym aspekcie rozwój przedsiębiorstwa można interpretować jako „skoordy-

                                                 
1 A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999, s. 49. 
2 A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, „Absolwent”, Łódź 2001, s. 72.  
3 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, s. 148. 
4 Por. K. Fabiańska, J. Rokita: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986, s. 11-16. 
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nowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia”5. 

Należy jednak zauważyć, iż przedsiębiorstwo może też samo aktywnie oddziaływać na otoczenie, w 

którym działa. Rozwój, jako zjawisko głównie o charakterze jakościowym, przejawia się więc we 

„wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych, jak również innowacji w dzie-

dzinie organizacji i zarządzania”6. 

Można zatem stwierdzić, że termin „rozwój” jest związany z pojęciem zmiany. Przez zmianę na-

leży rozumieć, określaną w danym czasie i z punktu widzenia przyjętej podstawy porównania, różnicę 

w stanie danego obiektu (układu). Zmiany mogą być rozpatrywane w wymiarze: ekonomicznym, or-

ganizacyjnym, personalnym, informacyjnym oraz techniczno-produkcyjnym7. 

W rozwoju, jako procesie zmian, można wyróżnić pewne etapy (fazy) podlegające kwantyfikacji. 

Są to: 

• postęp,  

• regres oraz  

• stagnacja.  

Postęp wyraża pozytywny aspekt rozwoju z punktu widzenia przyjętych kryteriów. W tym kon-

tekście rozwój, ściśle związany z pojęciem postępu, czyli zmiany na lepsze, jest określany jako „pro-

ces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym wzglę-

dem doskonalszych”8. Negatywnie jest oceniana regresja, natomiast stagnacja9 odnosi się do etapu 

przejściowego, mogącego wystąpić między obecnym a dalszym postępem, między dotychczasowym a 

dalszym regresem lub między postępem a regresem10. 

Rozwój przedsiębiorstwa w pozytywnym i szerszym znaczeniu oznacza zatem jakościowe i struk-

turalne zmiany, dokonujące się w jednostce jako konsekwencja wzrostu firmy. Przez wzrost przedsię-

biorstwa, stanowiący kategorię ilościową, należy rozumieć powiększanie jego potencjału wewnętrz-

nego11. Jest on mierzony przez dynamikę wartości sprzedaży, udziału w rynku, a także przez dynami-

kę wzrostu wartości aktywów i zatrudnienia12. Jakościowe zmiany oceniane pozytywnie, mogą przy-

czyniać się do powstawania zmian ilościowych, czyli do wzrostu przedsiębiorstwa, np. poprawa jako-

ści produktów (wdrożenie systemów zarządzania jakością) może powodować wzrost sprzedaży (zmia-

na ilościowa). Reinwestowane dzięki większej sprzedaży zyski umożliwiają dalszy rozwój, np. przez 

innowacje. Można więc stwierdzić, że wzrost i rozwój są ze sobą zwrotnie sprzężone i jest to sprzęże-

                                                 
5 Por. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998, s. 11. 
6 Tamże, s. 11. 
7 Zob. szerzej A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 240. 
8 Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, 2003, http://sjp.pwn.pl. 
9 Stagnacja jest fazą rozwojową, która cechuje się brakiem występowania zmian. Za: K. Fabiańska, J. Rokita: op. cit., s. 12. 
10 Por. E. Urbanowska-Sojkin: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, 

s. 114. 
11 Por. J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 112. (np. w wyniku reinwestycji zysków 

w przyrost zdolności produkcyjnych.). 
12 Por. J.J. Clark, T.C. Chiang, G.T. Olson: Sustainable Corporate Growth. A Model and Management Planning Tool, Quo-

rum Books, New York-Westport, Connecticut-London 1989, s. 8. 
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nie dodatnie13. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo na skutek zmian charakteryzuje się dobrą kondycją 

ekonomiczno-finansową, to jego działalność jest zorientowana na dalszy rozwój.  

Trzeba jednak zauważyć, iż zmiany pojawiające się jako szanse, mogą również powodować za-

grożenia. Dlatego należy stwierdzić, iż nie każda zmiana powodująca wzrost przedsiębiorstwa będzie 

prowadzić do jego rozwoju. Jest zatem możliwy wzrost bez rozwoju przedsiębiorstwa. 

 
3. Wykorzystanie rachunkowości zarządczej do wspomagania działań rozwojowych firmy 

Przedsiębiorstwo, żeby się rozwijać, powinno rozważyć zarówno obiektywne przesłanki, wśród 

których można wyróżnić, m.in., potencjał jednostki, konieczność zmiany strategii, stopień dojrzałości 

sektora, mobilność przedsiębiorstwa i czynniki ją wyznaczające, jak również subiektywne, związane 

na przykład z cechami osobowościowymi kierownictwa, skłonnością do ryzyka, zdolnością dostrzega-

nia wyzwań otoczenia14. Ogólne możliwości działań rozwojowych, podejmowanych w jednostce go-

spodarczej przedstawia tabela 1.  

 
Tabela 1. Możliwości podejmowania działań rozwojowych przez przedsiębiorstwa 

Rozwój przez Formy Charakterystyka 
1. Restrukturyzacja naprawcza: 

• długu i majątku, 
• kadrowa, organizacyjna, produkcyjna. 

Jest związana z przywróceniem pierwotnego, 
(normalnego) stanu gospodarki przedsiębiorstwa 
(szczególny przypadek – dążenie do osiągnięcia 
wypłacalności). 

 
 
RESTRUKTU-

RYZACJĘ 
2. Restrukturyzacja dynamiczna: 

• dywersyfikacja funkcji wyrobu, profi-
lu i asortymentu produkcji, 

• modernizacja działalności przedsię-
biorstwa. 

Łączy się z dywersyfikacją lub modernizacją dzia-
łalności przedsiębiorstwa, aby osiągnęło ono lep-
sze wyniki gospodarcze niż w stanie pierwotnym 
(uznanym za normalny). Np. wzmocnienie kondy-
cji ekonomiczno-finansowej, fuzje, doskonalenie 
struktury organizacyjnej, rozszerzenie profilu i 
asortymentu produkcji, podniesienie jakości wy-
robów, unowocześnienie technologii produkcji. 

1. Innowacje ekonomiczne w ramach: 
• strategii produkcyjnej i inwestycyjnej, 
• polityki finansowej, 
• marketingu (przedsięwzięć rynko-

wych, promocji, reklamy). 
2. Innowacje organizacyjne: 

• zastosowanie nowoczesnych syste-
mów informacji menedżerskiej, 

• wdrożenie systemów zarządzania ja-
kością i zapewniania jakości, 

• tworzenie nowych zakładów, dużych 
związków organizacyjnych. 

 
 
 
 
 
INNOWACJE 

3. Innowacje techniczne: 
• rozwiązania konstrukcji wyrobów i 

układu funkcji użytkowych, 
• nowe technologie, 
• innowacje w systemie eksploatacyjnym. 

 
 
 
Rozwój przez innowacje sprowadza się do two-
rzenia i wykorzystywania nowych, oryginalnych i 
efektywnych koncepcji teoretycznych i rozwiązań 
praktycznych w różnych dziedzinach działalności 
(wyrażające nową jakość). 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i ..., op. cit., s. 242-243. 

                                                 
13 Rozwój (skutek) podtrzymuje wzrost (przyczynę), wpływając zwykle na dalsze narastanie rozwoju (skutków); sprzężenie 

dodatnie jest więc podstawą procesów rozwojowych. 
14 Por. Zarządzanie strategiczne, praca zbiorowa pod red. S. Kiełczewskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 170. 
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Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa sprawia, że istotnego znaczenia 

nabiera monitorowanie, analiza i modyfikacja procesów zarządzania firmą, co pozwoli mu przetrwać i 

rozwijać się. W tym celu jest konieczne stosowanie odpowiednich technik rachunkowości zarządczej, 

ułatwiających osiągnięcie zamierzeń przedsiębiorstwa. 

 

3.1. Techniki rachunkowości zarządczej na potrzeby realizacji koncepcji lean management  

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa szczególnie jest wykorzystywana tzw. koncepcja 

lean management („wysmuklanie” przedsiębiorstwa). W przedsiębiorstwie mogą bowiem wystąpić 

ujemne zmiany ilościowe, które przy spadku wzrostu również przyczynią się do rozwoju jednostki. W 

lean management proces zmian koncentruje się na ciągłej racjonalizacji działań jednostki, weryfikacji 

jej relacji z otoczeniem oraz kształtowaniu zachowań i postaw pracowników przedsiębiorstwa, pozwa-

lając na uzyskanie wysokiej produktywności i jakości produktów, przy maksymalnym usprawnieniu 

organizacji wszelkich procesów pracy15. Przebieg procesu lean management ilustruje schemat 1. 

 

Schemat 1. Fazy procesu lean management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie W. Luciejewski, Primum non prodigere, Osnabrück, Październik 2002, s. 13. 
 

Koncepcja lean management wiąże się zatem z decentralizacją odpowiedzialności i kompetencji, 

a także z ustawicznym uczeniem i doskonaleniem jednostki gospodarczej oraz jej pracowników. Jej 

stosowanie w przedsiębiorstwie umożliwia16: 

• zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na skutek redukcji kosztów i popra-

wy jakości, 

                                                 
15 Por. Lean Management, Tygodnik finansowy, http://www.tf.pl, 2005-03-30. 
16 Por. M. Dłubak, Odchudzanie przedsiębiorstwa – zabawa kosztami czy sposób na nową kulturę w organizacji. Controlling 

i Rachunkowość Zarządcza 05/2004, s. 39 

 
WARTOŚĆ 

 

Precyzyjne zdefiniowanie wartości, 
 ocenianej i wyznaczanej przez klienta 

 
STRUMIEŃ WARTOŚCI 

 

Ustawienie wszystkich działań  
tworzących wartość dodaną wzdłuż 
strumienia wartości (od powstania  
surowca do ostatecznego klienta) 

 
JUST IN TIME/PULL 

 
Wytwarzanie tego, na co klient  

rzeczywiście wyraża zapotrzebowanie 

 
HARMONIJNY PRZEPŁYW 

 
Dostosowanie tempa działalności do 
zapotrzebowania rynku i klientów 

strzałka symbolizuje ustawiczne doskonalenie, co oznacza, iż wartość, z punktu 
widzenia klienta, powinna być cyklicznie rewidowana. 

Doskonalenie 
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• redefinicję procesów na bazie strumieni wartości produktów (usług), tzn. zrozumie-

nie istniejących ograniczeń i określenie stanów pożądanych, 

• zwiększenie wydajności pracy oraz motywacji pracowników, 

• utrzymanie bądź zwiększenie ilości wygenerowanych środków finansowych, 

• eliminację marnotrawstwa, prowadząca do osiągnięcia nadwyżek finansowych, które 

można przeznaczyć na rozwój i wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie. 

Budowa oraz utrzymanie sprawnego przedsiębiorstwa w ramach lean management są możliwe 

dzięki wykorzystaniu technik rachunkowości zarządczej. Można do nich zaliczyć, m.in.:  

• kaizen – wyprzedzanie posunięć konkurentów przez oferowanie klientowi w najkrót-

szym czasie produktu/usługi dostosowanej do jego oczekiwań,  

• target costing – wartość produktu/usługi mierzona wartością dla klienta,  

• just in time – wytwarzanie odpowiednich produktów, w odpowiednim czasie i w po-

żądanej ilości,  

• Total Productive Maintenance (TPM) – zapewnienie pełnej sprawności wszystkich 

maszyn i urządzeń, co umożliwi nieprzerwaną produkcję oraz  

• employee empowerment – ścisłe zaangażowanie wszystkich pracowników w działal-

ność przedsiębiorstwa17. 

 

3.2. Balanced Scorecard na potrzeby rozwijania procesów innowacji w przedsiębiorstwie  

Jednym z ważnych przejawów konkurencyjności globalnej gospodarki jest również skłonność 

przedsiębiorstw do innowacji. W gospodarce opartej na wiedzy18 innowacyjność jest bowiem źródłem 

postępu, zmianą na lepsze oraz środkiem do realizacji działań rozwojowych przedsiębiorstwa.  

Na proces innowacji, odzwierciedlający przełożenie strategii innowacyjności na poziomy jed-

nostki gospodarczej, składają się następujące etapy19: 

1. Identyfikacja i analiza problemów dotyczących rynku i rozwoju technologicznego oraz 

potrzeb klientów, a następnie sformułowanie strategii innowacyjności (obejmującej całe 

przedsiębiorstwo, innowacje, technologie, rynek), 

2. Opracowanie pomysłów, pozwalających rozwiązywać nowe problemy oraz ocena pomy-

słów i ich wybór, 

3. Planowanie programów i projektów w obszarze innowacji oraz ich ocena z punktu widze-

nia biznesowego, 

4. Badanie i rozwój oraz transfer technologii, 

                                                 
17 W. Luciejewski, op. cit., s. 43-44; M. Dłubak, op. cit., s. 39, 41. 
18 Gospodarkę opartą na wiedzy można zdefiniować jako „gospodarkę bezpośrednio bazującą na produkcji, dystrybucji i 

użyciu wiedzy oraz informacji”. W tym ujęciu wiedza jest tratowana zarówno jako produkt, jak i czynnik wzmacniający 

wzrost gospodarczy. Za OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996. 
19 Por. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Audyt innowacyjności jako narzędzie oceny realizowanych działań innowacyjnych. Con-

trolling i Rachunkowość Zarządcza, nr 3/2005, s. 33. 
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5. Wprowadzenie do produkcji, zaprojektowanie procesu produkcyjnego, 

6. Wprowadzenie na rynek. 

Prawidłowy przebieg procesu innowacyjnego powinien zakończyć się akceptacją oferty przedsię-

biorstwa przez klientów oraz przyczynić się do rozszerzenia rynku. Proces ten powinien uwzględniać 

ocenę poszczególnych części realnych procesów w przedsiębiorstwie, sprzężeń zwrotnych oraz sieci 

powiązań logistycznych „dostawca – przedsiębiorstwo – klient”20.  

Cennym instrumentem wspomagającym realizację strategii innowacyjności przedsiębiorstwa mo-

że być Zbilansowana Karta Dokonań (Balanced Scorecard – BSC). W płaszczyźnie procesów we-

wnętrznych przedmiotem zainteresowań są bowiem zarówno procesy operacyjne i postoperacyjne, jak 

również procesy innowacyjne. Wymagania wobec procesów wewnętrznych są pochodną obecnych i 

przyszłych potrzeb poszczególnych grup klientów. Są istotne dla realizacji celów wyznaczonych w 

perspektywie finansowej oraz określają kierunki dalszego doskonalenia oraz rozwoju przedsiębior-

stwa. W BSC procesy innowacyjne koncentrują się na określeniu wielkości rynku, identyfikowaniu 

bieżących i przyszłych potrzeb klientów oraz opracowywaniu sposobów ich zaspokojenia. Do mierni-

ków BSC, odzwierciedlających procesy innowacyjne można zaliczyć np. liczbę nowo stworzonych 

produktów/usług, procent nowych produktów/usług, których wprowadzenie zakończyło się sukcesem, 

przeprowadzenie analizy pojawiających się i przyszłych potrzeb nabywców21.  

 

4. Uwagi końcowe 

Można stwierdzić, iż kluczowe znaczenie w sterowaniu przedsiębiorstwem ma umiejętność do-

konywania wyboru odpowiednich celów oraz podejmowania trafnych decyzji. Cele określają bowiem, 

jakie konkretne zadania przedsiębiorstwo chce realizować dla wzmocnienia zdolności jego przetrwa-

nia oraz ukierunkowują działania niezbędne dla jego rozwoju. Narastająca konkurencja oraz nasilenie 

globalizacji gospodarki sprawiają, że zwiększa się potrzeba usprawniania procesów decyzyjnych nie-

zbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, gwarantującego jego rozwój i wzrost. Spe-

cyfikę decyzji strategicznych uwzględnia rachunkowość zarządcza, która generuje informacje ważne 

dla przyszłej pozycji jednostki gospodarczej. Wymaga to wykorzystania technik rachunkowości za-

rządczej, wspomagających działania przedsiębiorstwa dla utrzymania i poprawy jego konkurencyjno-

ści. Techniki rachunkowości zarządczej ułatwiają bowiem przeprowadzenie restrukturyzacji przedsię-

biorstwa przy zastosowaniu koncepcji lean manatement, która określa źródła potencjalnego marno-

trawstwa zasobów materialnych i ludzkich oraz poprawy jakości w celu realizacji oczekiwań klientów. 

Są one również niezbędne do realizacji procesów innowacyjnych, decydujących o sukcesie przedsię-

biorstwa, pozwalających zaspokajać potrzeby klientów oraz budować przewagę konkurencyjną na 

rynku.  

                                                 
20 Por. A. Jabłoński, M. Jabłoński, op. cit., s. 34. 
21 Por. R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001, s. 101 
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KONCEPCJA ZAJĘĆ Z RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ  

Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS 

 

Zdzisław Kes 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej 

 

1. Wprowadzenie 

W ramach dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy oraz warunków go-

spodarczych w Polsce zmieniają się również programy kształcenia na wyższych uczelniach. Zasadni-

czo ta dynamika jest obserwowana we wszystkich obszarach wiedzy mających miejsce w procesach 

dydaktycznych. Również w zakresie nauczania rachunkowości zarówno rachunkowości finansowej, 

jak i zarządczej na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło stosunkowo wiele modyfikacji.  

Zmianie podlegają również formy kształcenia. Nie można w zasadzie mówić o współczesnym 

nauczaniu rachunkowości bez wykorzystywania informatycznych systemów rachunkowości. Jeżeli 

kilka lat temu dominowały na zajęciach z rachunkowości w warunkach szkolnictwa wyższego aplika-

cje typu transakcyjnego oraz arkusz kalkulacyjny, to dzisiaj sytuacja uległa poważnym przemianom. 

Coraz częściej na tego typu zajęciach pojawiają się zaawansowane rozwiązania z grupy zintegrowa-

nych systemów informatycznych klasy MRP, ERP lub DRP. 

Wiąże się to bezpośrednio z nowym podejściem branży informatycznej specjalizującej się w tego 

typu systemach. W warunkach ciągle nasilającej się rywalizacji na rynku została zauważona luka za-

pewniająca potencjalną przewagę nad konkurencją. Wdrożenie własnego systemu komputerowego 

wykorzystywanego procesie dydaktycznym może stać się atrakcyjną formą reklamy. Podobnie uczel-

nia posiadająca w swojej ofercie edukacyjnej zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik komputerowych uzyskuje podobną przewagę nad konkurencją. 

W 2005 roku podjęto na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu współpracę z IFS Poland S.A., 

której celem ma być zastosowanie w procesie dydaktycznym zintegrowanego systemu informatyczne-

go IFS Applications. Prace nad stworzeniem koncepcji zajęć rozpoczęto w wielu katedrach. W zespole 

badawczym znalazły się katedry pragnące rozwijać prowadzone przedmioty w kierunku wykorzysta-

nia zintegrowanych systemów informatycznych. W skład zespołu wchodzą następujące jednostki: 

• na Wydziale Zarządzania i Informatyki: Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowo-

ści Zarządczej, Katedra Controllingu, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli, 

• na Wydziale Gospodarki Narodowej: Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczy-

mi, 

• na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem. 
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Przedstawiony skład wyznacza kierunek wykorzystania IFS w nauczaniu bardzo szeroko rozu-

mianej rachunkowości, poczynając od rachunkowości finansowej, poprzez rachunek kosztów, rachun-

kowość zarządczą aż do controllingu.  

 

2. Koncepcja programu nauczania „Informatycznego wspomagania rachunkowości zarząd-

czej” 

W dalszej części artykułu skoncentrowano się wyłącznie na zagadnieniach związanych bezpo-

średnio z prowadzeniem zajęć w ramach rachunkowości zarządczej na różnych formach i trybach na-

uczania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przyjęto założenie, że omawiane zajęcia mogą 

być prezentowane w ramach jednolitych studiów magisterskich, uzupełniających studiów magister-

skich a także studiów podyplomowych. Oznacza to konieczność stworzenia około kilkunastu jedno-

stek dydaktycznych mogących być prezentowanych w różnych wymiarach godzinowych.  

Przed przystąpieniem do opracowywania szczegółów programu należy określić podstawowe za-

sady prowadzenia zajęć. IFS Applications jest systemem wymagającym współpracy klient-serwer. 

Serwer wykorzystuje bazę danych Oracle. Natomiast stacje robocze pracują jako klienci bazy Oracle.  

Omawiany system jest przystosowany do pracy z systemami operacyjnymi spod znaku Okien. 

Zainstalowane aplikacje na stacjach roboczych mogą współpracować w Windowsem 98, 2000, XP. 

Cała instalacja IFS Applications polega na przegraniu odpowiednich folderów na dysk stacji roboczej, 

na której jest zainstalowany klient bazy Oracle. Na komputerach średniej klasy instalacja oprogramo-

wania zajmuje około 10 min. Ten parametr jest istotny z punktu widzenia braku możliwości wykorzy-

stywania jednego laboratorium komputerowego oraz ograniczonej liczby licencji na program.  

Dla prowadzenia zajęć istotną kwestią jest organizacja bazy danych. W jednej bazie danych moż-

na teoretycznie przechowywać dowolną liczbę danych odnośnie do jednej lub wielu jednostek gospo-

darczych. Serwer Oracle pozwala na tworzenie wielu takich baz (nazywanych SIDem).  

Przyjmując założenie, że student pracujący w laboratorium komputerowym będzie posługiwał się 

danymi pochodzącymi z jednego wirtualnego przedsiębiorstwa powstaje konieczność przechowywa-

nia na serwerze informacji o tylu przedsiębiorstwach ilu jest studentów uczestniczących w zajęciach w 

danym semestrze akademickim. Organizacja zajęć w takim układzie została przedstawiona w formie 

graficznej na schemat 1. 

Rozwiązanie przedstawione na schemacie 1, poza problemami technicznymi związanymi z ogra-

niczeniami wydajności serwera, będzie powodować problemy w przypadku prowadzenia zajęć odby-

wających się równolegle z tym samym studentem np. w ramach rachunkowości zarządczej i rachunku 

kosztów. Każdy przedmiot prowadzony w takim układzie będzie otrzymywał przydział własnych firm. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że student w całym ciągu zajęć w ramach jednego przedmiotu pro-

wadzi własną jednostkę gospodarczą i rozwiązuje poszczególne zadania posługując się ciągle tym 

samym wirtualnym podmiotem.  
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Schemat 1. Zajęcia w układzie jeden student do jednej firmy 

Student 1 Student 2 Student n 

Firma 1 Firma 2 Firma n 

Baza danych 

Laboratorium komputerowe 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Z dydaktycznego punktu widzenia jest to właściwa koncepcja. Jednakże stwarza wiele komplika-

cji natury organizacyjnej. Bardzo trudno będzie w takich warunkach zapanować nad właściwym po-

stępem prac w całej grupie ćwiczeniowej. A każdorazowe popełnienie błędu przez studenta wymagać 

będzie interwencji prowadzącego. Może to doprowadzić do nieporównywalności rozwiązań pomiędzy 

poszczególnymi studentami, co spowoduje komplikacje w ocenianiu postępu prac.  

Aby uniknąć tych problemów, należy wprowadzić system kilku zestawów danych dla wzorcowej 

firmy (w zestawie znajdują się dane dla tylu jednostek ile może pracować równocześnie w jednym 

laboratorium komputerowym), które będą każdorazowo wgrywane przed rozpoczęciem zajęć. Zesta-

wy te powinny odpowiadać jednostkom dydaktycznym, na jakie zostanie podzielony dany przedmiot. 

W przypadku Informatycznego wspomagania rachunkowości zarządczej podzielono program zajęć na 

12 segmentów realizowanych w wymiarze 30 godzin. Poszczególne jednostki zostały przedstawione w 

tabeli 1. 

 

Tabela 1. Program zajęć z „Informatycznego wspomagania rachunkowości zarządczej” 

Lp. Temat Opis 
Wykorzystywane 
opcje aplikacji 

Godziny 

1. Wprowadzenie do 
IFS Applications 

Prezentacja modułów, omówienie zasad poruszania się 
po systemie. 

 2 

2. Wprowadzenie do 
finansów 

Zapoznanie studentów z ogólną budową modułu 
IFS/Finanse, wprowadzanie danych podstawowych. 
Wprowadzenie do wielowymiarowej księgowości. 
Ręczna dekretacja dokumentów oraz kontrola dekretów 
(PK automatyczne). Definiowanie grup projektów, 
projektów, nakładów oraz reguł automatycznego księ-
gowania. Definicja ksiąg zarządczych i reguł zarząd-
czych. 

Reguły Księgowe, 
Księga Główna,  
Księgowość pro-
jektów, Księgi 
Zarządcze 

2 
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Lp. Temat Opis Wykorzystywane 
opcje aplikacji 

Godziny 

3. Opracowanie 
wybranych ele-
mentów planu 
kont  

Na podstawie opisu przedsiębiorstwa należy ustalić 
wymiary potrzebne do stworzenia systemu informacyj-
nego rachunkowości zarządczej: rodzaje działalności, 
rodzaje kosztów, MKP, centra wyniku, nośniki kosztów 
itd. Prezentacja tworzenia kont w IFS Applications, 
wprowadzanie struktur wybranych kont. 

 2 

4. Rejestracja da-
nych produkcyj-
nych 

Wprowadzanie danych podstawowych dotyczących 
produkcji i procesu produkcyjnego, operacji technolo-
gicznych, składników kosztów, zespołów kosztów i 
szablonów kosztów. 

Struktury 
Marszruty 
Gniazda i linie 
produkcyjne 

2 

5. Dekretacja i gru-
powanie kosztów 
w systemie ewi-
dencyjnym 

Prezentacja tworzenia automatycznych dekretów kosz-
towych w systemie, wprowadzanie wybranych dekretów 
kosztów. Wprowadzanie dokumentów księgowych, na 
podstawie których zostanie przeprowadzona analiza 
stanów kont kosztowych.  

 4 

6. Rozliczanie kosz-
tów 

Prezentacja modułu Automatycznego rozliczania kosz-
tów wraz z możliwościami jago konfiguracji. Przepro-
wadzenie konfiguracji ARK i wygenerowanie rozliczeń 
kosztów wraz z ich korektą 

Definicja roz-
dzielników 
Definicja współ-
czynników 
Definicja scena-
riusza całego 
procesu rozlicze-
nia kosztów rze-
czywistych,  

4 

7. Kalkulacja kosz-
tów 

Ustalanie standardu kosztowego dla potrzeb zadania. 
Wprowadzenie danych o koszcie standardowym wybra-
nych produktów. Wprowadzanie do kalkulacji i analizy 
kosztów. Automatyczne księgowanie wydań surowców 
z magazynu, przyjęć wyrobów z produkcji do magazy-
nu. Określanie działań kosztotwórczych i mierników 
kosztów działań. 

Rachunek kosz-
tów ABC 
Zlecenie produk-
cyjne 

2 

8. Analiza odchyleń 
kosztów rzeczy-
wistych od kosztu 
standardowego 

Prezentacja funkcjonalności modułu analiz kosztowych 
na podstawie wprowadzonych danych o koszcie stan-
dardowym oraz dostarczonych wcześniej danych o 
kosztach rzeczywistych.  

 2 

9. Budżetowanie 
kosztów 

Prezentacja struktur kont budżetowych, tworzenie tych 
struktur oraz wprowadzanie wybranych danych po-
trzebnych do wygenerowania budżetu.  

 2 

10. Zarządzanie bu-
dżetem 

Prezentacja powielania budżetów (tworzenie różnych 
wersji budżetów) oraz ich aktualizacji. 

 2 

11. Kontrola wykona-
nia budżetu 

Prezentacja możliwości sporządzania raportów kontrol-
nych oraz analiz odchyleń kosztów rzeczywistych od 
budżetowanych. Wykonanie analizy przyczynowej 
odchyleń. 

Definicja rapor-
tów porównaw-
czych (realizacja 
budżetu; analizy 
odchyleń) 

4 

12. Sprawozdawczość 
zarządcza 

Prezentacja modułu „Menadżera raportów” wykonanie 
raportów standardowych i niestandardowych na pod-
stawie przykładowych danych wprowadzonych do sys-
temu. 

Definicja rapor-
tów kosztów i 
przychodów  

2 

13. Razem   30 

Źródło: opracowanie własne 
 

Prowadzenie zajęć w koncepcji jedna firma do jednej jednostki dydaktycznej pozwala na wielo-

krotne zmniejszenie ilości pamięci wykorzystywanej do przechowywania danych nt. wykorzystywa-
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nych przez studentów wirtualnych jednostek gospodarczych. Organizacja zajęć w takim układzie zo-

stała przedstawiona w formie graficznej na schemat 2. 

 

Schemat 2. Zajęcia w układzie jedna firma do jednej jednostki dydaktycznej 

 

Student 1 Student 2 Student n 

Firma 1 Firma 2 Firma n 

Baza danych 

Laboratorium komputerowe 

Jednostka 

dydaktyczna 

 

 

Źródło: opracoanie własne.  
 

Stosowanie rozwiązania przedstawionego na schemat 2. gwarantuje bardzo równomierne prowa-

dzenie zajęć w całej grupie ćwiczeniowej. Jednakże w przypadku konieczności prowadzenia zajęć z 

tego samego przedmiotu równolegle przez dwóch prowadzących pojawia się konieczność wykorzy-

stania wspominanej wcześniej grupy baz danych – SID. Jeżeli każdy prowadzący będzie posiadał swo-

jego SIDa z danymi odnośnie tych samych jednostek dydaktycznych umożliwi to prowadzenie zajęć 

równolegle.  

Innym problemem może być konieczność wgrywania odpowiednich baz danych odnoszących się 

do aktualnie zaplanowanych zajęć. Oznacza to, że przed zajęciami należy wgrać bazę danych z liczbą 

firm odpowiadającej liczebności grupy ćwiczeniowej oraz zawierającą dane właściwe do danej jed-

nostki dydaktycznej. Przeprowadzenie tych operacji wiąże się z opanowaniem podstawowych komend 

bazy Oracle oraz uprawnień administracyjnych.  
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3. Uwagi końcowe 

Podejmowane badania mają na celu doskonalenie metod dydaktycznych oraz rozwój nowych kie-

runków kształcenia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zastosowanie w procesie dydaktycz-

nym zaawansowanych aplikacji pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz rozszerzeniu oferty 

edukacyjnej proponowanej w ramach poszczególnych katedr. Osiągnięcie tego celu będzie realizowa-

ne w czasie kilku lat.  

Opisywane w artykule zagadnienia stanowią pierwszy krok w kierunku stworzenia odpowiedniej 

bazy dydaktycznej. Kolejnym krokiem będzie wybór jednostki odpowiadającej potrzebom wirtualnego 

przedsiębiorstwa. Następnie zostaną stworzone poszczególne bazy dla jednostek dydaktycznych od-

powiadających koncepcji zajęć w Katedrach biorących udział w badaniach. Ostatnim etapem związa-

nym z tym tematem będzie prowadzenie tych zajęć.  
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Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 

Doktorantka Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Zmiany zachodzące na rynku usług medycznych nie pozostają bez wpływu na ewolucję 

rozwiązań stosowanych w rachunkowości szpitali i innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Dotyczy to również szczególnie istotnego jej członu, jakim jest rachunek kosztów. Wraz ze zmianą 

koncepcji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia pojawiła się potrzeba jego doskonalenia. 

Nowoczesny rachunek kosztów powinien stać się zasadniczym źródłem informacji do podejmowania 

poprawnych decyzji i kontroli ich realizacji. 

Informacje o kosztach leczenia, sposobie i wielkości zużycia zasobów są niezbędne nie tylko dla 

funkcjonowania szpitali, ale także dla rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wśród informacji 

o kosztach szczególną rolę odgrywają koszty jednostkowe. Ich znajomość jest konieczna do obliczenia 

kosztów produktów finalnych szpitala, takich jak koszty całego procesu leczenia określonego 

pacjenta, grupy pacjentów, czy koszty jednostki chorobowej.1  

Tradycyjny rachunek kosztów pełnych funkcjonujący w praktyce publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej wykorzystuje uproszczone procedury kalkulacji, które prowadzą do zniekształconych 

informacji o koszcie jednostkowym. Mimo że sprawdza się on przy sporządzaniu sprawozdań 

finansowych, to jednak nie dostarcza odpowiednich i istotnych podstaw do podejmowania decyzji 

wewnątrz jednostki w zakresie kontroli i oceny racjonalności działań.  

Systemem, który umożliwia dostosowanie rachunku kosztów do potrzeb zarządzania jest 

rachunek kosztów działań (procesów). Koncepcja tego rachunku została opracowana w połowie lat 

osiemdziesiątych w USA przez Roberta Kaplana i Robina Coopera. W Europie ze szczególnym 

zainteresowaniem spotkała się ona w Niemczech, gdzie jest nazywana: Prozesskostenrechtung, 

Prozessorientiere Kostenrechnung. W literaturze polskiej część autorów stosuje nazewnictwo 

angielskie – np. metoda ABC, a część posługuje się polskimi określeniami: rachunek kosztów działań 

(procesów), czy procesowy rachunek kosztów2 

                                                 
1
 M. Hass – Symotiuk, Procesowy rachunek kosztów jako narzędzie kalkulacji kosztów usług medycznych w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP nr 53, Warszawa, 1999r., s. 68. 

2 Zarządcze aspekty rachunkowości, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, PWN, Warszawa 2003r., s. 203. 
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Procesowy rachunek kosztów zakłada, że na działalność jednostki składa się  szereg procesów 

potrzebnych do wytworzenia produktów (usług), które wymagają zużycia określonych zasobów, a 

zatem generują koszty. W rachunku tym koszty rozliczane są najpierw na działania, a dopiero potem 

na obiekty finalne. Koncepcja rachunku kosztów ABC odrzuca więc tezę stawianą w tradycyjnym 

rachunku kosztów, że to produkty stanowią bezpośrednią przyczynę powstawania kosztów. Produkty 

stwarzają jedynie popyt na realizację określonych działań, a dopiero te działania są bezpośrednią 

przyczyną zużycia zasobów.3  

Podstawą rachunku kosztów ABC w szpitalu powinno być postrzeganie jednostki nie przez 

pryzmat oddziałów, ale raczej procesów i działań niezbędnych do prowadzenia działalności 

medycznej. Ponieważ według koncepcji ABC to działania (a nie bezpośrednio produkty) są 

przyczynami powstawania kosztów, ich właściwe wyodrębnienie w jednostce stanowi punkt wyjścia 

do zastosowania kalkulacji opartej na działaniach.  Pierwszy etap tworzenia rachunku kosztów działań 

określany mianem analizy działań polega więc na zdefiniowaniu i opisie wszystkich działań 

występujących w jednostce gospodarczej i prowadzi do opracowania bazy danych, najczęściej zgodnie 

z koncepcją łańcucha wartości. W procesie tworzenia modelu działań wyróżnić można etapy 

wyszczególnione w tabeli 1. 

Punkt wyjścia do opracowania modelu działań dla szpitala stanowi wyodrębnienie 

powtarzających się procesów elementarnych i głównych. W tym celu konieczne jest gromadzenie w 

standardowych bazach danych odpowiednich danych na temat działań wykonywanych w szpitalu i 

poszczególnych oddziałach, osobach wykonujących poszczególne procesy, czasie przeznaczonym na 

wykonanie działań, potrzebnych zasobach itp. Będą one stanowiły fundament rachunku kosztów 

działań. Przygotowanie odpowiedniej bazy danych powinno zostać poprzedzone opracowaniem 

katalogu usług szpitala, który może się opierać na Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur 

Medycznych lub standardach postępowania medycznego (onkologicznych, anestezjologicznych i 

innych). 

Sporządzając katalog procesów, można wyróżnić procesy główne oraz działania szczegółowe, 

które ze względu na wzajemne powiązania należą do zakresu określonego procesu głównego. Pojęcie 

„działanie” („proces”) wybiegają  poza tradycyjną strukturę organizacyjną podmiotu. W szpitalu 

procesy (działania) mogą być wykonywane na jednym oddziale lub wymagają współpracy kilku 

komórek organizacyjnych. Do głównych procesów związanych z działalnością szpitala można 

zaliczyć: leczenie zachowawcze i inwazyjne, opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, 

świadczenie usług hotelarskich. Każdy z tych procesów może być rozpisany na działania o coraz 

większej szczegółowości. Wszystko zależy od tego, jak zostanie zbudowany system rejestracji danych 

o kosztach tychże działań. Procesy te mogą być realizowane w różnych ośrodkach kosztów, 

                                                 
3 I. Ohl, Rachunek kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 49, 1999r., 

s. 47. 
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dysponujących stosowną aparaturą medyczną oraz wykwalifikowaną kadrą. W celu opracowania 

modelu działań można zastosować dwie metody:4 

• metodę odgórną – najpierw określa się procesy główne, a potem w ich ramach 

działania elementarne; kluczowe i istotne działania określane są dopiero wtedy, gdy 

zostaną zdefiniowane wszystkie procesy główne, 

• metodę oddolną  polegającą na określeniu działań elementarnych, które następnie 

łączy się w procesy główne; w ramach tej metody działania są szczegółowo określane 

dla każdego oddziału lub innego obszaru objętego analizą. 

 

Tabela 1. Etapy analizy działań 

Etapy Charakterystyka 

rozpoznanie 
charakteru 
procesu 
gospodarczego i 
wyszczególnienie 
działań 

Określenie procesów głównych (np. diagnostyka, leczenie zachowawcze i inwazyjne, opieka 
pielęgniarska, zakwaterowanie i wyżywienie pacjenta, administracja szpitala) oraz 
funkcjonujących w ich ramach procesów elementarnych (np. wykonanie badania rtg, 
pobranie krwi do badania, wykonanie operacji), a także sprawdzenie powiązań między 
działaniami. Każde działanie jest „klientem” poprzedniego działania, zaś jego wynik 
stanowi zasilenie działania następującego po nim. Działania i czynności wykonane dla 
pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi powinny wynikać ze standardów 
postępowania pielęgniarskiego i lekarskiego. 

wydzielenie 
centrów  
działań 

Wydzielenie rodzajów czynności, w stosunku do których kierownictwo wymaga 
przygotowania raportów wewnętrznych o wysokości kosztów. Na przykład w gabinecie rtg 
można wyodrębnić: przygotowanie gabinetu do pracy, przygotowanie pacjenta do badania, 
wykonanie zdjęć . 

określenie 
nośników 
kosztów zasobów 

Etap ten jest konieczny dla prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich na działania. W 
tym celu konieczne jest wyznaczenie mierników pozwalających kwantyfikować 
poszczególne procesy, co znacznie ułatwia wcześniejsze połączenie ich w jednorodne grupy 
w ramach procesów głównych.  Jednostki stanowiące podstawę wymiernej charakterystyki 
procesów pełnią rolę nośników kosztów zasobów. 

zdefiniowanie 
nośników 
kosztów działań 

Określenie miar niezbędnych do pomiaru częstotliwości i wielkości zapotrzebowania 
obiektów kosztów na określone działania  oraz pełną rolę nośników kosztów działań za 
pomocą których odpowiednia część puli kosztów poszczególnych działań jest przenoszona 
na obiekty kosztowe.  

ustalenie 
użytkowników 
efektów działań 

Określenie odbiorców działań (np. pacjent, łóżko). Etap ten jest potrzebny, aby wykonawcy 
działań mogli się skoncentrować na tych działaniach, które zaspokajają potrzeby odbiorców 
działań, a odbiorcy określali warunki dotyczące cech działań. 

analiza wartości 
działań  

Ten etap analizy działań określany jest w literaturze mianem „reinżynierii działań” i  polega 
on na zidentyfikowaniu działań nieistotnych, porównaniu działań z najlepszymi wzorcami. 
Zabieg ten ma na celu spowodowanie, aby organizacja była efektywna, wydajna oraz 
elastyczna (reagowała szybko na potrzeby klienta). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza – 
koncepcje i  zastosowania. Absolwent, Łódź, 1999r. ,s. 783 – 785. 

 

W trakcie analizy działań nie chodzi o wyszczególnienie wszystkich elementarnych czynności, 

których wykonuje się w szpitalu tysiące, ale o działania dające możliwości do obniżki kosztów i 

podjęcia usprawnień. Liczba wyodrębnionych procesów i działań powinna zależeć od wielkości 

szpitala, specyfiki jego działalności oraz od poziomu referencyjnego świadczonych usług. Przy 

                                                 
4 J. A. Miller, Implementing Activity – Based Management in Daily Operations, John Wiley& Sons, Inc., 1996r., s. 72 – 76. 
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wyróżnianiu działań realizowanych  przez szpital warto kierować się określonymi regułami w celu 

wyspecyfikowania działań kluczowych w danym procesie, czyli takich które stanowią 20% 

wszystkich działań, a powodują 80% kosztów (analiza Pareto). Pomocnym kryterium selekcjonowania 

działań może być uwzględnienie tych, które występują na styku pacjent – szpital, zwracanie uwagi na 

działania generujące największe koszty, badanie działań wspomagających realizację strategii szpitala.  

Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania, procesy mogą być odnoszone do całego szpitala, do 

typów świadczeń, bądź konkretnych usług i pacjentów – w  ten sposób może być tworzona hierarchia 

działań i procesów. W celu stworzenia hierarchii działań w szpitalu można oprzeć się na klasyfikacji 

dokonanej przez R. Coopera i R. Kaplana, którzy rozróżnili kilka różnych poziomów działań, takie 

jak: działania dotyczące przedsiębiorstwa, działania dotyczące rodzajów i serii produktów, działania 

dotyczące jednostki produktu. W podobny sposób można opracować hierarchię działań dla szpitala 

uwzględniając specyfikę działalności medycznej (por. tabela 2). 

 

Tabela 2. Hierarchia działań w szpitalu 

1)  Działania dotyczące całego szpitala a) zarządzanie szpitalem, 
b) finanse i rachunkowość szpitala, 
c) utrzymanie i ochrona obiektów. 

2)  Działania dotyczące grupy pacjentów  
 (w określonej komórce organizacyjnej szpitala) 

a) przygotowanie oddziału (np. onkologicznego) na 
przyjęcie pacjentów, 

b) b) opieka pielęgniarska na oddziale.  
3)   Działania dotyczące pacjenta badania diagnostyczne pacjenta, 

badania laboratoryjne pacjenta,  
leczenie pacjenta, 
opieka lekarska nad pacjentem. 

4) Działania dotyczące rodzaju procedury 
medycznej 

a) obsługa techniczna procedury, 
udoskonalanie procedury. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cooper R., Kaplan R., Activity – based systems: measuring the cost 
of resource usage, Accounting Horizons, Septemer, 1992r. 

 

Działania dotyczące całego szpitala to działania obejmujące czynności, których nie można 

przypisać do poszczególnych obiektów finalnych (procedur medycznych, pacjentów i jednostek 

chorobowych). Są one realizowane w celu utrzymania i organizacji procesu leczenia. Są to głównie 

działania związane z zarządzaniem szpitalem. 

Działania dotyczące grupy pacjentów to działania towarzyszące przygotowaniu do badania 

większej grupy pacjentów przebywających na określonym oddziale. Wysokość kosztów będzie w 

pewnych granicach taka sama dla każdej liczby badanych pacjentów. Przykładem takiego działania 

może być „przygotowanie gabinetu rtg”, które składa się z czynności wykonywanych raz dziennie, 

np.: rozgrzewanie aparatów, rozgrzewanie ciemni automatycznych, włączenie lamp bakteriobójczych.  

Działania na poziomie pacjenta są to działania niezbędne w procesie leczenia pacjenta z daną 

jednostką chorobową. Ilość podejmowanych działań na poziomie pacjenta będzie proporcjonalna do 

liczby leczonych pacjentów. Działania te są przyczyną powstawania głównie kosztów bezpośrednich 

(materiałów, energii, robocizny bezpośredniej) tj. indywidualnie związanych z leczeniem określonej 
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liczby pacjentów. W leczeniu każdej jednostki chorobowej będą występowały różne usługi medyczne, 

rozpoczynając od badania diagnostycznego, laboratoryjnego, przez zabiegi medyczne i inne, aż do 

wypisania pacjenta ze szpitala. Cała „linia technologiczna”, czyli od przyjęcia do wypisania pacjenta 

będzie podzielona na odpowiednie czynności medyczne w ramach leczenia danej jednostki 

chorobowej. W leczeniu tych samych jednostek chorobowych może powtórzyć się ten sam zastaw 

procedur medycznych.  

Działania na poziomie procedur medycznych to działania, które wchodzą w skład danej 

procedury medycznej i zależą od jej złożoności. Wykonuje się je w procesie leczenia pacjentów. 

Koszty poszczególnych procedur medycznych składają się na koszt leczenia jednostki chorobowej, 

czyli suma kosztów jednostkowych procedur medycznych tworzy koszt leczenia jednostki 

chorobowej. Koszt całkowity dla tego rodzaju działań będzie funkcją kosztów robocizny 

bezpośredniej zatrudnionego personelu, materiałów bezpośrednich, kosztów wyposażenia 

(użytkowania i napraw), wydatków na szkolenie, ubezpieczenia, a także części kosztów 

administracyjnych oraz innych kosztów pośrednich związanych z wykonywaną procedurą.  

W trakcie precyzowania działań w szpitalu należy dokonać wyboru właściwych jednostek miary 

ilości zasobów wykorzystywanych przez każde działanie, czyli tzw. nośników kosztów zasobów, które 

są łącznikiem między zasobami i działaniami. Wielkość uznana za miarę każdego działania powinna 

być łatwo mierzalna, zrozumiała i proporcjonalna do kosztów rozliczanych przy jej zastosowaniu. 

Nośniki kosztów zasobów pozwalają alokować poszczególne rodzaje zasobów (koszty pośrednie) 

pomiędzy działania, budując dla każdego z nich pulę skumulowanych kosztów rodzajowych 

koniecznych do realizacji działania, co pozwala określić całkowity jego koszt. Nośnikami kosztów 

zasobów są najczęściej jednostki, za pomocą których dokonuje się pomiaru zużycia zasobów.  

W tabeli 3 zaprezentowano przykładowe nośniki kosztów zasobów wykorzystywanych w 

działaniu „przygotowanie gabinetu radiologicznego do badań”. 

 

Tabela 3. „Przygotowanie gabinetu radiologicznego” – nośniki kosztów zasobów 

Kategoria zasobu Nośniki kosztów zasobów 
Praca ilość przepracowanych godzin na wykonanie działania, 

liczba pracowników wykonujących działanie. 
Maszyny i urządzenia  czas pracy aparatu związany z przygotowaniem gabinetu. 
Energia elektryczna zużycie energii na wykonanie działania „przygotowanie gabinetu”. 
Materiały zużycie materiałów na przygotowanie gabinetu. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Powiązania między działaniami i obiektami kosztowymi, takimi jak: procedury medyczne, 

pacjenci, jednostki chorobowe, są ustanawiane za pomocą nośników kosztów działań.  Miary te są 

podstawą do rozliczania kosztów zgromadzonych w pulach kosztowych działań na obiekty finalne 

korzystające z tych działań. Mogą to być mierniki ilościowe, wartościowe, jakościowe. Istotne jest, 

aby były łatwo mierzalne i zrozumiałe. Prawidłowość uzyskiwanych w systemie ABC informacji 
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ekonomicznych jest uzależniona od wyboru najbardziej adekwatnych nośników kosztów działań. 

Błędne określenie tych nośników spowoduje powstanie wadliwej informacji.  

W całym systemie ABC ogromną uwagę przywiązuje się do łańcucha wartości procesów, które 

są niezbędne do realizacji strategicznych celów jednostki oraz do analizy wartości każdego działania. 

W wyniku analizy wartości procesów następuje zidentyfikowanie wszystkich działań zwiększających 

wartość usługi medycznej dla pacjenta, jak też działań nieprzyczyniających się do wzrostu tej 

wartości. Do wzrostu wartości użytkowej przyczyniają się działania, w trakcie których następuje 

faktyczny proces leczenia pacjenta. Inne działania, jak np.: sprzątanie sali na oddziale, 

przygotowywanie posiłków, nie są procesami dodającymi wartość w tym sensie, że zużywają zasoby 

bez dodawania wartości usłudze medycznej. Procesy dodające wartości powinny być optymalizowane 

w zakresie zużycia niezbędnych zasobów, z kolei procesy nieprzysparzające takiej wartości powinny 

być ograniczane i ostatecznie eliminowane z działalności szpitala, co w efekcie spowoduje redukcję 

kosztów leczenia pacjentów.5  

Klasyfikacja działań na przysparzające i nieprzysparzające wartości jest przesłanką tworzenia, 

wybierania i wdrażania rozwiązań poprawiających szeroko rozumianą jakość poszczególnych działań. 

Każde działanie powinno być analizowane pod kątem: nadmiernych kosztów, problemu jakości, 

czasu, wąskich gardeł i usatysfakcjonowania pacjenta. W efekcie takiej analizy powinny zostać 

wypracowane programy uproszczenia przebiegu działania, wyeliminowania działań niedodających 

wartości, zredukowania cyklu czasowego, usuwania wąskich gardeł, rozwijania koncepcji 

alternatywnych rozwiązań i – ostatecznie – redukcji kosztów w drodze ich optymalizacji. 

Dotychczasowa filozofia zarządzania kosztami szpitala jest związana z jego funkcjonalną 

organizacją. Szpital jest postrzegany jako organizacja składająca się z wielu oddziałów i innych 

komórek organizacyjnych. Kwintesencją analizy działań jest natomiast całkowite przeorientowanie 

organizacji z funkcji na procesy. Taka zmiana sposobu myślenia w szpitalu może być podstawą do 

sprawniejszego zorientowania na pacjentów, a przez to może dać większe możliwości zaspokajania 

ich potrzeb. Analiza działań umożliwi przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów 

w szpitalu, prowadzące do przełomowej poprawy osiągniętych wyników (takich jak koszty, jakość, 

szybkość procesu leczenia).  
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1. Ewolucja pojęcia kosztu – rys historyczny 

Koszt (z języka łacińskiego constare – wydawać, kosztować) jest jedną z podstawowych 

kategorii ekonomicznych i stanowi punkt wyjścia myślenia ekonomicznego. Dzieje się tak dlatego, iż 

każde działanie jest immanentnie związane z ponoszeniem kosztów. Nie ma bowiem działań bez 

kosztów. Również przedsiębiorstwo nie może zrealizować nawet najmniejszych zadań bez ponoszenia 

kosztów. Dlatego koszty należą do podstawowych kryteriów wyboru decyzji każdego 

przedsiębiorstwa. 

Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w. stanowił on element tzw. 

rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Początek XX w. to 

czas tworzenia zasad funkcjonowania i struktur organizacyjnych jednostek gospodarczych. W okresie 

tym jednoznacznie zdefiniowano kategorię kosztu oraz ramy koncepcyjne rachunku kosztów. Pojęcie 

kosztu zawężono tylko do wartościowego ujmowania jedynie tych dóbr, które można było zmierzyć 

ilościowo np. koszty zużycia materiałów, płac robotników oraz jego sporadyczne występowanie w 

praktyce gospodarczej. Ówczesny rachunek kosztów skupiał się jedynie na ujmowaniu kosztów 

rzeczywistych dla celów sprawozdawczych oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów jednostkowych 

wyrobów. 

Początek współcześnie rozumianego rachunku kosztów przypada na przełom XIX i XX w. i był 

ona spowodowany postępem technicznym i uprzemysłowieniem, czego wynikiem był wzrost 

zapotrzebowania na metody i techniki pomiaru zysku. Ideą ówczesnego rachunku kosztów była 

kalkulacja kosztów jednostkowych i ustalanie na jej podstawie cen. W roku 1890 A. Marshall 

sformułował pojęcia kosztów stałych i zmiennych oraz długo- i krótkookresowych. Ponadto w 

pierwszej dekadzie XX w. zdefiniowano m.in. pojęcie kosztu własnego działalności gospodarczej, 

rozumianego jako iloczyn ilości dobra zużytego i ceny jego zakupu, pojęcie miejsca powstawania 

kosztów oraz usystematyzowano metody kalkulacji kosztów. Okres ten to również początki tworzenia 



 265 

norm kosztów i koncepcji rachunku kosztów standardowych, mającego późniejsze zastosowanie w 

procesie budżetowania kosztów1. 

Współczesne pojmowanie kategorii kosztu oraz początek teorii współczesnego rachunku kosztów 

należy wiązać głównie z niemieckim uczonym E. Schmalenbachem, który w latach dwudziestych i 

trzydziestych XX w. prowadził liczne prace dotyczące rachunku kosztów. Próbował on m.in. 

zdefiniować pojęcie wydatku, nakładu i kosztu. Według Schmalenbacha koszt to wyrażone 

wartościowo zużycie dóbr, związane z wykonywaniem świadczeń, a głównym zadaniem rachunku 

kosztów i rachunkowości przedsiębiorstwa powinna być kontrola gospodarności kosztów. Innym 

osiągnięciem tego uczonego było stwierdzenie relatywizacji znaczenia kosztów jednostkowych i 

krańcowych oraz roli kosztów stałych w określaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Ponadto w 

roku 1927 opracował on rozwinięty ramowy plan kont, z kontami wyodrębnionymi dla rachunku 

kosztów. Był to kolejny etap dla rozwoju rachunku kosztów, który pozwolił na utworzenie znanych 

obecnie struktur kosztów: rodzajowej, według produktów oraz miejsc powstawania kosztów2. 

 

2. Definicja kosztu w MSR i prawie bilansowym 

W założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych Komitetu 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zawarta jest rozszerzona definicja kosztu zgodnie, z 

którą koszt to zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w formie rozchodu 

lub spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań, powodujące zmniejszenie kapitału 

własnego, z wyjątkiem podziału kapitału na rzecz właścicieli (paragraf 70 pkt. b). Tak rozumiana 

definicja kosztu obejmuje zarówno koszty powstałe w wyniku podstawowej działalności 

gospodarczej, jak i powstałe straty. 

Do kosztów powstałych w wyniku podstawowej działalności gospodarczej zalicza się m.in. koszt 

własny sprzedaży, wynagrodzenia i amortyzację, które zazwyczaj przybierają postać rozchodu lub 

spadku wartości aktywów, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zapasy i rzeczowy majątek 

trwały (paragraf 78), natomiast straty to inne pozycje, spełniające warunki definicji kosztów, które 

mogą, lecz nie muszą powstawać w wyniku podstawowej działalności gospodarczej jednostki. 

Stanowią one zmniejszenie korzyści ekonomicznych i jako takie nie różnią się w swojej istocie od 

innych kosztów, dlatego w założeniach koncepcyjnych KMSR nie są uważane za odrębny składnik 

(paragraf 79). Do start zalicza się m.in. starty wywołane klęskami żywiołowymi, tj. pożar, powódź, a 

także straty powstałe z tytułu zbycia składników majątku trwałego.  

Definicja kosztów obejmuje również straty niezrealizowane, na przykład straty powstałe w 

wyniku wzrostu kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do kredytów zaciągniętych przez 

jednostkę w tej walucie. W przypadku ujęcia strat w rachunku zysków i strat, zazwyczaj przedstawia 

                                                 
1 M. Dobija: Jak kształtowała się współczesna rachunkowość, „Rachunkowość i Finanse” 1998, nr 2. 
2 I. Sobańska: Rozwój systemów rachunku kosztów, RAFIB, Łódź 1998, s. 6-7. 
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się je oddzielnie, gdyż informacje na ich temat są użyteczne przy podejmowaniu decyzji 

gospodarczych. Straty często wykazywane są w wartości netto, po pomniejszeniu o odnośne 

przychody (paragraf 80). 

Analogiczna do założeń KMDR definicja kosztów i strat jest zawarta w polskim prawie 

bilansowym. Ustawa o rachunkowości określa koszty i straty jako uprawdopodobnione zmniejszenia w 

okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do 

zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 

przez udziałowców (art. 3 pkt. 31).  

Tak ujmowane pojęcie kosztu, zawarte w założeniach koncepcyjnych, jak i w ustawie o 

rachunkowości charakteryzuje się kilkoma wspólnymi cechami. Koszt to zmniejszenia korzyści 

ekonomicznych niezależnie od przyczyny, przez co może być rezultatem działania planowego, 

celowego, które prowadzi do zamierzonego celu gospodarczego (koszt podstawowej działalności 

gospodarczej), jak i wynikiem działań nieprzewidzianych, losowych, na które jednostka nie ma 

żadnego wpływu, np. straty nadzwyczajne. Tak postrzegany koszt identyfikuje w rezultacie wielkość 

zmian, jakie zaszły w bilansie zamknięcia danego okresu w porównaniu z bilansem otwarcia. Zmiany 

te mogą prowadzić zarówno do spadku wartości aktywów jednostki, jak też do zmniejszenia kapitałów 

własnych lub zwiększenia zobowiązań3.  

 

3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych 

We współczesnych organizacjach gospodarczych koszty stanowią przedmiot rachunku koszów. 

Kategoria ta nie ma jednoznacznej definicji i jest zwykle określana jako zespół czynności, które 

zmierzają do ustalenia i zinterpretowania wyrażonych w pieniądzu nakładów dokonanych w 

określonej jednostce czasu i z określonym przeznaczeniem. Na czynności te składają się zazwyczaj: 

pomiar i dokumentacja kosztów, ewidencja, rozliczanie, sporządzanie kalkulacji, opracowywanie 

sprawozdań w zakresie kosztów itp. Niektórzy autorzy uzupełniają definicje rachunku kosztów o jego 

cel. Celem tym może być np.: ocena sytuacji, podejmowanie decyzji gospodarczych, pomiar wyniku 

finansowego, wycena produktów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, pomiar kosztów 

poszczególnych działań dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ustalania cen itp.  

Dlatego wykorzystanie kosztów do realizacji tak zróżnicowanych i licznych celów wymaga 

ujęcia kosztów w odpowiednich przekrojach i stosowanie różnych kryteriów ich klasyfikacji. Kryteria 

te wyznaczają zasady podziału oraz agregowania kosztów zależnie od potrzeb informacyjnych, 

analitycznych, kontrolnych itp. danej jednostki gospodarczej4.  

                                                 
3 J. Turyna, B. Pułaska-Turyna: Koszty we współczesnych organizacjach gospodarczych: pojęcia oraz podstawowe kryteria 

klasyfikacyjne, „Problemy rachunkowości”, 2001, nr 1 (4). 
4 Ibidem. 
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Jednym z kryteriów klasyfikacyjnych, istotnych dla rachunkowości zarządczej jest klasyfikacja 

kosztów do celów decyzyjnych. W praktyce gospodarczej występują trzy rodzaje decyzji: 

• decyzje strategiczne, które dotyczą głównie działań podejmowanych w stosunku do 

aktywów trwałych, w związku z czym ich skutki odczuwane są dłużej niż rok, 

• decyzje taktyczne, dotyczą zmian w aktywach obrotowych, które podlegają 

przemianom w okresie jednego roku, a ich konsekwencje dotyczą tylko tego okresu, 

• decyzje operacyjne, dotyczą również aktywów obrotowych, ale ich skutki odnoszą 

się do bardzo krótkich przedziałów czasowych – tygodni, a nawet dni. 

Rachunkowość zarządcza w stosunku do tych rodzajów decyzji gospodarczych pełni rolę 

wspomagającą, a czas charakterystyczny dla rachunkowości pozwala na jej podział na rachunkowość 

zarządczą krótkookresową, wspomagająca informacyjnie decyzje taktyczne i operacyjne i 

rachunkowość zarządczą długookresową wspomagającą decyzje strategiczne5. 

W podejmowaniu decyzji zarówno tych krótko-, jak i długookresowych mają zastosowanie różne 

kategorie, wśród których warto wspomnieć: koszty stałe i zmienne, koszty istotne i nieistotne, koszty 

przesądzone i nie przesądzone oraz koszty utraconych korzyści.  

Podział kosztów na stałe i zmienne wynika z zachowania się kosztów względem zmian 

rozmiarów produkcji lub innej działalności jednostki. Koszty stałe to koszty, które w przyjętym 

okresie czasu pozostają niezmienne w stosunku do rozmiarów działalności przedsiębiorstwa. Do 

kosztów tych najczęściej zalicza się takie składniki kosztów działalności jak: amortyzacja majątku 

trwałego, czynsze i opłaty dzierżawne, podatek od nieruchomości, koszty utrzymana zarządu itp. 

Koszty zmienne są to koszty, które wykazują ścisłą zależność z rozmiarami działalności 

przedsiębiorstwa. Zmiany wielkości działalności ma bezpośrednie odzwierciedlenie w poziomie tych 

kosztów. Do kosztów zmiennych zalicza się najczęściej takie składniki kosztów jak: zużycie 

materiałów, zużycie energii elektrycznej, zużycie paliw, koszty wynagrodzeń bezpośrednich i 

narzutów na te wynagrodzenia itp. 

W rachunkowości zarządczej ważny jest podział kosztów na koszty istotne i nieistotne z punktu 

widzenia podejmowanych decyzji. Podział ten wynika ze znaczenia kosztów w wyborze przyszłych 

wariantów działania. Koszty istotne, zwane również kosztami decyzyjnymi, to takie, które będą 

poniesione w przyszłości jako skutek podjętej decyzji. Przy czym wysokość tych kosztów jest różna 

dla poszczególnych wariantów decyzyjnych. Oznacza to, że koszty istotne mają dwie podstawowe 

cechy: 

• są to koszty ponoszone w przyszłości po podjęciu danej decyzji, 

• ich wysokość jest różna dla poszczególnych wariantów decyzyjnych. 

                                                 
5 W. Baran: Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości SKwP, tom 16 (72), Warszawa 2003, s. 25. 
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Kosztami nieistotnymi, nazywanymi inaczej kosztami niedecyzyjnymi, nie wpływają na podjęcie 

decyzji lub też są one skutkiem podjętej decyzji, lecz ich wysokość jest identyczna dla różnych 

wariantów decyzyjnych. 

Określając koszty istotne i nieistotne należy brać pod uwagę fakt, że klasyfikacja ta dotyczy 

kosztów związanych z określoną decyzją. Oznacza to, koszty nieistotne dla danej decyzji mogą być 

jednocześnie kosztami istotnymi dla innej decyzji. Jest to również związane z szerokością okresu 

decyzyjnego. W krótkich okresach nie wszystkie koszty są istotne dla podejmowania decyzji. Mogą 

one natomiast w długich okresach być kosztami istotnymi dla określonych decyzji6.  

Z klasyfikacją kosztów ze względu na ich znaczenie dla podejmowania decyzji jest związane 

pojęcie kosztów przesądzonych i nieprzesądzonych.  

Koszty przesądzone są kosztami wywołanymi przez wcześniejsze decyzje i stanowią 

nieuniknioną konsekwencję uprzednio podjętych działań. W krótkich okresach wysokość tych 

kosztów nie może być zmieniona, natomiast w długim okresie wysokość ich może ulec zmianie, ale 

tylko poprzez zmianę wcześniejszych ustaleń. Są to więc koszty zapadłe i nieodwracalne. Przykładem 

kosztów przesądzonych może być amortyzacja składników majątku trwałego, gdyż nabycie składnika 

aktywów trwałych powoduje nieuniknioną konsekwencję w postaci dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych przez cały przewidywany okres ich użytkowania.  

Przeciwieństwem kosztów zapadłych są koszty jeszcze nie zapadłe, czyli koszty przyszłe (nie 

przesądzone). Są to koszty, których przedsiębiorstwo może uniknąć, gdyż nie są one zależne od 

wcześniejszych zobowiązań, ani zaangażowania środków. Koszty nie przesądzone są więc zależne od 

podjętych decyzji i dlatego są ważne w procesie ich podejmowania7.  

Przy podejmowaniu decyzji zarządczych należy uwzględnić nie tylko koszty, które zostały 

poniesione w związku z realizacja podjętych decyzji. Niekiedy przy dokonywaniu określonych 

wyborów decyzyjnych należy uwzględnić dodatkowo zmniejszenie dotychczasowych korzyści 

spowodowane wyborem określonego wariantu działania. Z tym związana jest kategoria tzw. kosztów 

utraconych korzyści. Utracone korzyści przedstawiają korzyść, która została utracona w wyniku 

wyboru określonego sposobu działania, przy jednoczesnym zaniechaniu alternatywnego sposobu 

działania. Koszty utraconych korzyści są kalkulowane dla pozycji optymalnych, na przykład 

zachodzących wówczas, gdy przedsiębiorstwo ma w pełni wykorzystane swoje zdolności 

produkcyjne. Tym samym podjęcie działań wymaga rezygnacji z części działań względnie 

oszczędnych, co jest jednoznaczne z utratą potencjalnych korzyści. Koszty te są więc kosztami 

alternatywnymi, gdyż określają one co przedsiębiorstwo traci na skutek odrzucenia lub ograniczenia 

alternatywnego wariantu działania. Przyjęcie nowego wariantu jest uzasadnione wówczas, gdy 

                                                 
6  E. Nowak: Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001,s. 26.  
7 W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska., H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998, s. 71-72. 
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przychód, jaki przedsiębiorstwo osiągnie z jego realizacji, zapewni nie tylko pokrycie kosztów tego 

wariantu, ale także umożliwi odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego wariantu. 

 

4. Uwagi końcowe 

Koszty poniesione w poprzednich okresach są przydatne w podejmowaniu decyzji, lecz nie są w 

pełni wystarczające. Byłyby one całkowicie przydatne, gdyby przyszła działalność przedsiębiorstwa, 

była identyczna, jak ta, którą przedsiębiorstwo realizowało w okresie wcześniejszym. Jednak w 

związku z nieustanną zmianą zewnętrznych i wewnętrznych warunków, działalność przedsiębiorstwa 

różni się, z roku na rok, od tej realizowanej w okresie poprzednim. Wiąże się ona z podejmowaniem 

różnego typu decyzji, np.: 

• ile należy sprzedać wyrobów, aby pokryć koszty całkowite,  

• jaką wielkość produkcji i sprzedaży należy zaplanować, aby osiągnąć określoną 

kwotę zysku,  

• o ile należy zwiększyć sprzedaż, aby uzyskać zakładany przyrost zysku, 

• na jakim poziomie ustalić cenę wyrobów, aby korzystnie wpłynęło to na wielkość 

sprzedaży i zysk,  

• który wyrób produkować, a który wycofać z produkcji itd. 

Podjęcie tych decyzji wymaga wprowadzenia dodatkowych kategorii kosztów, których 

znajomość umożliwia podejmowanie decyzji zarządczych w jednostek. Wśród tych kategorii 

najistotniejsze to koszty: stałe i zmienne, istotne i nieistotne, przesądzone i nie przesądzone oraz 

koszty utraconych korzyści, omówione w niniejszym artykule. 
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NOWOCZESNE SYSTEMY POMIARU I OCENY DOKONAŃ 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Dagmara Kosowska, Anna Gumna  

 

1. Wprowadzenie 

Przemiany zachodzące współcześnie w gospodarce, postęp naukowo-techniczny, zmiany w tech-

nologii informacyjnej, tendencje do zmniejszania barier zarówno formalnych, jak i handlowych w 

dostępie do rynków krajowych oraz nakładające się na to procesy globalizacji stworzyły nowe możli-

wości określenia obszaru działania współczesnego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, tworzenia no-

wych koncepcji skutecznego konkurowania. Stały wzrost wymagań klientów, silna konkurencja, 

szybkie tempo zmian otoczenia, dywersyfikacja odbiorców, złożoność wyrobów powodują, że trwanie 

na tak konkurencyjnym rynku, a co za tym idzie osiągnięcie sukcesu i podniesienie wartości firmy 

wymaga od menedżerów wielkich umiejętności rozpoznawania sytuacji, jak również umiejętności 

wykorzystania efektywnych, nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie, i 

co się z tym wiąże rachunkowość zarządczą. Podstawowe znaczenie dla oceny kadry zarządzającej, 

menedżerów oraz dla oszacowania skutków funkcjonowania organizacji ma pomiar i ocena dokonań.  

 

2. Kryteria konstrukcji miar dokonań 

Zarządzanie organizacją w XXI wieku wymaga od menedżerów stałego monitoringu działalności 

przedsiębiorstwa, badania, czy środki wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i planem, jak rów-

nież, czy osiągane rezultaty różnią się znacząco od założeń strategicznych. Bazą odniesienia dla doko-

nań, tj. efektów działalności firmy są przyjęte przez jednostki normy i standardy, w których stanowie-

niu uczestniczy właśnie rachunkowość zarządcza dostarczając danych o ilościach, przekrojach czaso-

wych i kosztach ze wszystkich dziedzin działalności.  

Nowoczesne systemy pomiaru dokonań powinny ujmować czynniki niezbędne dla osiągnięcia 

wiodącej pozycji rynkowej. Podejmując próbę usystematyzowania nowoczesnych metod pomiaru i 

oceny dokonań w przedsiębiorstwie należy brać pod uwagę finansowe i niefinansowe narzędzia ra-

chunkowości zarządczej i controlingu strategicznego, których stosowanie przyczynia się do wzrostu 

wartości przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia pozycji lidera.  

Miary dokonań powinny być konstruowane z wykorzystaniem następujących kryteriów1:  

• zasadność z punktu widzenia odwzorowywania celów, 

                                                 
1Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, A. Jarugowa [red:], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, 
s. 318-319. 
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• kompletność w aspekcie odzwierciedlenia wszystkich rodzajów dokonań jednostki 

(dokonania nie poddawane ocenie bywają uważane jako drugorzędne), 

• odwzorowywanie danego aspektu dokonań tylko przez jedną miarę (miary złożone, 

łączące wiele kryteriów w jedną całość są mniej zrozumiałe niż miary proste), 

• weryfikalność tj. odwzorowywanie takich aspektów, które jednostka jest w stanie w 

znacznym stopniu kontrolować, 

• zrozumiałość dla użytkownika, 

• koszty gromadzenia danych, 

• terminowość z punktu widzenia możliwości dostosowania informacji we właściwym 

czasie. W niektórych sytuacjach informacja może być bezwartościowa, jeśli nie jest 

podana w określonym momencie, 

• wiarygodność, 

• precyzja odwzorowania. 

Należy przy tym podkreślić, iż czynnikami zapewniającymi komunikatywność prezentacji doko-

nań są w szczególności2: 

• klarowne i nawiązujące do odwzorowywanych celów nazwy miar, 

• podawanie niezbędnych objaśnień do stosowanych terminów, 

• podanie metody zbierania danych oraz podkreślenie adekwatności i obiektywności 

danej miary, 

• podanie liczb porównawczych w odniesieniu do poprzednich okresów i do średniej 

dla grupy jednostek o danym profilu, 

• podawanie informacji o zmianach wprowadzanych do definicji, miar i do sposobu 

prezentacji informacji, 

• podawanie stosowanych standardów oceny, 

• opis określający rangę miary, poziom dokonań ocenianych przy pomocy zbioru miar 

właściwych dla celów jednostki albo dla samej jednostki. 

Pomiar dokonań i komunikowania jego rezultatów znajdzie uzasadnienie we właściwościach ste-

rowania organizacją, jak również w psychologii. Ludzie bowiem mają naturalną tendencję do działa-

nia w sposób, który prowadzi do uzyskania pozytywnej oceny w świetle stosowanych miar3. 

 

3. Narzędzia pomiaru i oceny dokonań 

W literaturze przedmiotu spotkać można wiele nowych, innowacyjnych miar pomiaru i oceny do-

konań w przedsiębiorstwie. Schemat 1 jest próbą usystematyzowania najważniejszych z nich. 

 

                                                 
2 Ibidem, s. 319. 
3 Por. A. A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza, Koncepcje i zastosowania, Łódź 2001, s. 622. 
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Schemat 1. Narzędzia pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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zowania przez przedsiębiorstwo inwestycji, z których stopy zwrotu przewyższają koszt kapitału wy-

magany przez rynek kapitałowy.  

EVA- Economic Value Added- tj. koncepcja ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa. 

Miara EVA jest miarą krótkookresową. Kalkulowana jest dla jednego okresu na podstawie danych z 

przeszłości. Jest ona miernikiem operacyjnym wyniku przedsiębiorstwa. Uwzględnia koszt całego 

zainwestowanego kapitału zarówno własnego jak i obcego. Jest różnicą między faktycznym, a ocze-

kiwanym zyskiem z zainwestowanego kapitału.  

MVA- Market Value Addend- tj. koncepcja rynkowej wartości dodanej. Koncepcja MVA stano-

wi nadwyżkę wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w przedsiębior-

stwie kapitału. Jest miarą o charakterze zewnętrznym, uzależnioną w dużej mierze od decyzji podej-

mowanych przez inwestorów na rynku kapitałowym w oparciu o długookresowe prognozy.  

 

4. Uwagi końcowe 

Nowoczesne mierniki pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie coraz bardziej zyskują na 

znaczeniu wypierając tradycyjne narzędzia analizy finansowo-ekonomicznej. Szacuje się, iż wskutek 

połączenia nowoczesnych finansowych narzędzi pomiaru i oceny dokonań z miernikami niefinanso-

wymi przedsiębiorstwa funkcjonujące na tak zdywersyfikowanym rynku z jakim mamy do czynienia 

w dobie globalizacji, staną się potęgą, liderem na lokalnym, krajowym, międzynarodowym rynku.  

W dzisiejszych czasach kierowanie działalnością przedsiębiorstwa bez dostępu do danych doty-

czących ich funkcjonowania jest niemożliwe. W przypadku braku informacji nie można dokonać oce-

ny zarówno dotychczasowych działań firmy, jak i planować kierunków rozwoju krótko- i długookre-

sowych. Klasyczna księgowość stanowi źródło informacji sprawdzonych, opisujących okres przeszły, 

rachunkowość zarządcza natomiast dostarcza danych pozwalających na analizę i oceną opłacalności 

planowanych przedsięwzięć, a także ułatwia podejmowanie przez menedżerów decyzji. Pomiar doko-

nań ma podstawowe znaczenie dla oceny kadry zarządzającej oraz dla szacowania między innymi 

skutków funkcjonowania organizacji dla otoczenia. Pomiar dokonań jest warunkiem koniecznym do 

kreowania pełnej i racjonalnej odpowiedzialności menedżerów gospodarujących powierzonymi zaso-

bami. Ponadto pomiar dokonań stanowi podstawę określenia formułowania i implementacji polityki 

firmy jak również monitorowania standardów produktu i skuteczności organizacji.  
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1. Wprowadzenie 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze. Zwiększająca się 

ich liczba na rynku, wejście do Unii Europejskiej powodują, że menedżerowie zwracają uwagę na 

instrumenty zarządzania, których dotychczas nie stosowali lub stosowali w niewielkim zakresie. In-

strumentem, któremu warto poświęcić uwagę jest benchmarking, którego głównym celem jest poszu-

kiwanie lidera na rynku i przeprowadzenie działań, które doprowadzą do osiągnięcia podobnej efek-

tywności. 

W praktyce podstawowym podziałem benchmarkingu jest podział na: 

• benchmarking zewnętrzny, zwany konkurencyjnym, 

• benchmarking wewnętrzny, 

• benchmarking funkcjonalny. 

Benchmarking zewnętrzny polega na porównaniu dokonań badanego przedsiębiorstwa z innymi, 

działającymi w tym samym sektorze, mogącymi być potencjalnymi benchmark-partnerami lub konku-

rentami. 

Benchmarking wewnętrzny skupia się na porównaniach wewnątrz organizacji. Dotyczy wyod-

rębnionych zakładów, oddziałów, w których występuje porównywalność zachodzących procesów. 

Benchmarking funkcjonalny poświęcony jest porównaniom przedsiębiorstwa z organizacjami spo-

za sektora, które nie są bezpośrednimi jego konkurentami. 

Pierwszy z wymienionych rodzajów benchmarkingu jest głównym tematem niniejszego artykułu. 

Działania w benchmarkingu zewnętrznym powinny być podzielone na etapy, aby cały proces porów-

nań być odpowiednio zharmonizowany i przyniósł jak największe korzyści. Przykład podział procesu 

porównań pokazuje schemat 1. 

Jak wynika ze schematu 1 benchmarking zewnętrzny jest skuteczny jedynie wtedy, jeśli jest pro-

cesem powtarzalnym co skutkuje tym, że nie ma takiego jednego stanu, gdzie można powiedzieć o 

przedsiębiorstwie, że posiada już w każdej dziedzinie „najlepsze praktyki”. Można było się już spo-

tkać z sytuacjami, że liderzy rynkowi tracili pozycję wiodącego w sektorze, a nawet musieli zakoń-

czyć działalność (np. amerykański Enron, polski EuroFarm, czy być może rosyjski Jukos). 
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Schemat 1. Etapy benchmarkingu zewnętrznego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rolstadas, 1995, s. 257] 

 

2. Wybór porównywalnych przedsiębiorstw 

Pierwszym podstawowym pytaniem, w związku z którym będzie dokonany dobór benchmark-

partnerów, jest: co będzie przedmiotem porównania – procesy, funkcje, produkty, technologie? Naj-

częściej będzie to zależało od zarządu przedsiębiorstwa, który zidentyfikuje najsłabsze ogniwa przed-

siębiorstwa. Jednakże zwraca się uwagę na trzy decydujące czynniki1: 

• znaczna część wykonanych badań musi być związana z poszukiwaniem i doborem 

organizacji, będących obiektem porównań. Jest to bardzo ważny etap działań, deter-

minujący kolejne czynności, 

• porównania zewnętrzne muszą być poprzedzone procesem planowania, aby okazały 

się skuteczne. Badania te są pracochłonne i kosztochłonne, dlatego tez powinny być 

przeprowadzane ostrożnie i wprowadzane do budżetów na dany rok, 

                                                 
1 Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 114 
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• należy postępować zgodnie z prawem i etycznie, uwzględniając politykę przedsię-

biorstwa. Jest to skutek tego, że zdobywanie informacji na rynku o innych jednost-

kach gospodarczych nie może być traktowane jako ich kradzież. 

W Polsce wybór w początkowej fazie będzie polegał na identyfikacji jak największej liczby 

przedsiębiorstw działających w sektorze. Najprościej znaleźć jest te, które działają na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym parametrem identyfikacji przedsiębiorstw działających 

w sektorze jest ich numer według klasyfikacji PKD, składający się z kilku część. Pierwsza część re-

prezentuje rodzaj działalności (np. 15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów), zaś druga jej 

specyfikę (np. 15.96 – liczba 96 oznacza produkcję piwa). 

Po dokonaniu wyboru jednostek należy z nimi nawiązać kontakt. Należy ustalić, w jakim obsza-

rze będą dokonane porównania. Można to uczynić wstępnie telefonicznie, a następnie odwiedzając 

siedzibę jednostki. 

 

3. Zdobywanie danych do porównań 

Zdobywanie danych do porównań stanowi niezwykle pracochłonny i trudny etap procesu bench-

markingu. Szczególnie jest to zauważalne w Polsce, gdzie nie pojawiły się firmy, które zajmują się 

profesjonalnie gromadzeniem informacji w formie bezpłatnej lub płatne (lub jest to nieliczna, nie gwa-

rantująca uzyskania pełnych informacji grupa). Nie oznacza to jednak, że dostęp do informacji o in-

nych przedsiębiorstwach działających w sektorze jest żaden. 

Informacje o przedsiębiorstwach, z którymi zostaną dokonane porównania mogą być uzyskane w 

następujący sposób: 

• powszechne, ogólnie dostępne bezpłatne bazy danych, 

• powszechne, ogólnie dostępne płatne bazy danych, 

• bazy danych dla przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach, 

• materiały pojawiające się w prasie, radiu i telewizji, 

• materiały pojawiające się w Internecie, 

• udział w konferencjach naukowych, sympozjach, 

• udział w corocznych ceremoniach wręczania nagród (np. Lider Rynku). 

Obecnie najłatwiej i najszybciej można zdobyć informacje o spółkach giełdowych. Są to prze-

ważnie informacje o charakterze finansowym, gdyż dostęp do sprawozdań finansowych tych spółek-

jest dość prosty. Można tego dokonać korzystając z rocznych raportów, prospektów emisyjnych, czy 

też Internetu. Sprawozdania finansowe spółek giełdowych prezentowane są na przykład na stronie 

www.parkiet.com.pl. 

Dość żmudnym pozyskiwaniem informacji jest śledzenie informacji zawartych w prasie, radiu i 

telewizji. Staje się bowiem konieczny codzienny przegląd wymienionych mediów. Informacje mało 

istotne dla większości osób mogą dla konkretnej firmy stanowić ważny element porównań. Informacje 
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związane z analizą innych przedsiębiorstw w sektorze mogą pojawiać się zarówno w fachowych cza-

sopismach (np. Businessman), jak i tych, zaliczanych do popularnych. Mogą to być dodatki do gazet 

codziennych, jak np. „Rzeczpospolita” – „Ekonomia i Rynek”. Przydatne mogą być też informacje 

zawarte w programach telewizyjnych, jak np. „Plus Minus”, „Fakty, Ludzie. Pieniądze” czy „Biznes 

Informacje”. 

Istotne w analizach porównawczych są rankingi przedsiębiorstw prezentowane w mediach. Warto 

zwrócić uwagę na coroczne rankingi 500 najlepszych spółek publikowane w „Polityce”. 

 

4. Etyka zdobywania danych i kontaktów z benchmark-partnerem 

W benchmarkingu zewnętrznym zwraca się szczególną uwagę na etykę. Niektóre formy zdoby-

wania informacji mogą bowiem być potraktowane jako półlegalne lub nielegalne. Ze względu na ich 

wymianę z benchmark-partnerem może się okazać, że pozyskana wiedza trafi w niepowołane ręce. 

Wśród praktyk, które można zaliczyć do nielegalnych wymienia się2: 

• fałszywe oferty, 

• stawianie warunków dostawcom, 

• technikę analityczną, 

• fotografowanie, 

• proszenie o prawnie zastrzeżone informacje. 

Fałszywą ofertą określa się uzyskiwanie informacji od własnych klientów na temat ofert, które 

otrzymuje od innych firm. Pozwala to zaoferować konkurencyjne ceny lub warunki umów. 

Dominując w kontaktach z dostawcą w związku z zakupem u niego materiałów lub towarów, fir-

ma może poprzez szantaż „biznesowy” wymuszać informacje o innych jego odbiorcach. 

Źródła informacji powinny być sprawdzane pod względem legalności, ponieważ zdobycie w spo-

sób niezgodny z prawem informacji może powodować niekorzystne konsekwencje. Dotyczy to szcze-

gólnie informacji, które są związane z działalnością badawczo-rozwojową (objętą ochroną praw autor-

skich, ochroną patentową itp.). Jednocześnie powinny one być sprawdzane od strony rzetelności, gdyż 

zamiast pomóc, mogą zaszkodzić. 

Fotografowanie bez zgody przedstawicieli benchmark-partnera jest niedozwolone. W dobie roz-

woju technik fotografowania i filmowania należy przestrzegać zasady unikania potajemnego rejestro-

wania pod postacią zdjęć i filmów. Taki zapis może być potraktowany przez prawo jako szpiegostwo 

gospodarcze. 

Zdobywanie prawnie zastrzeżonych informacji również nie jest zgodne z etyką postępowania w 

benchmarkingu. Nie należy oczekiwać, że do zgodnych z prawem zostaną zaliczone informacje, które 

mogą być wykorzystane przeciw benchmark-partnerowi (zamiast partnerstwa następuje konkurencja) 

lub konkurencji (czyli działania zaliczane do zmowy rynkowej). Przykładowo, mogą to być uzgodnie-

                                                 
2 Bendell T., Boulter L., Goodstadt P., Benchmarking for Competitive Advantage, Pitman Publishing, Londyn 1998, s. 120 
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nia, dotyczące wspólnej polityki cenowej, podziału rynku itp. Zgodnie z wymienionymi przykładami 

do legalnych są zaliczane przypadki, w których następuje zawiązywanie sojuszy, zwanych aliansami. 

W Polsce wiele mówi się o etyce. Często w prasie można znaleźć informacje o różnych nielegal-

nych lub półlegalnych działaniach przedsiębiorstw. Nie dotyczy to tylko małych i średnich przedsię-

biorstw, ale również spółek notowanych na giełdzie warszawskiej. Zdarzają się w praktyce kradzieże 

informacji, które są następnie odsprzedawane na rynku. 

 

5. Uwagi końcowe 

Przydatność benchmarkingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest bezdyskusyjna. W literaturze 

zagranicznej prezentowane są liczne pozytywne przykłady (w tym jako wiodący przypadek firmy 

Xerox). Benchmarking zewnętrzny wymaga szczególnego wysiłku. Jednak może przynieść najwięk-

sze korzyści. Dobrze zorganizowane wewnętrznie przedsiębiorstwo, posiadające systemy wspomaga-

jące zarządzanie, jak controlling czy rachunkowość zarządcza, może szukać dróg rozwoju przez zdo-

bywanie informacji na rynku. W warunkach polskich okazuje się, że jest to niełatwe, ponieważ wyni-

ka to nie tylko z braku tego, że nie ma zorganizowanych instytucji zajmujących się wymianą informa-

cji, ale też z nieufności polskich przedsiębiorców w przekazywaniu jakichkolwiek informacji o sobie. 
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1. Wprowadzenie 

Narzędzia rachunkowości zarządczej, instrumenty controllingu i inne systemy, mające na celu 

poprawę szeroko rozumianej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, powstały z myślą przede 

wszystkim o przedsiębiorstwach produkcyjnych. Literatura przedmiotu również koncentruje się wokół 

zagadnień i problemów dotykających przedsiębiorstwa produkcyjne. Oczywiście ma to swoje 

uzasadnienie w skomplikowanym procesie technologicznym, jakim najczęściej jest proces 

produkcyjny. Nawet rachunek kosztów w swojej tradycyjnej postaci został stworzony głównie z myślą 

o działalności produkcyjnej.  

Na polskim rynku najwięcej firm prowadzi działalność handlową, zapewne jest to związane 

z wciąż rozwijającą się klasą średnią w naszym społeczeństwie, bo przecież w krajach zasobniejszych 

od Polski dominują firmy świadczące usługi. Większość przedsiębiorstw handlowych to zazwyczaj 

firmy małe, rodzinne, gdzie powiązania personalne między właścicielami a samą jednostką 

gospodarczą są bardzo silne. Nie zatrudniają one najczęściej żadnych osób z „zewnątrz” lub tych osób 

jest niewiele. W tych przedsiębiorstwach wprowadzanie zaawansowanych systemów zarządzania typu 

controlling na dzisiejszym etapie rozwoju rynku w Polsce wydaje się bezzasadne. Zupełnie inaczej jest 

w przypadku jednostek handlowych prowadzących działalność na większą skalę. Coraz więcej 

polskich firm handlowych swym zasięgiem obejmuje województwo, region czy cały kraj, lub nawet 

co ma miejsce obecnie na coraz to szerszą skalę wchodzą na rynki zagraniczne. Duże przedsiębiorstwa 

handlowe mają już z reguły rozbudowane struktury organizacyjne i zatrudniają wielu pracowników 

w różnych miejscach prowadzenia swojej działalności, niekiedy w bardzo zróżnicowanym pod 

względem gospodarczym terenie. Te przedsiębiorstwa, aby przetrwać na bardzo konkurencyjnym 

rynku muszą, tak jak i przedsiębiorstwa produkcyjne, wspierać się w swoich działaniach 

nowoczesnymi systemami, pomagającymi zapanować między innymi nad kosztami. Zresztą 

wprowadzając system controllingu do przedsiębiorstw produkcyjnych, wdrażającym ten system 

„zdarza się zapomnieć”, że przedsiębiorstwa produkcyjne również w swoich działach sprzedaży 

zajmują się działalnością handlową, pod wieloma względami niczym nie różniącą się od działalności 

przedsiębiorstw „czysto” handlowych. 

System controllingu powinien obejmować wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa tzn. 

zakupy, produkcję, finanse, działalność bytową, pomocniczą oraz działalność handlową. I tu pojawia 
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się problem, ponieważ większość rozwiązań w zakresie różnych systemów jest dostosowana do 

działalności produkcyjnej, a nie wszystko co się sprawdza w systemach stworzonych dla działalności 

produkcyjnej jest dobre w przypadku działalności handlowej. Części instrumentów controllingu nie da 

się w ogóle zastosować do poprawy zarządzania jednostką handlową, ale niektóre po większych lub 

mniejszych zmianach z powodzeniem można, a wczasach recesji i wciąż zwiększającej się między 

innymi procesem globalizacji konkurencji, trzeba zastosować. 

 

2. Zarządzanie przez ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych 

Jednym z elementów zarządzania poprzez controlling jest koncepcja zarządzania przez tzw. 

ośrodki odpowiedzialności. Zastosowanie tej koncepcji w praktyce pozwala zrealizować funkcje 

zarządzania w sposób skuteczny i jak wykazały dotychczasowe doświadczenia związane 

z wprowadzeniem i stosowaniem tego systemu wystarczająco i kompleksowo. Jednym z warunków 

koniecznych do wprowadzenia ośrodków odpowiedzialności jest konieczność decentralizacji miejsc 

podejmowania decyzji. Już sam fakt zdecentralizowania miejsc podejmowania decyzji ma najczęściej 

pozytywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, choć należy wprowadzić jednocześnie odpowiednio 

skorelowany z możliwościami decyzyjnymi stanowisk pracy system kontrolno-motywacyjny. 

Decentralizacja zarządzania przedsiębiorstwem polega na przekazywaniu „władzy”, czyli możliwość 

podejmowania samodzielnych decyzji na niższe szczeble struktury organizacyjnej.  

W przedsiębiorstwach handlowych taka decentralizacja jest niejednokrotnie stosowana od 

początku funkcjonowania firmy na rynku. Pojawienie się w Polsce większych, prywatnych firm 

handlowych zbiegło się ze zmianami w gospodarce krajowej (przełom lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych). Wraz z tymi zmianami i wejściem na polskie rynki koncernów zachodnich, 

zajmujących się działalnością handlową na dużą skalę, również do Polski dotarły sposoby działania 

i organizowania działalności handlowej od lat wykorzystywane w krajach bardziej rozwiniętych 

przemysłowo (podział regionów na obszary, obszarów na ośrodki, wydzielenie samodzielnych 

przedstawicieli handlowych, itp.). 

Tworzenie ośrodków odpowiedzialności jest zadaniem złożonym. Już samo poprawne określenie 

sposobów wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i odpowiednie ich umiejscowienie 

w strukturze organizacji często decyduje o powodzeniu wprowadzenia całego systemu rachunku 

odpowiedzialności. Należy więc wyodrębnić w przedsiębiorstwie na podstawie odpowiednich 

kryteriów ośrodki odpowiedzialności, które będą wyposażone w odpowiednie środki do prowadzenia 

działalności i będą posiadać autonomię działania. Wyodrębniony ośrodek należy właściwie 

umiejscowić w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.  

W przedsiębiorstwach handlowych o bardziej rozbudowanym obszarze działania i prowadzących 

działalność na szczeblu zarówno hurtowym, jak i detalicznym nie jest przeważnie konieczna zmiana 

dotychczasowej struktury, gdyż praktyka działalności gospodarczej w wyżej opisanej formie wymusza 

na nich stosowanie struktury, która bez większych zmian da się dostosować do potrzeb zastosowania 
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ośrodków odpowiedzialności. Zresztą niektóre zmiany, które nie zostały wprowadzone w momencie 

wdrażania systemu ośrodków odpowiedzialności, w trakcie prowadzenia dalszej działalności 

gospodarczej można wprowadzać bieżąco dostosowując strukturę organizacyjną do specyfiki działania 

danego przedsiębiorstwa handlowego. Przy zachowaniu dotychczasowej struktury najczęściej 

wystarczy odpowiednio „w dół” przekazać możliwości decyzyjne oraz zwiększyć samodzielność 

jednostek organizacyjnych niższego szczebla 

 

3. Rodzaje ośrodków odpowiedzialności 

Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności jest oparte na założeniu, że działalność gospodarcza 

realizowana w danym przedsiębiorstwie może być podzielona na szereg zakresów działalności, przy 

czym wyodrębnione zakresy działalności są ze sobą zintegrowane i składają się na cały proces 

gospodarczy. Z drugiej zaś strony, każdy zakres działalności odznacza się określona specyfiką1. 

Specyfika ta wymaga odrębnego podejścia do poszczególnych rodzajów działań i takie podejście 

ułatwia wprowadzenie ośrodków odpowiedzialności, a każdy ośrodek może mieć różne zadania i 

warunki ich wykonania.  

Wśród wielu definicji ośrodków odpowiedzialności najpełniej ich charakter oddaje definicja 

stwierdzająca, że ośrodek odpowiedzialności może być określony jako jednostka wewnętrzna 

stanowiąca wyodrębnioną część przedsiębiorstwa  (organizacji gospodarczej), przy czym stanowi on 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na której czele stoi zarządzający, który ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie zadań przypisanych tej jednostce. Jednocześnie ma on do dyspozycji 

odpowiednie środki umożliwiające osiągnięcie zadań postawionych przed jednostką. Zarządzający 

ośrodkiem odpowiedzialności przygotowuje odpowiednie decyzje strategiczne dotyczące 

funkcjonowania kierowanej przez niego jednostki, które następnie przedstawia kierownictwu 

jednostki2. W przedsiębiorstwach handlowych często ośrodki odpowiedzialności mogą być przypisane 

do jednego człowieka (np. przedstawiciela handlowego). 

Odpowiedzialność kierownictwa poszczególnych ośrodków odpowiedzialności jest różna, jak 

różne są zadania, uprawnienia czy zakres samodzielności. W zależności od przyjetych kryteriów 

zwykło się wyróżniać następujące rodzaje ośrodków odpowiedzialności: 

• ośrodki odpowiedzialności za koszty, 

• ośrodki odpowiedzialności za wyniki, 

• ośrodki odpowiedzialności za inwestycje. 

                                                 

1 Nowak E. [red.], Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001. 
2 E. Nowak., Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, „Controlling i rachunkowość 

zarządcza” 2000, nr 6. 
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Ośrodki odpowiedzialności za koszty (centra kosztów)  są centami odpowiedzialnymi za poziom 

kosztów. Z reguły ten rodzaj ośrodków pełni rolę podstawowego elementu systemu zarządzania 

poprzez rachunek odpowiedzialności. Tak jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których proces 

produkcji można podzielić na poszczególne etapy i tym etapom przypisać odpowiednio zaplanowane 

(zbudżetowane) koszty. Jest to zrozumiałe ponieważ trudno wymagać od komórek produkcyjnych 

kontrolowania innych czynników niż koszty, ponieważ te jednostki nie mają wpływu na inne elementy 

takie jak np. przychody. W przedsiębiorstwach handlowych, w których przecież nie występuje proces 

produkcyjny, do którego to procesu najczęściej przypisane są ośrodki odpowiedzialności za koszty, 

podstawowym elementem składowym systemu zarządzania poprzez ośrodki odpowiedzialności będzie 

ośrodek odpowiedzialności za zysk. Oczywiście centra kosztowe w przedsiębiorstwach handlowych 

również będą występować, ale przypisane będą, podobnie zresztą, jak to ma miejsce 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, do działów utrzymania ruchu, działu zaopatrzenia, działu 

transportowego, czy nawet do niektórych działów administracyjnych, niezbędnych przy prowadzeniu 

działalności gospodarczej, ale nie mające wpływu na generowanie innych wielkości jak tylko 

kosztowe. Sposób postępowania przy tworzeniu, wyznaczaniu zadań, przypisywaniu zakresu 

obowiązków i późniejszej ocenie dokonań tych  ośrodków będzie podobny do algorytmu 

postępowania przy tworzeniu tych ośrodków w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tego rodzaju 

centra z czasem mogą ewoluować w kierunku ośrodków odpowiedzialności za wyniki, co pozwolić 

może w późniejszych okresach na nadanie im większej samodzielności i lepsze wykorzystanie ich 

zasobów. Oczywiście może okazać się że w danym przedsiębiorstwie i w warunkach w jakich działa 

nie zawsze będzie to możliwe w odniesieniu do wszystkich ośrodków. 

Ośrodki odpowiedzialności za wyniki (centra wynikowe) są ośrodkami bardziej 

skomplikowanymi organizacyjnie niż centra kosztów i w praktyce mogą przyjmować różne formy. 

Najczęściej centra wynikowe traktowane są jako centra zysków, czyli kierownictwo tego typu ośrodka 

odpowiedzialne jest jednocześnie za koszty i przychody oraz starać się musi, aby różnica pomiędzy 

przychodami a kosztami była jak największa na korzyść przychodów. Z powodu nie występowania 

w przedsiębiorstwach handlowych procesu produkcyjnego nie jest zasadne przypisywanie do 

elementarnych komórek organizacyjnych ośrodków odpowiedzialności za koszty  Stąd podstawowe 

znaczenie przy działalności handlowej będą miały ośrodki odpowiedzialności za zyski. I to te ośrodki 

będą tym najmniejszym elementem tworzącym system zarządzania poprzez rachunek 

odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych. Przyjmując standardowe rozwiązania 

i przyjmując typowe zadania i cele dla ośrodków odpowiedzialności za zysk, w przedsiębiorstwach 

handlowych wyróżnić można praktycznie jeden lub dwa duże ośrodki  skojarzone z np. działem 

handlowym i/lub działem marketingu. Można by je było nazwać ośrodkami odpowiedzialności za 

zysk pierwszego stopnia, gdzie za przychód ośrodka uznawany byłby przychód wygenerowany przez 

cały dział handlowy w danym okresie, a za koszty, wartość sprzedanych towarów po cenie zakupu 

i koszty działalności. Jednak specyfika działalności handlowej wymusza przypisanie ośrodków 
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odpowiedzialności często do pojedynczych osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią w imieniu 

firmy handlowej tzw. przedstawicieli handlowych. Dzisiaj w polskich przedsiębiorstwach handlowych 

najczęściej przypisuje się przedstawicielom handlowym „pseudo”3 ośrodki odpowiedzialności za 

przychody. Oznacza to, że wynagrodzenie, szybkość przebiegu drogi awansu, aktualna pozycja 

w strukturze firmy, przedstawicieli handlowych uzależniona jest od wielkości obrotu, jaki potrafią 

wygenerować w danym okresie czasu. Wielkość obrotu, która premiuje uzależniona jest np. od tego 

jaki obrót uzyskają pozostali przedstawiciele handlowi w danym czasie i wtedy następuje odpowiednia 

hierarchizacja według osiągniętych obrotów. Nie zawsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa 

najlepszą formą oceny dokonań przedstawicieli handlowych jest ich ocena na podstawie osiąganych 

obrotów, ponieważ w interesie przedsiębiorstwa leży to aby taki pracownik generował jak największy 

zysk, a nie obrót, choć oczywiście te wielkości są ze sobą powiązane. Dlatego wydaje się, że najlepszą 

metodą rozliczania przedstawicieli handlowych jest przypisanie do ich stanowiska nie ośrodka 

odpowiedzialności za przychód, lecz ośrodka odpowiedzialności za zysk drugiego stopnia. Tym 

wynikiem za który przedstawiciele handlowi powinni być odpowiedzialni nie może być wynik na 

sprzedaży towarów ustalany jako przychód ze sprzedaży towarów minus wartość sprzedanych 

towarów po cenach zakupu, jak to ma miejsce w typowym ośrodku odpowiedzialności za zysk. 

Odpowiedzialni powinni być za zysk ustalony jako różnica pomiędzy marżą osiągniętą ze sprzedanych 

dzięki nim towarom, a kosztami jakie generują oni sami. Rzecz jasna nie można marży traktować jako 

marży jednostkowej, ale marży zrealizowanej przez przedstawiciela jako całości marży przez niego 

wygenerowanej na sprzedaży w danym okresie. 

Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje (centra inwestycyjne) są najbardziej skomplikowanymi 

jednostkami organizacyjnymi w systemie rachunku odpowiedzialności. Są one odpowiedzialne za 

większą liczbę parametrów ekonomicznych aniżeli centrum zysków4. Odpowiadają zarówno za 

poziom kosztów, przychodów (czyli za poziom określonego dla podmiotów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa wyniku operacyjnego), jak i relację wyniku finansowego ośrodka odpowiedzialności 

do wysokości zainwestowanego kapitału. W przypadku wprowadzenia centrum inwestycyjnego 

zachodzi potrzeba decentralizacji kontroli nad większością aktywów przedsiębiorstwa. Podstawowym 

miernikiem oceny takiego ośrodka może być rentowność udostępnionych danemu podmiotowi 

aktywów. Innym miernikiem oceny centrum inwestycyjnego może być zysk rezydualny, czyli zysk 

operacyjny pomniejszony o odsetki ustalone dla wykorzystanych przez ośrodek kapitałów. 

W przedsiębiorstwach handlowych najmniejsze różnice pomiędzy charakterem poszczególnych 

ośrodków odpowiedzialności w stosunku do podobnych ośrodków w przedsiębiorstwach 

                                                 

3 „Pseudo” ośrodki ponieważ w większości przedsiębiorstw handlowych w Polsce nie działają jaszcze kompleksowo 

wdrożone systemy rachunku odpowiedzialności. 
4 H. Buk, Kontrola parametrów finansowych według ośrodków odpowiedzialności, „Przegląd Organizacji” 1995, nr 11. 

  



 284 

produkcyjnych będą wykazywać właśnie ośrodki odpowiedzialności za inwestycje. Wskaźniki 

ekonomiczne, poprzez które te ośrodki są rozliczane są identyczne, choć przy ich interpretacji i ocenie 

należy uwzględniać różnice branżowe. Wskaźniki swoje optymalne wielkości przybierają różne, 

w zależności od tego jaką branżę działalności rozpatrujemy. 

 

4. Uwagi końcowe 

Aby było możliwe poprawne wdrożenie systemu zarządzania poprzez ośrodki odpowiedzialności 

nie wystarczy, ich wyodrębnienie i przypisanie im zadań, określenie odpowiedzialności oraz 

zwiększenie samodzielności. Należy także zapewnić odpowiedni system informacyjny, który sprosta 

wymaganiom, stawianym przed rachunkiem odpowiedzialności. Podstawowym systemem 

informacyjnym jest ewidencja księgowa. Rachunkowość finansowa jest bazą dla wszystkich innych 

systemów i choć zdeterminowana metodą bilansową, to dająca się łatwo i bez znacznych nakładów 

finansowych rozbudowywać w kierunkach wymaganych przez pryzmat zarządzania. W większości 

przedsiębiorstw, niestety będą konieczne zmiany w ewidencji księgowej, mające na celu dostosowanie 

jej dla potrzeb rachunku odpowiedzialności, ponieważ obecnie, w wielu przedsiębiorstwach 

rachunkowość finansowa jest ukierunkowana głównie na potrzeby prawidłowego ustalania dochodu, a 

więc pod kątem podatkowym. Duża część informacji generowana może być również w sposób 

pozaksięgowy. 

Równie istotne, jak inne elementy zarządzania przez ośrodki odpowiedzialności, jest stworzenie 

odpowiednich metod motywowania. System rachunku odpowiedzialności musi być skorelowany 

z jasnym, przejrzystym i co jest niezmiernie ważne - niezmiennym w czasie systemem nagradzania za 

osiągnięte wyniki. Aby system motywacyjny dał spodziewane efekty, jego podstawą powinna być 

odpowiednia metoda kontrolowania dokonań poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. 

Powszechną metodą kontrolowania ośrodków odpowiedzialności jest budżetowanie, a następnie 

analiza ewentualnych odchyleń. Metody te bez problemów można zastosować w przedsiębiorstwach 

handlowych. Należy tylko uwzględniać specyfikę działalności handlowej.  
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KONTROLA  FINANSOWA  KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI  

W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

 

Sylwia Łęgowik –Świącik 

Politechnika Częstochowska, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej 

 

1. Wprowadzenie 

Wprowadzenie obowiązku stosowania kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów 

publicznych jest konsekwencją dostosowania polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej. 

Kontrola finansowa jest regulowana przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o 

rachunkowości. Ponadto wymagania odnoszące się do kontroli finansowej określają również 

„Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”. W świetle nowych 

uregulowań prawnych w polskim systemie prawnym kontrola kosztów staje się ważnym elementem 

sprawnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. 

 

2. Rola kontroli finansowej w jednostkach budżetowych 

Sprawnie działający system kontroli finansowej umożliwia prawidłowe zarządzanie jednostką 

budżetową. Pozwala również na poprawę skuteczności i wydajności gospodarowania środkami 

publicznymi. Zgodnie ze „Standardami kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej” kontrola 

wewnętrzna obejmuje „całość zasad i procedur przewidzianych i przyjętych przez kierownictwo 

jednostki, aby uzyskać zapewnienie, że: 

• jednostka osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, 

• jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz z aktami wewnętrznymi i 

wytycznymi kierownictwa, 

• zasoby finansowe i informacje jednostki są chronione, 

• zapobiega się i wykrywa błędy i nieprawidłowości, 

• informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone terminowo”1. 

Na mocy art.35a ust.2 ustawy o finansach publicznych2 kontrola finansowa polega  

na przestrzeganiu procedur kontroli oraz przeprowadzaniu wstępnej oceny celowości zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, a także badaniu i porównywaniu ze stanem 

wymaganym faktycznego pobierania i gromadzenia środków publicznych. Kontrola finansowa w 

                                                 
1 „Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, Załącznik do Komunikatu Ministra 

Finansów, www.mofnet.gov.pl/-liles-/informatory/kontrolafinansowa/skf.pdf. 
2 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 r. 
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jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje również dokonywanie wydatków  

ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych, zwroty środków publicznych, 

prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie odpowiednich procedur kontroli. 

Biorąc pod uwagę przytoczone definicje można stwierdzić, iż kontrola finansowa jest częścią 

kontroli wewnętrznej, odnoszącą się do procesów gromadzenia i rozdysponowania środków 

publicznych i gospodarowania mieniem. 

 

Schemat 1. Rodzaje kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych 
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PRZYKŁADOWE  RODZAJE  KONTROLI  W  JEDNOSTKACH  SEKTORA FINASÓW  
PUBLICZNYCH 
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na kryterium podmiotu 
 

Klasyfikacja kontroli ze względu na czas 
rozpoczęcia kontroli w stosunku  
do okresu zakończenia procesu 

Prowadzona  
w obrębie danej 
jednostki w 
formie nadzoru 
służbowego przez 
kierownictwo  
i pracownik. Ma 
za zadanie 
sprawdzenie czy 
założone przez 
jednostkę cele 
zarządcze zostały 
osiągnięte  
w sposób 
efektywny i 
wydajny przy 
zachowaniu 
wymogów 
prawnych. Ma  
dostarczać 
inform.niezbędny
ch do zarządzania 

Przeprowadzana 
jest przez 
podmioty kontroli 
zewnętrznej tj. 
usytuowane poza 
daną jednostką. 
Często kontrolę 
zewnętrzną 
realizują 
wyspecjalizowane 
do tego typu 
działalności firmy 

Nazywana 
również kontrolą 
ex-ante, oznacza 
kontrolę 
przyszłych oper. 
gospodarczych na 
pods. dostępnej 
dokumentacji. Jest  
przeprowadzana  
przed podjęciem 
decyzji o 
charakter.finanso
wym. Art.35 ust 1 
pkt.4 ustawy  
o finan. 
publicznych 
nakłada 
obowiązek 
sprawowania 
kontroli wstępnej 
na głównego 
księgowego. 

Określana także 
kontrolą ex-post, 
polega na 
podejmowaniu 
działań 
kontrolnych 
nakierowanych na 
wykrycie 
nieprawidłowości 
formalnych  
i merytorycznych 
oraz wskazanie 
osób za nie 
odpowiedzialnych
. Zgodnie z art. 
28a ust.1 
odpowiedzialny 
za kontrolę 
następczą jest 
kierownik 
jednostki. 

Kontrola 
wewnętrzna 

Kontrola 
zewnętrzna 

Kontrola 
następcza 

Kontrola 
wstępna 



 287 

Z definicji, jednostka budżetowa3 rozlicza się metodą brutto, co oznacza, że nie może 

przeznaczyć swoich przychodów na pokrycie poniesionych kosztów, natomiast koszty są z reguły 

większe od przychodów. Wynika stąd, że działalność jednostek budżetowych nie jest nastawiona   

na osiągnięcie zysku, lecz na realizację określonych celów społecznych i publicznych. 

 

3. Koszty działalności jako obiekt kontroli w jednostkach budżetowych 

Jednostka budżetowa, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych, jest 

zobowiązana do prowadzenia kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Jednym z wielu obiektów 

kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych jest kontrola kosztów. 

Rozpatrywanie kosztów w jednostkach budżetowych dostarcza przede wszystkim informacji  

o efektywności i wydajności działania jednostki. 

Według Colina Drury koszty można podzielić na trzy kategorie: koszty dla wyceny zapasów, 

koszty dla podejmowania decyzji oraz koszty dla celów kontroli4. Alicja Jarugowa stwierdza,  

iż pojęcie kosztów wiąże się z obiektem, działaniem lub efektem na przykład wytworzonym 

produktem czy świadczoną usługą5, natomiast Mieczysław Dobija zauważa, że koszty dotyczą 

poświęcenia jednej wartości na rzecz uzyskania innej wartości6. Biorąc pod uwagę wspomniane 

kategorie można stwierdzić, iż celem pomiarów kosztów w sektorze finansów publicznych jest 

wycena świadczonych usług oraz planowanie i kontrola gospodarki finansowej w jednostkach 

budżetowych. 

 

Tabela 1. Klasyfikacja kosztów według ustawy o rachunkowości 

KLASYFIKACJA KOSZTÓW WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

Koszty i straty 

Rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, 
w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i 
rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia 
jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub 
właścicieli. 

Pozostałe koszty operacyjne 

Rozumie się przez to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną 
jednostki, a w szczególności koszty związane z działalnością socjalną, ze 
zbyciem środków trwałych, z odpisem należności  
i zobowiązań przedawnionych, nieściągalnych, umorzonych, a także 
z odszkodowaniami, karami i grzywnymi. 

Straty nadzwyczajne 

Rozumie się przez to straty powstałe na skutek zdarzeń trudnych  
do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z 
ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie art.3 pkt31, art.3 pkt.32 i art.3 pkt.33 ustawy o rachunkowości  

Dz. U. Nr 76, poz.694 z 2002r. z późn. zm. 

                                                 
3 W myśl art. 18 ustawy o finansach publicznych w formie jednostki budżetowej są organizowane jednostki sektora finansów 

publicznych, których wydatki są pokrywane z budżetu, a dochody stanowią dochody  budżetu. 
4 C. Drury, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995 r. s. 38 
5 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbior. pod red. A. Jarugowej, SKwP,  Warszawa 2000r., s.25 
6 M. Dobija, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996r., s.23 
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sektorze finansów publicznych obok pojęcia kosztu 

funkcjonuje pojecie wydatku. Ustawa o finansach publicznych nie definiuje terminu wydatki 

publiczne. Na podstawie art. 4 tejże ustawy można jednak wywnioskować, że wydatki publiczne 

stanowią zużycie środków publicznych inne niż rozchody budżetu. 

 

Schemat 2. Rodzaje wydatków budżetowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 69 ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. 

 Dz. U. Nr 15 poz.148 

 

Zarówno koszty działalności jednostek budżetowych jak i wydatki ujmowane są zgodnie  

z podziałką klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów7. Klasyfikacja 

wydatków jest prowadzona według działów rozdziałów i paragrafów. Numeracja paragrafów 

wydatków składa się z czterech cyfr, przy czym ostatnia cyfra paragrafów wydatków może być cyfrą 

od 1 do7, co oznacza ,że wydatek jest finansowany z środków bezzwrotnych pochodzących z Unii 

Europejskiej, pożyczek i kredytów zagranicznych, darowizn i grantów przyznanych Polsce przez inne 

kraje8. Ostatnia cyfra paragrafów wydatków może być również zerem, oznacza to, że wydatek 

sfinansowany jest z innych źródeł niż wyżej wymienione, na przykład ze środków własnych. 

W myśl rozporządzenia ministra finansów z 18 grudnia 2001 r., w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżet państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych9, jednostki budżetowe mogą ewidencjonować 

koszty na kontach zespołów 4,5 i 7. Jak wynika z cytowanego  rozporządzenia, jednostki budżetowe 

mogą prowadzić ewidencję kosztów grupowanych w układzie rodzajowym, według miejsc 

                                                 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz. U. Nr 59 poz.688 z 2000 r. z późn. zm. 
8 K Winiarska, A.J. Wołoszyn, Rachunkowość budżetowa, DW ABC, Warszawa 2002 r., s 22 
9 Dz. U. Nr 153 poz. 1752 z 2001r. 

WYDATKI  BUDŻETU 

Majątkowe Na obsługę długu Bieżące 

- Wydatki na zakup  
i objęcie akcji 
udziałów oraz 
wniesienie wkładów 
do spółek prawa 
handlowego. 
- Wydatki 
inwestycyjne. 

- Subwencje ogólne 
dla jednostek 
samorządu 
terytorialnego. 
- Wynagrodzenia 
i uposażenia wraz 
z narzutami. 
- Zakupy towarów 

- Obsługa obligacji 
komunalnych. 
- Oprocentowanie 
zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 
- Wypłaty związane  
z poręczeniami  
i gwarancjami. 
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powstawania kosztów lub prowadzić pełną ewidencję kosztów. Grupowanie kosztów wyłącznie za 

pomocą kosztów rodzajowych jest najprostszą metodą ujęcia kosztów, bowiem wymaga 

najmniejszych nakładów pracy przy ewidencji i dokumentacji. Aczkolwiek informacje uzyskane przy 

pomocy kosztów rodzajowych są zawężone i „wskazują wyłącznie na rodzaj poniesionego kosztu,  

nie wskazując natomiast celu, w jakim go poniesiono”10. 

 

Tabela 2. Klasyfikacja kosztów według planu kont jednostek budżetowych 

KLASTFIKACJA  KOSZTÓW WEDŁUG PLANU KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

Koszty wg 
rodzaju 

400 

Konto służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. 
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu 
finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb 
planowania, analizy i sprawozdawczości. 

Amortyzacja 401 

Konto służy do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych , od których odpisy 
umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek 
amortyzacyjnych. 

 

K
os
zt
y 
w
ed
łu
g 
ro
d
za
ju
 

Rozliczenie 
koszów 

490 
Konto może być prowadzone  zarówno w jednostkach 
nieprowadzących kont zespołu 5 jak i w jednostkach prowadzących 
pełną ewidencję kosztów. 

Koszty 
działalności 
podstawowej 

500 

Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej. Do konta 
jest prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie 
kosztów poszczególnych rodzajów działalności oraz ustalenie struktury 
kosztów działalności podstawowej według pozycji kalkulacyjnych. 

Koszty 
działalności 
pomocniczej  

530 

Konto służy do ewidencji kosztów działalności prowadzonej przez 
komórki jednostki których, celem jest świadczenie usług, wytwarzanie 
energii i materiałów na własne potrzeby, wykonywanie we własnym 
zakresie inwestycji oraz pełnienie innych funkcji pomocniczych. 

Koszty 
zarządu 

550 
Konto służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych  
z zarządzaniem jednostką jako całością oraz kosztów ogólnych 
dotyczących danej jednostki jako całości. 

K
os
zt
y 
w
ed
łu
g 
ty
pó

w
 d
zi
ał
al
n
oś
ci
 

Rozliczenie 
kosztów 
działalności 

580 
Konto służy do porównania kosztu wytworzenia poszczególnych 
produktów lub ich grup z wartością wytworzonych produktów 
wyrażoną w cenach ewidencyjnych. 

Przychody  
i koszty 
finansowe 

750 

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów 
budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. 
Na stronie Wn ujmuje się między innymi odpisy przychodów z tyt. 
dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych. 

P
rz
yc
ho

dy
 i 
ko

sz
ty
 

ic
h
 u
zy
sk
an

ia
 

Pozostałe 
przychody  
i koszty 

760 

Konto służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych 
bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki, w tym wszelkich 
innych przychodów niż podlegających ewidencji na innych kontach 
zespołu 7. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r., w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżet państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Załącznik 2, Dz. U. 
Nr 153 poz. 1752 z 2001r 

                                                 
10 K. Winiarska, Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk  2001 r., s. 148 
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Ujęcie kosztów według miejsc powstawania umożliwia uzyskanie szerszej informacji zarówno w 

ujęciu jakościowym jak i ilościowym. Ewidencja kosztów według miejsc powstawania  

w jednostkach budżetowych pozwala między innymi na11: 

• wykazanie związku pomiędzy kosztem i celem, dla osiągnięcia którego zostały 

poniesione, 

• wyodrębnienie kosztów funkcji, związanych z zasadniczym przedmiotem 

działalności, 

• wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty. 

Ponadto w jednostkach budżetowych prowadzi się ewidencje analityczną wydatków  

i kosztów. Ewidencję wydatków prowadzi się w specjalnych urządzeniach księgowych, którymi  

są karty wydatków i rejestry wydatków12. Rejestry wydatków prowadzi się oddzielnie dla każdego 

rozdziału klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na paragrafy. Natomiast karty wydatków  

są prowadzone odrębnie dla każdego paragrafu w ramach danego rozdziału. Jednostka budżetowa 

może również prowadzić rejestry kosztów dla poszczególnych rozdziałów z uwzględnieniem  

ich paragrafów. Ewidencja analityczna kosztów i wydatków musi być zgodna z zapisami na kontach 

syntetycznych, czyli na subkoncie wydatków rachunku bieżącego jednostki budżetowej. Prawidłowo 

prowadzona ewidencja analityczna umożliwia bieżącą kontrolę wszystkich kosztów i wydatków  

w jednostce. 

 

4. Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych jednostki budżetowej 

Koszty w księgach rachunkowych jednostki budżetowej ujmowane są zgodnie z zasadą 

memoriałową. Na podstawie art.6 ust.1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki 

należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty 

związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Wydatki jednostki budżetowej są natomiast ujmowane według zasady kasowej, czyli w terminie 

zapłaty. Zgodnie z art. 105 ust.1 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów 

publicznych są zobowiązane do realizacji wydatków poprzez obciążenia rachunków bankowych. 

Wynika z tego, iż ewidencji księgowej podlegają wydatki zrealizowane na wyodrębnionych do tego 

celu rachunkach bankowych. 

Zrealizowane wydatki budżetowe ewidencjonuje się na stronie Ma konta 223 „Rozliczenia 

wydatków budżetowych”. Saldo konta „Rozliczenia wydatków budżetowych” okresowo przenosi  

się na konto 800 „Fundusz jednostki”, co oznacza, iż suma zrealizowanych wydatków co miesiąc 

powiększa „Fundusz jednostki”. 

 

                                                 
11 Ibid., s. 149 
12 K. Winiarska, A.J. Wołoszyn, Op. cit.,s. 238 
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Schemat 3. Ewidencja przeniesienia zrealizowanych wydatków budżetowych 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r., w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżet państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Załącznik 2, Dz. U. 
Nr 153 poz. 1752 z 2001r. 

 

Natomiast koszty w jednostce budżetowej są przenoszone na koniec roku budżetowego  

na konto 860 „zyski i straty nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki 

budżetowej zostaje przeniesiony w nowym roku na konto „Fundusz jednostki” pod datą przyjęcia 

sprawozdania finansowego. Po tej operacji  konto „Fundusz jednostki” nie wykazuje salda. Na koncie 

„Fundusz jednostki” może powstać saldo, gdy w jednostce pozostają zapasy magazynowe  

lub na koniec roku jednostka posiada należności z tytułu dochodów budżetowych. 

  

5. Uwagi końcowe 

Kontrola kosztów ma za zadanie motywowanie kierownictwa do podejmowania działań 

służących zwiększeniu wydajności i efektywności realizacji celów. Uchwycenie właściwej proporcji 

pomiędzy „poziomem ograniczeń, a stopniem swobody utrzymuje koszty na rozsądnym poziomie”13. 

Jedna z postaci racjonalnego gospodarowania mówi, że „dążenie do jak najlepszego wykorzystania 

postawionych do dyspozycji jednostki kosztów i zasobów w celu zapewnienia największej 

efektywności działania”14 jest zasadą, którą powinni stosować kierownicy jednostek sektora finansów 

publicznych przy konstruowaniu systemów kontroli finansowej. 

Kontrola kosztów powinna obejmować także prawidłowość i kompletność dokumentacji 

księgowej, porównywanie kosztów planowanych z poniesionymi oraz celowość poniesionych kosztów 

i ich rozliczenie w czasie. Koszty stanowią również element wyniku działalności jednostki budżetowej 

dlatego należy je rozpatrywać, uwzględniając ich wpływ na wielkość straty lub niedoboru zwłaszcza, 

gdy wiąże się to z koniecznością dofinansowania. 

 

                                                 
13 K. Winiarska, Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk  2001 r., s. 155 
14 Z. Fedak, Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, Cz. II, SKwP, Warszawa 1996r., s. 137 

 „Fundusz jednostki”  800  

„Rozliczenie wydatków 
budżetowych” 223 

Okresowe lub roczne przeniesienie,  
na podstawie sprawozdań budżetowych, 
zrealizowanych wydatków budżetowych 



 292 

Literatura 

1. Dobija M., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996r. 

2. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995 r. 

3. Fedak Z., Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, Cz. II, SKwP, Warszawa 1996r. 

4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbior. pod red. A. Jarugowej, SKwP, 

Warszawa 2000r. 

5. „Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, Załącznik do 

Komunikatu Ministra Finansów, www.mofnet.gov.pl/-liles-/informatory/kontrolafinansowa 

/skf.pdf. 

6. Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, DW ABC, Warszawa 2002 r. 

7. Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk  2001 r. 

 

Akty prawne 

1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 r. 

2. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z 2002r. z późn. zm. 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz. U. Nr 59 poz.688 z 

2000 r. z późn. zm. 

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r., w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżeut państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, , Dz. U. Nr 153 poz. 

1752 z 2001r 

 

 



 293 

 

KOSZTY NIEWYKORZYSTANYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 

W RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 

 

Zbigniew Miklewicz 

Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonomii Porównawczej 

 

1. Znaczenie kosztów niewykorzystanych zdolności  produkcyjnych 

Omawiany problem ma istotne znaczenie dla ekonomiki przedsiębiorstwa wynikający z 

bezpośrednich i pośrednich konsekwencji sposobu ewidencji, pomiaru i prezentacji. Pomijany jest w 

tym momencie sam aspekt materialny powstawania tych kosztów, czyli ponoszenie wydatków 

eksploatacyjnych i personalnych nie znajdujących pokrycia w produkcji i sprzedaży. Należy 

postulować, aby poziom i struktura wyposażenia majątkowego oraz zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

odpowiadały możliwościom wykorzystania czynników produkcji. Optymalizacja zależności między 

mocami produkcyjnymi, produkcją  i sprzedażą wymaga ciągłej restrukturyzacji operacyjnej, ale 

nawet w takich warunkach nie można wykluczyć powstania przejściowej nadwyżki mocy z powodu 

dynamiki otoczenia rynkowego. Nie mniej jednak punktem wyjścia niniejszych rozważań jest fakt 

istnienia takich kosztów w przedsiębiorstwie. 

Bezpośrednią konsekwencją z punktu widzenia rachunkowości jest wpływ tej pozycji na koszty 

wytwarzania, a w konsekwencji wycenę zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku.  Zgodnie z 

art. 28 ust. 3 uor przyjmuje się zasadę, że koszty niewykorzystanych zdolności nie są zaliczane do 

technicznych kosztów wytwarzania, lecz do kosztów danego okresu sprawozdawczego. Takie 

rozwiązanie wpływa negatywne na poziomu wyniku finansowego tego okresu, ponieważ część 

kosztów ponoszonych w procesie wytwarzania nie jest aktywowana w wycenie zapasów. Istotnym 

aspektem jest także sposób prezentacji tych kosztów w rachunku zysków i strat (np. jako element 

kosztu własnego sprzedanych produktów lub pozostałych kosztów operacyjnych), co zmienia 

strukturę wyniku. W szerszym ujęciu należy mieć także na względzie konsekwencje dla wyceny 

majątku firmy i ustalenia podstawy opodatkowania. 

Dla controllingu kluczowe znaczenie ma wybór adekwatnej do charakteru procesów 

produkcyjnych definicji i sposobu pomiaru kosztów oraz ich rozłożenie na komórki organizacyjne i 

produkty. Wybór rozwiązań w tym obszarze przenosi się także na problematykę porównywalności 

kalkulacji w czasie, adekwatnej kalkulacji poszczególnych asortymentów oraz przeniesienia kosztów 

niewykorzystanych zdolności na etapie wytwarzania półproduktów na kalkulację wyrobów finalnych. 

Analityczne ujęcie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wymaga analizy czasu pracy 

i wydajności, czyli kluczowych parametrów operatywnego zarządzania produkcją. Zasadny jest 

postulat, aby obydwa podejścia – księgowe i controllingowe - tworzyły spójny system, który pozwoli 
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na efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi i odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa w sprawozdawczości finansowej. Niemniej jednak zaprezentowane 

studium przypadku wskazuje na liczne problemy prawne, które w istotny sposób utrudniają jego 

spełnienie.  

 

2. Model rozliczania zdolności produkcyjnych stosowany w badanej jednostce gospodarczej 

Problematyka ewidencji, rozliczania i prezentacji kosztów niewykorzystanych mocy 

produkcyjnych zostanie przedstawiona na podstawie studium przypadku dużego przedsiębiorstwa 

przemysłowego wytwarzającego półprodukty i wyroby finalne. Półprodukty są częściowo zużywane 

na dalszych etapach przetwarzania, a w pozostałej ilości stanowią samodzielny przedmiot sprzedaży.  

Powoduje to konieczność wyboru zakresu ewidencji zdolności produkcyjnych. W latach ubiegłych 

koszty niewykorzystanych mocy rozliczano jedynie w odniesieniu do zasobów zaangażowanych w 

sferze wytwarzania wyrobów finalnych. Wraz z wdrożeniem SAP R3 powstały przesłanki pełnego 

rozliczenia półproduktów, również w sferze wytwarzania. Wydaje się, że takie podejście najlepiej 

odpowiada rzeczywistym warunkom operacyjnym. Pozwala, przede wszystkim, na analizę 

wykorzystania zasobów majątkowych i kadrowych na wszystkich etapach wytwarzania.  

Kolejnym istotnym problemem metodycznym ewidencji jest wybór metody pomiaru potencjału 

produkcyjnego i poziomu jego wykorzystania. Standardowe podejście do tego problemu bazuje na 

definiowaniu tych kategorii w jednostkach ilościowych (tonach). Nie mniej jednak takie rozwiązanie 

powoduje, że z punktu widzenia controllingu produkcji poza obszarem obserwacji pozostają czynniki 

kształtujące wolumen produkcji: czas pracy instalacji produkcyjnych oraz ich wydajność. Dlatego w 

celu otrzymania informacji pozwalającej na efektywne sterowanie produkcją wybrano model pomiaru 

bazujący na ewidencji zadanego i faktycznego czasu pracy – zarówno instalacji produkcyjnych, jak i 

pracowników – oraz normatywnej średniej wydajności. Tym samym moce produkcyjne są 

definiowane jako ilość produkcji możliwej do wytworzenia w warunkach wykorzystania 

dyspozycyjnego czasu pracy (bez czasu remontów i uzasadnionych przestojów technologicznych) oraz 

utrzymania średniej normatywnej wydajności na maszynogodzinę. Otrzymuje się w ten sposób na 

każdym poziomie przetwarzania obiektywny (zdeterminowany technologicznie) poziom mocy 

produkcyjnych obliczony analitycznie w oparciu o zadane parametry czasu pracy i wydajności 

(zdolności produkcyjne = możliwa produkcja = ilość maszynogodzin x średnia wydajność). 

Przedstawione podejście pozwala określić ten obszar jako autonomiczną sferę controllingu 

produkcji, w której takie problemy jak: postawienia instalacji do dyspozycji (alternatywnie wyłączenie 

z produkcji), czas wykorzystania instalacji (badanie struktury czasu pracy) lub wydajność (przyczyny 

niższej wydajności) stają się przedmiotem analiz techniczno-ekonomicznych. Realizacja produkcji w 

kolejnych okresach rozliczeniowych pozwala na porównanie faktycznie realizowanych parametrów 

(produkcja, czas pracy, wydajność) z wielkościami zadanymi na etapie definiowania mocy 

produkcyjnych.  
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Wycena kosztów niewykorzystanych mocy dokonywana jest po zamknięciu okresu 

sprawozdawczego przez odpowiednią alokację kosztów wydziałowych. Koszty są dzielone na dwa 

segmenty – jeden obejmujący koszty pracy (wynagrodzenia, narzuty, opieka zdrowotna, odpisy na 

fundusz socjalny) i drugi koszty materialne (amortyzacja, usługi obce, zużycie pozostałych  

materiałów, i in.). Pierwszy  służy do wyceny stawki roboczogodziny, a drugi - maszynogodziny. 

Rzeczywista suma odpowiednich kosztów wydziałowych jest dzielona przez liczbę dyspozycyjnych 

(planowanych) na danym stanowisku roboczym maszyno- i roboczogodzin. Część kosztów 

odpowiadająca ilości godzin wykorzystanych w procesach produkcji odnoszona jest na produkowane 

produkty, a pozostała odpowiednio do ilości godzin niewykorzystanych na skutek nieplanowanych 

postojów lub obniżonej wydajności przenoszona jest na konto kosztów niewykorzystanych mocy.   

Koszty niewykorzystanych mocy są kwalifikowane jako osobna pozycja na poziomie kosztu 

własnego sprzedanych produktów i rozbijane na indeksy produktowe stosownie do wartości 

technicznego kosztu wytworzenia danej grupy produktowej. Technicznie wykonywane jest to cyklem 

rozliczeniowym w module R3 (COPA). Takie rozwiązanie budzi jednak liczne komplikacje, ponieważ 

system może technicznie uwzględniać jedynie dane wartościowe oraz nie „widzi” danych kosztowych 

(ilość produkcji, zużycie, normy, i in.). Dlatego brak jest klucza podziału dla kosztów 

niewykorzystanych mocy półproduktów, które nie są sprzedawane (np. energia cieplna). Ponadto w 

wypadku wysokich kosztów z tego tytułu i niskiego przychodu ze sprzedaży (np. jeden z głównych 

półproduktów - kwas siarkowy) koszt niewykorzystanych mocy bardzo silnie obciążają koszt własny 

sprzedawanych produktów. Tym samym alokacja kosztów niewykorzystanych mocy jest znacznie 

utrudniona. Dlatego jest obecnie rozważana alternatywa kwalifikowania kosztów niewykorzystanych 

zdolności produkcyjnych do pozostałych kosztów operacyjnych. Wydaje się, że pierwszym 

pozytywnym efektem będzie wyeliminowanie problemów związanych z rozliczaniem na indeksy 

asortymentowe, a tym samym poprawa wartości poznawczej kosztu wytworzenia oraz ustabilizowanie 

poziomu i struktury tego parametru w czasie (wyłączenie doraźnych wahań kosztu jednostkowego 

wynikających z przejściowych zmian popytu i co za tym idzie poziomu wykorzystania zdolności 

produkcyjnych). Drugą istotną zaletą takiej kwalifikacji będzie połączenie w obszarze pozostałych 

kosztów operacyjnych prezentacji efektów restrukturyzacji w wymiarze majątkowym (tworzenie i 

rozwiązywanie rezerw na majątek produkcyjny, czyli techniczna strona zdolności produkcyjnych) 

oraz operacyjnym (prezentacja kosztów niewykorzystanych zdolności, czyli operacyjna strona tego 

problemu).  

Reasumując należy stwierdzić, że w omawianym przedsiębiorstwie wdrożono system ewidencji i 

rozliczania zdolności produkcyjnych, który pozwala na głębokie analityczne zdiagnozowanie poziomu 

wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz szczegółową wycenę kosztów generowanych w 

okresach przestojów i obniżenia normatywnej wydajności instalacji. Wprowadzenie dyskutowanej 

obecnie zmiany polegającej na włączeniu tych kosztów do pozostałych kosztów operacyjnych pozwoli 
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na przejrzystą prezentację sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. W tabeli 1 przedstawiono przykład 

zagregowanego rozliczenia zdolności produkcyjny dla całego przedsiębiorstwa za II kwartał 2004.  

 

Tabela 1. Rozliczenie zdolności produkcyjnych za II kwartał 2004  

Źródło: opracowanie własne. 
 

3. Konsekwencje proponowanej metody dla rachunkowości  

Omówione rozwiązania metodyczne powodują szereg konsekwencji dla ujęcia omawianych 

kosztów w rachunkowości i ich prezentacji w rachunku zysków i strat1. Kluczowe pytanie musi 

dotyczyć poprawności proponowanej metody z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości. 

Pierwszym problemem występującym w omawianym modelu jest rezygnacja z kategorii 

„normalnego” wykorzystania mocy produkcyjnych. Ustawa posługuje się tym pojęciem w celu 

określenia reguły przyporządkowania stałych pośrednich kosztów wytwarzania. W art. 28 ust. 3 uor 

przyjęto następującą definicję: „Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje 

się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę 

okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów”. W proponowanym rozwiązaniu 

punktem odniesienia staje się baza normatywna (planowany czas pracy i wydajność) oraz faktyczna 

produkcja. Wartości historyczne czy przeciętne nie stanowią podstawy do porównań. Pomiar mocy i 

ich wykorzystania jest zdeterminowany technologicznie (możliwość wytworzenia) i rynkowo 

(możliwość sprzedaży). W MSR 2 stanowiącym podstawę regulacji ustawowych zaznaczono, że 

można uznać za ten aktualny poziom produkcji, jeżeli jest on zbliżony do normalnego wykorzystania 

mocy (The actual level of production may be used if it approximates normal capacity)2. Tym samym 

zastosowane rozwiązanie jest zbieżne z takim właśnie podejściem, uznanym za dopuszczalne w MSR. 

                                                 
1 Jarugow A., Martyniuk T.: Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość – MSR – Podatki. ODDiK, Gdańsk 

2002, s. 244-254; Olechowicz I.: Dylematy wyboru polityki rachunkowości. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, 2003, 

11; Buk H.: Wycena wartości zapasów produktów według ustawy o rachunkowości. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, 

2004,1.  
2 Amtsblatt der Europäischen Union L 261/25. International Accounting Standard IAS 2. 2003 

Wydziały produkcyjne 
Zaplanowane 
zdolności 

produkcyjne 

Rzeczywiste 
wykorzystanie 
czasu pracy 

Nie- 
wykorzystane 

moce 

Wartość 
mocy 

Wartość nie- 
wykorzysta -
nych mocy 

% nie- 
wykorzysta

-nych  
mocy 

maszynogodziny razem 10 944,00  H  7 914,58  3 029,42  H 2 950 102,84  664 795,99 22,53% 
maszynogodziny razem 25 739,85  H  16 300,86  9 438,99  H 9 039 650,34  2 311 269,73 25,57% 
maszynogodziny razem 8 013,25  H  7 234,96  778,29  H 9 221 051,74  672 942,62 7,30% 
maszynogodziny razem 11 815,05  H  9 345,19  2 469,86  H 4 024 441,91  1 238 131,92 30,77% 
maszynogodziny razem 2 776,88  H  811,96  1 964,92  H 606 642,92  324 801,94 53,54% 
maszynogodziny razem 10 080,00  H  8 618,34  1 461,66  H 4 807 062,93  140 344,58 2,92% 
maszynogodziny razem 7 200,00  H  5 900,00  1 300,00  H 11 035 698,00  105 077,56 0,95% 
maszynogodziny razem 4 320,00  H  4 320,00  0,00  1 834 514,88  0,00  0,00 
maszynogodziny razem 10 800,00  H  7 557,00  3 243,00  H 9 466 899,36  800 385,90  8,45% 

RAZEM:       55 088 520,11 6 298 162,04 11,43% 
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Poprawność tej metody może być wywiedziona pośrednio przez zastosowanie zapisów MSR, a nie 

bezpośrednio ustawy. Nie mniej jednak takie rozwiązanie będzie zawsze uznawane za dyskusyjne, 

szczególnie z uwagi na silnie cykliczny charakter popytu na produkty omawianego przedsiębiorstwa.  

Drugim istotnym problemem jest przyjęty model rozliczania kosztów wydziałowych. W ustawie i 

cytowanym MSR koszty wytworzenia klasyfikowane są w następujący sposób:  

• koszty bezpośrednie – bezpośrednio przypadające na jednostkę produkcji - podano 

przykład: bezpośrednie koszty wynagrodzeń (direct labour), 

• pośrednie koszty stałe – pozostające na relatywnie stałym poziomie niezależnie od 

rozmiarów produkcji – podano przykład: amortyzacja, remonty budynków i maszyn, 

koszty zarządzania i administracji (depreciation and maintenance of factory 

buildings and equipment, and the cost of factory management and administration),   

• pośrednie koszty zmienne – koszty pośrednie zmieniające się bezpośrednio lub 

prawie bezpośrednio wraz ze zmianami ilości produkcji - podano przykład: pośrednie 

koszty wynagrodzeń, pośrednie zużycie materiałów (indirect materials and indirect 

labour. 

Pośrednie koszty zmienne powinny być rozliczane na podstawie faktycznego wykorzystania 

maszyn i urządzeń (Variable production overheads are allocated to each unit of production on the 

basis of the actual use of the production facilities). 

W MSR wyjaśniono też bliżej zasadę rozliczenia pośrednich kosztów stałych. W wypadku 

niewykorzystania mocy produkcyjnych lub postojów nie może być obciążony koszt wytworzenia 

wyrobów (The amount of fixed overhead allocated to each unit of production is not increased as a 

consequence of low production or idle plant). Standard daje także wskazówkę odnośnie sytuacji 

niespotykanie wysokiej produkcji w danym okresie. Należy wtedy zmniejszyć wartość kosztów 

stałych odnoszonych na jednostkę produkcji, aby nie powodować wyceny zapasu powyżej kosztów 

wytworzenia (In periods of abnormally high production,the amount of fixed overhead allocated to 

each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost). Ponieważ w 

prezentowanej koncepcji wykorzystanie mocy zostało zdefiniowane przez zrealizowana produkcję, 

również pośrednie koszty stałe są alokowane na produkowane wyroby w oparciu o faktycznie 

wykorzystane maszyno- i roboczogodziny. Kosztami niewykorzystanych mocy jest proporcjonalna 

część kosztów wydziałowych (pośrednich stałych) przypadająca na czas postojów lub obniżenia 

wydajności instalacji.  

Produkcja w ruchu ciągłym w oparciu o procesy aparaturowe oraz wymogi bezpieczeństwa 

powodują, że koszty ponoszone na poziomie wydziału produkcyjnego mają faktycznie charakter stały. 

Szereg pozycji zaliczanych w innych warunkach do pośrednich kosztów zmiennych (transport  

technologiczny, materiały pomocnicze) włączono ewidencyjnie i kalkulacyjnie do znormowanych w 

specyfikacjach materiałowych kosztów bezpośrednich. Tym samym podstawą rozliczenia w oparciu o 

maszyno- i roboczogodziny stały się jedynie pośrednie koszty stałe.  
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Trzeci problem dotyczy sposobu prezentacji kosztów niewykorzystanych zdolności 

produkcyjnych w rachunku zysków i strat. Należy zaznaczyć, że ustawa (w tym przypadku podobnie 

jak MSR) nie przesądza, w ktorym segmencie rachunku zysków i strat powinny być ujawniane koszty 

niewykorzystanych mocy. Podaje się jedynie zalecenie, że powinny to być koszty danego okresu 

(Unallocated overheads are recognised as an expense in the period in which they are incurred). Nie 

jest tym samym przesądzone, czy ma to być poziom kosztu własnego sprzedaży (osobna pozycja tego 

kosztu, koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży), czy też pozostałe koszty operacyjne. Wybór 

adekwatnego dla specyfiki przedsiębiorstwa segmentu kosztów pozostaje w gestii polityki 

Rachunkowości. Tezę tę potwierdza także art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości definiujący 

pozostałe koszty operacyjne. Wydaje się, ze postulowane włączenie kosztów niewykorzystanych 

zdolności produkcyjnych do pozostałych kosztów operacyjnych nie jest powszechnie praktykowane i 

będzie skłaniać do dyskusji.  

 

4. Uwagi końcowe 

Sformułowany na wstępie postulat konieczności wdrożenia w omawianym przedsiębiorstwie 

kompleksowego systemu ewidencji, wyceny i prezentacji kosztów niewykorzystanych zdolności 

produkcyjnych, który będzie spełniał oczekiwania controllingu i rachunkowości jest bardzo trudny do 

realizacji w praktyce. Model nakierunkowany na analitykę produkcji (controlling produkcji) bazuje na 

dwóch istotnych założeniach: identyfikacji wykorzystania zdolności produkcyjnych z aktualną 

produkcją oraz eliminacji pośrednich kosztów zmiennych. Szczególnie pierwsze z wymienionych 

założeń wydaje się dyskusyjne z punktu widzenia rachunkowości. Uwarunkowania techniczne 

wynikające z zasad działania SAP R3 powodują, że nie jest możliwe – w ramach tego systemu – 

rozłączenie tych podejść.  Rozpatrując omawiane kwestie z punktu widzenia pragmatyki zarządzania 

dużym przedsiębiorstwem przemysłowym należy postulować utrzymanie istniejącego modelu i 

włączenie do polityki rachunkowości zasady, że aktualny wolumen produkcji wyznacza poziom 

(normalnego) wykorzystania mocy produkcyjnych. Powiązanie tego rozwiązania z prezentacją 

kosztów nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych w obszarze pozostałych kosztów operacyjnych 

pozwala na spełnienie oczekiwań analityków zewnętrznych odnośnie wglądu w prawdziwą sytuację 

majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Tym samym proponowany model w najszerszym ujęciu 

pozytywnie wpływa na wartość informacyjną sprawozdań finansowych.  
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ANALIZA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI  

W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ 

 

Bartłomiej Nita  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej 

 

1. Wstęp 

Analiza łańcucha wartości wiąże się z zarządzaniem na podstawie działań (Activity-Based 

Management – ABM), stosunkowo nową koncepcją zarządzania, która powstała w odpowiedzi na 

potrzebę bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja ABM oznacza systemowe 

podejście do zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie analizy działań1. Dzięki rozwiązaniom 

zgodnym z tą koncepcją, możliwe stały się kompleksowa analiza czynników kosztotwórczych w 

przedsiębiorstwie, dokładniejsza kalkulacja kosztów wytworzenia produktów, precyzyjny pomiar 

wyników oraz ocena efektywności prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rozpatrywanie zagadnień analizy łańcucha wartości wymaga, z jednej strony jego zdefiniowania 

i interpretacji, z drugiej zaś przedstawienia metodyki jego analizy. W związku z tym celem 

opracowania jest prezentacja koncepcji łańcucha wartości, działań tworzących wartość i na tym tle 

prezentacja zarysu metodyki analizy łańcucha wartości w obszarze rachunkowości zarządczej.     

 

2. Koncepcja łańcucha wartości  

Koncepcja łańcucha wartości jest znana co najmniej od połowy ubiegłego wieku. W okresie 

powojennym zaczęły pojawiać się publikacje (m.in. L. Milesa), w których autorzy zajmowali się 

zagadnieniem analizy wartości (value analysis)2, którą określa się jako zespół czynności 

zorientowanych na poszukiwanie takich obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których możliwe 

są znaczące obniżki kosztów, co prowadzi do wygenerowania wartości w tych obszarach. 

Koncepcja analizy łańcucha wartości została rozwinięta w latach osiemdziesiątych ubiegłego 

stulecia przez M. E. Portera3, który postrzega łańcuch wartości jako podstawowe narzędzie 

analizowania źródeł przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie. Za jego pomocą można dokonać 

dezagregacji całego przedsiębiorstwa i przedstawić je w postaci sekwencji strategicznie istotnych 

                                                 
1 Proces ewolucji, jak również historyczne źródła koncepcji Activity-Based Management zostały zaprezentowane m.in. w 
artykule: A. Szychta, Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości”, Tom 10 (66), SKwP, Warszawa 2002 oraz w książce J. A. Miller, współpraca K. Pniewski, M. 
Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 9-11.   

2 G. Johnson, K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, Prentice-Hall Europe 1999, s. 156.  
3 Por. np. M. E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 
1998, s. 33.  
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działań. Dzięki takiemu postępowaniu można zrozumieć wpływ poszczególnych działań na 

zachowanie kosztów oraz zarówno obecne, jak też potencjalne źródła różnicowania produktów. 

Warto podkreślić, że międzynarodowa organizacja skupiająca specjalistów z zakresu 

rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami IMA (Institute of Management Accountants)  29 

marca 1996 r. zaakceptowała analizę łańcucha wartości jako narzędzia należącego do obszaru 

rachunkowości zarządczej oraz służącego do oceny i wykorzystania przewagi strategicznej dzięki 

analizie działań składających się na działalność całego przedsiębiorstwa4.  

Aby zrozumieć ideę łańcucha wartości należy spojrzeć na cały sektor jak na ciąg podmiotów, 

które w nim funkcjonują. Innymi słowy, sektor (przemysł, branża, gałąź – industry) jest złożonym 

układem, który wiąże w jedną całość określone przedsiębiorstwo z jego dostawcami, dostawcami tych 

dostawców, klientami i dystrybutorami oraz klientami klientów itd5. 

W analizie łańcucha wartości zasadnicze znaczenie ma idea postrzegania systemu wartości jako 

układu kooperacyjnego, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni i w związku z tym 

analiza konkurencyjności musi być prowadzona na tle otoczenia. Łańcuch wartości można rozumieć w 

tym kontekście jako zespół działań, które zaczynają się w momencie pozyskania podstawowych 

surowców, a kończą się w momencie dostarczenia ostatecznemu klientowi gotowego produktu wraz z 

jego posprzedażną opieką. W praktyce gospodarczej bardzo rzadko się zdarza, że przedsiębiorstwo 

partycypuje we wszystkich tych czynnościach. Przykładowo, w sektorze elektrotechnicznym (np. 

produkcja telewizorów) nie występuje sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo zajmuje się 

pozyskiwaniem półprzewodników, następnie produkcją tranzystorów, w dalszej kolejności układów 

scalonych, po czym umieszcza te elementy na płycie głównej, którą integruje z kineskopem oraz 

zasilaczem, by na końcu zestawić to wszystko w obudowie. Częściej wybiera jedno lub kilka działań 

w tym złożonym systemie łańcucha wartości, po czym staje się dla jednych przedsiębiorstw z sektora 

odbiorcą, dla innych zaś dostawcą. 

W związku z tym każde przedsiębiorstwo powinno dokonać wyboru określonych działań w tym 

systemie, czyli określenia granic prowadzonej działalności. Wybór ten można inaczej określić jako 

stopień integracji pionowej danego podmiotu. W obszarze strategicznej rachunkowości zarządczej 

zagadnienie to można sprowadzić do wyboru z zakresu „wytwarzać czy kupować” (make or buy). Jest 

to analiza znacznie szersza niż np. decydowanie o kupowaniu danego podzespołu. Wiąże się bowiem 

również z pojęciem outsourcingu, czyli korzystania danego przedsiębiorstwa ze świadczeń otoczenia. 

Każde przedsiębiorstwo jest zatem, z jednej strony ogniwem systemu wartości, z drugiej zaś tworzy 

własny łańcuch wartości, zwany wewnętrznym łańcuchem wartości6. 

                                                 
4 L. Bisgay, IMA Publishing New Guidelines, “Management Accounting”, 1996, June. 
5 Podejście takie zostało nazwane przez M. E. Portera systemem wartości (value system) w: Competitive Advantage…op. cit., 
s. 34. A. Stabryła używa natomiast pojęcia „zewnętrzny łańcuch wartości” w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce 
firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2002, s. 166.  

6 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 185. Ogólny schemat 
takiego łańcucha zgodnie z koncepcją M. E. Portera został zaprezentowany w: Competitive Advanatage…, op. cit., s. 37. 
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3. Działania tworzące wartość w łańcuchu  

Z perspektywy wewnętrznego łańcucha wartości dany produkt nabiera wartości, a zarazem jest 

obciążany kosztami produkcji wraz z przechodzeniem przez kolejne działania (projektowanie, 

produkcja, marketing itd.) realizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. W związku z tym, aby określić 

granice działalności przedsiębiorstwa, należy ocenic działania realizowane w ramach jego łańcucha 

wartości. 

Zgodnie z definicją podaną przez CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing-International), 

działanie tworzące wartość jest działaniem, uznawanym za przyczyniające się do zwiększania wartości 

dla klienta lub zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa7. Wymieniona definicja odwołuje się do faktu, 

że przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wynika z jego zdolności do dostarczania klientom 

wartości przewyższającej całkowity koszt jej wytwarzania. W tym aspekcie koncepcja kreowania 

wartości dla klientów wyrasta z teorii ekonomii popytu. Produkty są bowiem przez nabywców 

postrzegane jako zestaw – związanych m.in. z jakością, funkcjonalnością oraz ceną – cech, które mogą 

być kształtowane w dowolnych konfiguracjach i na różne sposoby po to, by sprostać ich 

oczekiwaniom. Klienci mogą mieć różne funkcje popytu, co wyzwala potencjalne możliwości 

różnicowania produktu i kształtowania ceny8. Warunkiem kreowania wartości jest zatem oferowanie 

takiej kombinacji cech charakterystycznych dla danego produktu, która znajdzie uznanie u nabywców 

i będzie przez nich postrzegana jako wartościowa. 

W związku z tym ważnym problemem jest określenie przez przedsiębiorstwo owej wartości, 

która jest przypisywana jego produktowi przez nabywców. Wartość można w warunkach 

konkurencyjnych najogólniej określić jako skłonność do zapłacenia określonej kwoty przez 

kupującego za to, co mu dane przedsiębiorstwo dostarcza9, przy czym owa definicja implikuje dwa 

podejścia do pojęcia wartości. Pierwsze z nich jest podejściem kosztowym, które traktuje wartość jako 

sumę kosztów poniesionych w związku z wytworzeniem danego produktu. Wydaje się jednak, że takie 

rozumienie wartości nie jest właściwe, gdyż koszt produktu może się zwiększyć a jego wartość może 

pozostać niezmienna lub nawet obniżyć się. W drugim podejściu można mówić o wartości wymiennej, 

która oznacza cenę, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za określony produkt. Relację, które występuje 

w związku z transferem wartości w obu ujęciach, przedstawiono na schemacie 1. 

Zgodnie z podaną definicją oraz na podstawie schematu 1 można rozważać zdobywanie przez 

dane przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej i dostarczanie klientom wartości niezależnie od 

rodzaju przewagi. W przypadku przywództwa kosztowego warto analizować zarówno strumień 

środków pieniężnych przekazywanych w zamian za otrzymane dobra, jak też strumień produktów, 

które dostarczą nabywcy określone korzyści. Wartość dodaną można zatem zdefiniować jako różnicę 

                                                                                                                                                         

Porter wyróżnia dwa podstawowe rodzaje działań, które są wykonywane w działalności przedsiębiorstwa: działania 
podstawowe oraz działania wspomagające  

7 J. A. Miller, Zarządzanie kosztami…, op. cit., s. 203.  
8 H. Hergert, D. Morris, Accounting Data for Value Chain Analysis, „Strategic Management Journal” 1989 Mar/Apr.  
9 M. E. Porter, Competitive Advantage…, op. cit., s. 38.  
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między przychodami za sprzedaży produktu i kosztami jego wytworzenia (Vx, f – Vi, f) lub jako 

nadwyżkę otrzymanych przez nabywcę korzyści (Vi, c), nad kosztami (Vi, f). To drugie określenie 

wykreowanej wartości wydaje się być właściwsze, ponieważ uwzględnia wprost potencjalne 

możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej za pomocą strategii różnicowania produktu. Jeśli 

bowiem postrzegamy wartość wykreowaną z perspektywy skłonności do zapłaty, to dla racjonalnego 

nabywcy ujęcie takie koresponduje z wartością, którą przypisuje on danemu produktowi10. 

 
Schemat 1. Zależność między uczestnikami systemu łańcucha wartości 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Urbig, The Value Chain’s Values: Interpretations and 
Implications for Firm and Industry Analysis, [w:] Proceedings of Perspectives in Business Informatics 
Research (BIR), Shaker Verlag, Berlin 2003.  

 

W świetle przedstawionych rozważań wydaje się, iż rozpatrywanie wartości dla klienta oraz 

działań tworzących tę wartość ma sens, gdy wymienione kategorie są traktowane jako nośnik 

przychodów. Należy bowiem pamiętać, że zasadniczym celem działalności przedsiębiorstwa jest 

maksymalizacja wartości dla właścicieli, a nie wartości dla klienta11. 

 

4. Zarys metodyki analizy łańcucha wartości  

Identyfikacja działań wykonywanych w łańcuchu wartości i określenie związanych z nimi 

kosztów i przychodów to zdecydowanie za mało, aby można było mówić o analizie łańcucha wartości. 

Po uwagach wstępnych warto zatem bardziej wnikliwie rozważyć metodykę postępowania związaną z 

przeprowadzeniem analizy łańcucha wartości.  

                                                 
10 W. Gabrusewicz i in. [1998, s. 16] uwzględniają oba wymienione rodzaje strategii, wyrażając pogląd głoszący, że o 
wartości produktu gotowego decydują łącznie dwa elementy, czyli zarówno koszty jego wytwarzania, jak też 
funkcjonalność. Argumentują przy tym, że z jednej strony bardzo drogi produkt gotowy może mieć małą wartość, jeżeli jest 
nietrwały, niewygodny w obsłudze i kosztowny w eksploatacji, z drugiej zaś produkt tani może być postrzegany jako 
wartościowy, jeśli dobrze i przez długi okres spełnia swoje funkcje, w: W. Gabrusewicz, M. Hamrol, E. Kurtys, H. 
Sobolewski, Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 16. 

11 Relację między tymi kategoriami ekonomicznymi analizuje m.in. A. Jenkinson, sugerując, że istnieje pewien poziom 
wartości dla klienta, przy którym wartość przedsiębiorstwa jest największa, w: A Jenkinson, Valuing Your Customers. From 
Quality Information to Quality Relationships Through Database Marketing, McGraw-Hill, New York 1995, s. 137. Należy 
zatem przyjąć, że wykonywanie działań tworzących wartość dla klienta prowadzi do wzrostu przychodów ze sprzedaży, 
ponieważ w rezultacie ich wykonywania następuje poprawa funkcjonalności określonego produktu, za którą klient jest 
skłonny dodatkowo zapłacić. Jeśli wykonywanie działań nie powoduje wzrostu przychodów, a przyczynia się wyłącznie do 
powstawania kosztów, owe działania uznaje się za nietworzące wartości. Związek między wykonywaniem działań w 
łańcuchu wartości a generowaniem strumienia przepływów środków pieniężnych jest przedmiotem zainteresowania w: R. A. 
Morin, S. L. Jarrell, Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth, McGraw-
Hill 2001, s. 250. 
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M. Hergert i D. Morris12 twierdzą, że podstawowe zadania analizy łańcucha wartości sprowadzają 

się do identyfikacji źródeł przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, analizy związków 

występujących między poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości oraz określenia znaczenia 

każdego działania i jego związku ze strategią w ramach łańcucha wartości. J. K. Shank i V. 

Govindarajan13 wyrażają pogląd, zgodnie z którym analiza łańcucha wartości powinna się sprowadzać 

do identyfikacji samego łańcucha wartości oraz przypisania kosztów i przychodów do poszczególnych 

działań, określenia czynników kosztotwórczych oraz opracowania takiej strategii, która umożliwi 

zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej. Można również potraktować analizę łańcucha wartości 

jako analizę układu kooperacji między poszczególnymi ogniwami oraz na tej podstawie badać 

wykonywane w ramach danego przedsiębiorstwa działania. Kolejnym etapem jest wówczas analiza 

kosztów i strat powstających w poszczególnych fazach procesu wytwórczego a na końcu opracowanie 

środków zaradczych w formie działań korygujących, które składają się na strategię przewagi 

konkurencyjnej14. 

Postuluje się wyróżnienie czterech podstawowych etapów analizy łańcucha wartości i 

wyodrębnienie zadań badawczych, które należy wykonać w toku wprowadzania tej analizy. Są to: 

a) określenie łańcucha wartości sektora oraz przyporządkowanie przychodów, kosztów i 

aktywów do poszczególnych działań, 

b) analiza oraz interpretacja powiązań występujących między poszczególnymi działaniami 

wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa oraz ogniwami systemu wartości w 

celu lepszego zrozumienia potencjalnych możliwości dokonania usprawnień w tym 

zakresie, 

c) identyfikacja czynników kosztotwórczych oraz zbadanie ich wpływu na działania w 

ramach łańcucha wartości, 

d) wybór strategii (przywództwo kosztowe, zróżnicowanie produktów) oraz ewentualna 

modyfikacja łańcucha wartości w celu umożliwiającym osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej w danym sektorze na podstawie przyjętej strategii. 

Pierwszym zadaniem postępowania ukierunkowanego na analizę łańcucha wartości jest 

określenie łańcucha wartości całego sektora. Oznacza to, przede wszystkim, wyspecyfikowanie 

działań tworzących ścieżkę ekonomiczną związaną z wytwarzaniem danego produktu15. Następnie 

należy na tej ścieżce odnaleźć ogniwa, które kształtują łańcuch wartości konkretnego, będącego 

przedmiotem analizy, przedsiębiorstwa, przy czym może się okazać, że jedno przedsiębiorstwo 

obejmuje swoim zasięgiem więcej niż jedno ogniwo ścieżki ekonomicznej. Liczba działań oraz ich 

                                                 
12 M. Hergert, D. Morris, op. cit. 
13 J. K. Shank, K. Govindarajan, Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press 
1993, s. 58  

14 A. Stabryła, Zarządzanie, op. cit., s. 168.  
15 Ścieżka ekonomiczna oznacza drogę, jaka przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego nabywcy w 
postaci produktu, por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…, op. cit, s. 184. 
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charakter determinują łańcuch wartości każdego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa należące do 

danego sektora kooperują ze sobą w różnym zakresie i są dla siebie dostawcami, odbiorcami, 

dystrybutorami. Podstawą do osiągnięcia przewagi strategicznej jest zrozumienie całego sektora, w 

którym przedsiębiorstwo konkuruje, nie zaś tylko i wyłącznie tej części sytemu wartości, w której 

dane przedsiębiorstwo partycypuje. 

Prowadzone rozważania wiążą się zarówno z określeniem granic, działania konkretnego 

przedsiębiorstwa, jak też z wyróżnianiem w ramach przedsiębiorstwa tzw. strategicznych jednostek 

gospodarczych SJG16. Konieczność takiego podejścia do prowadzenia analiz strategicznych wynika 

najczęściej z tego, że różne rodzaje działalności mogą mieć inne źródła przewagi konkurencyjnej a w 

związku z tym wymagają stosowania odmiennych narzędzi na etapie prowadzenia analiz 

strategicznych. 

Wyodrębnienie strategicznych jednostek gospodarczych, ale tylko wtedy, gdy jest uzasadnione, 

wymaga identyfikacji działań, które w tych jednostkach występują. Chodzi tu o dekompozycję 

wewnętrznego łańcucha wartości na istotne (relevant) działania podstawowe i działania wspomagające 

oraz ich dalszą dezagregację. Ze względu na to, że zbiór działań w przedsiębiorstwie może być 

nieskończenie duży, M. E. Porter oraz J. K. Shank i V. Govindarajan17 podają kilka wskazówek, jak 

rozpoznać działania istotne. Ogólne zalecenie głosi, że działania znaczące z punktu widzenia analizy 

łańcucha wartości powinny silnie oddziaływać na przewagę konkurencyjną. Oznacza to, że należy 

wybierać te działania, które spełniają jeden lub kilka następujących warunków: 

• reprezentują znaczący lub rosnący udział w kosztach operacyjnych przedsiębiorstwa, 

• zachowanie kosztów rozpatrywanych działań różni się między sobą, 

• działania te są wykonywane przez konkurentów w odmienny sposób, 

• działania wywierają wysoki potencjalny wpływ na różnicowanie produktu. 

Pierwszy etap analizy łańcucha wartości powinien zakończyć się wraz z przypisaniem 

wyodrębnionym działaniom strategicznym (w zidentyfikowanym wcześniej łańcuchu wartości) 

kosztów, przychodów oraz aktywów zaangażowanych w wykonywanie tych działań. Dzięki temu w 

dalszych etapach jest możliwa strategiczna ocena poszczególnych ogniw łańcucha wartości, 

polegająca na obliczaniu w obszarze poszczególnych działań różnych kategorii ekonomicznych, takich 

jak zysk, wskaźniki rentowności itd. C. B. Stabell i O. D. Fjeldstad18 zwracają uwagę, że zadanie to 

czasami bywa utrudnione ze względu to, iż system rachunkowości nie jest najczęściej dostosowany do 

generowania stosownych informacji na potrzeby analizy łańcucha wartości. Zauważają przy tym, że 

                                                 
16 Strategiczna jednostka gospodarcza SJG (SBU – Strategic Business Unit) jest wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, 
mającą wyróżnionych dostawców i odbiorców, działającą na określonym rynku (por. np. G. Johnson, K. Scholes, 
Exploring…, op. cit., s. 12). Zasadniczą przesłanką tworzenia strategicznych jednostek gospodarczych jest ułatwienie 
zarządzania w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych tzn. takich, które w swoim portfelu mają wiele odmiennych 
produktów i działają na różnych rynkach.     

17 M. E. Porter, Competitive Advantage, op. cit., s. 45 oraz J. K. Shank i V. Govindarajan, Strategic Cost…, op. cit., s. 58.   
18 C. B. Stabell, O. D. Fjeldstad, Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops and Networks, “Strategic 
Management Journal”, 1998 vol. 19.  
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mimo tego rodzaju przeszkód przyporządkowanie kosztów, przychodów oraz aktywów do 

poszczególnych działań jest niezwykle ważne, ponieważ to właśnie te trudności są wyznacznikiem 

barier naśladownictwa (imitacji) w sektorze i podkreślają potencjalne możliwości zdobycia przewagi 

konkurencyjnej. 

Kolejny etap analizy łańcucha wartości dotyczy identyfikacji oraz interpretacji powiązań 

występujących między poszczególnymi działaniami wewnętrznego łańcucha wartości 

przedsiębiorstwa oraz ogniwami całego systemu wartości. Można wyodrębnić trzy podstawowe typy 

powiązań: 

• powiązania pionowe z dostawcami, dystrybutorami i odbiorcami, 

• powiązania wewnątrz przedsiębiorstwa lub strategicznej jednostki gospodarczej, 

• powiązania między strategicznymi jednostkami gospodarczymi wewnątrz jednego 

przedsiębiorstwa. 

Najogólniej można stwierdzić, że powiązanie występuje wówczas, gdy istnieje określony stopień 

współzależności między działaniami19. Określenie takie znajduje uzasadnienie, ponieważ 

poszczególne działania występujące w łańcuchu wartości najczęściej nie są od siebie odizolowane i 

wywierają wpływ na koszty innych działań. Wszystkie powiązania, niezależnie od ich rodzaju, są 

bardzo istotne z punktu widzenia potencjalnych możliwości sterowania ich wpływem na efektywność 

działania przedsiębiorstwa. 

Następny etap analizy łańcucha wartości dotyczy identyfikacji czynników kosztotwórczych w 

przedsiębiorstwie i badania ich wpływu na zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Badanie czynników 

kosztotwórczych w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem bardzo rozległym i jego wykorzystanie w 

analizie łańcucha wartości stanowi jedno z możliwych zastosowań owego badania. Identyfikacja i 

analiza czynników kosztotwórczych reprezentuje bowiem odrębną grupę problemową, jeśli chodzi o 

zadania strategicznej rachunkowości zarządczej, ukierunkowanej na zdobywanie przewagi 

konkurencyjnej na etapie analizy strategicznej20. 

Przedstawione etapy analizy łańcucha wartości dotyczą, przede wszystkim, rozpoznania struktury 

wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa oraz łańcuchów wartości kontrahentów, czyli 

całego systemu wartości, identyfikacji działań wykonywanych w obszarach poszczególnych grup 

funkcji, analizy zależności występujących między tymi działaniami w różnych przekrojach wraz z 

przypisaniem tym działaniom kosztów, przychodów i aktywów oraz identyfikacji czynników 

wpływających na poziom kosztów. Ostatni etap analizy łańcucha wartości jest związany z 

wykorzystaniem tych informacji w celu identyfikacji obecnej przewagi strategicznej przedsiębiorstwa 

                                                 
19 H. C. Dekker, Accounting Information and Value Chain Analysis: An Exploratory Field Study, Serie Research 
Memoranda, Free University Amsterdam 2001.   

20 Strategiczne czynniki kosztotwórcze można najogólniej podzielić na strukturalne i wykonawcze. Por. szerzej D. Riley, 
Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies, “Manufacturing Issues”, Booz, Allen & Hamilton, 
New York 1987 oraz J. K. Shank, V. Govindarajan, Strategic Cost…, op. cit., s. 19-25.  
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i jej oceny na potrzeby projekcji przyszłych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz określenia 

strategii przewagi konkurencyjnej. Wspomaganie zdobywania przewagi konkurencyjnej na podstawie 

analizy łańcucha wartości jest możliwe dzięki: 

a) wywieraniu wpływu na te czynniki, które decydują o zdobyciu przywództwa kosztowego 

lub wyróżnianiu produktów, 

b) modyfikacji łańcucha wartości. 

Wywieranie wpływu na czynniki, decydujące o zdobyciu przywództwa kosztowego, wiąże się z 

kontrolą kosztów i oznacza zarządzanie kosztami, ukierunkowane na osiągnięcie korzystnej pozycji 

kosztowej w porównaniu do pozycji konkurentów. Mając na względzie czynności badawcze 

wykonywane w początkowym etapie analizy łańcucha wartości, a dotyczące przypisania określonych 

kategorii ekonomicznych do poszczególnych działań, kontrola kosztów może się sprowadzać do: 

• redukcji kosztów działań przy zachowaniu wartości (przychodów) dostarczanej przez 

te działania na niezmienionym poziomie, 

• zwiększenia wartości (przychodów) działania przy zachowaniu jego kosztów na 

niezmienionym poziomie, 

• zmniejszenia aktywów zainwestowanych w celu realizacji określonego działania przy 

zachowaniu przychodów i kosztów na niezmienionym poziomie21. 

Modyfikacja łańcucha wartości oznacza najczęściej integrację pionową przedsiębiorstwa, przy 

czym, jak już wspominano, może być ona traktowana jako czynnik wpływający na poziom kosztów. 

Integracja pionowa określa, w jakim stopniu dane przedsiębiorstwo obejmuje swoim zasięgiem 

określony zestaw działań w systemie wartości, a w jakim decyduje się na outsourcing. 

Podsumowując rozważania dotyczące analizy łańcucha wartości, warto wyspecyfikować 

trudności, które wynikają z konieczności wydobycia z systemu rachunkowości informacji, 

niezbędnych na poszczególnych etapach analizy. Przeszkody te występują najczęściej w 

następujących sytuacjach22: 

• gdy przedsiębiorstwo nie jest zorganizowane w postaci strategicznych jednostek 

gospodarczych i w konsekwencji system rachunkowości nie rozpoznaje SJG jako 

wyodrębnionych organizacyjnie ośrodków gromadzenia informacji, 

• jeśli w przedsiębiorstwie występują ośrodki odpowiedzialności i rachunkowość jest 

do nich dostosowana, a jednocześnie nie ma wyraźnej zależności między działaniami 

zidentyfikowanymi w łańcuchu wartości i tymi ośrodkami odpowiedzialności, 

• jeżeli organizacja rachunkowości zakłada niezależność wewnętrznych jednostek w 

przedsiębiorstwie i informacje związane z koordynacją różnych działań są rzadko 

gromadzone; w przeciwnym wypadku (gdy system rachunkowości uwzględnia 

                                                 
21 J. K. Shank, V. Govindarajan, op. cit., s. 60.  
22 M. Hergert, D. Morris, Accounting Data…, op. cit.  
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zachodzące relacje) wykorzystuje się wyłącznie podstawowe, najprostsze 

instrumenty z zakresu rachunkowości w celu modelowania tych współzależności. 

 

5. Uwagi końcowe 

Analiza łańcucha wartości jest podstawowym instrumentem strategicznej rachunkowości 

zarządczej, ukierunkowanym na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa przez wspomaganie procesu 

zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Mimo wielu omówionych problemów 

związanych z pozyskiwaniem informacji, metoda ma wiele zalet. Dzięki zastosowaniu analizy 

łańcucha wartości można dokonać dekompozycji działalności całego przedsiębiorstwa na funkcje i 

działania w konkurencyjnym otoczeniu zarówno bliższym, jak też dalszym. Analiza łańcucha wartości 

pozwala ponadto na dokonanie dezagregacji całego systemu wartości na dowolnym poziomie 

szczegółowości. W prezentowanym podejściu położono nacisk na identyfikację działań, 

przyczyniających się do zwiększenia wartości dla klientów, którzy mogą tę wartość upatrywać w 

atrakcyjnej cenie lub specyficznych i unikalnych cechach produktu w zależności od przyjętej w 

przedsiębiorstwie strategii. Jeśli nabywcy doceniają proponowane przez przedsiębiorstwo produkty i 

regularnie je kupują, przyczyniają się do powiększania wpływów środków pieniężnych do 

przedsiębiorstwa, co w konsekwencji zwiększa wartość dla jego właścicieli.  
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1. Wprowadzenie 

Skuteczne i efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga ułożenia właści-

wych reakcji z otoczeniem. Zarządzanie podatkami stanowi zorganizowaną reakcję przedsiębiorstwa 

na otoczenie podatkowe. Celem zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie jest zapewnienie ciągłości 

działalności gospodarczej poprzez prawidłowe wypełnianie obowiązków fiskalnych oraz minimaliza-

cja ciężaru podatkowego poprzez stosowanie dostępnych instrumentów podatkowych. Instrumenty te 

to podatkowe prawa wyboru dotyczące sposobu realizacji działalności przedsiębiorstwa oraz sposobu 

rozliczania zrealizowanych operacji gospodarczych. 

 

2. Obowiązek podatkowy i jego zakres 

Identyfikacja i systematyzacja elementów otoczenia podatkowego stanowi punkt wyjścia dla za-

rządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Podstawowe znaczenie ma określenie zakresu obowiązku 

podatkowego, a więc wszystkich obciążeń, które nakładane są na prowadzącego działalność gospo-

darczą. Wielość obciążeń i ich zróżnicowanie powoduje, że dla wielu podmiotów, szczególnie tych 

mniejszych, samo określenie „obowiązku daninowego” powoduje znaczne trudności. Sytuacja taka 

naraża firmę na sankcje, a nawet zagraża kontynuacji działalności. Ustalenie obowiązków w zakresie 

płatności publicznopranych i sposobu ich realizacji stanowi również podstawę do prowadzenia odpo-

wiedniej polityki podatkowej przez przedsiębiorstwo. Zakres i instrumenty polityki podatkowej zależą 

bowiem od charakteru i sposobu regulacji prawnej danin obowiązkowych. 

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, zamieszkujące i prowadzące działalność na stałe lub je-

dynie czasowo na terytorium określonego państwa, są zmuszone do ponoszenia pewnych „ciężarów”, 

co w ostateczności ma pozwolić na sprawne funkcjonowanie tego państwa. „Ciężary” te określane są 

w zróżnicowany sposób jako „świadczenia publiczne”, „obciążenia publiczne”, „daniny publiczne”, 

„dochody publiczne”, itp. W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. mówi się o podatkach i innych dani-

nach publicznych (art. 217), w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa wymienia się po-

datki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe (art. 3, pkt. 3), natomiast w ustawie z dnia 26 li-

stopada 1998 r. o finansach publicznych wyodrębnia się dochody - publiczne obejmujące daniny pu-

bliczne oraz pozostałe dochody. Do danin publicznych zalicza się  podatki oraz inne świadczenia pie-
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niężne, do pozostałych dochodów między innymi opłaty. Wielość stosowanych określeń odzwiercie-

dla różnorodność rodzajową oraz złożoność funkcjonowania owego „systemu obciążeń”. 

Występowanie „ciężarów publicznych” związane jest z obowiązującą umową społeczną, która 

konstytuuje państwo i przez to w naturalny sposób określa obowiązki obywatelskie dotyczące zapew-

nienia jego sprawnego funkcjonowania. Obowiązki te stanowią przeciwieństwo praw i wolności oby-

wateli. Istnienie państwa wiąże się z koniecznością jego utrzymania. Niezbędne jest więc ponoszenie 

określonej „ofiary” w postaci różnych świadczeń osobistych i rzeczowych ze strony obywateli. Ofiary 

te stanowią istotę „ciężarów publicznych”, jakie ponoszą obywatele dla istnienia i prawidłowego 

funkcjonowania państwa1. Niezbędność ponoszenia ofiar powoduje, że ich istnienie jest naturalne, nie 

podlega dyskusji. Dyskusyjne pozostają jednak ich zakres, rodzaj i rozmiary. 

Podstawą ponoszenia ciężarów publicznych jest przynależność osoby (obywatela) do danego 

państwa. Tak rozumiana ofiara może być spełniana w formie świadczenia osobistego (np. służba woj-

skowa), rzeczowego (np. zaopatrzenie w czasie klęski żywiołowej) lub pieniężnego (np. podatek). 

„Ciężary publiczne” będące obowiązkami obywatelskimi nie mogą być ponoszone przez obywateli 

innych państw i organizacje. Świadczenia ponoszone przez wszelkie podmioty (osoby i organizacje), 

które korzystają z ochrony prawnej danego państwa określane są jako „obciążenia publiczne” lub „da-

niny publiczne”2. Daniny publiczne są ustanawiane dla utrzymania państwa i w warunkach normalne-

go funkcjonowania gospodarki towarowo-pieniężnej realizacja obowiązku daninowego odbywa się w 

formie pieniężnej. Forma rzeczowa może mieć miejsce tylko w sytuacjach ekstremalnych3. Ostatecz-

nie więc wykonanie świadczenia wiąże się zawsze z ograniczeniem prawa własności. Jednocześnie 

dyskusyjny rozmiar daniny publicznej jest wyznaczony, przede wszystkim, przez wielkość środków 

potrzebnych do sprawnego funkcjonowania państwa. 

Ustanowienie danin publicznych wiąże się z dążeniem do zapewnienia środków dla utrzymania 

państwa. Dominacja celu fiskalnego nie wyklucza jednak zastosowania danin do realizacji innych 

celów. Wyodrębnienie wielu obszarów, które powinny być finansowane ze środków publicznych bądź 

też regulowane instrumentami o charakterze fiskalnym, doprowadziło do znacznego zróżnicowania 

rodzajowego obciążeń publicznych. Na tej podstawie można wyróżnić: 

1) daniny o charakterze, przede wszystkim, fiskalnym (np. podatki), 

2) daniny o charakterze stymulującym – prewencyjnym (np. opłaty za korzystanie ze środowi-

ska), 

3) daniny o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty). 

Niezależnie od zastosowanego sposobu klasyfikowania obciążeń publicznych i przynależności 

rodzajowej poszczególnych danin, istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorcy ma przede 

wszystkim ich przymusowy charakter. Przymusowość wynika z faktu, że świadczenie daniny należy 

                                                 
1 Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, Glosa, 1996, nr 11, s. 2. 
2 Tamże, s. 2 
3 Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2003, s. 23. 
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do podstawowych obowiązków podmiotów korzystających z ochrony prawnej państwa i ma charakter 

konstytuujący państwo. Rozwój funkcji państwa spowodował jednak jednoczesny rozwój ilościowy i 

rodzajowy danin oraz skomplikowanie ich konstrukcji. 

 

3. Rodzaje obowiązkowych obciążeń 

Zróżnicowanie rodzajowe danin powoduje znaczne trudności w ich systematyzacji. W każdej kla-

syfikacji wyodrębnia się co najmniej podatek jako odrębny rodzaj daniny publicznej. Jednak w przy-

padku wielu obciążeń nie mających cech podatku stosuje się interpretacje prawne i procedurę charak-

terystyczną dla podatków. Powoduje to zastosowanie pojęcia „wszelki rodzaj opodatkowania”4, jako 

właściwego dla wszystkich obciążeń nie zaliczonych w przepisach do innych grup rodzajowych takich 

jak opłaty, składki, itp. Przyjmując, że istotną z punktu widzenia przedsiębiorcy cechą danin publicz-

nych jest przymusowość oraz uwzględniając charakter i skalę pobrania w polskim systemie danino-

wym, można wyróżnić następujące obciążenia obowiązkowe: 

1) podatki, 

2) opłaty, 

3) składki, 

4) parapodatki,. 

Zgodnie z ordynacją podatkową (art. 6) podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymu-

sowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz podmiotów publicznych, wynikające z ustawy 

podatkowej. Podatek to pieniężne świadczenie dokonywane na rzecz podmiotów publicznych (Skarbu 

Państwa, województwa, powiatu lub gminy), o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrot-

nym i nieodpłatnym, pobierane na podstawie przepisów prawnych, określających w sposób ogólny 

warunki, wysokość oraz formy i technikę tych świadczeń5. Przedstawiona definicja podatku nie budzi 

kontrowersji. Należy jednak zwrócić uwagę na przedstawione, stałe cechy charakterystyczne podatku i 

ich konsekwencje dla opodatkowanych. 

Na czoło wysuwa się przymusowy, obligatoryjny charakter świadczenia podatkowego. Podatek 

jest bowiem wyrazem władztwa państwowego. Nałożony w sposób jednostronny jest pobierany przy 

wykorzystaniu przymusu. Przymusowość podatku wynika stąd, że ani gospodarstwa domowe ani 

przedsiębiorstwa nie chcą dobrowolnie rezygnować ze swoich dochodów. Państwo, stosując atrybuty 

władzy, znajduje się jednak w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do opodatkowanych, co ma 

umożliwić w miarę sprawną realizację dochodów podatkowych. Jednak wysiłek państwa skierowany 

na uzyskanie dochodów ma charakter wybitnie administracyjny (stworzenie przepisów prawnych, 

aparatu wykonawczego i aparatu represji), a nie ekonomiczny. Ponadto sposób działania organów 

                                                 
4 Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KiK, Warszawa 2000, s. 26. 
5 Gajl N., Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, 

s. 11. 
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skarbowych, często arbitralność decyzji fiskalnych, może przynieść negatywne skutki dla podmiotów 

obciążonych daninami, jak również dla całej gospodarki.  

Mimo przymusowego charakteru opodatkowania uważa się, że podatki reprezentują technikę li-

beralną. Wynika to z faktu, że spośród wielu metod, jakie władza publiczna może wykorzystać do 

realizacji swoich zadań, podatek jest techniką pozostawiającą jednostce najwięcej swobody. Technika 

pobrania podatkowego daje bowiem możliwość wyboru dóbr czy świadczeń, z których należy zrezy-

gnować, aby móc zapłacić podatek. 

Drugą istotną cechą podatku jest powszechność. Podatki ustalane są jako świadczenia generalne, 

a nie indywidualne. Ponadto obejmuje się nimi wszystkie podmioty, które spełniają jednakowe, okre-

ślone w przepisach warunki i kryteria, uzasadniające nałożenie podatku. Immanentną cechą podatku 

jest także jego bezzwrotność. Cecha ta odróżnia podatek od różnych pożyczek, nawet przymusowych, 

które ostatecznie zostaną zwrócone. Podatek jest również świadczeniem nieodpłatnym, tzn. nie wiąże 

się z nim bezpośrednio żadne wzajemne świadczenie państwa na rzecz podatnika. W niektóre teoriach 

podatkowych próbuje się wprawdzie uzasadnić potrzebę i wielkość pobrania istnieniem bezpośrednich 

świadczeń ze strony państwa. Jednak współcześnie przyjmuje się, że podatki są pobierane nie według 

zasady ekwiwalentności, ale według zasady zdolności podatkowej. 

Obok wymienionych stałych cech podatku, występują również cechy zmienne. Tworzą one ele-

menty konstrukcji podatku (podmiot, przedmiot, podstawa, stawki i skale podatkowe, zwolnienia i 

ulgi, warunki płatności podatku). Elementy te są różne dla poszczególnych obciążeń. Ich konkretny 

kształt wynikający z ustaw podatkowych decyduje o realizacji celów opodatkowania. 

Odrębną grupę obciążeń publicznych stanowią opłaty. Mają one wiele cech wspólnych z podat-

kami i powodują te same skutki prawne oraz ekonomiczne. Cechą wyróżniającą opłatę jest ekwiwa-

lentność. Opłata pobierana jest bowiem w związku z konkretnymi czynnościami organów państwo-

wych lub samorządowych. Obowiązek uiszczenia opłaty związany jest z uzyskaniem określonej ko-

rzyści. Jednak charakter, zakres i rozmiar tej korzyści może być zróżnicowany6. Jeżeli świadczenie 

pieniężne jest równe wartości świadczenia wzajemnego wówczas można mówić o pełnej ekwiwalent-

ności. Możliwa jest jednak sytuacja, gdy kwota opłaty jest wyższa od wartości świadczenia organu 

publicznego. Wówczas opłata jest w istocie częściowo podatkiem. W innym przypadku brak w ogóle 

świadczenia wzajemnego mimo uiszczenia tzw. opłaty, która w tej sytuacji staje się podatkiem (np. 

opłata za wydanie lub wznowienie koncesji na sprzedaż alkoholu). 

Istotną kategorię przymusowych obciążeń publicznych stanowią składki. Ich rola wynika przede 

wszystkim ze skali pobrania, która w szczególności krajach rozwiniętych jest znacząca. Podstawową 

cechą wyróżniającą składki jest ekwiwalentność. Opłacający składkę (ubezpieczony) nabywa prawo 

do określonego świadczenia. Jednak wartość wzajemnego świadczenia albo jest uzależniona bezpo-

średnio od kwoty składki (np. ubezpieczenie chorobowe i zasiłek chorobowy), albo może nie zależeć 

                                                 
6 Gomułowocz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 129. 
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od kwoty składki (np. ubezpieczenie zdrowotne). Wyróżnikiem składek jest również to, że mogą być 

one wpłacane na rzecz podmiotów innych niż publicznoprwne. Niektóre obciążenia publiczne okre-

ślane jako składki są w istocie podatkami (np. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych). 

Obciążenia obowiązkowe niezaliczane do podatków, opłat i składek tworzą parapodatki. Ich 

struktura rodzajowa jest bardzo złożona. W węższym znaczeniu prapodatki obejmują obowiązkowe 

wpłaty o charakterze szczególnym związane z korzystaniem z określonych dóbr (np. abonament RTV, 

opłaty drogowe), a także dopłaty (np. w związku z przyłączeniem do sieci elektrycznej) oraz kary i 

grzywny. W szerokim znaczeniu do parapodatków zalicza się dodatkowo wydatki związane z realiza-

cją niektórych przepisów dotyczących przede wszystkim ochrony socjalnej pracowników (np. odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, finansowanie badań lekarskich pracowników). 

 

4. Uwagi końcowe 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uwzględnienia w rachunku ekonomicznym obo-

wiązkowych obciążeń publicznych oraz kosztów związanych z realizacją tych obowiązków. Istnienie 

dość złożonego „systemu” danin publicznych jest ponadto źródłem dodatkowego ryzyka dla przedsię-

biorcy. Ilość i zakres obciążeń powoduje, że ustalenie samych tylko obowiązków jest mocno utrud-

nione, co może prowadzić do niedokładności w rachunku opłacalności oraz być przyczyną nałożenia 

kar i innych sankcji. 
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1.Wprowadzenie 

Konkurencja i dynamicznie zmieniające się otocznie powodują zmiany w polskich przedsiębior-

stwach. Najważniejszym kryterium decyzyjnym przestaje być zysk, a coraz częściej dostrzegany jest 

klient i jego potrzeby. Rosnące wymagania klientów sprawiają, że przedsiębiorstwa zwracają większą 

uwagę na jakość oferowanych produktów i usług. Zapewnienie jakości staje się jednym, z głównych 

zadań wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.  

Coraz więcej przedsiębiorstw dąży do posiadania certyfikowanego systemu zarządzania, zgodne-

go ze standardami norm ISO. Kompleksowe zarządzanie jakością przyczynia się do wzrostu konku-

rencyjności przedsiębiorstwa i umożliwia efektywne wykorzystanie jego zasobów. Przyjęcie takiej 

koncepcji zarządzania wymaga jednak identyfikacji i pomiaru kosztów jakości.  

 

2. Definicje kosztów jakości 

Istotne wydaje się zacytowanie w tym miejscu R.M. McNealy’ego: „Jeśli możemy coś zdefinio-

wać - to możemy to zmierzyć. Jeśli coś możemy zmierzyć – to możemy to analizować. Jeśli coś mo-

żemy analizować – to możemy mieć nad tym kontrolę. Jeśli mamy nad czymś kontrolę – to możemy 

to poprawić.”1 Brak jest jednej, uniwersalnej definicji kosztów jakości. Dla praktyków, specjalizują-

cych się w zarządzaniu jakością, koszty jakości są wyodrębnioną częścią kosztów własnych wytwo-

rzenia, która może wpłynąć na obniżenie łącznych kosztów produkcji. Ekonomiści zaś przez koszty 

jakości rozumieją sumę kosztów poniesionych na wytworzenie produktu o określonej jakości.2 Prze-

gląd różnych definicji kosztów jakości przedstawiono w tabeli 1. 

Precyzyjne określenie kosztów jakości jest niemożliwe, gdyż występuje wiele obszarów, w któ-

rych działania związane z jakością nakładają się na siebie. Działania te są ściśle powiązane z procesem 

wytwarzania.3 Znajomość kosztów jakości stanowi jednak podstawę podejmowania decyzji strategicz-

nych w przedsiębiorstwie. 

 

 

                                                 
1J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K. Kanji: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000, s. 204. 
2 J. Frąś: Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000, s. 101. 
3 E. Skrzypek: Efektywność działań w TQM. Koszty jakości. „Problemy  jakości 1997, nr 7, s. 7. 
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Tabela 1. Definicje kosztów jakości 

Autor Definicja 
J. M. Juran „Koszty jakości to pewne wydatki związane z zapewnieniem produktom przydatności 

do użytku” 
ISO 9004 Koszty jakości to koszty uzyskania pewności, że do klienta trafią tylko te produkty, 

które zostały wykonane ze specyfiką wymagań 
F. Nixon Koszty jakości są to ponoszone nakłady lub utracone korzyści wynikające z niedoskona-

łości działania 
A. Chodyński „Koszty jakości są narzędziem zmniejszania kosztów własnych przedsiębiorstwa” 
B. Oyrzanowski Koszty jakości są metodą sterowania jakością; są to nakłady ponoszone w związku z 

uzyskaniem określonego poziomu jakości, analizą tych kosztów oraz działalnością zmie-
rzającą do minimalizacji kosztów jakości w przedsiębiorstwie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Skrzypek: Efektywność działań w TQM. Koszty jakości. „Pro-
blemy  jakości 1997, nr 7, s. 7; Katalog Norm Europejskich i Przewodników ISO/IEC dotyczących sys-
temów jakości. PKNMiJ, Warszawa 1993; F. Nixon: Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębior-
stwem. PWE, Warszawa 1974, s. 38;  A. Chodyński: Koszty jakości i ochrony środowiska w strategii 
firmy. „Problemy jakości” 1997, nr 2, s. 22; M. Ciechan-Kujawa: Zakres i formy wdrożenia rachunku 
kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach. „Problemy jakości” 2003, nr 11, s. 24. 

 

3. Klasyfikacja kosztów jakości 

Koszty jakości są grupowane według różnych kryteriów. Krajowe i międzynarodowe normy do-

tyczące jakości dopuszczają zastosowanie różnych modeli klasyfikacji kosztów. Wśród nich wyróżnia 

się4: 

• model PAF (Prevention, Appraisal, Failure), 

• model procesowy, 

• model cyklu życia, 

• model skupiający się na identyfikacji i pomiarze strat wartości . 

Model PAF klasyfikuje koszty według trzech kryteriów: 

• zapobiegania (Prevention), 

• oceny (Appraisal), 

• niezgodności (Failure). 

Koszty prewencji są kosztami działań mających na celu uniknięcie wadliwości. Koszty kontroli 

spełnienia wymagań jakościowych zalicza się do kosztów oceny, zaś koszty wynikające z niespełnie-

nia określonych wymagań są kosztami błędów. Zastosowanie tego modelu jest określane jako trady-

cyjne podejście do kosztów jakości.5 

W przypadku podejścia procesowego dla każdego procesu wyróżnia się koszty zgodności i nie-

zgodności. Koszty zgodności zakładają brak wad procesu i są kosztami spełnienia wszystkich ustalo-

nych potrzeb klienta. Koszty niezgodności pojawiają się, jeśli dany proces przebiega nieprawidłowo.6 

Model cyklu życia przypisuje koszty jakości do poszczególnych faz cyklu życia produktu. 

                                                 
4 M. Ciechan-Kujawa: Zakres i formy wdrożenia rachunku kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach. „Problemy jako-

ści” 2003, nr 11, s. 24. 
5 A. Fajczak-Kowalska: Koszty jakości oraz ich rachunek. „Problemy jakości” 2004, nr 8, s. 34. 
6 S. Wawak: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Helion, 2002, s. 48. 
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W podejściu skupiającym się na identyfikacji i pomiarze strat wartości wyróżnia się straty wy-

mierne i niewymierne. Stratami wymiernymi są zewnętrzne i wewnętrzne koszty braków. Do ze-

wnętrznych strat niewymiernych zalicza się straty powstałe w wyniku niezadowolenia klienta. Niższa 

wydajność pracy, przeróbki i stracone okazje powodują powstanie niewymiernych strat wewnętrz-

nych.7 

W polskich przedsiębiorstwach dominuje zastosowanie tradycyjnego modelu PAF. Zgodnie z 

polską normą ISO 9004 koszty jakości są dzielone na koszty operacyjne i koszty zewnętrznego za-

pewnienia jakości. Szczegółowy podział tych kosztów przedstawiono na schemacie 1.  

 

Schemat 1. Klasyfikacja kosztów jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9004-1 

 

4. Analiza kosztów jakości 

Podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie wymaga znajomości kosztów jakości. 

Konieczne jest wydzielenie kosztów jakości z ogólnej sumy kosztów produkcji, ich ewidencja i sys-

tematyczna analiza.8 W wielu przypadkach system ewidencji kosztów nie jest podporządkowany za-

rządzaniu jakością. Ewidencja kosztów jakości powinna zależeć od9: 

• przyczyny powstawania kosztów, 

                                                 
7 M. Prozorowicz: Ekonomiczne determinanty kształtowania jakości wyrobu w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe 

US, Szczecin 2001, s. 113. 
8 K. Lisiecka: Rachunek kosztów jakości sposobem obniżenia kosztów własnych wytworzenia. „Problemy jakości” 1997, nr 2, s. 16. 
9 K. Szczepańska: Uwarunkowania kosztów jakości w koncepcji TQM. „Problemy jakości” 1997, nr 2, s. 33. 
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• powiązania i adekwatności, 

• łatwości dostępu do danych źródłowych, 

• wielkości, 

• dokładności oceny, 

• kompletności informacji. 

Analiza kosztów jakości ma na celu wskazanie przyczyn powstawania tych kosztów i powinna przeni-

kać wszystkie poziomy organizacji i zarządzania.10 Celami analizy kosztów jakości są11: 

• identyfikacja działań prowadzących do osiągania wymaganej jakości, 

• określenie kosztów tych działań, 

• interpretacja uzyskanych informacji, 

• optymalizacja kosztów jakości, 

• rejestracja trendów dla kosztów jakości. 

W analizie kosztów jakości można wyróżnić dwa aspekty: problemowy i kompleksowy, które przed-

stawiono na schemacie 2. 

 

Schemat 2. Aspekty analizy kosztów jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Skrzypek: Efektywność działań w TQM. Koszty jakości. „Pro-
blemy jakości” 1999, nr 7, s. 5 
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• przyczyn, 

                                                 
10 A. Kleniewski: Analiza kosztów jakości-inne podejście. „Problemy jakości” 1997, nr 2, s.25. 
11 E. Skrzypek: Efektywność działań…op. cit., s. 11. 
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• czasu, 

• w podziale na wyroby lub ich grupy, 

• w stosunku do kosztów planowanych, 

• według relacji między poszczególnymi grupami kosztów. 

 

5. Wpływ kosztów jakości na zarządzanie przedsiębiorstwem 

Koszty prewencji i oceny stanowią podstawę podejmowania decyzji strategicznych w przedsię-

biorstwie. Z praktyki zachodnich przedsiębiorstw wynika, że koszty prewencji stanowią tylko 5 pro-

cent całkowitych kosztów jakości. Ponieważ koszty zachowania zgodności przyczyniają się do sukce-

su przedsiębiorstwa a koszty niezgodności stanowią o jego niegospodarności, tendencją zarówno w 

polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach powinno być zwiększenie nakładów na prewencje.12 

Należy zaznaczyć, że nakłady te powinny obejmować wszystkie etapy realizacji wyrobu. Badania 

wykazują, że 70 procent błędów powstaje w sferze przedprodukcyjnej. Koszty wykrycia wad na etapie 

projektowania są znacznie niższe niż koszty wykrycia tych wad w produkcji. Koszty są pochodną 

całego systemu zarządzania. Optymalizacja kosztów jakości powinna być czynnikiem strategicznym 

przy wprowadzaniu TQM (Total Quality Menagement).13 Globalne zarządzanie jakością (TQM)  wy-

maga zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.  

 

6. Uwagi końcowe 

Gospodarka wolnorynkowa, zmiany dokonujące się w otoczeniu wymuszają ciągłe doskonalenie 

jakości wyrobów. Koszty jakości wpływają w istotnym stopniu na decyzje jednostek gospodarczych. 

Ważne jest zatem dokładne określenie ich poziomu, odpowiednie sklasyfikowanie, ewidencja i anali-

za. Analiza kosztów jakości wskazuje przyczyny ich powstawania i pozwala wyeliminować koszty 

złej jakości. Zadaniem wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zapewnienie naj-

wyższej jakości , co ocenia się pozytywnie. 
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INFORMACYJNA FUNKCJA KOSZTÓW LOGISTYKI  

W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORTSWEM HANDLOWYM 

 

Krystyna Skoczylas 

Politechnika Rzeszowska, Zakład Finansów i Bankowości 

 

1. Wprowadzenie 

Koszty logistyki mają istotne znaczenie dla całej działalności przedsiębiorstwa. Są miernikiem 

sprawności procesów logistyki w przedsiębiorstwie oraz decydują o poziomie rentowności. Istotny 

wpływ kosztów logistyki na ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa, wynika z wysokiego ich 

udział w całej strukturze kosztów, dlatego powinny być one dokładnie obserwowane. Wyodrębnienie i 

systematyka kosztów logistyki w przedsiębiorstwach handlowych ma na celu przede wszystkim kom-

pleksowe i szczegółowe uchwycenie kosztów związanych z obrotem towarowym.  

W polskich przedsiębiorstwach handlowych rejestracja kosztów logistyki jest sporadycznie pro-

wadzona. Bardzo często czynności związane z fizycznym obiegiem towarów takie jak: tworzenie za-

pasów oraz asortymentu towarowego zgodnego z oczekiwaniem nabywców, magazynowanie, zama-

wianie i przyjmowania towarów nie są dostrzegane i doceniane w porównaniu z krajami wysoko roz-

winiętymi. Koszty logistyki stanowią według niektórych źródeł 10 – 40% wartości sprzedanych towa-

rów1. Należą w przedsiębiorstwie do grupy kosztów, która kryje w sobie największe możliwości dla 

działań oszczędnościowych.  

 

2. Istota i zakres kosztów logistyki 

W literaturze koszty logistyki są różnie definiowane i klasyfikowane, co jest związane z odmien-

nym ujmowaniem zakresu i istoty czynności logistycznych w przedsiębiorstwie. Można je określić 

jako zużycie pracy żywej i uprzedmiotowionej oraz usług obcych wyrażone w pieniądzu, a także 

wszelkie wydatki finansowe oraz wielkość strat poniesionych w związku z przepływem towarów i 

utrzymaniem niezbędnego poziomu zapasów2. Koszty logistyki charakteryzuje rozproszenie wśród 

wielu grup kosztów przedsiębiorstwa, wysoki i często rosnący udział w ogólnej strukturze kosztów, 

zmienna wielkość w poszczególnych okresach oraz szeroki zakres rodzajowy. 

Według P. Blaika3 całkowite koszty logistyki obejmują następujące składniki: 

                                                 
1S, Abt: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 299. 
2 J. Twaróg: Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s. 27.  
3 P. Blaik: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 304. 
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Koszty logistyki = koszty planowania, sterowania i kontroli przepływów towarów + koszty ma-

gazynowania + koszty transportu + koszty kształtowania zapasów + koszty 

przepływu informacji + koszty obsługi logistycznej + koszty niesprawności  

Według innych źródeł4 koszty logistyki przedstawiane są jako suma takich elementów jak:  

Koszty logistyki = koszty transportu + koszty utrzymania zapasów + koszty składowania zapasów 

+ koszty zamawiania + koszty dostaw (odbioru i wstępnej kontroli) + koszty 

pakowania i sortowania + koszty informacji + koszty zarządzania + koszty 

przygotowania towarów do sprzedaży + koszty usług świadczonych nabyw-

com  

Koszty logistyki mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. D. Kempny5 dzieli koszty logi-

styki następująco:  

• zużycie pracy żywej i uprzedmiotowionej oraz usługi obce,  

• wydatki pieniężne i straty kapitałowe, jak koszty zamrożonego w zapasach kapitału, 

podatki od nieruchomości oraz inne opłaty, 

• straty nadzwyczajne związane z nieterminowymi dostawami, starzeniem się zapasów, 

kradzieżami, ubytkami naturalnymi, 

• utracone przychody ze sprzedaży związane z wyczerpaniem zapasu. 

J. Twaróg6 dzieli natomiast koszty w obszarze logistyki na: 

• materiałowe, związane z zaopatrzeniem towarowym, 

• kapitalizacji renty, obejmujące koszty składowania oraz odsetki od zamrożonego ka-

pitału w zapasach,  

• materiałowe koszty ogólnego zarządu.  

Szeroki podział kosztów logistyki przedstawia M. Nowicka - Skowron7. Dzieli je wg następujących 

kryteriów: 

1) koszty według rodzaju: 

• koszty materialne, jak na przykład amortyzacja, zużycie materiałów, paliw i energii,   

•  koszty niematerialne, jak wynagrodzenia wraz z narzutami, podatki, opłaty,   

• pozostałe koszty.   

2)  koszty według faz przepływu i miejsc powstawania:  

• koszty zaopatrzenia,  

• magazynowania, 

• sprzedaży. 

3) według zmienności: 

                                                 
4 J. Twaróg: Koszty logistyki..., op. cit.,  s. 45.  
5 D. Kempny: Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 54. 
6 J. Twaróg: Koszty logistyki..., op. cit.,  s. 52. 
7 M. Nowicka – Skowron: Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 93. 
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• koszty stałe,  

• koszty zmienne.  

Klasyfikacja według kryterium zmienności umożliwia powiązanie grup kosztów logistyki z 

wynikami przedsiębiorstwa. 

4) według podstawowych obszarów logistyki: 

• koszty przepływu fizycznego, 

• koszty zapasów, 

• koszty procesów informacyjnych. 

Szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach handlowych ma rozpoznanie struktury kosztów za-

pasów. Są one głównym składnikiem kosztów logistyki, ze względu na ich wielkość i wartość8.  

Podział kosztów zapasów przedstawiono na schemat 1. 

 

Schemat 1. Podział kosztów zapasów 

 

 

 

Źródło: Cz. Skowronek, Z. Sarjusz – Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, s. 249 

 

Koszty tworzenia zapasów obejmują koszty związane z wszystkimi czynnościami występującymi 

w procesie zakupu. Są to koszty wyboru dostawcy, prowadzenia negocjacji, opracowania jednego 

zamówienia, złożenia go u dostawcy oraz dostawy zamówionego towaru. W przekroju rodzajowym do 

tej grupy zalicza się: płace pracowników działu zaopatrzenia wraz z narzutami, amortyzację, dzierża-

wę, zużycie energii elektrycznej, koszty wykorzystywanego systemu informatycznego, koszty ogrze-

wania, utrzymania czystości, koszty używanych telefonów, materiałów biurowych związanych z za-

kupami, podróże służbowe, ewentualne koszty transportu dotyczące odbioru dostaw, itp. Do kosztów 

tworzenia zapasów zalicza się również koszty związane z obserwacją poziomu zapasu towarów w 

magazynie oraz dostaw w drodze. Koszty te występują przy każdym zamówieniu, niezależnie od jego 

wielkości. Rosną wraz z liczbą zamówień.  

Koszty utrzymania zapasów obejmują: 

• koszty kapitałowe, związane z zamrożeniem kapitału w zapasach. Rozpatruje się je 

jako utratę możliwości wykorzystania tego kapitału w bardziej opłacalny sposób czy-

li w korzystniejszych przedsięwzięciach. Miarą takiego kosztu może być oprocento-

wanie lokat kapitałowych, które mogłyby być alternatywnym zastosowaniem dla za-

                                                 
8 A. Weselik: Jak minimalizować koszty utrzymania zapasów, Logistyka 1/2003. 

Koszty wyczerpania zapasów Koszty utrzymania zapasów Koszty tworzenia zapasów 

Koszty zapasów 
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angażowanego kapitału9. Wysokość tych kosztów jest determinowana wysokością 

stóp procentowych oraz przyjętymi metodami wyceny zapasów,  

• koszty składowania, to koszt powierzchni magazynowej. Zalicza się do nich koszty 

rzeczowe i osobowe związane z przyjęciem, składowaniem i wydawaniem towarów, 

jak czynsz, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, dzierżawa magazynów, płace ma-

gazynierów, wydatki związane z przeładunkiem, transportem, koszty infrastruktury, 

wyposażenia. Koszty utrzymania magazynów w przypadku magazynów własnych 

obejmują koszt amortyzacji budynków i wyposażenia oraz ich ubezpieczenie, a także 

konserwacje i remonty. Koszty magazynowe można obniżać poprzez zmniejszenie 

powierzchni magazynowej,   

• koszty obsługi zapasów, obejmują wydatki związane z ubezpieczeniem oraz podat-

kami od wartości utrzymywanych zapasów. Ich wysokość zależy od rodzaju, ilości 

oraz wartości zapasu, 

• koszty ryzyka, powstają w wyniku przeterminowania towarów, zmiany mody. Sta-

rzenie się moralne oraz fizyczne towarów prowadzi do utraty całkowitej lub częścio-

wej ich wartości użytkowej. Wielkość tych kosztów zależy od rodzaju oraz ilości 

składowanych towarów, co z kolei wiąże się z prawidłowym rozpoznanie wielkości i 

struktury przyszłego popytu. 

Roczne koszty utrzymania zapasów wynoszą około 10 – 25 % ceny jednostkowej zakupionego 

towaru10. Koszty te rosną wraz z wielkością zamówień.  

Koszty wyczerpania zapasu, dzielą się na bezpośrednie, związane z utratą konkretnego zysku ze 

sprzedaży w wyniku braku towarów, opóźnień w dostawach oraz pośrednie, inaczej przyszłe, dotyczą-

ce pogorszenia opinii danej firmy na rynku w przypadku często powtarzających się braków w zapa-

sach oraz z utratą zaufania klientów. Określenie wielkości takiego kosztu jest niezmiernie trudne, po-

nieważ, aby go oszacować należy ewidencjonować nie zaspokojony popyt. Koszty wyczerpania zapa-

su są wynikiem przede wszystkim złego systemu zarządzania przepływem towarów, nieprawidłowego 

planowania zapotrzebowania na poszczególne towary.  

 

3. Informacyjne znaczenie kosztów logistyki w procesie decyzyjnym 

Informacje płynące z poznania struktury i poziomu kosztów logistyki powinny służyć przede 

wszystkim ich kontroli i możliwości obniżania ogólnych kosztów przedsiębiorstwa. Optymalizacja 

kosztów logistyki w przedsiębiorstwie handlowym może nastąpić przede wszystkim poprzez uspraw-

nienie procesu zaopatrzenia oraz magazynowania towarów11. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

obniżenie poziomu zapasów towarów przez ich synchronizację ze sprzedażą, dobór właściwych asor-

                                                 
9 M. Maternowska: Koszt utrzymania zapasów – bez tajemnic, Logistyka 1/2003. 
10 Z. Sarjusz – Wolski: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000. s.33. 
11 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz – Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, s. 240. 
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tymentów towarowych zgodnych z oczekiwaniami nabywców, kontrolę kosztów transportu, stosowa-

nie nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających zarządzanie przepływem towarów. 

Możliwości optymalizacji kosztów w tym obszarze są duże, ponieważ cała sfera zakupu i magazyno-

wania jest bardzo podatna na sterowanie. Im dokładniejsze jest przedstawienie i poznanie struktury 

kosztów występujących w tych obszarach działania, tym bardziej możliwa jest racjonalizacja tych 

procesów. Ze względu na współzależność kosztów logistyki ich obniżenie w jednym podsystemie 

logistycznym (np. magazynowania) może powodować ich wzrost w innym podsystemie (transportu), a 

tym samym prowadzić do ich wzrostu w całym systemie logistycznym (ogólny wzrost kosztów do-

staw). Należy więc wszystkie czynności oraz związane z nimi koszty w obszarze logistyki rozpatry-

wać całościowo w celu znalezienia najniższych kosztów globalnych,  przy jednoczesnym zachowaniu 

odpowiedniego poziomu obsługi klienta12. Problemy współzależności kosztów wymagają więc do-

kładnej ich analizy. Relacje pomiędzy elementami składowymi kosztów zapasów przedstawiono na 

schemat 2. 

 

Schemat 2. Wzajemne relacje między kosztami zapasów 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Nowicka – Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 98 

                                                 
12S. Abt: Zarządzanie logistyczne... op. cit., s. 299.  
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Stała kontrola kosztów logistyki umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych odchyleń i wprowa-

dzenia działań naprawczych zapewniających osiągnięcie zaplanowanego przez przedsiębiorstwo celu.  

 

4. Uwagi końcowe 

Informacje płynące z poznania struktury kosztów logistyki dają możliwość wykorzystania metod 

umożliwiających określenie ilości i czasu dostawy, czyli optymalnego zakupu. W praktyce, powinno 

dążyć się do opracowania takiego poziomu zapasu magazynowego, który będzie w stanie zaspokoić 

potrzeby klientów. Jednocześnie nie może to być zapas zbyt duży, by nie powodował niepotrzebnie 

wzrostu kosztów składowania, bądź wzrostu ryzyka wystąpienia starzenia się towarów w związku z 

postępem technicznym czy zmienną modą. Zmniejszanie wielkości zapasu powoduje spadek kosztów 

składowania. Dolną granicą stanu zapasu  jest zapas bezpieczeństwa, którego wielkość musi zapewnić 

ciągłość sprzedaży. Im  rzadsze są zakupy, tym niższe są koszty dotyczące zamówień, a wyższe koszty 

magazynowania. Minimalizację poziomu zapasu należy stosować wtedy, gdy największą grupę kosz-

tów stanowią koszty związane z magazynowaniem i zapasem towarów. Powiększanie natomiast po-

ziomu zapasów może wystąpić, gdy najwięcej kosztów jest związanych z zakupem i transportem. Te 

konflikty celów powinny być rozwiązane dzięki optymalizacji wielkości zaopatrzenia. Określenie 

ekonomicznej wielkości dostawy opiera się na minimalizacji sumy tych kosztów. Obniżanie kosztów 

logistyki do optymalnego poziomu jest istotnym elementem poprawy rentowności w przedsiębiorstwie 

handlowym. 
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1. Wprowadzenie 

Jednym z najistotniejszych i ciągle aktualnych problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest 

zarządzanie kosztami. Do tego celu wykorzystuje się różne działania i procesy, które mają doprowa-

dzić do optymalnego ponoszenia kosztów.  

Punktem wyjścia do zarządzania kosztami powinna być analiza procesu powstawania kosztów, 

uwzględniająca planowanie kosztów, wewnętrzne „związanie” kosztów, zewnętrzne zaangażowanie  

w powstawanie kosztu, zakup zasobów, zużywanie zasobów i majątkowe konsekwencje kosztów (za-

płata lub powstanie zobowiązania). Informacje o wielkości zużywanych środków prezentowane są 

przez system rachunkowości w ujęciu wieloprzekrojowym w ramach rachunku kosztów, który może 

służyć wycenie zapasów i pomiarowi wyniku finansowego, podejmowaniu decyzji i kontroli. 

Rodzajowy rachunek kosztów jest w praktyce przedsiębiorstw zasadniczym elementem tradycyj-

nego systematycznego rachunku kosztów 1, mimo dowolności jego stosowania. 

Dla celu zarządzania rodzajowy rachunek kosztów może być wykorzystywany jako: 

• rodzajowy rachunek kosztów przedsiębiorstwa, 

• rodzajowy rachunek kosztów ośrodka odpowiedzialności. 

 

2. Rodzajowy rachunek kosztów przedsiębiorstwa 

Rodzajowy rachunek kosztów przedsiębiorstwa prowadzony jest w ramach tradycyjnego syste-

matycznego rachunku kosztów i opiera się na rodzajowym kryterium klasyfikacji kosztów (podsta-

wowym) i kryterium stopnia złożoności kosztów (pomocniczym). 

Kryteria te stanowią bazę do indywidualnego określenia organizacji i wewnętrznych zasad funkcjo-

nowania systematycznego rodzajowego rachunku kosztów w konkretnym przedsiębiorstwie. 

Kryterium rodzajowe grupuje koszty według rodzajów stanowiących dla danego przedsiębiorstwa 

składniki zachodzących w nim procesów pracy. W wyniku zastosowania tego kryterium powstaje 

układ rodzajowy kosztów, dający możliwość sporządzenia wariantu porównawczego rachunku zy-

                                                 

1 Zob. A. Dyhdalewicz, Wybrane aspekty organizacji rachunku kosztów – wyniki badań, w: Rachunkowość w nowoczesnej 

gospodarce, Materiały Konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński - Akademia Rolnicza w Szczecinie 2000, s. 316. 
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sków i strat. Z pozycji jego części kosztowej wynika minimalny zakres układu rodzajowego kosztów, 

który musi obejmować2: 

• amortyzację, 

• zużycie materiałów i energii, 

• usługi obce, 

• podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy, 

• wynagrodzenia, 

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

• pozostałe koszty rodzajowe. 

W większości przedsiębiorstw, stosujących układ rodzajowy kosztów, dokonuje się zazwyczaj 

dalszego dokładniejszego wyodrębniania pozycji rodzajowych kosztów dla celów zarządczych. W tym 

momencie można sformułować pytanie o granicę stopnia szczegółowości układu rodzajowego kosz-

tów. Pomocnym w udzieleniu odpowiedzi jest kryterium stopnia złożoności kosztów, dzięki któremu 

wyodrębnia się: 

• koszty proste, 

• koszty złożone. 

Kosztami prostymi są te koszty w układzie rodzajowym, których w ramach danego przedsiębior-

stwa nie można już podzielić na elementy składowe. Koszty złożone są sumą kosztów prostych (przy-

najmniej dwóch). Uwzględniając powyższe wywody można stwierdzić, że granicą stopnia szczegóło-

wości układu rodzajowego kosztów w danym przedsiębiorstwie jest podział volumenu kosztów w 

takie pozycje rodzajowe, z których każda jest kosztem prostym. Taki układ można nazwać maksymal-

nym układem rodzajowym kosztów. W tym sensie kryterium stopnia złożoności kosztów jest uzupeł-

niającym do kryterium rodzajowego kosztów. W praktyce tworzy się układ rodzajowy kosztów nastę-

pująco: 

1. wprowadza się obligatoryjny (minimalny) układ kosztów, narzucony wymogami spra-

wozdawczości finansowej, 

2. dla potrzeb decyzyjnych dokonuje się dalszego podziału już wyodrębnionych pozycji ro-

dzajowych kosztów. 

Następnie w celu wkomponowania rodzajowego rachunku kosztów w system rachunkowości fi-

nansowej ujmuje się koszty rodzajowe w zakładowym planie kont. W praktyce wykorzystuje się do 

tego najczęściej wzorcowe plany kont.  

Zgodnie z ich założeniami jednostkom ewidencyjnym kosztów w ramach układu rodzajowego 

przyporządkowuje się odpowiednie konta zespołu „4”, przy czym mogą tu wystąpić następujące moż-

liwości: 

                                                 

2 Wzór rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń. Zob. Załącznik 

nr 1 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113 z 2000r., poz.1186 z późn. zm.). 
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• każdej pozycji układu rodzajowego jako obiektowi ewidencyjnemu odpowiada konto 

syntetyczne, 

• całość poniesionych kosztów ujmowana jest na koncie syntetycznym, zaś obiekty 

ewidencyjne poszczególnych pozycji układu rodzajowego to konta analityczne, 

• wybrane pozycje układu rodzajowego ewidencyjnie ujęte są tylko w ewidencji synte-

tycznej, pozostałe zaś łączone są w grupy i zbiorczo ujmowane na kontach synte-

tycznych, a szczegółowo w ewidencji analitycznej.  

 

3. Rodzajowy rachunek kosztów ośrodków odpowiedzialności 

Jednym z zasadniczych elementów controllingu przedsiębiorstwa są ośrodki odpowiedzialności. 

Zarządzający ośrodkiem odpowiedzialności powinien mieć wpływ na koszty ponoszone przez podle-

gły mu ośrodek. Jednak nie na wszystkie koszty będzie miał jednakową możliwość oddziaływania, 

bowiem koszty wewnętrznych podmiotów można podzielić na:3  

• kontrolowane,  

• niekontrolowane. 

Na koszty niekontrolowane zarządzający nie ma wpływu, a więc mogą one pozostać w kwocie 

globalnej. 

W celu zarządzania kosztami kontrolowanymi przez ośrodek odpowiedzialności wskazane jest 

dokonanie dalszego ich podziału między innymi według kryterium rodzajowego. Umożliwi to zarów-

no pełniejszą kontrolę poniesionych kosztów kontrolowanych, a także stworzy bazę do dokładniejszej 

predykcji poszczególnych rodzajów kosztów kontrolowanych w ramach ośrodków odpowiedzialności 

(budżetowania kosztów, planowania kosztów na dłuższe okresy czasu). 

Budowa układu rodzajowego kosztów dla danego ośrodka odpowiedzialności powinna uwzględ-

niać przede wszystkim jego specyfikę, zapotrzebowanie na informacje ze strony kierowanego działu z 

równoczesnym przestrzeganiem ogólnych zasad wyodrębniania kosztów według kryterium rodzajo-

wego. Pozyskiwanie informacji o kosztach rodzajowych ośrodków odpowiedzialności może się od-

bywać: 

• ewidencyjnie, 

• pozaewidencyjnie. 

W sposób ewidencyjny można to uczynić z wykorzystaniem kont analitycznych na kolejnym po-

ziomie analityki (warto bowiem pamiętać, że dla ośrodków odpowiedzialności prowadzona być musi 

ewidencja analityczna według innych kryteriów), przez to informacje o kosztach rodzajowych ośrodka 

odpowiedzialności miałyby charakter systematyczny (informacje w zestawieniach obrotów i sald kont 

analitycznych). 

                                                 

3 Por. E. Nowak, Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1996, s. 44-47. 
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Pozaewidencyjne prowadzenie rodzajowego rachunku kosztów ośrodka odpowiedzialności nie 

miałoby charakteru systematycznego, a informacja musiałaby się pojawiać w wewnętrznych rapor-

tach.  

 

4. Analiza kosztów rodzajowych 

Analizę kosztów rodzajowych można przeprowadzać dla całego przedsiębiorstwa, jak i dla wyod-

rębnionych ośrodków odpowiedzialności. Proces analizy kosztów rodzajowych obejmuje najczęściej:4 

• analizę dynamiki, 

• analizę struktury, 

• analizę odchyleń. 

Celem analizy dynamiki jest określenie tendencji zmian w całkowitych kosztach rodzajowych  

i poszczególnych pozycjach tych kosztów. 

Analiza struktury rodzajowej kosztów ma za zadanie ocenę kształtowania się proporcji pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami rodzajowymi kosztów. 

Analiza dynamiki i struktury kosztów rodzajowych jest wykorzystywana przede wszystkim jako 

etap wstępny, umożliwiający wytypowanie tych pozycji rodzajowych, które należy objąć badaniami 

szczegółowymi, zwłaszcza pracochłonna analizą przyczynową odchyleń. Powinny im być poddane te 

pozycje rodzajowe kosztów, które mają stosunkowo duży udział procentowy w ogólnej sumie kosz-

tów.  

Analiza odchyleń kosztów w układzie rodzajowym to przede wszystkim analiza przyczynowa, 

oparta wstępnie na metodzie detalizacji wielkości sumarycznych, a następnie na metodach badających 

związek pomiędzy czynnikami kosztotwórczymi a kosztami5 (metody: kolejnych podstawień, różnic 

cząstkowych, wskaźnikowa, podstawień krzyżowych, proporcjonalnego podziału odchyleń, funkcyj-

na).  

 

5. Podsumowanie 

Informacje dostarczane przez rodzajowy rachunek kosztów są powszechnym, prostym, a zarazem 

stosunkowo tanim źródłem informacji do zarządzania przedsiębiorstwem jako całością (zarząd), jak 

również mogą być tym samym dla wyodrębnionych wewnętrznie ośrodków odpowiedzialności (kie-

rownictwo ośrodków). Rodzajowy rachunek kosztów występuje bowiem praktycznie w każdym 

przedsiębiorstwie. 

W zarządzaniu kosztami rodzajowymi małe przedsiębiorstwa wykorzystują zwłaszcza analizę 

dynamiki i struktury do oceny poniesionych kosztów całego przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach 

średnich i dużych punkt ciężkości analizy kosztów rodzajowych przedsiębiorstwa i ośrodków odpo-

                                                 

4 K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 101. 
5 A. Szydełko, Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2004, s. 166. 
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wiedzialności spoczywa przede wszystkim na analizie przyczynowej odchyleń. Możliwości za-

rządczego wykorzystania informacji z rodzajowego rachunku kosztów znacznie by się zwiększyły w 

sytuacji, gdyby przedsiębiorstwo prowadziło ten rachunek jako rodzajowy rachunek kosztów plano-

wanych w wariancie dyspozycyjnym.  
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1. Istota i źródła funkcji produkcji 

Dążność do formalizowania wywodów naukowych spowodowała wzrost zainteresowania 

badaniami z wykorzystaniem modeli, sprowadzających się do tak zwanych modeli symulacyjnych, a 

w szczególności modeli idealnych, przybierających postać układów równań i nierówności, przy 

fikcyjnym założeniu, że jednostka gospodarująca dysponuje pełną informacją w zakresie skali 

preferencji konsumenckich, nieograniczonej podzielności i przetwarzalności czynników produkcji, a 

także ich wzajemnej substytucji, co pozwala abstrahować od heterogeniczności struktur 

ekonomicznych i stosowania zasady „ceteris paribus”. To z kolei powodowało arbitralny podział 

zmiennych w modelach na egzogeniczne i endogeniczne oraz ujmowanie ich relacji w postaci 

zależności funkcyjnych, najczęściej odwracalnych [3, s. 323 i dalsze]. 

Z rozważaniami tymi ściśle są związane postulaty optymalizacji, minimalizacji czy też 

maksymalizacji określonych parametrów ekonomicznych w spekulacjach modelowych i rozważaniach 

pragmatycznych, wiodących do różnych teorii wyborów i decyzji. Z czasem przekształciły się one w 

tak zwane „activity analysis”- analizę działalności gospodarczej, w której główną metodą i techniką 

badawczą stało się programowanie liniowe. Jednym z najwybitniejszych współtwórców „activity 

analysis” jest laureat nagrody Nobla z 1975 roku T. Koopmans. 

Analiza działalności może być również potraktowana jako specjalny przypadek tak zwanego 

programowania współzależnych działań, które polega na przejściu, pewnej organizacji z jednego 

określonego stanu do innego pewnego określonego stanu, wynikającego ze specyficznie określonych 

celów. Na bazie programowania współzależnych działań Wood i Dantzig sformułowali definicję 

problemu programowania (programing problem), polegający na określeniu takiego programu działań, 

który w największym stopniu sprzyja realizacji celów, przy danych ograniczeniach dotyczących 

zasobów.  

P. Samuelson, kolejny laureat nagrody Nobla, swoje wywody koncentrował również wokół 

problematyki prakseologicznej i rozważań modelowo-dedukcyjnych. Według Samuelsona procesy 

dynamiczne mogą być zapisane za pomocą tak zwanych równań różnicowych (w przypadku procesów 

nieciągłych) lub za pomocą równań różniczkowych (w przypadku procesów o ciągłym charakterze w 

czasie). W analizie procesów dynamicznych Samuelson rozróżnia systemy liniowe i nieliniowe. 

Wśród problemów statycznych ważne miejsce w rozważaniach zajmuje jego teoria produkcji i 

kosztów. 
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Na bazie neoklasycznej syntezy w rozważaniach Samuelsona należy zwrócić uwagę na 

neoklasycyzm i neokeynesizm, jako dwa nurty wskazujące, iż wzrost w wyżej wskazanych modelach 

ujmowany jest jako wynik rosnącej liczby ludności i akumulacji kapitału. W modelach tych bierze się 

także pod uwagę różne aspekty i typy postępu technicznego. W tym kontekście przedmiotem 

zainteresowania są tu również funkcje produkcji. Dla Samuelsona funkcja produkcji pozostaje 

fundamentalnym narzędziem porównywania wyników z nakładami, bez wnikania w to, jak znaleźć 

wspólny mianownik dla kapitału i pracy, czyli podstawowych elementów występujących w funkcji 

produkcji Cobb – Douglasa. Z kolei model Swanna zakłada pełne zatrudnienie, brak korzyści skali i 

wyznaczanie wielkości inwestycji przez wielkość oszczędności (przy stwierdzeniu, iż proporcje 

między kapitałem a pracą ulegają ciągłym zmianom). J. Robinson, w odróżnieniu od Swanna 

kwestionuje założenie odnośnie traktowania kapitału jedynie jako pochodnej funkcji produkcji, 

koncentrując uwagę na proporcji między czynnikami produkcji oraz roli postępu technicznego jako 

elementach decydujących w analizie ekonomicznej. Zasadnicza część analizy J. Robinson dotyczy 

wzajemnych relacji między wielkością płac realnych a poziomem akumulacji w warunkach postępu 

technicznego. W tym miejscu nie sposób pominąć prawa Saya, jako fundamentu teorii neoklasycznej. 

Zgodnie z tym prawem produkcja zależy od ilości zastosowanych w określonym czasie czynników 

produkcji oraz ich wydajności. Ujmując problem szerzej nie sposób dostrzec, że do trzech czynników 

Saya, czyli pracy, kapitału i ziemi należy dodatkowo uwzględnić czynnik organizacji produkcji oraz 

walrasowsko – marshallowską przedsiębiorczość [3, s. 336 i dalsze]. Podstawowy i elementarny zapis 

tej funkcji, przyjmujący zdeterminowanie produkcji w badanym momencie przez siły wytwórcze, 

przyjmuje następującą uproszczoną i symboliczną postać[3, s.348]:  

Q = f (N,C) 

gdzie: 

Q – wielkość produkcji,  

N – ilość siły roboczej,  

C – zasób kapitału,  

f – zależność funkcyjna między produktem a nakładami zdeterminowana przez technologię.  

 

Ogólnie funkcja produkcji wyraża więc zależności między nakładami pracy żywej i 

uprzedmiotowionej a ilością otrzymywanego z tych nakładów produktu. 

 

2. Funkcja produkcji w ujęciu rachunkowości 

W literaturze brak jest rozważań na temat funkcji produkcji w ujęciu rachunkowości. Wydaje się 

jednak, że formuła przedstawiona przez Z. Pawłowskiego [7, s. 257], jest szczególnie przydatna w 

ujęciu funkcji produkcji z punktu widzenia rachunkowości. Opiera się ona na założeniach 

sformułowanych następująco [7, s. 253]:  
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• przedsiębiorstwa nie zmieniają stosowanej techniki i technologii w sposób 

przypadkowy, produkując w dłuższych okresach czasu w oparciu o tę samą 

technologię,  

• w technologii wytwarzania stosunki ilościowe pomiędzy wielkością nakładów 

poszczególnych czynników produkcji a wielkością produkcji pozostają niezmienne 

lub zmiany w nich mają charakter powolny, regularny i systematyczny w dłuższych 

okresach czasu,  

• statystyczne wyznaczanie funkcji produkcji dla przedsiębiorstwa lub grupy 

przedsiębiorstw (np. gałęzi przemysłu) ma miejsce tylko wówczas, gdy stosowana 

jest ta sama technologia produkcji,  

• ekonometryczne funkcje produkcji wyrażają związki między nakładami a produkcją 

w normalnych warunkach produkcyjnych, a nie warunkach idealnych, przy założeniu 

przeciętnych zdolności organizacyjnych i kierowniczych,  

• funkcja produkcji jest ciągła i różniczkowalna ze względu na każdą ze swych 

zmiennych objaśniających, to jest ze względu na każdy rodzaj nakładów. 

Analogicznie do przedstawionego ujęcia, z punktu widzenia rachunkowości, a w szczególności 

rodzajów ponoszonych nakładów, można przyjąć podobną formułę funkcji produkcji dla rachunku 

kosztów pełnych, przyjmując jej następującą symboliczną formułę:  

Q = f (A, Z, U, W, O, P) 

gdzie:  

A – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (odpisy amortyzacyjne),  

Z – materiały produkcyjne i pozostałe, towary oraz energia (zużycie),  

U – usługi obce,  

W – robotnicy i pracownicy biurowi (wynagrodzenia, składki ZUS i inne obciążenia 

wynagrodzeń),  

O – podatki lokalne i opłaty,  

P – pozostałe źródła kosztów rodzajowych.  

 

Przedstawiona formuła funkcji produkcji ulegnie modyfikacji dla rachunku kosztów zmiennych, 

przyjmując inną symboliczną postać:  

Q = f (A, Zz, Zs, Uz, Us, Wz, Ws, O, Pz, Ps) 

gdzie: 

Zz – towary, materiały i energia do produkcji (zużycie jako koszty zmienne),  

Zs – materiały i energia zarządu i administracji (zużycie jako koszty stałe),  

Uz – usługi obce w zakresie produkcji (usługi obce jako koszty zmienne),  
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Us – usługi obce w administracji (usługi obce jako koszty stałe),  

Wz – pracownicy produkcyjni (wynagrodzenia, składki, obciążenia jako koszty zmienne),  

Ws – pracownicy administracyjni (wynagrodzenia, składki, obciążenia jako koszty stałe),  

Pz – źródła pozostałych kosztów rodzajowych zmiennych,  

Ps – źródła pozostałych kosztów rodzajowych stałych. 

 

3. Statystyka bayesowska jako podstawa podejścia prognostycznego w analizie progowej 

Uwzględniając wymienione metody rachunku kosztów pełnych i zmiennych oraz niewymienione 

z nazwy rachunek kosztów procesów, rachunek kosztów zadań, rachunek kosztów docelowych [12, s. 

319 i dalsze], a także przedstawione formuły funkcji produkcji w aspekcie rachunku kosztów pełnych 

i zmiennych, należy zwrócić uwagę na szczególnie istotny sposób wnioskowania i myślenia 

abstrakcyjnego, opartego na indukcji, który pozwala na poprawne formułowanie właściwych założeń 

teorii ekonomicznych, wyjaśniających społeczne uwarunkowania i implikacje procesów i zjawisk 

gospodarczych, opisanych i analizowanych modelowo – dedukcyjnie, jako jeden ze składników 

metody badawczej. W badaniach empirycznych na gruncie nauki o organizacji i zarządzaniu, biorąc 

pod uwagę zarówno wymienione metody rachunku kosztów jak i formuły funkcji produkcji a także 

metody indukcyjną oraz dedukcyjną, w kontekście analizy progowej organizacji, należy zwrócić 

uwagę na metodykę diagnostyczną i prognostyczną, powszechnie stosowane na gruncie tej nauki. 

Szczególnie istotna z punktu widzenia naszych rozważań, dotyczących analizy progowej organizacji 

[11, s. 190 i dalsze], jest metodyka prognostyczna, w aspekcie możliwości zastosowania właściwych 

metod statystycznych. Chodzi tu w szczególności o ideę i zasady budowy wzorca, jako jednego z 

etapów zastosowania metodyki prognostycznej, przy zastosowaniu metod statystyki bayesowskiej.  

Podejście bayesowskie, w odróżnieniu od klasycznego podejścia statystycznego, polegającego na 

wnioskowaniu opartym wyłącznie na pobranej próbie losowej, pozwala bowiem korzystać z 

informacji a priori dotyczącej problemu, rozważanego równocześnie z uwzględnieniem wyników 

zaobserwowanych w próbie losowej. Podejście bayesowskie łączy więc w sobie matematyczny 

związek prawdopodobieństw wynikających z informacji a priori i prawdopodobieństw wynikających z 

obserwacji próby. Pozwala zatem połączyć informację a priori z wynikami badań próbnych, czego 

wynikiem jest informacja a posteriori, czyli po pobraniu próby [1, s. 783].  

W statystyce do tej pory przeważały zastosowania metod konfirmacyjnych, zaś obecnie zaczynają 

przeważać metody eksploracyjne w ramach nowej dyscypliny statystycznej „Data Mining”. 

Przedmiotem badań w tej dyscyplinie jest wykrywanie związków i relacji w dużych zbiorach danych 

przy zastosowaniu metod najprostszych, od wizualizacji danych począwszy, poprzez metody o 

średnim stopniu złożoności i trudności, jak analizę regresji i taksonomię, aż po metody bardzo złożone 

o dużym stopniu trudności, czyli po sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. Jedną z istotnych metod 

eksploracyjnych w ramach „Data Mining, możliwych do zastosowania w analizie progowej 

organizacji, jest metoda rekurencyjnego podziału, polegająca na stopniowym podziale 
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wielowymiarowej przestrzeni cech, zawierającej zbiór obserwacji, na rozłączne segmenty podzbiorów, 

aż do uzyskania ich homogeniczności ze względu na wyróżnioną cechę. Metoda rekurencyjna ma 

charakter nieparametryczny i nie zakłada znajomości rozkładów cech ani postaci analitycznej związku 

między nimi. Efektem zastosowania tej metody jest lokalny model zmiennej w każdym z tych 

segmentów, a kojarzy się ją najczęściej z graficzną prezentacją w postaci drzewa decyzyjnego. Dobór 

zmiennych, tak ilościowych, jak i jakościowych, bez potrzeby dokonywania ich przekształceń w tej 

metodzie, następuje automatycznie w oparciu o wcześniej przyjęte kryterium, a model jest łatwy do 

interpretacji, wykazując odporność na wartości nietypowe [2, s. 7-9].  

 

4. Istota dyskryminacji w analizie progowej organizacji i zarządzania 

Metoda rekurencyjnego podziału najprostsze zastosowanie znajduje w analizie dyskryminacyjnej, 

rozumianej jako proces poszukiwania najbardziej precyzyjnego opisu klasy, bądź podejścia 

polegającego na znalezieniu modelu, który na podstawie znajomości cech 1x , …, mx ,pozwoli określić 

wartość funkcji y. Jeżeli w modelu tym cecha y jest reprezentowana przez zmienną nominalną, to 

rozpatrywane zagadnienie nazywa się analizą dyskryminacyjną i wtedy przyjmuje się, że y określa 

klasę, do której należy każdy z obiektów. Celem analizy dyskryminacyjnej jest znalezienie 

charakterystyki klas (modelu) po to, by wykorzystać je następnie do klasyfikacji obiektów ze zbioru 

rozpoznawanego, których przynależność do klas nie jest znana [2, s. 14 - 16].  

Metodę dyskryminacji, rozumianej jako proces, można ująć w formie procedury 

dyskryminacyjnej i zaprezentować jako algorytm, który obejmuje następujące etapy postępowania 

badawczego [2, s. 31 i dalsze]:  

1. Przyjęcie ogólnej postaci modelu,  

2. Dobór zmiennych do modelu, 

3. Podział zbioru obiektów,   

4. Analiza kombinacji zmiennych, 

5. Zakończenie podziału i ocena jakości modelu,  

6. Wybór właściwej postaci modelu, 

7. Identyfikacja brakujących wartości zmiennych.  

Odnosząc te rozważania do wymienionych metod rachunku kosztów w problemie analizy i 

zarządzania progowego [13, s. 439 i dalsze], można przyjąć, iż tymi wartościami, o których jest mowa 

wyżej, są wartości progowe optimum produkcji (w rachunku kosztów pełnych), progu rentowności (w 

rachunku kosztów zmiennych), produktywności progowej (w rachunku kosztów docelowych), 

współczynnika efektywności kosztów obiektu czy też podstawowego równania i relacji rachunku 

kosztów procesu. Biorąc pod uwagę dodatkowo efekt analizy dyskryminacyjnej w postaci drzewa 

decyzyjnego, a w szczególności jego wierzchołki i ich rodzaje, z jednej strony [2, s. 27], z drugiej zaś 
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rodzaje progów w koncepcji analizy progowej J. Kozłowskiego [5, s. 14 – 18], nie sposób nie 

zauważyć szeregu prawidłowości.  

Pierwsza z nich dotyczy zbieżności interpretacyjnych i skojarzeniowych korzenia drzewa w 

analizie dyskryminacyjnej i progu pierwszego analizy progowej. Korzeń drzewa definiowany jest 

przez E. Gatnara jako wierzchołek początkowy drzewa klasyfikacyjnego lub dyskryminacyjnego, z 

którego wychodzą co najmniej dwie krawędzie. Próg pierwszy, modyfikując ujęcie urbanistyczne J. 

Kozłowskiego na grunt ekonomiczny przedsiębiorstwa, jako przedmiotu badania, wyznacza zalecaną 

granicę ekonomicznej efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia 

istotnych dodatkowych wydatków (np. kosztowne remonty, remont generalny czy też nakłady 

inwestycyjne). Granicę tą wyznaczać powinien próg rentowności, którego istota związana jest 

immanentnie z metodą rachunku kosztów zmiennych. Próg rentowności [10, s. 345 i dalsze] w 

analizie progowej organizacji i zarządzania jest szczególnie istotny z uwagi na przyjęcie jako punktu 

wyjścia możliwości sprzedaży wyrobów, usług i towarów, które wynikają z prawa podaży i popytu, 

czyli „możliwości chłonnych” rynku, możliwych do powiększenia poprzez szeroko i wąsko rozumiane 

działania marketingowe. W takim ujęciu wszystkie pozostałe progi, w kontekście innych metod 

rachunku kosztów, powinny być uwarunkowane granicami przychodów i kosztów zmiennych oraz 

stałych, wyznaczonymi przez próg rentowności rozważany w kontekście metody rachunku kosztów 

zmiennych. Ten próg rentowności powinien być również traktowany jako specyficzny próg docelowy 

funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, w ramach którego mogą być wyznaczane dopiero progi 

docelowe cząstkowe, dotyczące różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyficzne dla 

innych metod rachunku kosztów, o czym poniżej.  

Druga z prawidłowości wiąże się z pojęciem liścia (wierzchołka końcowego) drzewa 

klasyfikacyjnego lub dyskryminacyjnego w ujęciu E. Gatnara oraz progu krańcowego w ujęciu J. 

Kozłowskiego. E. Gatnar utożsamia liść, czyli wierzchołek końcowy drzewa, z tym wierzchołkiem, z 

którego nie wychodzą żadne krawędzie. Z kolei adaptując myśl J. Kozłowskiego, wyrażoną na gruncie 

urbanistycznym, do ekonomiki przedsiębiorstwa przyjąć należy, że próg krańcowy wyznacza zalecaną 

granicę ekonomiczną funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w ramach ustalonych standardów, 

możliwości technicznych i technologicznych, zasobów ludzkich a także zasobów finansowych, w tym 

również środków pieniężnych, umożliwiających bieżące funkcjonowanie firmy bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych istotnych nakładów na cele wyżej już wymienione. Granice ekonomiczne 

funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w ramach progu rentowności, wyznaczonego według 

wyżej wskazanych zasad, określają w tym rozumieniu wymienione już optimum produkcji w 

konwencji rachunku kosztów pełnych [6, s. 263 i dalsze], produktywność progowa w ujęciu metody 

rachunku kosztów docelowych [9, s. 324 i dalsze], współczynnik efektywności kosztów obiektu 

wyznaczony w rachunku kosztów procesu [4, s. 280 i dalsze], efektywność realizacji funkcji w 

rachunku kosztów zadań [8, s. 568 i dalsze], czy też inne parametry w ujęciu różnych wymienionych i 

nie wymienionych metod rachunku kosztów.  
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Wreszcie trzecie skojarzenie wiąże się z pojęciem wierzchołków pośrednich drzewa 

klasyfikacyjnego lub dyskryminacyjnego, mieszczących się w grafie drzewa między korzeniem 

(wierzchołek początkowy) a liściem (wierzchołek końcowy), oraz pojęciem progów pośrednich, to jest 

wszystkich pozostałych pomiędzy progami pierwszym i krańcowym. Współzależność w tym zakresie 

ma znaczenie dla wyodrębnienia wierzchołków odpowiadających progom względnie trudniejszym do 

pokonania, które można według J. Kozłowskiego nazwać progami dominującymi w stosunku do 

progów od nich zależnych, a zatem podporządkowanych. Znaczenie współzależności jest szczególnie 

istotne wówczas, gdy w czasie prób stopniowych eliminacji i zawężania pola analiz należy najpierw 

skoncentrować uwagę na konsekwencjach przekraczania progów dominujących, traktując progi 

podporządkowane jako źródła kosztów zbędnych, a dopiero później podjąć bardziej szczegółową 

analizę różnych sekwencji progu dominującego, a wynikających z przekraczania progów 

podporządkowanych. Przykładowo może to dotyczyć optimum produkcji w rachunku kosztów 

pełnych, produktywności progowej w ujęciu rachunku kosztów docelowych i współczynnika 

efektywności kosztów obiektu w rachunku kosztów procesu, w których to wskaźnikach i metodach 

przeplatają się koszty i interesy przedsiębiorstwa z jednej strony i koszty obsługi i interesy klientów z 

drugiej strony. W tym kontekście należy uznać, że progi, które powodują wyjątkowe trudności z ich 

przekraczaniem nazwiemy progami krytycznymi. Krytyczność progów można wykryć dopiero 

poprzez interpretację wyników analizy prowadzonej w oparciu o analizę dyskryminacyjną oraz teorię 

progów. Ogólnie biorąc krytyczność ta polegać może na bardzo wysokim koszcie pokonania progu, 

albo przekroczenie progu jest niewskazane z innych względów, bądź decyzja przekroczenia progów 

leży poza zasięgiem kompetencji decydenta [5, s. 17].  

 

5. Procedura rekurencyjnego podziału kosztów 

Omawiana problematyka analizy dyskryminacyjnej pozwala wskazać, między innymi, na 

problem klasyfikacji kosztów, jako podstawę analizy progowej organizacji i zarządzania. Możliwe jest 

również zastosowanie w tym względzie procedury rekurencyjnego podziału, która składa się z 

następujących kroków [2, s. 24]:  

1. Sprawdzenie jednorodności zbioru obiektów ze względu na wartość zmiennej zależnej,  

2. Rozważenie wszystkich możliwych sposobów podziału zbioru obiektów na rozłączne 

podzbiory w oparciu o wartości kolejno wybierane zmienne objaśniające,  

3. Dokonanie oceny jakości każdego z tych podziałów, zgodnie z przyjętym kryterium 

homogeniczności i wybór najlepszego z nich,  

4. Podział zbioru obiektów w wybrany sposób,  

5. Wykonanie kroków 1 – 4 rekurencyjnie dla każdego podzbioru.  
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6. Uwagi końcowe 

W konkluzji dodatkowo należy zwrócić uwagę na zalety metody rekurencyjnego podziału, do 

których przede wszystkim należy zaliczyć[2, s. 29-30]: charakter nieparametryczny, brak znajomości 

klasy funkcji i specyfikacji predyktorów, predyktory mogą mieć charakter tak ilościowy, jak i 

ilościowy, brak wrażliwości modelu na monoteniczne transformacje zmiennych niezależnych, 

odporność na obserwacje nietypowe i dane niepełne, łatwość interpretacji, możliwa implementacja 

komputerowa modelu.  
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1. Wprowadzenie 

Giełdy towarowe stanowią w warunkach gospodarki rynkowej ważną formę obrotu towarowego. 

O istocie giełd i roli w gospodarce świadczą zwłaszcza: funkcja handlowa (przejawiająca się możli-

wością sprzedaży bądź zakupu towaru), funkcja informacyjna (wyrażająca się wyznaczaniem tenden-

cji cen światowych i wypracowaniem standardów handlowych), funkcja spekulacyjna (możność za-

robkowania), a także funkcja zabezpieczająca (możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystną 

zmianą cen). Na potrzeby artykułu przyjęto, że za giełdę towarową uznaje się stowarzyszenie osób 

oraz przedsiębiorstw, które zapewnia miejsce do otwartego, konkurencyjnego oraz ciągłego handlu 

rozmaitymi towarami bądź w formie transakcji gotówkowych, ale także transakcji terminowych, które 

stanowią wiążące, standardowe, zamienne umowy kupna lub sprzedaży towaru określonej ilości i ja-

kości, o wyznaczonym terminie dostawy i cenie ustalonej w dniu zawarcia umowy”. 

Tematyka funkcjonowania giełd towarowych, a zwłaszcza uregulowań prawnych i ich przeobra-

żeń, w Polsce jest stosunkowo mało znana. Celem artykułu jest przedstawienie problemu regulacji 

prawnych giełd towarowych w Polsce, a także kierunku przeobrażeń.  

 

2. Unormowania prawne giełd towarowych lat 90 XX wieku w Polsce 

W krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej normy prawne dotyczące giełd towarowych zo-

stały już dawno wypracowane, natomiast w Polsce dopiero na początku lat 90. XX wieku pojawiły się 

projekty ustaw z tego zakresu. Niestety do 2000 r. żaden nie dotrwał końca procesu legislacyjnego. 

Giełdy towarowe, których działalność koncentrowała się na obrocie fizycznym towarem, regulowane 

były przez kodeksy: cywilny i handlowy oraz wiele regulaminów i niepisanych zasad etycznych prze-

strzeganych przez maklerów. 

Należy stwierdzić, że w Polsce tendencje do podporządkowania działalności giełd towarowych 

administracji rządowej są bardzo silne. Potwierdzają to liczne projekty ustawy o giełdach, w tym 

zwłaszcza z 11 listopada 1995 r., które zmierzały w kierunku modelu kontynentalnego wywodzącego 

się z prawodawstwa niemieckiego. Projekty ustawy o giełdach towarowych były szeroko dyskutowa-

ne, tak w środowisku giełdowym, jak i na forum publicznym (Pietrzak, 1999). 
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Projekty były napisane w sposób bardzo niekonsekwentny. Bardzo pobieżnie traktowano w pro-

jektach ustaw istotne problemy izb rozliczeniowych, pomijano sprecyzowanie istoty transakcji termi-

nowych i zasad ich zabezpieczania. Ponadto projekty koncentrowały się głównie na regulowaniu tych 

obszarów, które wcześniej skutecznie działały, natomiast w dalszym ciągu nie zostały uregulowane 

obszary, które potrzebowały uregulowań (Zbaraszewski, 2000). 

W literaturze wskazywano, że przedmiotem regulacji powinny być rynki terminowe, a z projek-

towanej ustawy powinny wynikać wymagania dotyczące instytucji lub podmiotów mogących obracać 

instrumentami rynku terminowego (Janusiewicz, 1996), np. dla biura maklerskiego rynku terminowe-

go. Było to podyktowane specyfiką biura maklerskiego rynków towarowych w porównaniu z biurem 

maklerskim funkcjonującym na giełdzie papierów wartościowych. Zainteresowani wnioskowali, by 

dopuścić do działania na giełdzie towarowej biura maklerskie giełdy papierów wartościowych, ponie-

waż w rzeczywistości są one rynkiem spekulacyjnym. 

Zwracano też uwagę, by wzorem Giełdy Papierów Wartościowych powołać tylko jedną giełdę 

towarową, gdyż w kraju takim jak Polska, o takiej wielkości PKB i wolumenie obrotu gospodarczego 

oraz stanie rozwoju rynków, zwłaszcza małej ich płynności i efektywności, przyszłością jest jedna 

giełda towarowa, nie zaś kilka giełd towarowych. 

 

3. Ustawa o giełdach towarowych z 2000 roku 

Po długotrwałym procesie legislacyjnym (prace trwały od 1991 r.) 26 października 2000 r. została 

uchwalona ustawa o giełdach towarowych (Zbaraszewski, 2005). Reguluje ona funkcjonowanie giełd 

towarowych i obrót towarami giełdowymi, w tym również zasady tworzenia, organizację i działalność 

giełd towarowych, izb rozrachunkowych, działalność maklerów, towarowych domów maklerskich 

oraz nadzór nad tymi instytucjami (ustawa, 2000).  

Z uregulowań ustawowych wynika, że na giełdach towarowych w Polsce nie prowadzi się wy-

łącznie transakcji związanych z towarami, gdyż dopuszcza się do obrotu prawa majątkowe, których 

cena zależy od kursów walut i stóp procentowych. Jest to zgodne z tendencją przyjętą na wielu gieł-

dach światowych, gdzie giełdy towarowe (nie tracąc swojego charakteru związanego z obrotem towa-

rami) wprowadzają np. transakcje związane z instrumentami finansowymi. 

Giełda towarowa może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną, a przedmiotem jej dzia-

łalności może być wyłącznie prowadzenie giełdy, z zastrzeżeniem, że spółka ta może również prowa-

dzić rozliczanie transakcji giełdowych, dokonywanych na danej giełdzie. Zapis w takim kształcie jest 

zgodny z rozwiązaniami światowymi w zakresie zasad tworzenia i ustroju organizacyjnego. W przyję-

tym rozwiązaniu nie zdecydowano się na powołanie jednej giełdy towarowej w Polsce, aczkolwiek 

nowością było określenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego (3 mln zł). Prowadzenie giełdy 

wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, co jest cechą charakterystyczną kon-

tynentalnego modelu działania giełd towarowych.  
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Jednak barierą nie do pokonania przez działające w ostatniej dekadzie XX w. giełdy towarowe w 

Polsce, w tym także przez najprężniejsze Giełdę Poznańską SA i Warszawską Giełdę Towarową SA, 

był ustawowy obowiązek akredytowania przynajmniej sześciu licencjonowanych domów maklerskich.  

Ustawa, wzorem rozwiązań światowych, wprowadziła instytucję maklera niezależnego. Jest to 

indywidualny inwestor uzyskujący uprawnienia do bezpośredniego zawierania transakcji na giełdzie. 

Makler niezależny jest w istocie aktywnym inwestorem indywidualnym – spekulantem, który ze 

względu na swoją rolę w procesie zwiększania płynności rynku uzyskuje przywilej, w postaci prawa 

do ominięcia pośrednika, czyli domu maklerskiego, w celu obniżenia kosztów transakcyjnych, a tym 

samym wpływa na ożywienie i zwiększenia obrotów giełdy towarowej (Tomaszewski, 2001). 

Ustawa nałożyła na dotychczasowe instytucje giełdowe w Polsce obowiązek, aby w okresie 

osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 27 listopada 2002 r., dostosowały swój 

ustrój organizacyjny i działalność do przepisów ustawy oraz uzyskały stosowne zezwolenia. Po tej 

dacie dotychczasowe instytucje giełdowe w Polsce nie mogłyby funkcjonować. W środowisku gieł-

dowym panował w ówczesnym czasie nastrój wyczekiwania i zwracano uwagę na niemożność speł-

nienia wymagań ustawy. Dlatego zaistniała konieczność wydłużenia terminów obowiązywania usta-

wy, gdyż ze względu na wysokie wymogi stawiane giełdom, silny nadzór Komisji Papierów Warto-

ściowych i Giełd oraz wysokość kapitału zakładowego, żaden podmiot działający od wielu lat, poten-

cjalnie zainteresowany prowadzeniem działalności w zakresie obrotu towarami giełdowymi nie wy-

stąpił o udzielenie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.  

Wynika stąd wniosek, że rynek towarów giełdowych nie funkcjonował w kształcie przewidzia-

nym ustawą. Mimo, że okresy dostosowawcze przewidziane w ustawie zostały wydłużone do końca 

2003 r., to istniało poważne ryzyko, że nawet po upływie tego okresu podmioty nie będą rejestrować 

giełd towarowych, bowiem rygory narzucane ustawą były w ich odczuciu zbyt ostre (Sielanko, 2002). 

Konieczność zmian w ustawie wynikała także z postulatów środowiska, co do liberalizacji działalno-

ści w zakresie obrotu towarowego, zwłaszcza w kierunku ułatwienia rejestracji giełd towarowych, 

ponieważ dotychczasowe kontrowersyjne zapisy ustawy utrudniały lub wręcz blokowały rozwój towa-

rowego rynku giełdowego w Polsce. Również konieczność dostosowania prawa do wymagań Unii 

Europejskiej spowodowała, że po niecałych dwóch latach od uchwalenia ustawy o giełdach towaro-

wych, we wrześniu 2002 r. do laski marszałkowskiej wpłynął projekt nowelizacji tejże ustawy, nato-

miast w maju 2003 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o giełdach towa-

rowych.  

Jednym z podstawowych celów nowelizacji było złagodzenie wymagań postawionych przez 

ustawę przed giełdą towarową i domami maklerskimi. Okazało się, że dla większości biur maklerskich 

barierą nie do przekroczenia jest konieczność przekształcenia się w spółkę akcyjną, czego warunkiem 

jest zgromadzenie 500 tys. zł kapitału. Jednak nawet przed największą w ówczesnym czasie – War-

szawską Giełdą Towarową SA – barierą nie do przezwyciężenia było akredytowanie przynajmniej 
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sześć licencjonowanych domów maklerskich, co było warunkiem koniecznym ubiegania się o licen-

cję. 

Nowelizacja wydłużyła, do 1 stycznia 2004 r., okres dostosowania dotychczasowych instytucji 

giełdowych do wymagań ustawy, a także rozszerzyła dopuszczalny zakres działalności giełdowej izby 

rozrachunkowej. Obecnie izba może również rozliczać transakcje na rynku gotówkowym, z wyjątkiem 

transakcji dotyczących towarów będących rzeczami oznaczonymi co do gatunku. Ma to znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotów, szczególnie na rynku energii. W ślad za tym odpowiednio roz-

szerzony został katalog podmiotów, które mogą zostać członkiem giełdowej izby rozrachunkowej 

(m.in. o akcjonariuszy spółki prowadzącą giełdę, towarowe domy maklerskie, domy maklerskie oraz 

inne krajowe instytucje finansowe, w tym banki, jeżeli zamierzają współdziałać z giełdową izbą rozra-

chunkową w zakresie wykonywania jej zadań, a także za zgodą i na warunkach określonych przez 

Komisję, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą za granicą, wykonujące zadania w 

zakresie rozliczania). 

Bardzo istotną zmianą było umożliwienie pośredniczenia dotychczasowym brokerom, którzy nie 

byli w stanie spełnić wymagań organizacyjno-kapitałowych przewidzianych dla towarowych domów 

maklerskich. W ten sposób ustawodawca uwzględnił fakt, że gotówkowy rynek towarowy nie posiadał 

infrastruktury kapitałowej charakterystycznej dla rynków papierów wartościowych, bądź terminowego 

rynku towarowego. Dlatego ustawodawca przesądził w nowelizacji, że działalność maklerska tych 

podmiotów może być prowadzona w ograniczonym zakresie. Po pierwsze, prowadzące podmioty (nie 

będące licencjonowanymi towarowymi domami maklerskimi) mogą, jako członkowie giełdy towaro-

wej, wyłącznie pośredniczyć w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie, oraz doradzać 

w zakresie obrotu giełdowego. Po drugie, przedmiotem zlecenia nabycia lub zbycia towaru giełdowe-

go albo odpłatnego udzielenia pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia mogą być wy-

łącznie rzeczy oznaczone, co do gatunku. Po trzecie – wprowadzony został wymóg, aby działalność w 

przedmiotowym zakresie była prowadzona w formie spółki handlowej, co powinno zagwarantować w 

minimalnym zakresie stabilność prowadzonej działalności przez te podmioty. Ostatnim wreszcie wy-

maganiem względem biur maklerskich był obowiązek zatrudnienia przez te podmioty co najmniej 

jednego maklera giełd towarowych. Ponieważ do spółek handlowych nie będą miały zastosowania 

przepisy dotyczące towarowych domów maklerskich, oznacza to faktyczne wyłączenie spod nadzoru 

Komisji spółek handlowych prowadzących działalność na rynku kasowym. Poza prowadzeniem dzia-

łalności maklerskiej spółki handlowe będą mogły prowadzić na giełdzie towarowej działalność o cha-

rakterze agencyjnym i w jej ramach zawierać transakcje na rachunek zleceniodawcy, co będzie stano-

wić wyjątek od zasady, że stronami transakcji giełdowej są wyłącznie członkowie giełdy. 

Wspomniana zmiana mająca na celu dostosowanie polskiego prawa do wymagań UE, dotyczyła 

zakresu działalności zagranicznych osób prawnych. Będą one obecnie mogły prowadzić działalność 

maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, tak jak krajowe towarowe domy maklerskie. 
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Znowelizowana ustawa zawiera ponadto postanowienia mające na celu przeciwdziałania prakty-

kom monopolistycznym. Został wprowadzony zakaz posiadania udziałów lub akcji więcej niż jednego 

domu maklerskiego, a także zakaz posiadania przez towarowy dom maklerski akcji lub udziałów in-

nego domu maklerskiego.  

Prace nad ustawą o giełdach towarowych trwały – jak już sygnalizowano - od 1991 r. przez trzy 

kadencje Sejmu. Tak długotrwały proces ustawodawczy świadczy, że funkcjonowanie giełd towaro-

wych było dla rządzących mało ważnym problemem. Resort rolnictwa też nie przejawiał chęci stwo-

rzenia regulacji prawnej, choć głównie dla tego resortu ustawa ta była tworzona. W wyniku tego z 

inicjatywy Ministerstwa Przemysłu, później Ministerstwa Gospodarki powstał akt prawny, który miał 

wspierać dalszy rozwój giełd towarowych w Polsce. Oczekiwano, że regulacja uwiarygodni ten rynek, 

przez co stworzy nowe możliwości rozwoju. Niestety nie bacząc na realia polskiego rynku towarów 

rolnych oraz ignorując ówczesny dorobek giełd towarowych w Polsce i model ich rozwoju w świecie, 

powstał akt prawny wzorujący się na ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zbyt 

duża – jak już podkreślano - restrykcyjność ustawy, jak również określone w niej wygórowane wymo-

gi finansowe powodują, że jest ona niewykonalna zarówno przez giełdy, jak i domy maklerskie. Przy-

jęcie takiego kształtu ustawy spowodowało istotne utrudnienie w rozwoju giełd towarowych w Polsce, 

co więcej nadmierna regulacja działalności giełd - co było przewidywane - obróciła się przeciwko idei 

rynku giełdowego w Polsce (Jerzak, Paluszkiewicz). W takich warunkach tylko Towarowa Giełda 

Energii SA wystąpiła i uzyskała licencję na działanie. 

 

4. Kierunki zmian w regulacjach prawnych 

Istnieją jednak pewne warianty rozwoju polskiej giełdy towarowej z odpowiednią regulacją 

prawną. Jednym z wariantów byłaby kolejna nowelizacja obecnej ustawy o giełdach towarowych, 

która powinna umożliwić WGT SA odpowiedni rozwój, polegający na tym, iż będzie ona oferowała 

płynny, efektywny i bezpieczny rynek, tak zabezpieczającym się, jak i spekulantom. Jednak nieko-

niecznie musi to prowadzić do dobrych rozwiązań (Jerzak, 2002). Wpływają na to liczne bariery, w 

tym zwłaszcza fakt, że WGT SA jest utożsamiana z krajowym rynkiem transakcji rzeczywistych spot, 

brakiem możliwości ubezpieczenia ryzyka cenowego, a tym samym brakiem perspektyw rozwoju w 

zakresie spekulacji i przyciągnięcia na giełdę inwestorów posiadających kapitał.  

Inną wersją usprawnienia funkcjonowania giełdy towarowej w Polsce byłoby uchwalenie całko-

wicie nowej ustawy o giełdzie towarowo-terminowej. Rozwiązanie polegałoby na utworzeniu nowej, 

państwowej giełdy na bazie nowej ustawy z prawnie usankcjonowaną koncentracją obrotów w zakre-

sie zarządzania ryzykiem na co najmniej trzech rynkach bazowych, tj. rynku towarowym, na rynku 

akcji i obligacji oraz na rynku walutowym (Rembisz, 2002). W. Rembisz sygnalizuje, że w takiej 

ustawie winny znaleźć się zapisy umożliwiające pozyskanie kapitału spekulacyjnego poprzez możli-

wość tworzenia specyficznych funduszy giełdowych (commodity funds, hedge funds). Taka nowa in-

stytucja giełdowa miałaby możliwość przyciągnięcia kapitału spekulacyjnego, m.in. przez koncentra-



 344 

cję, z prawnie usankcjonowaną wyłącznością obrotów instrumentami pochodnymi - wzorem rozwią-

zań światowych - zarówno na rynku towarowym, jak i kapitałowym.  

W literaturze (Rembisz, 2003) można znaleźć także pogląd, wg którego zaktywizowanie i stwo-

rzenie przesłanek prawnych funkcjonowania towarowego rynku terminowego w Polsce wymagałoby 

rozszerzenia istniejącej oferty kapitałowego rynku terminowego w ramach Giełdy Papierów Warto-

ściowych SA o kontrakty futures i opcje dla bazowych produktów rolnych (pszenica, półtusze wie-

przowe). Oprócz faktu, że GPW SA działa od wielu lat i ma ugruntowaną pozycję w Polsce i na świe-

cie, a przez to jest miejscem znanym i wiarygodnym dla potencjalnych inwestorów, a zwłaszcza dla 

spekulantów, zaletą takiego prawnego uregulowania byłoby to, że GPW SA posiada płynny i efek-

tywny rynek. Poszerzenie dotychczasowej oferty GPW SA o transakcje terminowe rynku towarowego 

mogłoby być traktowane jako naturalny proces, umożliwiający zwiększenie atrakcyjności tej giełdy 

dla spekulantów. Przyjęcie takiego prawnego uregulowania terminowego rynku towarowego w Polsce 

dałoby szansę na ubezpieczenie ryzyka cenowego dla producentów rolnych, czy przetwórców, co do-

datkowo zwiększyłoby płynność i efektywność tego rynku.  

 

5. Uwagi końcowe 

Kończąc, należy podkreślić, że giełdy towarowe w Polsce do 2000 r. nie posiadały szczególnych 

regulacji prawnych. Jednakże giełdy towarowe powstawały i działały, mimo że były to instytucje w 

różnych aspektach ułomne w porównaniu z giełdami towarowymi funkcjonującymi na świecie.  

Ustawa o giełdach towarowych z 2000 r. zamiast stworzyć szansę rozwoju giełdy towarowej w 

Polsce okazała się, wskutek restrykcyjnego charakteru, kolejną barierą w rozwoju polskiej giełdy to-

warowej. Ani jej nowelizacja z 2002 r. polegająca na wydłużaniu terminów dostosowawczych, ani 

kolejna nowelizacja z 2003 r. mająca na celu liberalizację wymagań, w tym organizacyjno-

finansowych oraz rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą być stronami transakcji giełdowych, czy 

rozszerzenie rodzajów towarów giełdowych, nie przyniosły oczekiwanych skutków.  
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1. Wprowadzenie 

O pełnym systemie rachunku kosztów własnych produkcji przemysłowej w Polsce zaczęto mówić 

w latach dwudziestych XX wieku. W okresie międzywojennym stosowano w Polsce rachunek 

kosztów standardowych, m.in. w Towarzystwie Przemysłowym Zakładów Mechanicznych w 

Warszawie, Lilpop czy istniejącej do dziś wytwórni obuwia „Bata”. W pracy z 1938 roku A. Bieniek 

nawiązuje do klasycznych zadań rachunku kosztów, do których można zaliczyć stworzenie podstaw 

do: 

• ustalania cen, 

• kontroli przebiegu produkcji i uzyskanych efektów, 

• podejmowania decyzji gospodarczych, 

• analizy i obserwacji zmian strukturalnych przedsiębiorstwa w miarę jego rozwoju1. 

Lata powojenne to lata systemu gospodarki planowej, w którym przedsiębiorstwa państwowe nie 

miały samodzielności decyzyjnej. 

 

2. Rachunek kosztów w Polsce w okresie gospodarki centralnie sterowanej 

W gospodarce socjalistycznej, zadania rachunku kosztów, jego rola i zakres były określane przez 

potrzeby informacyjne dwóch kręgów: 

ogólnogospodarczego, tj. centralnych organów kierowniczych. Rachunek kosztów powinien był 

dostarczać danych do obliczania produktu globalnego i dochodu narodowego, prowadzenia polityki 

cen, analizy międzyzakładowej, realizacji zadań planów ogólnogospodarczych, kontroli zewnętrznej 

itp., przedsiębiorstw i ich zrzeszeń oraz instytucji działających na zasadach rozrachunku 

gospodarczego. Dla tego kręgu rachunek kosztów miał dostarczać danych do kontroli kształtowania 

się kosztów procesu produkcji w niezbędnych przekrojach, kontroli kształtowania się rzeczywistych 

kosztów w stosunku do kosztów planowanych, kształtowania się kosztów poszczególnych komórek 

przedsiębiorstwa2. 

                                                 

1 A. Bieniek: Zarys systematyki kosztów własnych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Warszawa 1938, s. 18. 
2 W. Malc: Zadania rachunku kosztów, Zeszyty Naukowe WSE, Wrocław 1958, s. 51. 



 347 

Na podstawie tak sprecyzowanych celów prowadzenia rachunku kosztów, określono jego zadania 

w przedsiębiorstwie są następujące: 

• właściwa dokumentacja wszystkich operacji, dotyczących kosztów działalności, 

• ewidencja powstałych kosztów w niezbędnych przekrojach, 

• rozliczanie kosztów na miejsca ich powstawania, 

• kalkulacja kosztu jednostkowego wyprodukowanych produktów i usług, 

• ewentualne sporządzenie zestawień sprawozdawczych w zakresie kosztów. 

Ewidencja kosztów produkcji zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i praktyce była 

prowadzona w następujących przekrojach: 

1. w układzie rodzajowym kosztów, 

2. według poszczególnych miejsc powstawania kosztów, 

3. według poszczególnych nośników kosztów. 

W historii rozwoju rachunku kosztów różnie interpretowano potrzebę i znaczenie układu 

rodzajowego kosztów. Układ ten najbardziej rozbudowany był w przedsiębiorstwach niemieckich. 

Rachunek kosztów według ich rodzajów w głównej mierze wykorzystywany był w dużych 

przedsiębiorstwach, toteż w miarę rozwoju małych przedsiębiorstw, bardziej rozbudowywano układ 

rodzajowy kosztów. 

Grupowanie kosztów w układzie rodzajowym odbywało się dwoma sposobami: 

1. za pomocą specjalnych kont syntetycznych, 

2. statystycznie, tj. pozaksięgowo, za pomocą specjalnych zestawień. 

Pierwszy sposób wywodzi się z rozwiązań niemieckich z lat międzywojennych, kiedy to w 1937 

roku ogłoszono Jednolity Plan Kont, opracowany na podstawie założenia planu kont ogłoszonego w 

1927 roku. Od tej daty również w Polsce wprowadzono w Jednolitym Planie Kont obowiązującym do 

31 grudnia 1952 roku konta w celu syntetycznego ujmowania kosztów rodzajowych. Jednak 

szczegółowe rozwiązania w tym zakresie w poszczególnych przedsiębiorstwach różniły się między 

sobą w różnym stopniu. Autorzy niemieccy uważali, że przedsiębiorstwa powinny stosować podział 

kosztów, uzależniony od gospodarczo uzasadnionych potrzeb3. Jednak praktycy zarzucali zbyteczne 

rozdrobnienie kont układu rodzajowego. 

Drugi sposób ujmowania kosztów wg rodzajów, tj. przez zestawienia statystyczne, miał szerokie 

zastosowanie w Związku Radzieckim. Sposób ten został również wprowadzony w Polsce w latach 

1953 – 1958 w okresie obowiązywania Ramowego Planu Kont dla przemysłu4. T. Peche, w swojej 

pracy z 1959 roku, zwrócił uwagę na rozbieżność między treścią obowiązującej wówczas 

sprawozdawczości w zakresie kosztów a systemem ewidencji tych kosztów wprowadzonym w 1953 

                                                 

3 E. Fischer, O. Hess. G. Seebauer: Buchfuehrung und Kostenrechnung, Lipsk 1940, s. 350. 
4 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1952 r. w sprawie ramowego planu kont dla prowadzonych według 

zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw przemysłu średniego i wielkiego na rok 1953, Monitor 

Polski A-96, poz. 1339. 
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roku5. Jak już wspomniano, w ewidencji kosztów zrezygnowano z kont rodzajowych, natomiast w 

sprawozdawczości kosztów utrzymano ten przekrój. T. Peche, zwrócił uwagę, że sporządzenie 

zestawienia i sprawozdania z kosztów jest w takiej sytuacji przybliżone albo bardzo pracochłonne. 

Ponadto stwierdzono przewagę ujmowania kosztów rodzajowych za pomocą zespołu kont 

syntetycznych nad pozaksięgowym gromadzeniem tych kosztów. Toteż po 1958 roku powrócono  w 

TPK dla przemysłu do kont kosztów rodzajowych. Przyjęte rozwiązania były bardziej racjonalne, 

gdyż wprowadzono tylko niezbędną ilość kont syntetycznych dla ewidencji kosztów w przekroju 

rodzajowym oraz fakultatywność stosowania tych kont. 

Rachunek kosztów rodzajowych nie dostarczał kierownictwu przedsiębiorstwa informacji o 

kształtowaniu się kosztów w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do 

sprawowania funkcji zarządzania. Stąd też, koszty przedsiębiorstwa grupowano według miejsc ich 

powstawania. W tym celu, wyodrębnione zostały trzy grupy miejsc powstawania kosztów: 

3. główne miejsca powstawania kosztów, do których zaliczono wydziały produkcji 

podstawowej, 

4. pomocnicze miejsca powstawania kosztów, obejmujące wydziały produkcji pomocniczej, 

5. ogólne miejsca powstawania kosztów, obejmujące miejsca służące całemu 

przedsiębiorstwu, takie jak administracja, magazyny, zaopatrzenie, zbyt, itp. 

Grupowanie kosztów w przekroju miejsc ich powstawania miało istotne znaczenie dla realizacji 

wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, gdyż jedną z zasad tego rozrachunku było 

wprowadzenie odpowiedzialności poszczególnych osób za wyniki powierzonych im odcinków, m.in. 

za poziom kształtowania się kosztów na tych odcinkach6. 

Trzeci sposób ewidencji kosztów produkcji – w przekroju nośników kosztów - miał szczególne 

znaczenie w dostarczaniu informacji w zakresie kształtowania się kosztów poszczególnych wyrobów i 

usług. Koszty gromadzono na specjalnych urządzeniach księgowych, m.in. kartach kalkulacyjnych czy 

zleceniach produkcyjnych7. Grupowanie kosztów według tych przekrojów dostarczało danych do 

prawidłowego kształtowania cen, jednocześnie niezbędne było przy opracowywaniu założeń w 

zakresie normatywnego rachunku kosztów. 

Istotne znaczenie przy dostosowywaniu rachunku kosztów do potrzeb zarządzania miało przejście 

od informacji przeszłych na informacje bieżące i przyszłe. Osiągnięcie tego celu było możliwe za 

pomocą jednej z metod rachunku kosztów postulowanych, do których zaliczano wówczas rachunek 

kosztów planowanych i rachunek kosztów normatywnych. Jednak, powszechnie stosowany w tym 

okresie rachunek kosztów planowanych obarczony był pewnymi niedoskonałościami. Pierwszy jego 

mankament polegał na tym, że nie można było określić, w jakiej mierze plan kosztów produkcji 

                                                 

5 T. Peche: Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa 1959, s. 18. 
6 Z. Messner: Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, 

Warszawa 1972, s. 32. 
7 Z. Fedak: Ewidencja i kalkulacja kosztów w przemyśle, PTE, Warszawa 1956, s. 47- 48. 
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znajduje pokrycie w obowiązujących normach zużycia, wynikających z aktualnej technologii i 

organizacji produkcji. Druga wada rachunku kosztów planowanych, wobec nieuporządkowania i 

niekompletności wzorców norm zużycia, polegała na braku pewności, czy osoby dysponujące 

rozchodami środków w pełni przestrzegały zasad gospodarności. Trzecią ujemną cechą tego rachunku 

kosztów były trudności z szybkim ustaleniem przyczyn rozbieżności między wykonaniem a planem. 

Wobec tego, w 1965 roku przyjęto Uchwałę IV Plenum KC PZPR8, zgodnie z którą w celu 

zracjonalizowania rachunku kosztów oraz usprawnienia ich analizy w przedsiębiorstwach należało 

konsekwentnie rozszerzać stosowanie kalkulacji opartej o koszty normowane. Rachunek kosztów 

normatywnych zdefiniował Z. Fedak9, jako system kształtowania kosztów oraz ich ewidencji, kontroli 

i analizy, oparty o obowiązujące w przedsiębiorstwie normy zużycia w zakresie kosztów 

bezpośrednich oraz preliminarze kosztów pośrednich. Jego istota polegała na: 

• ustaleniu w postaci kosztów normatywnych, racjonalnego poziomu kosztów dla 

aktualnej konstrukcji, technologii i organizacji produkcji przed rozpoczęciem procesu 

produkcyjnego, 

• sprawowaniu kontroli rzeczywistych kosztów produkcji, poprzez ujawnienie 

odchyleń w stosunku do uprzednio określonych kosztów normatywnych, 

• analizie kosztów własnych produkcji, zarówno normatywnych jak i odchyleń od nich, 

która powinna powodować bądź usprawnienie produkcji bądź samego wzorca 

(norm). 

W rachunku kosztów normatywnych istotne znaczenie miał podział kosztów na stałe i zmienne. 

Przyjęto umowne założenie, że ogół przedsiębiorstw można podzielić na takie, których koszty 

produkcji mają prawie wyłącznie charakter kosztów stałych bądź charakter kosztów zmiennych. 

Przy implementacji rachunku kosztów normatywnych odstąpiono od dotychczas stosowanych 

ogólnozakładowych i ogólnowydziałowych wskaźników techniczno - ekonomicznych. W ich miejsce 

określono, oddzielnie dla każdego asortymentu wyrobów, cztery podstawowe wielkości normatywne, 

odnoszące się do: 

• górnej, najbardziej prawdopodobnej granicy zużycia materiału wsadowego, z 

uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych, do wytworzenia 

jednostki wyrobu o określonej jakości, 

• procesu technologicznego, obejmującego cykl zabiegów, niezbędnych to wykonania 

wyrobu finalnego, 

• czasu trwania (normatywnej wydajności) poszczególnych operacji i zabiegów 

procesu technologicznego, zapewniającego otrzymanie wyrobu o określonych 

walorach użytkowych, 

                                                 

8 Uchwała IV Plenum KC PZPR, Nowe Drogi, 1965, nr 8, s. 97. 
9 Z. Fedak: Zasady rachunku kosztów normatywnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 1972, s. 7. 
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• górnej, najbardziej prawdopodobnej wysokości kosztów normatywnych wytworzenia 

jednostki wyrobu konkretnego asortymentu w określonych warunkach 

produkcyjnych10. 

Wprowadzenie rachunku kosztów normatywnych sprzyjało bardziej efektywnemu wykorzystaniu 

operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. 

Rachunek kosztów pełnych został zaliczony do systematycznego, okresowego rachunku kosztów, 

zwanego podsystemem ewidencyjnym. Podsystem ewidencyjny rachunku kosztów operował 

metodami właściwymi dla rachunkowości, takimi jak dokumentacja zdarzeń, podwójny zapis, 

inwentaryzacja, prowadzenie kont, itp. Tak rozumiany rachunek kosztów stanowił element składowy 

rachunkowości, traktowanej jako całościowy, uporządkowany układ sformułowanych przez teorię 

metod, zasad i reguł postrzegania rzeczywistości11. W praktyce krajów socjalistycznych, 

systematyczny rachunek kosztów był włączony do systemu podwójnej księgowości w ramach tego 

samego planu kont. W ten sposób określono ewidencyjny zasięg rachunku kosztów. 

Rachunek kosztów postulowanych zaklasyfikowano natomiast do pozaewidencyjnych rachunków 

problemowych, których celem było rozwiązywanie zadań informacyjno – decyzyjnych oraz 

kontrolnych, a także ustalanie wzorców (normatywów, preliminarzy) o różnym horyzoncie czasowym. 

A. Jarugowa12 określiła warunki, od których przestrzegania zależało sprawne funkcjonowanie i 

przydatność rachunku kosztów sa one następujące: 

a) dostosowanie przekrojów ewidencyjnych kosztów do specyficznych cech techniczno-

produkcyjnych i organizacyjnych branż oraz wielkości i organizacji przedsiębiorstw13, 

b) zgodność rachunku kosztów i efektów z formułą zarządzania gospodarką narodową i 

modelem ekonomiczno-finansowym organizacji gospodarczej lub instytucji, 

c) ścisłe rozgraniczenie kosztów w czasie, tzw. periodyzacja kosztów, 

d) zapewnienie porównywalności treści danych, a w szczególności kolejnych okresów, 

między przedsiębiorstwami i wielkościami ustalonymi z góry, poprzez ujednolicenie 

pojęć, metodologii, podstawowych wyróżnionych relacji, cen i zasad wyceny, 

e) udokumentowanie, przejrzystość, ciągłość i terminowość przygotowania informacji z 

obowiązującymi w kraju jednolitymi ogólnymi zasadami rachunkowości. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, wyodrębnione organizacje gospodarcze i 

przedsiębiorstwa realizujące samodzielnie swoje zadania, w ramach pośrednio sterowanej całości, 

zgłaszały większe wymagania w stosunku do rachunku kosztów. Wzrosło wówczas zapotrzebowanie 

na następujące informacje: 

                                                 

10 Z. Messner: Rachunek kosztów..., op. cit., s. 119. 
11 Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1962, s. 657. 
12 A. Jarugowa, W. Malc, K. Sawicki: Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1983, s.49 
13 Wytyczne w sprawie zasad rachunku kosztów produkcji przemysłowej przedsiębiorstw państwowych. Załącznik do 

zarządzenia nr 1 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 02.01.1968r., 

Ministerstwo Finansów, Warszawa 1968, s. 329. 
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• odzwierciedlające proces reprodukcji, 

• umożliwiające podejmowanie decyzji gospodarczych, 

• stanowiące podstawę do kontroli gospodarności, 

• umożliwiających analizę kosztów w czasie i w przestrzeni. 

W 1983 roku zadania rachunku kosztów, polegające na dostarczaniu niektórych z wymienionych 

informacji, zostały określone w przepisach prawa14. Na mocy zarządzenia ministra finansów z 1983 

roku, nawet w pierwszych latach transformowania gospodarki polskiej, pomimo uzyskanej swobody 

decyzyjnej, jak i komercjalizacji, przedsiębiorstwa były zobligowane do stosowania rachunku kosztów 

pełnych (pełnych planowanych i pełnych normatywnych). Dopiero nowe regulacje prawne dotyczące 

rachunkowości, wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia, stworzyły podstawy 

dla dalszego rozwoju rachunku kosztów w polskiej praktyce. 

 

3. Uwagi końcowe 

Rachunek kosztów jako część rachunkowości był w Polsce w latach powojennych podstawowym 

źródłem informacji ekonomicznej. Dostarczał informacji, które były podstawą do podejmowania 

różnego rodzaju decyzji gospodarczych w zakresie realizacji procesu produkcyjnego oraz innych 

dziedzin działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. Informacje dostarczane przez rachunek 

kosztów były wykorzystywane w zależności od rozwoju gospodarczego w realizacji poszczególnych 

funkcji zarządzania: planowania, organizowania i kontroli. 
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1. Przesłanki ewolucji zawartości rocznego raportu i rocznego sprawozdania finansowego 

spółki 

Począwszy od lat 90-tych ubiegłego stulecia daje się zauważyć wyraźna ewolucja zewnętrznej 

sprawozdawczości spółek, zwłaszcza spółek publicznych. Inicjatorami i promotorami tej ewolucji są – 

obok zarządów samych spółek – organy regulacyjno-nadzorcze, zespoły ekspertów, stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe. Jej przesłanki wynikają z wytyczenia nowego kierunku rozwoju świata – 

kierunku rozwoju zrównoważonego. 

Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się w 1987 roku w Raporcie Brundtland dla Światowej 

Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiła szeroka – w skali mię-

dzynarodowej, krajowej i regionalnej – popularyzacja i konkretyzacja wizji rozwoju zrównoważone-

go. Jej istotą jest dostrzeżenie trzech aspektów rozwoju świata: ekonomicznego, społecznego i ekolo-

gicznego oraz podjęcie próby ich zintegrowania (schemat 1). 

 

Schemat 1. Idea zrównoważonego rozwoju 

 

Integracja 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z koncepcji czysto teoretycznej rozwinęła się ona w liczne programy uszczegółowionych i 

ustrukturyzowanych działań, które są podejmowane przez poszczególne instytucje międzynarodowe 

(np. ONZ, OECD), organizacje ponadpaństwowe (np. Unię Europejską), rządy i instytucje samorzą-
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dowe. Coraz częściej można spotkać także spółki realizujące politykę i programy rozwoju zrównowa-

żonego, wdrażające zintegrowane systemy zarządcze. Ich praktyczne działania znajdują wsparcie w 

nowoczesnych, tzw. społecznych teoriach przedsiębiorstwa. Podstawowym założeniem, na których są 

one budowane jest teza, że przedsiębiorstwa są wytworem społeczeństwa, a zatem ich istnienie i roz-

wój zależy od społecznego przyzwolenia, swoistego kontraktu między biznesem a społeczeństwem1. 

Wśród społecznych teorii przedsiębiorstwa można wymienić teorię społecznej odpowiedzialności, 

teorię stakeholderów i teorię legitymizacji. Nie są one jeszcze teoriami w pełni rozwiniętymi; granice 

między nimi nie są ostre. Generalnie różnią się sposobem, czy też perspektywą postrzegania kontraktu 

między biznesem a społeczeństwem czy też stakeholderami (tj. wszystkimi podmiotami/osobami, 

których może bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć działalność przedsiębiorstwa)2. Teoria społecznej 

odpowiedzialności jest oparta na prawach stakeholderów do istotnych dla nich informacji. Teoria sta-

keholderów opiera się na ich uprawnieniach nadzorczych; stakeholderzy dysponując określonymi 

wzorcami kontraktu wymagają, by był on realizowany w praktyce. Teoria legitymizacji zakłada, że w 

każdym społeczeństwie istnieje określony system wartości. Ponieważ przedsiębiorstwo – jako organi-

zacja – jest też częścią tego systemu wartości, powinno zmniejszać prawdopodobieństwo negatywne-

go siebie postrzegania, gdyż to może zmierzać do jego wykluczenia ze społecznego kontraktu (braku 

legitymizacji). 

Niezależnie jednak od opowiedzenia się za jedną z tych teorii, wszystkie one uzasadniają potrze-

bę większej przejrzystości funkcjonowania spółek i co się z tym wiąże, skłaniają do ujawniania coraz 

szerszego zakresu użytecznych dla wszystkich stakeholderów informacji. 

Generalnie, szerszy zakres ujawniania informacji obejmuje cztery ich przekroje: 

• informacje finansowe są uzupełniane informacjami niefinansowymi, 

• informacjom liczbowym towarzyszą informacje opisowe (kwalitatywne), 

• obok informacji wymaganych prawem dokonywane są tzw. ujawnienia dobrowolne, 

• informacje o charakterze historycznym uzupełniane są informacjami prospektywny-

mi3. 

Celem artykułu jest przedstawienie kierunków zmian w sprawozdawczości rocznej spółek w kra-

jach UE, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów środowiskowych. Zmiany te następują nieja-

ko dwutorowo: obok rocznych, całkowicie odrębnych raportów środowiskowych poszerza się zakres 

ujawnień środowiskowych w tradycyjnej, rocznej sprawozdawczości finansowej spółek. 

 

                                                 
1 R.B. Reich, The New meaning of corporate social responsibility.” California Management Review”, Vol.40 No.2, Winter, 

pp.8. 
2 G. O’Donvan, Environmental disclo0sures In the annual report. ”Acounting, Auditing and Acountability Journal”, Vol.15 

No.3, 2002,pp.345. 
3 M. Marcinkowska, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej. 

Kraków 2004, s.9. 
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2. Zawartość rocznego raportu środowiskowego spółek 

W krajach UE pojawienie się odrębnych, rocznych raportów środowiskowych spółek wiąże się z 

wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego na poziomie przedsiębiorstwa EMAS. Idea opra-

cowania formalnych wymogów zarządzania środowiskowego powstała na posiedzeniu Wspólnot Eu-

ropejskich w 1990 roku. Pierwsza wersja rozporządzenia w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm 

przemysłowych w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie została przyjęta 29 

czerwca 1993 roku. W 2001 roku uległa ona istotnej modyfikacji4.Jeden z kierunków tej modyfikacji 

polegał na poszerzeniu kręgu podmiotów mogących się ubiegać o akredytację w EMAS. 

Podstawowym celem EMAS jest umożliwienie jednostkom organizacyjnym (w tym spółkom) 

prowadzenia działalności w sposób zapewniający systematyczne zmniejszanie skali negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Organizacja zarejestrowana w EMAS musi udowodnić m.in. to, że 

„prowadzi otwarty dialog z opinią publiczną i innymi zainteresowanymi stronami”. Udział jednostek 

w systemie EMAS polega m.in. na publikowaniu okresowych deklaracji środowiskowych/ rocznych 

raportów środowiskowych5. Zawartość rocznych raportów środowiskowych została określona przez 

wytyczne zawarte w aneksie do wzmiankowanego rozporządzenia. Zawartość tę prezentuje schemat 2. 

 

Schemat 2. Zawartość rocznego raportu środowiskowego spółek 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

                                                 
4 Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 761/2001 EMAS dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządza-

nia środowiskowego środowiskowego audytu we Wspólnocie. Official Journal of the European Communities 

114,24.4.2001. 
5 J. Ejdys, Metoda oce6ny wyników działalności środowiskowej. Wyd. Politechniki Białostockiej, 2004, s.40. 
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Pierwszy element raportu – opis instytucji rejestrującej się w EMAS – powinien zawierać jasną i 

jednoznaczną prezentację spółki, obejmującą jej lokalizację, zakres i rodzaj działalności z wyszcze-

gólnieniem produkowanych przez nią wyrobów czy świadczonych usług, jej strukturę organizacyjną i 

powiązania kapitałowe, wielkość zatrudnienia i podstawowe dane ekonomiczne. Intencją tej prezenta-

cji powinno być pełne zrozumienie przez jej adresata charakteru spółki, jej działalności, produktów i 

usług. Dobrą praktyką jest wzbogacanie jej o mapy i diagramy, zdjęcia, schematy organizacyjne, na-

zwisko osoby ds. kontaktów z zewnętrznymi odbiorcami raportu. 

Drugi element raportu – prezentacja polityki środowiskowej – powinien zawierać charakterystykę 

polityki środowiskowej spółki i podstaw organizacyjnych jej realizacji. Celem zamieszczenia tej cha-

rakterystyki jest zapoznanie odbiorców raportu z ogólnymi celami środowiskowymi spółki, sposobami 

ich osiągania, zakresem odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych i organów 

spółki za poszczególne problemy środowiskowe. Dobrą praktyką jest włączenie do tej części raportu: 

• dokumentu programowego polityki środowiskowej (i ewentualnie listu wprowadza-

jącego prezesa/ dyrektora naczelnego), 

• schematu ilustrującego strukturę systemu zarządzania środowiskowego, 

• komentarza dotyczącego większych zmian wprowadzanych w długookresowej poli-

tyce środowiskowej lub systemie zarządzania środowiskowego. 

Kolejny element raportu – charakterystyka wpływu na środowisko – powinien zawierać szczegó-

łowy opis wszystkich istotnych, pośrednich i bezpośrednich oddziaływań spółki na środowisko (po-

wietrze, wodę, florę i faunę) oraz komentarz wpływu spółki na środowisko związany z wypadkami i 

zobowiązaniami Środowiskowymi. Intencją sporządzających tę część raportu jest umożliwienie jego 

adresatom pełne zrozumienie powiązań między tym, czym zajmuje się spółka, a powodowanymi przez 

nią skutkami dla środowiska i przyszłymi jej zobowiązaniami. Dobrą praktyką jest wykorzystywanie 

tabel, diagramów i schematów oraz prezentacja kryteriów identyfikacji, pomiaru i oceny wpływu 

spółki na środowisko. 

Następny element raportu – opis celów środowiskowych – powinien dotyczyć powiązań celów 

ogólnych i szczegółowych spółki z podstawowymi komponentami środowiska i z wpływem spółki na 

te komponenty oraz harmonogramu ich osiągania. Jego intencją jest pomoc czytelnikowi raportu w 

zrozumieniu działań spółki na rzecz skutecznej realizacji polityki środowiskowej. Dobrą praktyką jest 

wzbogacanie tej części raportu o: 

• uzasadnienie wyboru określonego zestawu ogólnych i szczegółowych celów środo-

wiskowych, 

• wyjaśnienie rozłożenia odpowiedzialności za osiąganie celów środowiskowych na 

poszczególnych pracowników i komórki organizacyjne, 

• wskazanie kosztów osiągania celów środowiskowych, 

• odniesienie się do celów środowiskowych zawartych w poprzednich raportach. 
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Piąty element raportu – sprawozdanie z osiągnięcia celów środowiskowych – powinien zawierać 

dane opisowe i ilościowe obrazujące skuteczność realizowanej polityki środowiskowej. Intencją auto-

rów tej części raportu powinno być rzetelne zapoznanie zainteresowanych z postępem spółki w osią-

ganiu ogólnych i szczegółowych celów środowiskowych. Dobrą praktyką jest dołączanie do tej części 

raportu: 

• wskaźników stopnia realizacji celów środowiskowych, 

• wyjaśnień dotyczących przyczyn ewentualnego niezrealizowania założonych celów, 

• wyjaśnień zastoswanego sposobu zbierania danych do budowy wskaźników, 

• komentarza dotyczącego ewentualnej niedostępności niektórych danych ( nie prze-

prowadzono pomiarów, brak norm, brak standaryzacji). 

Szósty element raportu – pozostałe elementy realizacji polityki środowiskowej – odnosi się przede 

wszystkim do „legalności oddziaływań spółki na środowisko”. Intencją wyodrębnienia tej części ra-

portu jest poinformowanie zainteresowanych, czy spółka przestrzega postanowień obowiązującego 

prawa ochrony środowiska. Spółka może również rozważyć celowość zamieszczenia w tym miejscu 

informacji o istniejących planach na wypadek katastrofy ekologicznej. Dobrą praktyką jest wzbogace-

nie raportu o statystykę naruszeń norm środowiskowych oraz skarg społeczności lokalnych. 

Ostatni element raportu powinien zawierać nazwisko i numer licencji audytora środowiskowego 

oraz datę dokonanego audytu. 

 

3. Ujawnienia informacji na tematy środowiskowe w rocznych sprawozdaniach finanso-

wych spółek 

30 maja 2001 roku Komisja Europejska wydała Zalecenie w sprawie ujmowania, wyceny i ujaw-

niania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych i rocz-

nych raportach firm6. Zalecenie to stosuje się do spółek podlegającym regulacjom Czwartej i Siódmej 

Dyrektywy ws. prawa spółek. Jednak, chociaż szczegółowe wymogi rachunkowe dla banków, zakła-

dów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych są zawarte w innych dyrektywach, to wzmiankowa-

ne Zalecenie dotyczy także tych podmiotów, ponieważ finansowe implikacje wynikające z zagadnień 

środowiskowych niczym nie różnią się w przypadku tego rodzaju spółek. 

Zgodnie z Zaleceniem, informacje na temat środowiska należy ujawniać w zakresie, w jakim są 

one istotne w kontekście finansowych wyników działalności lub sytuacji finansowej spółki. W zależ-

ności od pozycji w sprawozdaniu finansowym informacje te należy ujawniać w rocznym i skonsoli-

dowanym raporcie rocznym lub w informacji dodatkowej do rocznego i skonsolidowanego sprawoz-

dania finansowego ( tabela 1). 

 

                                                 
6 Official Journal of the European Communities 156/33 z 13.6.2001. 
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Tabela 1. Zakres informacji na tematy środowiska w zewnętrznej sprawozdawczości spółek 

Zakres informacji ujawnionych w: 

rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym 
informacji dodatkowej do rocznych i skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych 

• polityka i programy ochrony środowiska 

• udoskonalenia wprowadzone w kluczo-

wych obszarach ochrony środowiska 

• przestrzeganie prawnych wymagań ochro-

ny środowiska 

• wyniki działalności w ochronie środowiska 

w postaci wskaźników eko-efektywności 

• kwoty nakładów na ochronę środowiska ob-

ciążające rachunek zysków i strat oraz pod-

stawa w oparciu o którą obliczono te kwoty 

• warunkowe zobowiązania środowiskowe 

łącznie z pełną informacją opisową umożli-

wiającą zrozumienie istoty warunkowego 

charakteru zobowiązań. Jeżeli niemożliwe 

jest wiarygodne oszacowanie zobowiązań na-

leży podać uzasadnienie tego stanu rzeczy 

• koszty poniesione z tytułu opłat i kar za nie-

przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony 

środowiska oraz odszkodowania wypłacone 

osobom trzecim 

• rządowa pomoc publiczna związana z ochro-

ną środowiska, która została otrzymana lub 

jest należna spółce 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jeżeli spółka opublikowała odrębny raport środowiskowy, należy nawiązać do tego raportu. 

Dzień sprawozdawczy oraz okres sprawozdawczy objęty odrębnym raportem powinien być taki sam, 

jak w przypadku raportu rocznego. 

Zalecenie ma na celu udzielenie poparcia polityce związanej ze wspólnym rynkiem w perspekty-

wie dążenia do zapewnienia użytkownikom sprawozdań finansowych wartościowych i porównywal-

nych informacji w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, wzmacniając tym samym inicjatywy 

Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja Europejska jest zdania, że istnieje uzasadniona 

potrzeba ułatwienia dalszej harmonizacji zagadnień, które ze względu na aspekt środowiskowy należy 

ujawniać w sprawozdaniach finansowych. 
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1. Wprowadzenie 

Fundusze inwestycyjne należą do instytucji rynku finansowego. Ze względu na charakter prawny 

i przedmiot działania fundusz inwestycyjny jest instytucją szczególną. Ustawa o funduszach inwesty-

cyjnych z 27 maja 2004 roku definiuje te fundusze w art. 3 ust. 1, nadając im osobowość prawną oraz 

określa przedmiot działania, którym może być wyłącznie lokowanie środków pieniężnych w określone 

papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.1 

Fundusz inwestycyjny jest tworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). TFI za-

rządza funduszem inwestycyjnym i reprezentuje go na zewnątrz. Jednocześnie fundusz inwestycyjny 

jest podmiotem niezależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W styczniu 2005 roku na 

rynku funkcjonowało ponad 150 różnych typów funduszy, a łączna wartość aktywów netto zgroma-

dzonych przez te podmioty wyniosła ponad 37 mld zł.  

Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdań finansowych, sporządzanych przez fundusze in-

westycyjne oraz zakres ich badania i ogłaszania po wejściu w życie ustawy o funduszach inwestycyj-

nych, a także rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fundu-

szy inwestycyjnych. 

 

2. Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych 

Ze względu na wartość majątku, a także wielkość obrotów fundusze inwestycyjne są podmiotami, 

do których mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości. W ustawie tej w zakresie regulują-

cym działalność funduszy inwestycyjnych nastąpiły pewne zmiany, wynikłe z uchwalenia nowej 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. Istotnym elementem tych zmian było usunięcie z zapisów usta-

wy pojęcia fundusz powierniczy.2 Inne zmiany w ustawie odnoszą się do obowiązków sprawozdaw-

czych funduszy inwestycyjnych. 

Poza ustawą o rachunkowości istotnym aktem prawnym odnoszącym się do funduszy inwesty-

cyjnych jest rozporządzenie ministra finansów z 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany wpływają na zakres informacji 

                                                 
1 Por. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., art. 3 ust. 1, Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546. 
2 Patrz Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r., nr 76 poz. 694 z późn. zm., art. 2 ust. 1, pkt 3, 

art. 64, ust. 1, pkt 2. Z chwilą uchwalenia ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych, a także nowe-

lizacją ustawy o Publicznym obrocie papierami wartościowymi nazwa fundusze powiernicze została zamieniona na fundu-

sze inwestycyjne, jednak jeszcze przez pewien czas obowiązywały przepisy dotyczące funduszy powierniczych.  



 361 

zawartych w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych, co jest istotne szczególnie dla 

odbiorców tych sprawozdań. 

Podobnie jak inne instytucje finansowe, na przykład banki, czy zakłady ubezpieczeniowe, fundu-

sze inwestycyjne są zobowiązane do sporządzania szerokiego zakresu sprawozdań finansowych.  

Wszystkie fundusze inwestycyjne, z wyjątkiem otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO), spo-

rządzają takie same sprawozdania finansowe. Wykaz sprawozdań finansowych sporządzanych przez 

poszczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Sprawozdania finansowe sporządzane przez poszczególne rodzaje funduszy inwe-

stycyjnych 

                             Rodzaj funduszu 

Rodzaj sprawozdania 
Fundusz Inwesty-
cyjny Otwarty 

Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 

Fundusz Inwesty-
cyjny Zamknięty 

Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego 

���� ���� ���� 

Zestawienie lokat ���� ���� ���� 

Bilans ���� ���� ���� 

Rachunek wyniku z operacji ���� ���� ���� 

Zestawienie zmian w aktywach netto ���� ���� ���� 

Rachunek przepływów pieniężnych - ���� ���� 
Noty objaśniające ���� ���� ���� 

Informacja dodatkowa ���� ���� ���� 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 8 października 2004 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 

 

W przypadku FIO zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości zwalniają ten rodzaj fundu-

szy inwestycyjnych z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku 

funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami - ze sporządzania połączonego rachunku 

przepływów pieniężnych. Jednak wszystkie rodzaje funduszy inwestycyjnych mają obowiązek od 1 

lipca 2004 roku sporządzać dodatkowo zestawienie zmian w aktywach netto.3 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych wprowadza szczególne konstrukcje funduszy inwestycyj-

nych, np. fundusze tworzone z wydzielonymi subfunduszami. Podobnie jak powiązane jednostki go-

spodarcze zobowiązane są do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, fundusze 

inwestycyjne są zobowiązane do sporządzania powiązanych sprawozdań finansowych. Zakres obo-

wiązków sprawozdawczych w przypadku tych funduszy przedstawia schemat 1. 

                                                 
3 Por. L. Braun-Karp, Zmiany do ustawy o rachunkowości wynikające z uchwalenia nowej ustawy o funduszach inwestycyj-

nych, Buchalter 26/2000 r., s. 8. 
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Sprawozdania finansowe lub połączone sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku  

w postaci: 

• półrocznych sprawozdań finansowych lub półrocznych połączonych sprawozdań fi-

nansowych, 

• rocznych sprawozdań finansowych lub rocznych połączonych sprawozdań finanso-

wych. 

 

Schemat 1. Sprawozdania finansowe sporządzane przez fundusze inwestycyjne z wydzielo-

nymi subfunduszami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie dotyczy funduszu inwestycyjnego otwartego. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych, poza danymi bie-

żącego roku lub półrocza, muszą obejmować dane porównywalne za okresy poprzednie. I tak w wy-

padku półrocznych sprawozdań finansowych w odniesieniu do bilansu oraz zestawienia lokat i zesta-

wienia zmian w aktywach netto dane te obejmują informacje, za co najmniej poprzedni rok obrotowy. 

W przypadku rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych dane porównywalne 

muszą obejmować, co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego4. 

                                                 
4 Rozporządzenie ministra finansów..., poz. cyt. § 38, ust. 1, pkt 1. 

FUNDUSZ  

IWNESTYCYJNY 

Połączone sprawozdanie finansowe : 
- wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, 
- połączone zestawienie lokat, 
- połączony bilans, 
- połączony rachunek wyniku z operacji, 
- połączone zestawienie zmian w aktywach netto, 
- połączony rachunek przepływów pieniężnych.* 

Do połączonego sprawozdania dołącza się: 
- list Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w odniesieniu 

do każdego z subfunduszy, 
- oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczą-

cych stanu stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym 
dla każdego subfunduszu. 

SUBFUNDUSZE 
Sprawozdania jednostkowe: 

- wprowadzenie do sprawozdania, 
- zestawienie lokat, 
- bilans, 
- rachunek wyniku z operacji, 
- zestawienie zmian w aktywach netto, 
- rachunek przepływów pieniężnych,* 
- noty objaśniające, 
- informacja dodatkowa. 

SUBFUNDUSZE 

SUBFUNDUSZE 
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W rocznych sprawozdaniach finansowych oraz rocznych połączonych sprawozdaniach finanso-

wych, a także rocznych jednostkowych sprawozdaniach subfunduszy, dane porównywalne muszą 

obejmować informacje, za co najmniej poprzedni rok obrotowy.5 

Ponadto rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fundu-

szy inwestycyjnych określa zakres informacji, które powinny być zawarte w sprawozdaniu finanso-

wym. 

 

3. Informacje wykazywane w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego poza podstawowymi in-

formacjami dotyczącymi funduszu obejmuje także cel inwestycyjny funduszu. Celem tym może być6: 

• ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego, 

• osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, 

• wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lo-

kat. 

W zestawieniu lokat fundusze inwestycyjne muszą wykazywać bardzo szczegółowe informacje. 

Informacje te ujmuje się w: 

• tabeli głównej, 

• tabelach uzupełniających, 

• tabelach dodatkowych. 

Wspólnymi elementami tabeli głównej oraz tabel uzupełniających są informacje dotyczące: 

• wartości danego składnika lokat według ceny nabycia, 

• wartości danego składnika lokat według wyceny na dzień bilansowy, 

• procentowego udziału poszczególnych składników lokat w aktywach ogółem. 

W tabelach uzupełniających elementami wspólnymi dla takich pozycji, jak: akcje, warranty sub-

skrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, listy zastawne, dłużne papiery warto-

ściowe, instrumenty pochodne jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnic-

twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, są: 

• rodzaj rynku („aktywny rynek regulowany” lub „nienotowane na rynku aktywnym”), 

• nazwa rynku, 

• liczba papierów wartościowych, 

• kraj i siedziba emitenta (w przypadku jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwesty-

cyjnych – nazwa i rodzaj funduszu). 

Bilans funduszy inwestycyjnych jest sprawozdaniem specyficznym. Fundusze inwestycyjne nie 

posiadają bowiem prawie żadnych aktywów własnych. Majątek funduszy tworzą, przede wszystkim, 

                                                 
5 Por. tamże, § 38.  
6 Ustawa o funduszach inwestycyjnych..., poz. cyt. art. 19, ust. 1.  
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lokaty wnoszone przez inwestorów funduszu inwestycyjnego. Istotną pozycją bilansu są aktywa netto, 

które są różnicą między aktywami funduszu inwestycyjnego a jego zobowiązaniami. 

W kolejnym elemencie sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych, tj. rachunku wyni-

ków z operacji najistotniejszą pozycją jest wynik z operacji. Wynik powstaje poprzez korektę przy-

chodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego o zrealizowany i niezrealizowany zysk bądź stratę. 

Wynik ten przelicza się w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego na: 

• jednostkę uczestnictwa, 

• certyfikat inwestycyjny.  

W zestawieniu zmian w aktywach netto, fundusze inwestycyjne są zobowiązane przedstawić pro-

centowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto z wyszczególnieniem: 

• wynagrodzeń dla towarzystwa funduszu inwestycyjnego oraz podmiotów prowadzą-

cych dystrybucję, 

• opłat dla depozytariusza, 

• opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 

• opłat za usługi związane z rachunkowością, 

• opłat w zakresie usług za zarządzanie aktywami finansowymi. 

W rachunku z przepływów środków pieniężnych, podobnie jak w innych podmiotach gospodar-

czych, wykazuje się: 

• przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, 

• przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej. 

Ponadto w sprawozdaniu tym fundusze inwestycyjne wykazać muszą zmianę stanu środków pienięż-

nych netto oraz środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu spra-

wozdawczego. 

Ze względu na szczególną konstrukcję funduszy inwestycyjnych w rachunku z przepływu środków 

pieniężnych nie wyróżnia się działalności inwestycyjnej. Działalność inwestycyjna jest tożsama z 

działalnością operacyjną danego funduszu inwestycyjnego.7  

W sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych, np. w bilansie, rachunku wyniku z 

operacji lub rachunku przepływów pieniężnych, rozporządzenie ministra finansów obliguje fundusz 

inwestycyjny do odpowiedniego uszczegółowienia wzorcowego sprawozdania finansowego przez 

dodanie odpowiedniej odrębnej pozycji, jeżeli:  

• niewyszczególnione składniki aktywów i zobowiązań w bilansie mają wartość co 

najmniej 5% sumy odpowiednio aktywów lub zobowiązań funduszu, 

                                                 
7 Por. M. Jeżowski, M. Klonowska, Inwestycje w sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego, [w:] Prace naukowe 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, pod red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wrocław 2002 r., s. 165. 
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• niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji składniki przychodów i kosztów 

osiągają wartość co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów lub kosztów fun-

duszu,  

• niewyszczególnione składniki wpływów i wydatków w rachunku przepływów pie-

niężnych osiągają wartość co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów lub wydat-

ków funduszu. 

Ostatnimi elementami sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych jest informacja do-

datkowa oraz noty objaśniające. Szczególnie interesujące są noty objaśniające, które składają się z 

dwunastu szczegółowych not dotyczących:8 

• polityki rachunkowości funduszu inwestycyjnego, 

• należności funduszu inwestycyjnego, 

• zobowiązań funduszu inwestycyjnego, 

• środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, 

• ryzyka (w zakresie ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego, ryzyka waluto-

wego), 

• instrumentów pochodnych, 

• transakcji w stosunku do których fundusze inwestycyjne lub druga strona zobowiązu-

ją się do ich odkupu, 

• kredytów i pożyczek, 

• walut i różnic kursowych, 

• dochodów funduszy i ich dystrybucji, 

• kosztów funduszu, 

• danych porównawczych o jednostkach uczestnictwa. 

Ostatnim elementem sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych jest informacja dodat-

kowa. W sprawozdaniu tym zawiera się informacje dotyczące zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilan-

sowym, a które istotnie wpływają na ocenę sytuacji majątkowo - finansowej funduszy inwestycyjnych. 

Ponadto zamieszcza się tutaj informacje objaśniające zmiany, które zaszły między okresem sprawoz-

dawczym a okresem porównywalnym. Istotnym elementem tego sprawozdania jest także wyszczegól-

nienie korekt podstawowych błędów księgowych z określeniem przyczyn ich powstania i skutków, tj. 

wpływu na ocenę sytuacji majątkowo – finansowej funduszy inwestycyjnych.  

Zakres informacji wykazywanych w połączonym sprawozdaniu finansowym funduszy inwesty-

cyjnych ma charakter ogólny. Połączone sprawozdanie finansowe nie obejmuje not objaśniających 

oraz informacji dodatkowej.  

 

                                                 
8 Por. Rozporządzenie ministra finansów..., poz. cyt. załącznik 1, pkt 7. 
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4. Badanie i publikacja sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych 

Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. 

Przedmiotem badania są wyłącznie roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wy-

dzielonymi subfunduszami, jak również roczne jednostkowe sprawozdania sporządzane przez subfun-

dusze.9 Ustawa wyłącza z badania półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, pół-

roczne sprawozdania funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne jed-

nostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy.  

Sprawozdania półroczne zamiast badania podlegają przeglądowi.10 Przeglądu dokonuje jednak 

biegły rewident. Sporządzenie i przegląd półrocznych sprawozdań finansowych powinno nastąpić w 

ciągu dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, natomiast zatwierdzenie 

rocznych sprawozdań finansowych powinno nastąpić w terminie czterech miesięcy od zakończenia 

roku obrotowego. 

Roczne sprawozdania finansowe, jak również roczne połączone sprawozdania finansowe i roczne 

jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy podlegają ogłoszeniu. Złożenia rocznych sprawoz-

dań finansowych do ogłoszenia dokonuje TFI. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania półrocznych sprawozdań finansowych 

na stronach internetowych w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku ob-

rotowego.11  

 

5. Uwagi końcowe  

Obowiązki sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych w Polsce regulują trzy akty normatywne: 

ustawa o rachunkowości, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenie ministra finansów 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne zo-

bowiązane są do sporządzania ośmiu (w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych – siedmiu) 

szczegółowych sprawozdań finansowych. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami 

mają obowiązek sporządzania połączonych sprawozdań finansowych, a w przypadku subfunduszy - 

jednostkowych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych podlega-

ją przeglądowi (półroczne) lub obowiązkowi badania (roczne) przez biegłego rewidenta.  

Zakres informacji, które fundusze inwestycyjne mają obowiązek wykazywać w sprawozdaniach 

finansowych jest bardzo szczegółowy. Z jednej strony, zwiększa to pracochłonność przy ich sporzą-

dzaniu, z drugiej strony zapewnia dostarczenie istotnych informacji istniejącym i potencjalnym inwe-

storom funduszy inwestycyjnych.  

 

 

                                                 
9 Por. Ustawa o rachunkowości..., poz. cyt. art. 64, ust.4. 
10 Por. tamże, art. 64, ust. 6. 
11 Por. Ustawa o funduszach inwestycyjnych..., poz. cyt. art. 219, ust. 1 i 3. 
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ZAKRES BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

 

Anna Gumna, Dagmara Kosowska 

 

1. Wprowadzenie 

Jednostka budżetowa jest historycznie najstarszą i powszechnie stosowaną formą organizacyjną 

gospodarki budżetowej. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1996roku o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) „jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne 

sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego”. 

Jednostki budżetowe nie mając osobowości prawnej działają jako jednostki organizacyjne Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonując różnorodne zadania, począwszy od ob-

sługi administracyjnej organów władzy ustawodawczej i wykonawczej po wykonywanie władzy są-

downiczej lub ochrony prawnej i kontroli państwowej.  

W związku z tym, iż jednostki budżetowe należą do sektora finansów publicznych w toku wyko-

nywania budżetu państwa, muszą obowiązkowo sporządzać sprawozdania budżetowe z wykonania 

procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem1, tj.: 

• pobieraniem i gromadzeniem dochodów, 

• wydatkowaniem środków publicznych, 

• finansowaniem deficytu, 

• zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne, 

• zarządzaniem środkami publicznymi, 

• zarządzaniem długiem publicznym. 

 

2. Sprawozdania budżetowe 

Sprawozdania budżetowe odwzorowują i przekazują wynik wykonania planu danej jednostki bu-

dżetowej. Dzięki sprawozdawczości budżetowej otrzymujemy informacje niezbędne do podejmowa-

nia odpowiednich decyzji oraz do oceny prawidłowości wykorzystania środków publicznych2. 

Dane w sprawozdaniach finansowych wykazywane są w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

w podziale na dział, rozdział i paragraf zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 wrze-

                                                 

1 Za art. 5 ust. 5 pkt 2 i art. 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1996r. o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.). 
2 Por. K. Gąsiorek: Gospodarka finansowa jednostek budżetowych, INFOR, Warszawa 2005, s. 161. 
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śnia 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209 poz. 2132).  

Sprawozdania budżetowe jednostek sektora finansów publicznych powinny w szczególności 

obejmować: 

• Sprawozdanie Rb-23- miesięczne / roczne sprawozdanie o stanie środków na rachun-

kach bankowych, 

• Sprawozdanie Rb-27- miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu docho-

dów budżetowych, 

• Sprawozdanie Rb-28- miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydat-

ków budżetowych, 

• Sprawozdanie Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 

• Sprawozdanie RB- N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności, 

• Sprawozdanie Rb- 31-  półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finan-

sowych gospodarstw pomocniczych, 

• Sprawozdanie Rb-70- kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

• Sprawozdanie Rb- 23PRF- miesięczne / roczne sprawozdanie o środkach na prefi-

nansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności, 

• Sprawozdanie RB- 28PRF- miesięczne / roczne sprawozdanie z wydatkowania środ-

ków na prefinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Jednostki budżetowe sporządzają w/w sprawozdania na zasadach określonych w rozporządzeniu 

ministra finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, 

poz. 279). Sprawozdania jednostkowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, natomiast 

sprawozdania łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego 

sprawozdania jednostkowego. Sprawozdania jednostkowe winny zostać sporządzone w złotych i gro-

szach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, natomiast spra-

wozdania łączne w złotych3. 

Dane w sprawozdaniach budżetowych powinny być wykazywane w zakresie planu w kwotach 

wynikających z układu wykonawczego jednostki, po uwzględnieniu oczywiście zmian dokonanych w 

trybie ustawy o finansach publicznych, natomiast w zakresie wykonania- narastająco od początku roku 

                                                 

3 Por. § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 

24, poz. 279). 
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do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu 

na określony dzień4. 

 

3. Bilans jednostek budżetowych 

Jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe na zasadach określonych w rozporzą-

dzeniu ministra finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości 

oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752).  

Podstawowym źródłem informacji o działalności inwestycyjnej jednostek budżetowych, dostar-

czających rzetelnych i wiarygodnych informacji o kondycji finansowej jednostki budżetowej jest 

sprawozdanie finansowe zwane bilansem. Obrazuje on wyrażony pieniężnie stan majątkowy danej 

jednostki budżetowej w określonym momencie czasu. Bilans jednostki kontynuującej działalność jest 

sporządzany na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy). Pozostałe jednostki sporzą-

dzają sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Bilanse jednostek budżetowych są sporządzane na podstawie własnych ksiąg i są bilansami jed-

nostkowymi, natomiast bilanse sporządzane na podstawie bilansów jednostkowych lub jednostkowych 

i łącznych są bilansami łącznymi i sporządza się je w zaokrągleniu do tysięcy złotych.  

Bilans, stanowiący główne źródło informacji o stronie majątkowej i finansowej jednostki budże-

towej w pierwszym i ostatnim dniu roku obrotowego, powinien być sporządzony prawidłowo pod 

względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. 

Bilans jednostki sporządzony prawidłowo pod względem formalnym i rachunkowym powinien 

zawierać: 

• nazwę i adres jednostki sporządzającej zestawienie, 

• numer identyfikacyjny REGON, 

• dzień, na który bilans zostaje sporządzony, 

• datę sporządzenia zestawienia, 

• wyszczególnienie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, 

• podpis kierownika finansowego i głównego księgowego. 

Pod względem merytorycznym powinien on odzwierciedlać rzeczywisty stan aktywów i pasy-

wów na moment bilansowy. 

Bilans jednostki budżetowej sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się 

księgi rachunkowe. Podpisane przez kierownika finansowego i głównego księgowego sprawozdanie 

finansowe składa się odpowiedniemu dysponentowi środków budżetu wyższego stopnia. Dysponenci 

                                                 

4 Por. § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 

24, poz. 279). 
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środków budżetu drugiego stopnia sporządzają bilanse łączne osobno dla jednostek budżetowych, 

zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych i przekazują je dysponentom części budżeto-

wych do 15 kwietnia roku następnego, natomiast dysponenci części budżetu sporządzają bilanse łącz-

ne osobno dla w/w podmiotów i przekazują je do Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia roku następ-

nego, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do 

sądownictwa powszechnego. Zgodnie bowiem z § 31 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia ministra sprawiedli-

wości z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finan-

sowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2002r.Nr 97 poz. 876) dysponenci 

drugiego stopnia sporządzają bilanse łączne, osobno dla właściwych sądów oraz gospodarstw pomoc-

niczych i przekazują je dysponentom głównym części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji do 

10 kwietnia roku następnego. Dysponenci główni części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji 

sporządzają bilanse łączne, osobno dla właściwych sądów oraz gospodarstw pomocniczych i przeka-

zują je dysponentowi głównemu do 20 kwietnia roku następnego. Dysponent główny sporządza bilan-

se łączne, osobno dla sądów oraz gospodarstw pomocniczych i przekazuje do Ministerstwa Finansów 

do 30 kwietnia roku następnego.  

Bilans jednostki budżetowej jest sporządzany w formie dwustronnej tabeli zawierającej: 

• po stronie lewej: aktywa trwałe, obrotowe i inne aktywa, 

• po stronie prawej: pasywa, tj. fundusze jednostki i fundusze celowe, zobowiązania 

długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, jak również 

rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne pasywa. 

Jako że bilans jest głównym źródłem informacji jednostki budżetowej, powinien być sporządzony 

zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, a mianowicie: 

• zasadą zupełności, polegającą na ujęciu w zestawieniu wszystkich zmian, które wy-

stąpiły w danym okresie w jednostce budżetowej, 

• zasadą sprawdzalności, polegającą na możliwości porównania danych zawartych w 

bilansie ze źródłem, z którego pochodzą, 

• zasadą rzetelności, polegającą na wykazaniu rzeczywistego stanu wartościowego i 

ilościowego składników zarówno aktywów jak i pasywów, 

• zasadą ciągłości, według której bilans zamknięcia jednego okresu sprawozdawczego 

powinien być jednocześnie bilansem otwarcia okresu nastopnego, 

• zasadą przejrzystości, polegającą na stosowaniu właściwego układu pozycji bilanso-

wych, pogrupowanych tematycznie według treści ekonomicznej pozwalającej ocenić 

stan środków i źródła ich finansowania.  

Bilans winien wynikać podstawowych i uzgodnionych zapisów ksiąg analitycznych, syntetycz-

nych i dziennika obrotów przy zachowaniu zasady ciągłości bilansowej. Składniki majątkowe uszere-

gowane są w bilansie po stronie aktywów według kryterium płynności, tj. w kolejności wskazującej na 
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zwiększający się stopień łatwości, z jaką mogą być zamieniane na gotówkę. W pierwszej kolejności 

wykazuje się aktywa trwałe, czyli składniki, których cykl obrotu jest dłuższy niż rok, w dalszej zaś 

kolejności aktywa obrotowe odtwarzane w jednym cyklu.  

Po stronie pasywów za względu na specyfikę funkcjonowania jednostki budżetowej w pierwszej 

kolejności wykazuje się fundusze jednostki, fundusze celowe, a następnie zobowiązania długotermi-

nowe i fundusze specjalne, tj. zobowiązania z tytułu dochodów i usług, zobowiązania wobec budże-

tów, z tytułu ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń. Ponadto po stronie pasywów jednostki 

budżetowe wykazują sumy obce, tj. sumy depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów oraz rozli-

czenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych, a także rezerwy na 

zobowiązania. 

 

4. Uwagi końcowe 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jest podstawowym źródłem informacji o jednostce sek-

tora finansów publicznych. Dostarcza informacji o rezultatach działań, bieżącej kondycji, realizacji 

układu wykonawczego. W związku z powyższym każde sprawozdanie zarówno finansowe, jak i bu-

dżetowe powinno odzwierciedlać stan faktyczny wydatków poniesionych bądź dochodów zrealizowa-

nych przez jednostkę budżetową w danym roku obrotowym. 
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1. Wprowadzenie 

Rozwój jednolitego rynku kapitałowego rządzącego się efektywnymi i przejrzystymi zasadami 

ściśle wiąże się z przyjęciem przez wszystkie państwa członkowskie jednakowych standardów ra-

chunkowości i sprawozdawczości finansowej – Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF). W bieżącym roku, prawie wszystkie spółki giełdowe prowadzące działalność w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek rozpocząć stosowanie MSSF jako zasad 

rachunkowości i sporządzać swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe posługując się tymi stan-

dardami. Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. W związku z powyższym, obo-

wiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF będzie dotyczyć 

również polskich spółek, których akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych. 

W referacie zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wdrożenia zasad MSSF jako podstawy 

rachunkowości w polskich jednostkach gospodarczych. Przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące 

genezy oraz istoty MSSF. Zostanie przedstawiona również charakterystyka wdrożenia standardów w 

jednostkach gospodarczych. Na koniec zaprezentowane zostaną w sposób syntetyczny opinie polskich 

przedsiębiorstw wdrażających MSSF w praktyce. 

 

2. Istota, zasady wdrażania, ocena MSSF 

W dniu 19 czerwca 2003 r. w ramach nowelizacji Rada Międzynarodowych Standardów Rachun-

kowości (IASB) opublikowała jako pierwszy „Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finan-

sowej nr 1” . Są w nim sformułowane zasady, według których od roku 2005 spółki będą przekształcać 

swoje sprawozdania finansowe pod kątem zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawoz-

dawczości Finansowej (MSSF).1 Standardy te mają na celu stworzenie platformy jednolitej sprawoz-

dawczości, która ma ułatwić porównywalność danych przedsiębiorstw rozwijających swoją działal-

ność na rynkach międzynarodowych. 

                                                 
1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy jako podstawy rachunkowości, Ernst & Young, Audyt i doradztwo gospodarcze, publi-

kacja internetowa. 
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Obecnie obowiązujące prawo europejskie nakłada na spółki giełdowe obowiązek stosowania 

MSSF w ich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okresy obrotowe rozpoczynające się 

w dniu 1 stycznia 2005 roku lub po tym dniu. W związku z wdrażaniem standardów istotne stają się 

nowe określenia: „pierwszy termin sprawozdawczy MSSF” oraz „dzień przejścia na stosowanie 

MSSF”2 „Pierwszy termin sprawozdawczy MSSF” to koniec roku dla któregokolwiek z okresów ob-

rachunkowych, w których jednostka zastosowała MSSF. Przykładowo, jednostka gospodarcza dla 

której koniec roku przypada na 31 grudnia 2004, pierwszym dniem sprawozdawczym według MSSF 

będzie 31 grudnia 2005.  

„Dzień przejścia na MSSF” to dzień, w którym rozpoczyna się najwcześniejszy z okresów, za 

który prezentowane są dane porównawcze. W przypadku wymienionej spółki dla której okres spra-

wozdawczy przypadł na grudzień 2004 roku i która prezentuje dane porównawcze za jeden rok obro-

towy, data przejścia na stosowanie zasad MSSF jest 1 stycznia 2004. Prezentację graficzną momentu 

wdrożenia MSSF po raz pierwszy przedstawia schemat 1. 

 

Schemat 1. Przykład przejścia na stosowanie MSSF 

 

Źródło: Zastosowanie MSSF po raz pierwszy jako podstawy rachunkowości, Ernst & Young, Audyt i doradztwo 
gospodarcze, publikacja internetowa. 

 

Zdaniem firm konsultingowych wdrożenie zasad standardów międzynarodowych przez jednostki 

gospodarcze musi być odpowiednio przeprowadzone dla sprawnego przejścia na zasady MSSF oraz 

efektywnego ich wykorzystania. Firmy te oferując pomoc we wdrożeniu standardów proponują przy-

kładowe etapy wdrożenia, które przedstawia schemat 2. 

Etap 1 – Diagnostyka, obejmuje zabranie informacji ujętych w dotychczasowej sprawozdawczo-

ści finansowej, ocenę wpływu zastosowania standardów jako podstawy rachunkowości w jednostce 

                                                 
2Ibidem.  
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wdrażającej MSSF. Diagnostyka obejmuje również porównanie danych z innymi przedsiębiorstwami 

o podobnym zakresie działalności.  

Zakres etapu 2 Projektowanie i planowanie oparty jest na danych diagnostycznych etapu 1. Faza 

ta obejmuje zarysowanie etapów przejścia ze sprawozdawczości regulowanej ustawą o rachunkowości 

na pełne zastosowanie MSSF jako podstawy rachunkowości.  

 

Schemat 2. Etapy wdrożenia MSSF 

 

Źródło: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Ernst & Young, Audyt i doradztwo gospo-
darcze, publikacja internetowa. 

 

Kolejny etap wdrożenia Opracowanie rozwiązań wynikający z etapów wcześniejszych  uwarun-

kowany jest potwierdzeniem gotowości przejścia jednostki na MSSF jako podstawy rachunkowości. 

Na podstawie studium zagadnień otrzymanych w etapie diagnostycznym opracowuje się rozwiązania 

kwestii wynikających z etapów wcześniejszych dotyczące szkolenia, modelowania, raportowania, 

modelowego sprawozdania finansowego i zasad rachunkowości. Ponadto tworzy się projekt funkcjo-
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nalny i techniczny, oraz opracowuje i testuje systemy zmian procesów oraz komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej. 

Etap 4 Wdrożenie obejmuje, między innymi, wdrożenie opracowanych rozwiązań oraz szkolenie 

pracowników. Wdrożenie obejmuje zmiany systemowe oraz zmiany procesów, komunikowanie się z 

inwestorami oraz innymi stronami zainteresowanymi w przekształceniu i weryfikowaniu sprawozdań 

finansowych. 

Po zakończeniu wdrożenia MSSF jako podstawy rachunkowości jednostki, następuje ostatni etap 

Przegląd wdrożeniowy, który obejmuje sporządzanie oraz badanie sprawozdań finansowych. 

Jak już wcześniej stwierdzono wdrożenie MSSF w wybranych jednostkach gospodarczych jest 

obligatoryjne. Wśród kierowników jednostek objętych tym obowiązkiem firma PricewaterhouseCo-

opers (PWC) dokonała w roku 2003 badania mającego na celu określenie stanu świadomości dotyczą-

cego wprowadzenia wymogu publikowania sprawozdań finansowych według MSSF w roku 2005.3 

Badanie dotyczyło spółek giełdowych, w których respondentami byli dyrektorzy finansowi, główni 

księgowi, kontrolerzy finansowi oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finanso-

wych. 

Podobnie jak sondaż przeprowadzony w 2002 roku w Europie, polska edycja badania również 

potwierdza, że zmiany są oczekiwane i niezbędne. Jak stwierdza PWC dobitnym wyrazem takiego 

nastawienia badanych była jednoznacznie pozytywna odpowiedź na pytanie, czy instytucja odpowie-

dzialna za ustanawianie polskich standardów rachunkowości powinna zmienić krajowe standardy w 

taki sposób, by były zbieżne z MSSF (100% odpowiedzi twierdzących), bądź silnie pozytywne reakcje 

w odpowiedzi na pytanie, czy należy całkowicie znieść polskie standardy rachunkowości i zastąpić je 

MSSF (prawie 2/3 respondentów odpowiedziało „tak”).  

Zdaniem PWC wielkie nadzieje na uporządkowanie polskiego systemu rachunkowości nie idą w 

parze z realnym przygotowaniem spółek do wprowadzenia nowych standardów. Większość ankieto-

wanych spółek odkładała na później kwestie związane z planowaniem konwersji na MSSF – zaledwie 

1/4 firm zaczęła prowadzić prace związane z planowaniem w roku 2002, 1/3 zamierzała rozpocząć 

prace w 2003 roku, a ponad 1/3 uważała, że zabierze się do planowania konwersji dopiero w 2004 

roku. 

Większość ankietowanych spółek sądziła też, że będzie to stosunkowo krótki proces – ponad 2/3 

firm było zdania, że zajmie to nie więcej niż rok, podczas gdy zaledwie co piąta spółka zakłada długo-

falowy proces przejścia i sądzi, że zajmie to ponad rok. Jak skomentował to jeden z respondentów, jest 

to zapewne polska specyfika, związana z przyzwyczajeniem do wprowadzania wszystkiego „na ostat-

nią chwilę”, jednak zapewne są też bardziej prozaiczne przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, w 

tym okresie, wiele spółek nie przeprowadziło szczegółowych analiz zakresu zmian, jakie musiały na-

                                                 
3 Przygotowani czy jeszcze nie???, PricewaterhouseCoopers - edycja polska 2003 r., Opinie menedżerów spółek giełdowych 

na temat przygotowania do sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-

czości Finansowej, publikacja internetowa. 
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stąpić w firmie w związku z konwersją na MSSF (2/3 nie przeprowadziło jeszcze takiej analizy, a 

wśród tych, które to już zrobiły, niektóre przyznawały, że były to analizy „wstępne”. Po drugie, mó-

wiąc o przewidywanych problemach związanych z konwersją, wspominano m.in. o konieczności rów-

noległego prowadzenia normalnych spraw związanych z finansami i sprawozdawczością firmy – spół-

ki traktowały i traktują, więc kwestię przechodzenia na nowe standardy jako dodatkowy obowiązek i 

dodatkowe obciążenie. 

Kolejnym wyraźnym wnioskiem, jaki nasuwał się autorom badania po przeanalizowaniu wyni-

ków sondażu, była konkluzja, że większość spółek traktuje konwersję na MSSF jako jeszcze jeden 

wymóg, niejako narzucony rynkowi „z góry”. Podejście to ujawniało się m.in. w odpowiedziach na 

pytanie, czy firmy będą w stanie przejść na MSSF do roku 2005 (większość firm odpowiada, że tak, 

dodając „skoro musimy, to zdążymy”) lub w odpowiedziach na pytanie o działania, których podjęcie 

spółki planują przed wprowadzeniem MSSF, aby przygotować rynek i odbiorów informacji finanso-

wych do zmiany systemu sprawozdawczości (tutaj często zdarzały się komentarze wskazujące po pro-

stu na chęć dostosowania się do wymogów narzuconych spółkom, np. przez KPWiG czy ustawę o 

rachunkowości). 

Ogólną konkluzją, która autorzy badania wysnuli, jest stwierdzenie, że ankietowane polskie firmy 

– w przeciwieństwie do spółek europejskich, które podkreślały strategiczne znaczenie konwersji na 

MSSF, traktowały wymóg przyszłej konwersji na MSSF jako kwestię, przede wszystkim, związaną z 

wymogami sprawozdawczości. Dlatego członkowie zarządów firm lub dyrektorzy finansowi często 

delegowali do przeprowadzenia rozmowy osoby, które odpowiadają w firmie za sprawozdawczość 

(główni księgowi, kontrolerzy finansowi). 

Z wyników badań wynikało, że ankietowane spółki nie spodziewają się „rewolucji w wynikach”‚ 

– bardziej zdecydowanie niż ankietowane firmy europejskie wyrażając opinię, że przejście na MSSF 

nie będzie miało znaczącego wpływu na postrzeganie spółki przez inwestorów i analityków – w Euro-

pie sądzi tak 69% respondentów, a 30% uważa, że wpływ taki istnieje, podczas gdy w Polsce opinię o 

braku wpływu konwersji na postrzeganie spółki podzielało 74% respondentów, a jedynie 18% uważa-

ło, że wpływ ten będzie znaczący. Opinie takie wśród polskich menedżerów finansowych wynikały z 

faktu, że – według powszechnego przekonania – polska ustawa o rachunkowości jest obecnie w 

znacznym stopniu zbieżna z MSSF. Oczywiście tendencja do ujednolicania niektórych przepisów 

niezaprzeczalnie występuje, jednak jest to raczej dostosowanie w pewnych tylko obszarach, a nie sys-

temowe i uporządkowane dostosowanie standardów sprawozdawczości finansowej. 

 

3. Uwagi końcowe 

Przejrzyste informacje o spółkach są obecnie bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Inwestorzy 

potrzebują jasnych, wiarygodnych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji finanso-

wych i niefinansowych, na podstawie których mogliby podejmować decyzje inwestycyjne. Bez speł-
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nienia tego warunku inwestorzy łatwo mogą stracić zaufanie pokładane w spółce oraz jej perspekty-

wach rozwoju. 

Analizując wyniki badań można stwierdzić, że świadomość nadchodzących zmian była wśród 

polskich spółek dosyć wysoka, budził jednak niepokój niski stopień zaawansowania w zakresie pla-

nowania i dokonywania konwersji na MSSF.  

Podsumowując należy powiedzieć, że program działania Komisji Europejskiej obejmuje znacznie 

więcej niż tylko MSSF. Prowadzi ona również prace nad prawem spółek, sprawozdawczością interne-

tową, prospektami emisyjnymi, okresowymi i bieżącymi raportami sporządzanymi przez spółki, za-

rządzaniem spółkami oraz kontrolą przestrzegania wprowadzanych uregulowań. Efekty tych prac będą 

widoczne w niedługim czasie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. 
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1. Wprowadzenie 

Rozumiejąc audyt szeroko, jako wszelkie działania zmierzające do wydania, na podstawie 

zgromadzonych informacji, opinii o badanych zjawiskach i jednostkach gospodarczych, możemy 

wyodrębnić różne jego rodzaje. W zależności od podmiotów przeprowadzających badanie występuje 

audyt zewnętrzny i wewnętrzny. W każdym jednak wypadku osoby/podmioty przeprowadzające audyt 

muszą mieć do tego uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje, a także przestrzegać określone zasady. 

W związku z globalizacją gospodarki obserwuje się dążenie do unifikacji rozwiązań w tym 

zakresie, jednak mimo to występują różnice w poszczególnych krajach. W niniejszym opracowaniu 

zostaną porównane ogólne rozwiązania przyjęte w USA i w Polsce. 

 

2. Audytorzy w USA i w Polsce 

W USA można wyróżnić trzy grupy audytorów. Są to:1 

• certyfikowani publiczni księgowi (Certified Public Accountant – CPA), 

• audytorzy wewnętrzni (Internal Auditors), 

• rządowi audytorzy (Governmental Auditors). 

Audytorzy z pierwszej grupy (CPA) są odpowiednikiem polskich biegłych rewidentów. Świadczą 

oni usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w Polsce, audytorzy tej grupy mogą 

wykonywać swoją prace indywidualnie albo funkcjonować w ramach spółek partnerskich, z których 

największe grupują nawet 2000 osób i mają swoje filie nie tylko w USA, ale i na całym świecie. 

Przykładem mogą być spółki zaliczane do „wielkiej szóstki”, zatrudniające około 12% wszystkich 

certyfikowanych księgowych w USA, lecz prowadzące audyt w około 85% największych 

korporacjach na świecie.2 

Podobnie jak w Polsce, warunkiem wykonywania tego zawodu jest zdanie egzaminu, który jest 

przygotowywany i przeprowadzany przez specjalną organizację. W Polsce jest nią Krajowa Izba 

Biegłych Rewidentów, natomiast w USA – Amerykański Instytut Certyfikowanych Publicznych 

Księgowych (American Institute of CPA – AICPA). Jednak w USA wykonywanie tego zawodu 

wymaga dodatkowo uzyskania stanowej licencji do przeprowadzania audytu na terenie stanu, w 

                                                 
1 W.A. Label: Accounting for Non-accountants. Macmillan Spectrum/Alpha Books, New York 2000, s. 79. 
2 Tamże, s. 80. 
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którym wykonuje on swoją działalność. Wymagania związane z uzyskaniem licencji w 

poszczególnych stanach różnią się. W większości stanów prawo wymaga, aby licencjonowany 

księgowy, oprócz zdania egzaminu, odbył praktykę u innego certyfikowanego księgowego. Podobny 

warunek obowiązuje polskich biegłych rewidentów, którzy oprócz zdania egzaminów, muszą też 

odbyć aplikację. Obowiązuje ponadto, przyjęta i w Polsce, zasada doskonalenia i aktualizacji wiedzy. 

W większości stanów warunkiem utrzymania licencji jest odbycie przez licencjonowanych 

księgowych corocznych szkoleń. 

Zakres działalności licencjonowanych księgowych, podobnie jak i w Polsce, obejmuje nie tylko 

auditing, czyli badanie sprawozdań finansowych , ale  także doradztwo podatkowe (planowanie 

podatków i ich rozliczanie ) oraz usługi konsultingowe w zakresie zarządzania. 

Druga grupa, czyli zatrudnieni w spółkach audytorzy wewnętrzni, przeprowadzają audyt na 

podstawie dokumentacji księgowej. Zakres ich działalności i obowiązków jest zróżnicowany ze 

względu na odmienne oczekiwania zarządzających w poszczególnych firmach. Najogólniej można 

wydzielić dwa zakresy ich zadań, a mianowicie:3 

• zapewnienie zgodności rachunkowości  danej jednostki z zasadami i prawem, według 

którego funkcjonują, 

• operatywny audyt, obejmujący ocenę skuteczności, wydajności i efektywności 

bieżących działań. 

Porównując w tym zakresie polskie rozwiązania z amerykańskim, należy zwrócić uwagę, że w 

Polsce instytucja audytora wewnętrznego nie ma charakteru powszechnego, lecz jest spotykana w 

niektórych typach pomiotów, jak banki czy jednostki sektora finansów publicznych. Ich zadania są 

określone przez przepisy (np. ustawę o finansach publicznych), a nie są kształtowane wyłącznie 

według indywidualnych oczekiwań zarządzających daną jednostką. 

Podobieństwa można natomiast upatrywać w obowiązku posiadania certyfikatu do wykonywania 

tego zawodu. W USA audytorzy wewnętrzni uzyskują certyfikat po zdaniu krajowego egzaminu, który 

przygotowuje i przeprowadza Instytut Wewnętrznych Audytorów (Institute of Internal Auditors). 

Na podkreślenie zasługuje fakt ścisłej współpracy audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Dzięki temu jest możliwe zmniejszenie nakładu i czasu pracy audytorów zewnętrznych podczas 

badania sprawozdania finansowego spółki. Wiarygodność ustaleń i opinii audytorów wewnętrznych 

jest zapewniona dzięki ich bezpośredniemu powiązaniu z najwyższym szczeblem zarządzania danej 

jednostki. Audytorzy wewnętrzni przygotowują bowiem swoje opinie dla najwyższego ogniwa 

odpowiedzialności w strukturze zarządzania daną jednostką. 

Trzecią grupę stanowią w USA audytorzy rządowi (Governmental Auditors), którzy realizują 

funkcje audytu dla Kongresu i organizacji rządowych, jak na przykład: GAO (US General Accounting 

Office), ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms), DEA (Drug Enforcement Agency), FBI  

                                                 

3 Tamże, s.80. 
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(Federal Bureau of Investigation), IRS (Internal Revenue Service). Te i inne organizacje rządowe 

powszechnie zatrudniają  i korzystają z usług audytorów rządowych, aby wyegzekwować federalne 

prawo oraz regulacje szczegółowe, a także właściwą ich interpretację przez sądy. 

Warunkiem właściwego funkcjonowania audytorów rządowych, którzy muszą  spełniać podobne 

wymagania, jak wcześniej omówione grupy audytorów, jest niezależność od podmiotów i grup, które 

badają. W Polsce audytorów rządowych sensu stricte nie ma. Ich rolę pełnią kontrolerzy Naczelnej 

Izby Kontroli, Izby Kontroli Skarbowej, izb i urzędów skarbowych oraz innych instytucji kontrolnych. 

Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że nie są oni zatrudnieni przez organizacje rządowe, lecz 

funkcjonują w ramach specjalnie utworzonych instytucji kontrolnych. 

 

3. Opinia z badania sprawozdania finansowego 

W USA certyfikowany publiczny księgowy (CPA) przeprowadzając badanie sprawozdania 

finansowego musi ocenić zgodność jego sporządzenia z GAAP (Generally Accepted Acounting 

Principles). W Polsce biegłych rewidentów też obowiązuje ustosunkowanie się do zgodności 

sprawozdania z ustawą o rachunkowości. Ponadto, wydana przez biegłego opinia powinna stwierdzać, 

czy sprawozdanie zostało opracowane na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, statutem lub umową oraz czy 

zawarte w nim informacje są przedstawione rzetelnie i zrozumiale4. 

Rezultatem badania sprawozdania finansowego w USA mogą być, podobnie jak w Polsce, 

następujące rodzaje opinii: 

• opinia bez zastrzeżeń, gdy sprawozdanie jest zgodne z GAAP, 

• opinia z zastrzeżeniami, gdy w sprawozdanie, z pewnymi wyjątkami, jest zgodne z 

GAAP,  

• opinia negatywna, gdy sprawozdanie nie jest obiektywną prezentacją sytuacji 

jednostki i nie jest zgodne z GAAP, 

• odmowne oświadczenie, gdy audytor, nie uzyskał informacji pozwalających ocenić 

zgodność sprawozdania z GAAP albo gdy zostałaby naruszona zasada  niezależności 

audytora od jednostki. 

Sporządzając opinię, licencjonowany księgowy kieruje się Ogólnie Akceptowanymi Standardami 

Auditingu (Generally Accepted Auditing Standards - GAAS), które są sformułowane w amerykańskich 

standardach wykonywania tego zawodu. W tym zakresie można doszukiwać się analogii w 

rozwiązaniach funkcjonujących w Polsce, gdzie takie zasady zostały opracowane przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów i upowszechnione w biuletynach dla biegłych rewidentów. 

Zgodnie z amerykańskimi standardami, typowa opinia powinna być wydana z uwzględnieniem 

następujących sytuacji: 5   

                                                 
4 Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Tekst ujednolicony: Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, art. 65. 
5 Tamże, s. 83. 
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1. Istnieje kompletne sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z GAAP. 

3. Audytor zgromadził wystarczające informacje do wydania opinii o sprawozdaniu. 

4. Audytor jest niezależny od badanej spółki. 

5. Audytor przestrzega GAAS. 

Ponadto zgodnie z uzupełniającymi regulacjami, wydanymi między innymi przez GAO,  

licencjonowany księgowy powinien ocenić wiarygodność, użyteczność, zrozumiałość i kompletność 

informacji z uwagi na ich przydatność do podjęcia decyzji przez użytkowników sprawozdania 

finansowego. Od przedstawionych zasad nie odbiegają  polskie rozwiązania i wymagania. Podobnie 

jest w wypadku struktury opinii6. Standardowa jej postać składa się w USA z następujących części: 

1. Tytuł opinii. 

2. Adresat opinii. 

3. Paragraf wprowadzający. 

4. Paragraf dotyczący zakresu badania. 

5. Opinia właściwa. 

6. Dane audytora. 

7. Data wydania opinii. 

Opinia jest dołączana do publikowanego sprawozdania finansowego. W Polsce identyczny 

obowiązek mają  jednostki, których sprawozdanie jest publikowane. 

 

4. Uwagi końcowe  

Ogólnie można stwierdzić, że amerykański system audytu różni się od rozwiązań polskich. 

Jednocześnie z przeprowadzonego porównania wynika podobieństwo co do ogólnych zasad 

funkcjonowania audytorów zewnętrznych (CPA) specjalizujących się w badaniu sprawozdań 

finansowych. Jest to szczególnie istotne ze względu na globalizację gospodarki i 

umiędzynarodowienie kapitału. Dzięki podobnym procedurom opinia audytora o sprawozdaniu 

finansowym jest zrozumiała dla odbiorców z różnych krajów, a jednocześnie stwarza gwarancję 

obiektywnej oceny zgodności sprawozdania z przepisami, według których zostało ono sporządzone. 
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1. Wprowadzenie  

Truizmem wydaje się twierdzenie, iż  dla globalnej gospodarki rynkowej i jej podmiotów jakość 

rachunkowości, a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej, ma istotne znaczenie. Wyrazem tego jest 

nałożenie przez poszczególne państwa powszechnego obowiązku prowadzenia rachunkowości przez 

jednostki gospodarcze, z którego zwalnia się tylko drobnych przedsiębiorców. 

Nie można jednak pominąć faktu, że w ostatnich latach formułowane są krytyczne zdania i opinie 

na temat wiarygodności rachunkowości i dostarczanych przez nią informacji. Dostrzegając ten 

problem Komisja Europejska1 już w końcu XX wieku przeprowadziła badania, które dowiodły, że 

istnieją znaczne  różnice między oczekiwaniami społeczeństwa wobec wyników pracy księgowych i 

audytorów, a przedstawicielami obydwu zawodów. Stanowi to poważne zagrożenie spadku prestiżu 

tych zawodów. W szczególności auditing powinien w wysokim stopniu gwarantować, że zbadane 

sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodne, prawidłowe, godne zaufania informacje, 

ułatwiające bezpieczne lokowanie kapitału, udzielanie pożyczek i kredytów, podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych, a także minimalizację zagrożenia nieotrzymania spodziewanych korzyści z 

wzajemnych stosunków handlowych. 

 

2. Formy nadzoru i kontroli usług wykonywanych przez firmy audytorskie 

Chociaż za prawidłowość rachunkowości odpowiada kierownik jednostki (osoba lub organ jedno 

lub wieloosobowy, wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej i cywilnej, likwidator i inne osoby 

wymienione w polskim prawie bilansowym2, to szczególna odpowiedzialność za zbadanie 

sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych ciąży na 

firmach audytorskich i biegłych rewidentach3. Dlatego jest istotne, aby usługi świadczone przez 

                                                 

1 Zielona Księga, Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce, Zarząd Główny, Warszawa  1998, s.111 
2 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, art. 2, ust. 1, pkt. 6 (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn.zm.) 

3 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na istotną zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. (Dz.Urz.Unii Europejskiej L.394 (PL) z 31.12.2004r.). W myśl ust. 2 i 12 tego 

rozporządzenia MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” stosuje się do wszelkich sprawozdań o ogólnym 

przeznaczeniu, sporządzanych i prezentowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF), to jest standardami i interpretacjami przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów   Rachunkowości 

(RMSR). Od stycznia 2005r. MSSF składają się z: 

a) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
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biegłych rewidentów były wysokiej jakości, a działalność podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych podlegała nadzorowi oraz bieżącej i okresowej kontroli. 

Aktualnie są przedstawiane różne formy i rozwiązania w zakresie nadzoru i kontroli usług 

audytorskich. Nadzór może być wykonywany przez odrębne organy lub komisje, podlegające 

bezpośrednio lub pośrednio odpowiedniemu ministerstwu (gospodarki, finansów, sprawiedliwości), 

innemu organowi administracji rządowej, izbie handlowej. Może go sprawować specjalna komisja, 

działająca w ramach korporacji zawodowej. 

Rozwiązanie takie przyjęto w znowelizowanej ustawie o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie4, zgodnie z którą w 2002 roku Nadzwyczajny Zjazd Biegłych Rewidentów wybrał 

pięcioosobową Krajową Komisję Nadzoru, jako organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów5. Komisja 

działa na podstawie przepisów prawa i odrębnego regulaminu, a do jej zadań należą w szczególności: 

• określenie procedur umożliwiających wykonywanie zadań w zakresie nadzoru i 

kontroli, 

• nadzorowanie i kontrola należytego wykonywania zawodu przez biegłych 

rewidentów, 

• nadzorowanie i kontrola przestrzegania przez podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych procedur  badania sprawozdań finansowych, uchwalonych 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

• kierowanie do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wniosków o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom, 

• kierowanie do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosków o skreślenie  z listy 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

W niektórych państwach funkcjonuje system kontroli wzajemnej (peer review), polegający na 

kontroli firmy audytorskiej przez inną, niezależną firmę audytorską. Dużą rolę w zapewnieniu 

prawidłowości i rzetelności badania sprawozdań finansowych odgrywa kontrola (weryfikacja) prac 

wykonanych przez biegłych rewidentów, która ma charakter samokontroli. 

 

3. Kierunki zmian w zakresie nadzoru i kontroli jakości usług audytorskich  

Afery, oszustwa i upadłości Enronu, WorldComu, Xeroxu i innych dużych holdingów 

amerykańskich spowodowały, że organizacje księgowych, audytorów, inwestorów, prawników, 

                                                                                                                                                         

b) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, oraz 

c) Interpretacji wydanych przez Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 

lub istniejący wcześniej Stały Komitet do spraw Interpretacji (SKI).  

 Z tekstu MSR 1, stosowanego do 31 grudnia 2004r., usunięto jednak zapis: „Za sporządzenie i prezentację sprawozdań 

finansowych jednostki gospodarczej odpowiada Zarząd i/lub inny organ kierujący jednostką”. Zmianę tę można 

interpretować w ten sposób, że sankcje karne za nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki (grupy 

kapitałowej) zostaną określone w przepisach krajowych. 
4 Ustawa z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001r. nr 31, poz.359 z późn.zm.) 
5 Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 15 grudnia 2002, nr 53. 
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menedżerów, prawników, bankowców i ubezpieczycieli podjęły i nadal podejmują działania mające 

na celu zapobieżenie powstania takich sytuacji. W szczególności na uwagę zasługują, stosowanie do 

przedmiotu referatu, działania zmierzające do podniesienia jakości usług audytorskich przez skuteczny 

nadzór i kontrolę w zakresie badania sprawozdań finansowych. 

Najszybciej na bankructwo Enronu zareagował Parlament USA, który w lipcu 2002r. uchwalił  

ustawę Sarbanes-Oxleya, określającą obowiązki firm audytorskich i zasady wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta przez osoby badające sprawozdanie finansowe spółek publicznych, notowanych na 

giełdach amerykańskich.6. Zgodnie z tą ustawą powołano Radę Nadzoru nad Rachunkowością Spółek 

Publicznych (PCAOB), nadzorującą uczestników rynku kapitałowego. Rada ma, między innymi, 

prawo: 

• kontrolować, prowadzić dochodzenia i stosować sankcje wobec firm audytorskich, 

• ustalać i wprowadzać standardy audytu, kontroli jego jakości i etyki zawodu, 

W myśl ustawy Sabanes – Oxleya zagraniczne firmy audytorskie, w tym polskie, które badają 

sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach kapitałowych USA lub spółek zależnych od 

spółek notowanych na giełdach amerykańskich, muszą się rejestrować w Radzie Nadzoru nad 

Rachunkowością Spółek Publicznych i przestrzegać przepisy prawa USA. 

Zwiększenie od 1 maja 2004r. obszaru gospodarczego Wspólnoty Europejskiej i związana z tym 

konieczność utrzymania zaufania do rynków kapitałowych, ochrony inwestorów, swobody przepływu 

kapitałów, udzielania pomocy spółkom w konkurowaniu o środki finansowe dostępne na 

wspólnotowych  i światowych rynkach kapitałowych niejako wymuszają podjęcie nowych działań w 

kierunku ujednolicenia i poprawienia jakości rachunkowości i rewizji finansowej. Wyrazem tego jest, 

między innymi, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) z 19 lipca 2002r. 

zobowiązujące wszystkie wspólnotowe spółki dopuszczone do publicznego obrotu sporządzać od 1 

stycznia 2005r. swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR7 oraz wspomniane 

rozporządzenie Komisji (WE) z 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia niektórych MSR/MSSF oraz 

interpretacji SKI. 

Oprócz wprowadzenia i sygnalizowanych zmian treści czwartej i siódmej Dyrektywy UE, 

formułowane są propozycje mające na celu zarówno podniesienia jakości i praktycznej  przydatności 

rewizji finansowej, jak i zwiększenie roli biegłego rewidenta. 

Na podstawie stwierdzenia, że dotychczasowe dyrektywy, standardy, przepisy i rozwiązania 

krajowe nie zapewniają wysokiej jakości badania sprawozdań finansowych oraz profesjonalizmu i 

odpowiedniego statusu biegłego rewidenta, Komisja Europejska – Komitet Audytu opracował projekt 

                                                 

6 A. Smejda: IV Doroczna Konferencja Audytingu. Rachunkowość – audytor 2004, nr 1(18), s. 18. 
7 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz. Unii Europejskiej z 11. 09.2002r. L. 243). Państwa Wspólnoty 

Europejskiej mogą stosować  niektóre postanowienia tej Dyrektywy dopiero od 2007r., jeżeli spółki dopuszczone do 

publicznego obrotu już stosują inny zestaw standardów rachunkowości przyjętych na świecie (na przykład US GAAP) lub 

mają w publicznym obrocie wyłącznie dłużne papiery  wartościowe.    
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dyrektywy o zmianie dyrektyw w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Do projektu zgłaszane są uwagi organów rządowych i 

krajowych korporacji audytorów. 

Analizując różne propozycje zmian dotychczasowej ósmej Dyrektywy Unii Europejskiej, trudno 

określić ostateczne jej brzmienie, a także zmiany w polskich ustawach i innych przepisach 

dotyczących badania sprawozdań finansowych. Z pewnością wprowadzone zmiany zostaną 

nakierowane na harmonizację i jakość usług audytorskich. 

Biorąc pod uwagę projekt Komitetu Audytu Komisji Europejskiej i zgłaszane do niego uwagi jest 

wysoce prawdopodobne, że powołany zostanie organ, niezależny od Krajowej Komisji Nadzoru 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nadzorujący przeprowadzenie obowiązkowych badań 

sprawozdań finansowych i wykonywanie zawodu biegłego rewidenta. 

Ustosunkowując się do projektu zaleceń Komitetu Audytu Komisji Europejskiej Krajowa Rada 

Biegłych Rewidentów zaznaczyła, że w Polsce: 

1. funkcjonuje już Krajowa Komisja Nadzoru wybrana na Krajowym Zjeździe Biegłych 

Rewidentów, 

2. zewnętrzny nadzór jest sprawowany przez Ministra Finansów, 

3. Krajowa Komisja Nadzoru kontroluje zarówno działalność firm audytorskich, jak i 

indywidualnych biegłych rewidentów, 

4. wszystkie  obszary kontroli, proponowanej przez Komitet Audytingu są objęte poprzez 

zapisy ustawowe zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Zdaniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ustanowienie dodatkowych, niezależnych 

procedur i organów wykonawczych, powielających wykonywanie zadań, ustawowo powierzonych 

Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, byłoby kosztowne. Dlatego proponuje się, aby funkcje 

kontrolne powierzyć jednemu organowi poddanemu kontroli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organ 

ten posiadałby uprawnienia kontrolne w odniesieniu do: 

• prawidłowości stanowienia standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 

• prawidłowości stanowienia kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

• prawidłowości stanowienia procedur kontrolnych w zakresie wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta, 

• przeglądu i kontroli wyników działań kontrolnych organów samorządowych 

(Krajowej Komisji Nadzoru), 

• kontroli pracy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, 

• kontroli procedur związanych z prowadzeniem rejestru biegłych rewidentów i listy 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
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Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraziła pogląd, że większość członków organu 

nadzorczego powinna pochodzić spoza zawodu biegłego rewidenta. Jednak z uwagi na wiedzę, 

konieczną do sprawowania nadzoru, wśród członków organu nadzoru publicznego powinni znaleźć się 

również biegli rewidenci wykonujący zawód. Pozostałymi członkami powinni być przedstawiciele 

organów administracji państwowej, którzy są zainteresowani wynikami pracy biegłych rewidentów, 

takich jak: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Miejsce w nowej komisji powinni znaleźć także 

sporządzający sprawozdania finansowe (księgowi) oraz użytkownicy tych sprawozdań 

(przedstawiciele biznesu).8  

Spośród innych istotnych zmian, które najprawdopodobniej zostaną w 2005 roku wprowadzone 

również w Polsce, warto wymienić: 

• nałożenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości: 

a) wyników kontroli jakości pracy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych,  

b) informacji o tych podmiotach i ich sprawozdaniach finansowych, 

c) rejestrów (wykazów) biegłych rewidentów i firm audytorskich, 

• obligatoryjne stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i 

powiązanych z nimi Międzynarodowych Wskazówek dotyczących Praktyki 

Rewizyjnej; zostaną one uzupełnione o procedury badania wynikające z polskich 

regulacji ustawowych, 

• rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaganej od kandydatów na 

biegłych rewidentów; wiedzę w zakresie takich dziedzin, jak prawo spółek, prawo 

podatkowe i prawo ubezpieczeń społecznych powinno się sprawdzić zanim biegły 

rewident z innego państwa członkowskiego zostanie zatwierdzony jako osoba 

uprawniona do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych polskich 

jednostek, 

• dostosowanie polskiego kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów do kodeksu 

etyki zawodowych księgowych (IFAC), który będzie również nowelizowany, 

• nałożenie szczególnych, bardziej restrykcyjnych zasad dotyczących biegłych 

rewidentów badających sprawozdania finansowe tzw. jednostek zainteresowania 

publicznego (public interest entity), mających większe znaczenie dla gospodarki 

(spółek, których papiery wartościowe znajdujące się na regulowanym rynku, banków 

                                                 

8 Byłby to organ bardzo liczny, w przeciwieństwie do Rady Kontroli Jakości w Niemczech (Qualitaetskontollbeirat), w skład 

której wchodzi pięciu członków spośród uznanych publicznie osób w dziedzinie rachunkowości, finansów, nauk prawnych i 

prawa, którzy są lub byli czynni zawodowo w swych specjalnościach, lecz nie ma wśród nich biegłego rewidenta (K.-

P.Naumann: Jakość rewizji finansowej na tle rozwoju rachunkowości w Niemczech i Europie oraz w kontekście przemyśleń 

na temat niemieckiego organu do spraw egzekwowania stosowania przepisów. Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 

Nr 5, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, styczeń 2002, s. 13.  
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i innych instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń). W zakres szczególnych 

rozwiązań wchodzi: powołanie specjalnego komitetu do spraw audytu, ustalenie 

składu osobowego zespołów badających sprawozdania finansowe, ujawnienie 

dodatkowych informacji o jednostce i firmie audytorskiej, obowiązek okresowej 

zmiany biegłego rewidenta i/lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych. 

Warto zaznaczyć, że niezbędna będzie ponadto współpraca kompetentnych organów polskich z 

organami państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w zakresie organizacji sprawnego i 

skutecznego systemu nadzoru publicznego, dostępu do dokumentacji roboczej z badania i innych 

dokumentów, przeprowadzania dochodzeń i stosowania sankcji itp. 

 

4. Uwagi końcowe  

Wśród różnych czynników wpływających na rzetelność, wiarygodność i prawidłowość 

sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych dużą rolę odgrywa jakość usług audytorskich, 

która powinna być przedmiotem kontroli. Globalizacja gospodarki, działalność przedsiębiorstw w 

turbulentnych warunkach, żądanie otrzymania wiarygodnych informacji zaspokajających potrzeby 

podmiotu i jego otoczenia, uzasadniają konieczność doskonalenia audytingu, w tym także w drodze 

opracowania i zastosowania skutecznego nadzoru publicznego i kontroli nad firmami audytorskimi i 

biegłymi rewidentami wykonującymi usługi poświadczające prawidłowość zbadanych sprawozdań 

finansowych. 
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UJEDNOLICENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

 

Katarzyna Świetla 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie 

 

1. Wprowadzenie 

Globalizacja gospodarki światowej wzmocniła znaczenie sprawozdawczości finansowej. Możli-

wość prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania prawie na całym świecie sprawia, że 

użytkownicy sprawozdań finansowych pragną uzyskiwać takie informacje, które będą użyteczne, wia-

rygodne a dzięki temu pozwolą im na podjęcie właściwych decyzji. W takiej sytuacji nowego rozwią-

zania wymaga ustalenie tego, w jaki sposób należy zwiększyć przydatność i porównywalność spra-

wozdań finansowych dla ich użytkowników. 

Specyfika poszczególnych krajów sprawiła, że na przestrzeni lat ukształtowało się na świecie kil-

ka różnych modeli rachunkowości, powstałych pod wpływem różnych warunków gospodarczych, 

społecznych, politycznych, kulturalnych i historycznych. Wynikiem różnych systemów rachunkowo-

ści są różnice w sprawozdaniach finansowych między poszczególnymi krajami. W efekcie może do-

chodzić do sytuacji, w której sprawozdanie finansowe jednej i tej samej jednostki będzie wykazywało 

różne rezultaty działalności, w zależności od tego, według jakich zasad jest sporządzane. Wobec tego 

szczególnego znaczenia nabiera opracowanie takich wzorców, zasad i standardów w rachunkowości, 

które dałyby możliwość porównania sprawozdań sporządzonych w różnych krajach. Pozwoliłoby to 

także na zwiększenie wiarygodności sprawozdań finansowych.  

Różnice między poszczególnymi systemami są duże. Jednak nie zmienia to rosnącego przekona-

nia wielu środowisk, w tym teoretyków i praktyków rachunkowości, co do konieczności ich reduko-

wania lub tam, gdzie to możliwe eliminowania. Służyć ma temu standaryzacja i harmonizacja zasad 

rachunkowości w skali międzynarodowej, których efektem będzie także ujednolicenie sprawozdań 

finansowych.1  

 

2. Polska sprawozdawczość na tle rozwiązań światowych 

Od dawna rachunkowość stanowi rodzaj „języka biznesu”, który dostarcza informacji o sytuacji 

majątkowej i finansowej  jednostki. W miarę postępującej liberalizacji handlu i usług, rosnącej liczby 

                                                 
1 Standaryzacja rachunkowości zapoczątkowana została w latach 70 – tych powołaniem Komitetu Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości, który opracowuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dziś znaczenie tej instytucji jest 
duże, a standardy  przez nią wydawane są coraz częściej stosowane prze firmy  oraz zaczynają być akceptowane przez co-
raz szersze grono międzynarodowych organizacji.  

  Harmonizację rachunkowości łączy się natomiast z  Unią Europejską, gdzie proces ten   rozpoczął się w latach 70 –tych, 
wprowadzaniem kolejnych dyrektyw w zakresie rachunkowości.  
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korporacji transnarodowych, wzrostu gospodarczych powiązań, umiędzynarodowienia rynków finan-

sowych, szybkiego rozwoju nowych technologii występuje coraz większy popyt na generowane przez 

rachunkowość informacje finansowe o zasięgu międzynarodowym. Współcześnie informacja dotyczą-

ca rachunkowości powinna zapewniać:2 

• porównywalność danych w czasie i przestrzeni, 

• jednoznaczną interpretację danych, 

• rzetelność i wiarygodność danych.  

Ze względu na występujące w poszczególnych krajach różnice w systemach rachunkowości zre-

alizowanie trzech powyższych warunków nie byłoby możliwe. Dlatego  w drugiej połowie XX wieku 

podjęto próby ukształtowania międzynarodowego języka gospodarczego oraz ujednolicenia zasad 

rachunkowości. W tym celu powołano międzynarodowe instytucje i organizacje, a następnie przystą-

piono do opracowania zasad  harmonizacji i standaryzacji rachunkowości.3  

Szczególne znaczenie w procesie zmniejszania różnic  powstałych w systemach i praktykach ra-

chunkowości ma zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych na skalę międzynarodową 

tak, aby inwestorzy, analitycy giełdowi, banki i inni użytkownicy sprawozdań finansowych mogli 

ocenić sytuację jednostek, a tym samym ograniczyć ryzyko inwestowania.  

W XX w. Polska uczestniczyła w procesach standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Wymu-

siły to nie tylko dokonujące się przemiany gospodarcze, ale także konieczność dostosowania polskiej 

rachunkowości do wymogów i warunków międzynarodowych.  

Porównywalne sprawozdania w skali międzynarodowej, będące wynikiem procesów harmoniza-

cji i standaryzacji zasad rachunkowości, dają wiele korzyści. Są to m.in. 

• możliwość wiarygodnej oceny kondycji majątkowej i finansowej jednostki,  

• możliwość pozyskania kapitału poza granicami kraju macierzystego, na giełdach za-

granicznych ( jest to szczególnie ważne dla krajów ubogich w kapitał i krajów będą-

cych w trakcie transformacji ),  

• pozwalają na bardziej efektywne inwestowanie a dzięki temu przyczyniają się do 

rozwoju gospodarczego,  

• same przedsiębiorstwa mogą ograniczyć koszty – nie muszą bowiem przygotowywać 

sprawozdań według dwóch różnych wymogów,  

• zwiększają wiarygodność sprawozdań finansowych ( sprawozdania sporządzane we-

dług różnych zasad i reguł mogą powodować, że powstaną różnice co do wielkości 

prezentowanych w nim danych ). 

Wpływ rozwiązań światowych na rozwiązania polskie w zakresie rachunkowości przedstawia 

schemat 1. 

                                                 
2Rachunkowość międzynarodowa,  praca zbiorowa pod redakcją L.Bednarskiego, J.Gierusza, PWE, Warszawa 2001, s.128. 
3 Rachunkowość finansowa,  praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, PWE, Warszawa 1999, s.18. 
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Schemat 1. Proces harmonizacji polskiego prawa bilansowego  
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Źródło: M. Giedroyć, E. Jezierska, Harmonizacja rachunkowości w Polsce, [w:] Ewolucja polskiej rachunkowo-
ści na tle rozwiązań światowych, pod redakcją B. Micherdy, AE w Krakowie, Materiały ogólnopolskiej 
konferencji katedr rachunkowości, Kraków 2001, s. 63. 

 

Rozwiązania, które zostały wprowadzone do polskiego prawa w zakresie rachunkowości opierały 

się na istniejących już wzorcach. Podstawę do opracowania polskich regulacji w dziedzinie rachun-

kowości a tym samym w sprawozdawczości finansowej stanowiły: 4  

1. Postanowienia zawarte w dyrektywach Rady Unii Europejskiej:  

• IV Dyrektywa z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o 

określonych formach prawnych, z dalszymi zmianami,  

• VII Dyrektywa z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finanso-

wych, ich przygotowaniu, publikacji i badaniu,  

• Dyrektywa nr 86 z 8 grudnia 1986 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych i skon-

solidowanych sprawozdaniach finansowych banków i innych finansowych instytucji, 

stanowiąca o specyficznych odniesieniach dyrektywy IV i VII,  

• Dyrektywa nr 91 z 19 grudnia 1991 r. dotycząca jednostkowych sprawozdań finan-

sowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji ubezpieczeniowych. 

                                                 
4 M. Wócik – Jurkiewicz, Dostosowanie polskich przepisów prawa rachunkowości do uregulowań międzynarodowych mię-
dzynarodowych zakresie sprawozdań finansowych; Sprawozdawczość Sprawozdawczość rewizja finansowa, pod redakcją 
B. Micherdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003t., s. 764. 
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2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości, przekształcony w 2001 r. w  Międzynarodową Radę Stan-

dardów Rachunkowości ( IASB ).  

3. Międzynarodowe wytyczne do rewizji finansowej wydane przez Międzynarodowy Komi-

tet Zawodowych Norm Rewizji Finansowej ( International Auditing Practice Committee – 

IAPC ).  

Jak wynika z powyższych rozważań, dążenia do ujednolicania rozwiązań rachunkowości świato-

wej nie pozostają bez wpływu na systemy rachunkowości poszczególnych krajów. Analizując zmiany 

w polskich rozwiązaniach należy stwierdzić iż mają one szansę na duże powodzenie, a tym samym 

staną się magnesem dla wielu zagranicznych inwestorów. 

 

3. Uwagi końcowe 

Wymagania prawne w zakresie rachunkowości finansowej zależą w wielu krajach od poziomu 

rozwoju gospodarczego, odmienności kulturowych, systemu podatkowego, rozwoju rynków finanso-

wych oraz wielu innych czynników. Dlatego wyżej wymienione regulacje w zakresie rachunkowości 

zostały dostosowane do polskich warunków w sposób zgodny z polskim porządkiem prawnym, w 

nawiązaniu do ustalonych w Polsce zwyczajów oraz praktyki w dziedzinie rachunkowości5. 

Zmiany, które nastąpiły w rachunkowości polskiej oznaczały jednocześnie zmiany w sprawozda-

niach finansowych. Dzięki temu także polska sprawozdawczość finansowa stała się bardziej adekwat-

na do warunków  rynkowych i wymogów międzynarodowych. 

Dokonane w ostatnich latach zmiany w polskiej rachunkowości z pewnością zbliżyły polskie 

rozwiązania w zakresie sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych do wymagań między-

narodowych a dzięki temu zwiększyły stopień ich porównywalności. 

Kolejne zmiany w rachunkowości a szczególnie ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości w 

dużym stopniu zbliżyły polskie regulacje w przedmiocie rachunkowości finansowej do uregulowań 

zawartych w MSR. Nie oznacza to jednak, że zachodzi całkowita identyczność postanowień MSR i 

ustawy. Nie ma różnic co do zasadniczych kwestii, takich jak podstawowe zasady sporządzania i pre-

zentacji sprawozdań, elementy rocznego sprawozdania finansowego,  definicje głównych kategorii 

sprawozdania, metody sporządzania poszczególnych części składowych, zakres ujawnianych informa-

cji. Są natomiast  w odniesieniu do szczegółowych zagadnień ( np. zasady wyceny składników  mająt-

kowych ).  

Uwzględnienie MSR w krajowych regulacjach w zakresie rachunkowości pozwoliło w dużym 

stopniu poprawić jakość sporządzanych sprawozdań i zwiększyć  ich porównywalność. 

                                                 
5 Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, pod redakcją G. K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003,, s. 1-7. 
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Można się spodziewać, że w przyszłości będą modyfikowane te postanowienia ustawy, które nie 

są zgodne z MSR. Zbliżeniu przepisów będą z pewnością sprzyjać też wydawane krajowe standardy 

rachunkowości, które w sposób bardziej szczegółowy niż ustawa regulują konkretne zagadnienia. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

 

Monika Wakuła 

Akademia Podlaska Siedlce 

 

1. Wprowadzenie 

Rachunkowość budżetowa jest to szczególnym rodzajem rachunkowości. Jest stosowana w jed-

nostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych. Jednostek tych jest w Polsce bardzo dużo. Ich 

rachunkowość w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia. W rachunkowości jednostek budże-

towych widoczny jest dualizm. Muszą one prowadzić księgi rachunkowe w sposób umożliwiający 

zarówno prezentację operacji finansowo-ksiegowych, jak również operacji związanych z  wykona-

niem budżetu.  

 

2. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej 

Aktem prawnym regulującym sporządzanie sprawozdań w jednostkach sektora publicznego jest 

ustawa o finansach publicznych. Jej przepisy stanowią, że jednostki te sporządzają sprawozdania z 

wykonania procesów związanych z gromadzeniem  środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. 

W szczególności procesy te dotyczą: 

• pobierania i gromadzenia dochodów, 

• wydatkowania środków publicznych, 

• finansowania deficytu, 

• zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne, 

• zarządzania środkami publicznymi, 

• zarządzania długiem publicznym.  

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, którego zakres przedmiotowy obejmuje 

sprawozdawczość z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 

rozdysponowaniem przez jednostki sektora finansów publicznych określono:1 

• rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, 

• rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publiczne-

go, oraz gwarancji i poręczeń sektora finansów publicznych, 

• jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz 

odbiorców tych sprawozdań.  

                                                 

1 Samorządowy poradnik budżetowy na rok 2004, W. ,Miemiec, B. Cybulski [red:], Municipium, Warszawa 2003, s. 187 
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Prawidłowo sporządzona sprawozdawczość umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego:2 

• sprawowanie przez organ stanowiący i jego komisje kontroli działalności organu wy-

konawczego i samorządowych jednostek organizacyjnych 

• prawidłowe wykonanie budżetu, 

• wykonywanie przez kierownika jednostki nowych zadań związanych z kontrolą finan-

sową i audytem wewnętrznym  

 

3. Rodzaje sprawozdań budżetowych 

W sprawozdawczości budżetowej jednostek sektora publicznego rozróżnia się następujące spra-

wozdania:3 

• jednostkowe- sporządzane  przez samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe i 

urzędy skarbowe, 

• łączne- sporządzane przez dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i 

dysponentów głównych oraz izby skarbowe, 

• zbiorcze – sporządzane przez organy wykonawcze samorządów terytorialnych. 

Sprawozdania jednostkowe sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych. Sprawozdania 

łączne i zbiorcze powstają na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych i własnego 

sprawozdania jednostkowego. 

Sprawozdania budżetowe składane są za różne okresy: 

• miesięczne- - za kolejny miesiąc kalendarzowy, 

• kwartalne- za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, 

• półroczne- za pierwsze półrocze roku budżetowego, 

• roczne – za rok kalendarzowy. 

Jednostki samorządu terytorialnego  są ustawowo zobligowane do wypełniania wielu sprawozdań z 

różnych tytułów. Terminy i tryb ich przekazywania różnią się między sobą, jednakże ogólny charakter 

pozostaje niezmienny. Największe znaczenie poznawcze oraz informacyjne, służące do przeprowa-

dzenia prawidłowej analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego mają sprawozda-

nia Rb-27S, RB-28S, REB-Z, Rb-N, Rb-NDS 

Sprawozdanie RB- 27S jest miesięcznym jak również rocznym sprawdzaniem z wykonania planu 

dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Analizując to sprawozdanie otrzymuje 

się informacje o wielkości otrzymanych przez jednostkę samorządową dochodów budżetowych z tytu-

łu:4 

• podatków i opłat, 

                                                 

2 Ibidem, s. 189 
3 K. Potoczny: Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi, Poznań 1997, s.158 
4 M. Dylewski, B. Filipiak, A. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Muni-

cipium, Warszawa 2004, s 71. 
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• innych nieopodatkowanych należności budżetowych pobieranych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

• dochodów jednostki budżetowej, 

• udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, 

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, 

• subwencji otrzymanych z budżetu państwa, 

• dotacji z funduszy celowych, 

Analizując to sprawozdanie można ponadto uzyskać informacje o skutkach ulg udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, odroczeń, umorzeń , zwolnień, zaniechania poboru podatku. 

Sprawozdanie RB-28S jest sprawozdaniem miesięcznym oraz rocznym z wykonania planu wy-

datków budżetowych. Istotne informacje wynikające z analizy tego sprawozdania to wielkość zaanga-

żowania wydatków w realizację zadań danej jednostki w stosunku do planu oraz rzeczywiste, kasowe 

wykonanie tych zadań. Z informacji zawartych w tym sprawozdaniu można wyciągnąć wnioski czy 

dana jednostka posiada wysoką pozycję zobowiązań ogółem oraz jaką część stanowią zobowiązania 

wymagalne.  

Sprawozdanie RB-NDS należy do sprawozdań kwartalnych. Sporządza  się je narastająco od  po-

czątku do końca okresu sprawozdawczego objętego sprawozdaniem.5 Informuje o tym jaki jest wyniki 

budżetowy planowany i faktycznie wykonany- czyli czy budżet jest zrównoważony, deficytowy, lub 

nadwyżkowy. Można z niego odczytać także czy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi wła-

ściwie politykę zadłużeniową 

Sprawozdanie RB-Z jest sprawozdaniem kwartalnym dotyczącym stanu zobowiązań w układzie 

według:6 

• tytułów dłużnych powstałych na skutek wyemitowanych i sprzedanych papierów 

wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów i innych, 

w tym z tytułu dostaw towarów i usług, 

• udzielonych gwarancji i poręczeń. 

Ze sprawozdania tego można czerpać informacje dotyczące zobowiązań wymagalnych, niewymagal-

nych, wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu  udzielnych porę-

czeń i gwarancji. Ponadto analizując to sprawozdanie można zauważyć jak duża jest kwota odzyska-

nych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji oraz jakie są tendencje w tym zakre-

sie.  

Sprawozdanie RB-N sporządza się kwartalnie i dotyczy ono stanu należności. Informacje wyni-

kające z tego sprawozdania dotyczą tytułów z jakich w  danej jednostce samorządu terytorialnego 

                                                 

5 A. Zysnarska: Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, ODDK Gdańsk, 2003, s. 141 
6 M. Dylewski, B. Filipoak, A. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza op.cit. s. 74 
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występują należności. Dodatkowo można obliczyć udział należności wymagalnych ( są to należności 

bezsporne) w należnościach ogółem. 

Sprawozdanie RB- 27ZZ ma mniejsze znaczenie informacyjne. Jest to sprawozdanie kwartalne z 

wykonania planów dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostkom samorządu terytorial-

nego. 

Odrębną grupę sprawozdań stanowią sprawozdania składane organowi stanowiącemu przez organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Należą do nich:7 

• informacja organu wykonawczego o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pół-

rocze danego roku budżetowego, 

• sprawozdanie roczne organu wykonawczego z wykonania budżetu za dany rok bu-

dżetowy, 

• pozostałe sprawozdania składane przez organ wykonawczy, które wynikają z obo-

wiązujących przepisów prawa lub ustalone zostały dodatkowo prze organ stanowią-

cy. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu to najistotniejsze ze sprawozdań składanych przez or-

gan wykonawczy. Jest ono podstawą do uzyskania absolutorium przez organ wykonawczy. 

Obowiązujące przepisy wskazują na obligatoryjność sporządzania bilansu. Bilans jest dwustron-

nym zestawieniem aktywów i pasywów danej jednostki samorządu terytorialnego.  Sprawozdawczość 

bilansowa obejmuje: 

• bilans z wykonania budżetu- prezentuje jedynie fragment aktywów i pasywów w po-

staci środków pieniężnych, należności, rozliczeń zobowiązań i aktywów netto budże-

tu. Odbiorcą tego sprawozdania jest Regionalna Izba Obrachunkowa, 

• bilanse jednostkowe- sporządzane w oparciu o zapisy z ksiąg jednostek zależnych. 

Oznacza to, ze są sporządzane przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz 

gospodarstwa pomocnicze, 

• bilanse łączne- składają się z bilansów jednostkowych w podziale na dany rodzaj 

jednostki zależnej, 

• bilans skonsolidowany- jego zadaniem jest przedstawienie sytuacji majątkowej i fi-

nansowej danej jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu globalnym. W jego 

skład wchodzą: bilans danej jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek 

zależnych oraz bilanse samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

 

                                                 

7 Ibidem...s. 77 
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4. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych 

Sprawozdania jednostek budżetowych powinny być sporządzane zgodnie z wymogami rozporzą-

dzeń charakterystycznych dla jednostek sektora finansów publicznych. Ogólne zasady sporządzania 

sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego to8: 

• zasada rzetelności – podstawą opracowania sprawozdania są dane wynikające z ksiąg 

ewidencyjnych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

• zasada zupełności- jednostka sporządza wszystkie obowiązujące ją wzory sprawoz-

dawcze, 

• zasada szczegółowości- nakazuje sporządzanie sprawozdań w układach wynikają-

cych z wzorów, z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, 

• zasada prawidłowości- sprawozdania sporządzane są na właściwych formularzach, a 

informacje nich zawarte są czytelne i trwałe oraz zapewniają ich porównywalność, 

• zasad terminowości- przestrzeganie obowiązujących terminów składania sprawoz-

dań. 

Od przestrzegania wymienionych zasad i prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budże-

towej zależy uzdrowienie finansów publicznych, gdyż dobre decyzje wymagają dobrych informacji. 

Jest to jeden z najistotniejszych warunków sprawowania kontroli w zakresie wykonania budżetu i po 

zakończeniu roku budżetowego. Wpływa też na jawność i przejrzystość finansów publicznych.9  
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REGULACJE PRAWNE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  

W POLSCE 

 

Kazimiera Winiarska 

Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości 

 

1. Pojęcie i cel audytu wewnętrznego  

Jednym z warunków sprawnej kontroli finansów publicznych jest funkcjonowanie niezależnego 

audytu wewnętrznego, przez który rozumie się „działalność niezależną, obiektywnie zapewniającą i 

doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organiza-

cji.”1 

Celem audytu wewnętrznego jest: 

• identyfikacja i analiza ryzyk związanych z działalnością jednostki, 

• wydanie opinii o skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej, 

• dostarczenie kierownictwu jednostki, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrz-

nej, racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo, 

• składanie sprawozdań oraz przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy 

skuteczności działania jednostki w danym obszarze. 

Przez kilkanaście lat Polska dostosowywała system prawny do regulacji Unii Europejskiej (UE). 

Członkostwo w Unii wymaga zdyscyplinowania i racjonalizacji wydatków publicznych, dbałości o 

prawidłowe wykorzystanie środków unijnych oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym.  

Komisja Europejska zleciła organizacji SIGMA2 opracowanie „Podstaw kontroli finansowej” 

(ang. Baseline on Financial Control), które posłużyły do oceny sytuacji w dziedzinie publicznej we-

wnętrznej kontroli finansowej w krajach kandydujących do UE. SIGMA określiła cztery następujące 

warunki sprawnej kontroli: 

1. spójna i wszechstronna podstawa ustawowa, określająca zasady i sposób funkcjonowania 

systemów zarządzania/kontroli finansowej, łącznie z mechanizmami audytu wewnętrzne-

go, 

2. właściwe systemy i procedury zarządzania/kontroli finansowej, 

                                                 
1 International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors, Altamonte 

Springs 2001, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Polityki Audytu Wewnętrznego, tłumaczenie IIA-Polska, War-

szawa. 
2 SIGMA (ang. Suport for Improvement in Governance and Management) Wsparcie Uprawnień w Rządzeniu i Zarządzaniu 

jest wspólną inicjatywą OECD i UE, finansowaną głównie z unijnych środków PHARE, podjętą w 1992 r. dla wspierania 

reform w administracji publicznej krajów Europy środkowo-wschodniej kandydujących do UE. 
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3. funkcjonalnie niezależny audyt wewnętrzny, z określonym zakresem kompetencji 

i czynności, działający według powszechnie przyjętych międzynarodowych standardów, 

4. systemy zapobiegające i umożliwiające przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz odzy-

skiwanie utraconych kwot. 

W grudniu 1999 r. Rada UE w znowelizowanej „Decyzji z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, 

priorytetów, celów i warunków zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa z Polską” rozbudowała 

zapis dotyczący kontroli finansowej o „konieczność ukończenia prac legislacyjnych dla wewnętrznej i 

zewnętrznej kontroli finansowej: ustanowienia w rządzie centralnej organizacji ds. harmonizacji audy-

tu/kontroli w jednostkach wydatkujących, wprowadzania funkcjonalnej niezależności dla wewnętrz-

nych audytorów/kontrolerów i to na szczeblu centralnym, jak i terenowym oraz kontroli finansowej 

ex-ante, wzmocnienia zewnętrznej kontroli finansowej”3. 

Polska została zobligowana do przygotowania takich zmian w ustawie o finansach publicznych, 

aby zostały spełnione wymagania dotyczące kontroli finansowej, niezależności funkcjonalnej komórek 

przeprowadzających audyt wewnętrzny oraz wymogi dotyczące stosowania w tym zakresie po-

wszechnie obowiązujących międzynarodowych standardów. Obowiązki w tym zakresie powierzono 

Ministerstwu Finansów. 

 

2. Podstawy prawne działania audytu wewnętrznego 

Audyt wewnętrzny w Polsce regulują następujące przepisy: 

1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 

148 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego spo-

sobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. 111, poz. 973). 

3. Komunikat nr 2/KF/2003 r. z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów 

audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, Dz.Urz. Min. Urz. 

Nr 3, poz.14. 

4. Komunikat nr 6/KF/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki 

audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, 

poz. 28.  

Ponadto Ministerstwo Finansów w marcu 2003 r. opublikowało „Podręcznik audytu wewnętrznego w 

administracji publicznej”. 

W rozdziale 5 ustawy o finansach publicznych „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jed-

nostkach sektora finansów publicznych” w art. 35c zdefiniowano audyt wewnętrzny następująco. 

                                                 
3 A.Kubik: Publiczna wewnętrzna kontrola finansowa – efektem procesu integracji z UE oraz zintegrowany system gwarancji 

właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie Audytorów Wewnętrznych. Ministerstwo 

Finansów, Warszawa 07.12.2004 r. , http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=465 
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„Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i 

niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalno-

ści, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.  

Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: 

1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, 

2) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania 

mieniem, 

3) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego”. 

Zgodnie z art. 35d ustawy, audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach przedstawionych na 

schemacie 1. 

Schemat 1. Jednostki zobowiązane do wdrożenia audytu wewnętrznego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Audyt wewnętrzny prowadzi się również w innych jednostkach sektora finansów publicznych, w 

tym w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne 

lub dokonują znacznych wydatków publicznych. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia4 okre-

ślił kwoty przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalenda-

                                                 
4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kwot przychodów oraz wydatków środków pu-

blicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 234, poz. 1970).  
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rzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Kwota ta 

wynosi 35 mln złotych. 

W ustawie uregulowano ponadto następujące zagadnienia: 

• - stanowisko i podporządkowanie organizacyjne audytora wewnętrznego (art. 35c), 

• - sporządzenie rocznego planu audytu (art. 35f), 

• - uprawnienia do prowadzenia audytu (art. 35g), 

• - zawiadomienie o przedmiocie i czasie trwania audytu (art. 35h), 

• - przeznaczenie sprawozdania z przeprowadzenia audytu (art. 35i), 

• - delegacje dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń w sprawie  

•    szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (art. 35j), 

• - uprawnienia do bycia audytorem (art. 35k), 

• - skład i kadencję Komisji Egzaminacyjnej (art. 35l), 

• - zakres i tryb egzaminu na audytora (art. 35ł), 

• - warunki dopuszczenia do egzaminy na audytora (art. 35m), 

• - organy właściwe do koordynacji  kontroli finansowej i audytu wewnętrznego 

(art.35m), 

• - zakres koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego (art.35o), 

• - roczny plan przeprowadzania oceny jednostek (art. 35p), 

• - dokonywanie oceny w jednostkach, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2-16 (art. 

35r), 

• - uprawnienia oceniających (art. 35s), 

• - wyniki oceny jednostki (art. 35t). 

Przepisem wykonawczym do ustawy o finansach publicznych jest rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, które określa: 

1) szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego oraz wzór planu audytu  we-

wnętrznego (§ 3-5), 

2) tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz sposób współpracy z pracownikami 

komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny (§ 6-11), 

3) sposób dokumentowania wyników audytu wewnętrznego (§ 12-19), 

4) tryb sporządzania i elementy sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego (§ 

20-23). 

Instytut Audytorów Wewnętrznych w USA opracował międzynarodowe standardy profesjonalnej 

praktyki audytu wewnętrznego. Wzorując się na tych standardach opracowano polskie standardy. Ce-

lem „polskich” standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 

jest zapewnienie odpowiedniej jakości audytu wewnętrznego oraz jego spójnego i jednolitego wyko-

nywania w jednostkach, poprzez określenie: 
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1) podstawowych zasad organizacji audytu wewnętrznego, 

2) podstawowych wymagań dotyczących wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, 

3) podstawowych zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego, 

4) kryteriów i sposobów oceny audytu wewnętrznego,  

a w konsekwencji usprawnienie organizacji, procesów i działań komórki audytu wewnętrznego 

oraz całej jednostki. 

Standardy audytu wewnętrznego dzielą się na: 

a) standardy ogólne – organizacja, 

b) standardy szczegółowe – wykonywanie zawodu, 

c) standardy szczegółowe – realizacja audytu wewnętrznego. 

Zakres standardów audytu wewnętrznego przedstawia tabela 1.  

 

Tabela 1. Standardy audytu wewnętrznego 

Standardy ogólne – organizacja 
 Komórka audytu wewnętrznego 
 Obowiązki i zadania audytora wewnętrznego: 
- obowiązki audytora wewnętrznego, 
- zadania audytora wewnętrznego. 
      3. Planowanie i sprawozdawczość 
      4. Czynności sprawdzające 
Standardy szczegółowe – wykonywanie zawodu 
 Niezależność i obiektywizm: 
- niezależność, 
- obiektywizm. 
       2. Rzetelność i profesjonalizm: 
           - rzetelność, 
           - profesjonalizm. 
       3. Jakość i efektywność: 
           - jakość i efektywność wykonywanej pracy, 
           - system oceny pracy audytora wewnętrznego, 
           - prezentacja wyników. 
       4. Zgodność ze standardami: 
           - użycie formuły „przeprowadzony zgodnie ze standardami”, 
           - działania niezgodne ze standardami. 
Standardy szczegółowe – realizacja audytu wewnętrznego 
      1. Zarządzanie komórką audytu wewnętrznego: 
          - planowanie, 
          - zarządzanie kadrami, 
          - koordynacja działań. 
      2. Zakres działań audytu wewnętrznego: 
          - zarządzanie ryzykiem, 
          - system kontroli wewnętrznej, 
          - zarządzanie jednostką. 
      3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego: 
          - ocena obszarów ryzyka, 
          - przygotowanie planu audytu wewnętrznego, 
          - przygotowywanie programu zadania audytowego, 
          - przeprowadzanie zadania audytowego. 
    4. Nadzór na przeprowadzaniem audytu wewnętrznego. 
    5. Składanie sprawozdań. 
    6. Czynności sprawdzające.  
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Biorąc za wzór międzynarodowy kodeks etyki opracowany przez Instytut Audytorów Wewnętrz-

nych (USA) Ministerstwo Finansów opracowało również Kodeks etyki audytora. Celem „Kodeksu 

etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” jest przyczynienie 

się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania audytora wewnętrznego. Kodeks jest uzupełnie-

niem standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Określa on za-

sady dotyczące praktyki wykonywania audytu wewnętrznego oraz reguły postępowania, które stano-

wią normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego. 

Audytor wewnętrzny powinien przestrzegać następujących zasad: 

• uczciwość, 

• obiektywizm,  

• poufność, 

• profesjonalizm. 

Audytor wewnętrzny nie powinien brać udziału w zadaniu audytowym, które może prowadzić do 

powstania konfliktu interesów, a także nie powinien wykorzystywać swojej funkcji do celów prywat-

nych. 

Zakres działania audytora wewnętrznego przedstawiono w formie karty audytu wewnętrznego. 

Celem „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” jest określe-

nie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego poprzez wyznaczenie: 

• ogólnych zasad i celów audytu wewnętrznego, 

• praw i  obowiązków audytora wewnętrznego, 

• niezależność audytora wewnętrznego, 

• zakresu audytu wewnętrznego, 

• procedury sporządzania i przekazywania sprawozdania z przeprowadzenia audytu 

wewnętrznego, 

• sposobu zarządzania komórką audytu wewnętrznego, 

• relacji z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK)  i innymi instytucjami kontrolnymi. 

Praktyczne wskazówki w sprawie prowadzenia zadań audytowych zawiera „Podręcznik audytu 

wewnętrznego w administracji publicznej” stanowi podstawowe źródło informacji  dla jednostek 

sektora finansów publicznych w Polsce. Obejmuje zagadnienia związane z organizacją komórek audy-

tu wewnętrznej oraz z prowadzeniem audytu wewnętrznego. Celem „Podręcznika” jest dostarczenie 

kierownikom jednostek sektora finansów publicznych oraz audytorom wewnętrznym, a także innym 

zainteresowanym osobom, zasad i wskazówek w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego. Wyma-

gają one dalszego uszczegółowienia na poziomie każdej jednostki. Na bazie „Podręcznika” należy 

opracować pisemnie szczegółową metodykę audytu wewnętrznego. 

W „Podręczniku” wyjaśniono następujące zagadnienia: 

1) organizację komórki audytu wewnętrznego. 
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2) procedurę i techniki audytu. 

3) kwalifikacje i rozwój zawodowy audytorów wewnętrznych. 

Ponadto „Podręcznik” zawiera 23 załączniki zawierające bardzo praktyczne wskazówki i formu-

larze stosowane w pracy audytora wewnętrznego.  

 

3. Uwagi końcowe 

Zmiana w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzenia i komunikaty ministra finansów 

w zakresie audytu wewnętrznego przyczyniły się do stworzenia spójnego systemu kontroli finansowej 

i audytu wewnętrznego, zapewniającego oszczędne i celowe wykorzystanie środków publicznych.  
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