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Wstęp 

Tradycją naszej Szkoły – Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego 
w Kielcach stało się organizowanie spotkań młodej kadry naukowo – dydaktycznej celem 
wymiany poglądów, opinii i prezentacji wyników badań. Spotkania te organizowane są w 
naszej Uczelni już czwarty raz. Uczestniczą w nich profesorowie znaczących uczelni 
publicznych reprezentujący szeroko pojmowaną sferę badań ekonomicznych. 

Także w tym roku, 16 września 2010 odbyło się już czwarte seminarium/warsztaty 
młodej kadry ekonomistów i pokrewnych dziedzin nauki. Zorganizowano je w Górach 
Świętokrzyskich, w Ośrodku w Ameliówce. 

Tradycyjnym zwyczajem pierwszą część przeznaczono na wykłady, a główną 
uwagę skoncentrowano na prezentacji problematyki i wyników badań uczestników. 

Wartym podkreślenia jest fakt udziału młodej kadry zarówno z WSH Kielce jak 
i innych ośrodków naukowo-badawczych. 

Wymiernym efektem skuteczności naszych spotkań są zakończone przewody 
doktorskie i uzyskane stopnie doktora nauk ekonomicznych i pokrewnych. 

W ostatnich dwóch latach z grona naszych słuchaczy cztery osoby uzyskały 
stopnie doktorskie: dr Barbara Kusto, dr Marzena Chmielewska, dr Paweł Morawiecki 
oraz dr Magdalena Mądra. 

W spotkaniach naszych uczestniczą nie tylko kandydaci do stopnia doktora ale 
także grono osób przygotowujących się do dalszego rozwoju naukowego. 

Wszystkim słuchaczom warsztatów życzę sukcesów w karierze naukowej 
i zapraszam na kolejne seminaria. 

 
 

 
Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry 

Wyższej Szkoły Handlowej  
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 

 
prof. dr hab. Janusz Lewandowski 
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Prof. dr hab. Bogdan Klepacki 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Tendencje zmian w rozwoju nauki polskiej 

Streszczenie: W opracowaniu wskazano na wybrane, ważniejsze tendencje i zmiany dotyczące 
szkolnictwa wyższego. Wśród proponowanych wielu reform, jakie mają nastąpić w szkolnictwie 
wyższym, najważniejsze dotyczą poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym, usprawnienia 
systemu finansowania szkolnictwa i nauki, a także wspierania utalentowanej młodzieży studentów 
i doktorantów. Przedstawione w opracowaniu przewidywane kierunki zmian wskazują, że naukę 
i wyższe uczelnie czekają znaczące zmiany.  

Słowa kluczowe: nauka, reforma nauki, awanse naukowe. 

W ostatnich kilkunastu latach trwają intensywne dyskusje na temat kondycji nauki polskiej 
i o potrzebie jej zmian. W dyskusji tej głos zabierają politycy, przedstawiciele mediów, różnych 
grup społecznych, w tym zwłaszcza środowisko naukowe. W roku 2010 dyskusje te weszły w fazę 
końcową, bowiem Sejm przyjął, a Prezydent RP podpisał ustawy dotyczące Polskiej Akademii 
Nauk, finansowania nauki, powołania Narodowego Centrum Nauki, powołania Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, a także instytutów badawczych. Najnowszą ustawą, której projekt już 
został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu, jest „Ustawa o zmianie ustawy - 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.  

Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym 

W krótkim opracowaniu nie sposób omówić wszystkich propozycji, wskazujemy więc na 
wybrane, ważniejsze tendencje i zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego. Ogólnie można 
stwierdzić, że stawianych jest wiele celów reform, a zwłaszcza dotyczy to poprawy jakości 
kształcenia na poziomie wyższym, usprawnienia systemu finansowania szkolnictwa i nauki, a także 
wspierania najbardziej utalentowanej młodzieży (studentów i doktorantów).  

Poza dotacją stacjonarną, otrzymywaną dotychczas przez uczelnie, utworzony zostanie 
„fundusz projakościowy”, przeznaczony na dofinansowanie najlepszych jednostek, pracowników, 
studentów i doktorantów (na poziomie 230 – 240 mln zł rocznie w latach 2011 – 2013). Środki 
tego funduszu mają trafiać do: 

1. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), Ośrodki te będą wyłaniane 
w drodze konkursów, po cztery ośrodki z każdej z wyodrębnionych dziedzin (w roku 
2011, później po trzy ośrodki), dofinansowywane przez pięć lat kwotą 10,25 mln zł 
rocznie, 

2. jednostek oferujących wyróżniające kierunki studiów w ocenie PKA (nie więcej niż 25 
jednostek co dwa lata); dodatkowe finansowanie wynosić będzie 2 mln zł rocznie przez 
dwa lata, 

3. uczelniom z tytułu wdrażania wewnętrznych systemów jakości oraz Krajowych Ram 
Kwalifikacji (do 10% funduszu, podział w drodze konkursu), 

4. uczelni niepublicznych na finansowanie studiów doktoranckich (w 2010 r. uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora posiada 14 takich uczelni), 

5. „prymusów” studiów doktoranckich, dla 30% najlepszych doktorantów studiujących 
w systemie finansowanym z budżetu państwa (dodatek do stypendium w wysokości 
800zł miesięcznie).  

Drugą kluczową sprawą jest „zintegrowanie programów nauczania z europejską 
przestrzenią szkolnictwa wyższego”, a także zwiększenie mobilności studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych. Ma nastąpić deregulacja standaryzacji kształcenia i wzrost roli uczelni 
w zakresie określania kierunków studiów oraz treści programowych, które jednak muszą być 
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zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), których potrzeba wprowadzenia wynika 
z Deklaracji Bolońskiej. Ściślejsze też ma być powiązanie uczelni z otoczeniem, w tym popierane 
będzie włączanie praktyków do określania programów nauczania oraz do dydaktyki. 
Przewidywana jest możliwość wspólnego kształcenia uczelni z pracodawcą, kształcenia na 
zamówienie, a zwłaszcza ściślejsze powiązanie kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-
gospodarczego. W Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych obowiązkowe ma być wręcz 
tworzenie konwentów, których zakres działania może obejmować uchwalanie strategii rozwoju 
uczelni, ocenę stopnia jej realizacji, a także określanie zasad monitorowania procesu wdrażania 
strategii. Uczelnie polskie, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i nauki wymagają większego 
„umiędzynarodowienia”. Wiąże się to między innymi z częstszym zapraszaniem do Polski uczonych 
z zagranicy, ale także podjęciem działań na rzecz zwiększenia liczby studentów-obcokrajowców 
podejmujących studia w naszym kraju.  

Problematyka rozwoju kadry naukowej 

W ostatnim dwudziestoleciu bardzo mocno zwiększyła się liczba studentów, również 
wzrosła liczba nadawanych stopni doktora (z około 1500 w 1991 roku do około 6000 w roku 2006, 
z lekką tendencją spadkowa w latach następnych). Liczba nadawanych stopni doktora 
habilitowanego okresowo zbliżała się do jednego tysiąca, lecz zwykle była niższa (np. w 2007 roku 
było to 771 osób). W tym przypadku można mówić o stagnacji. W tym kontekście chcemy wskazać 
ważniejsze, proponowane kierunki zmian w ustawodawstwie dotyczącym stopni i tytułu 
naukowego profesora.  

Odnośnie uzyskiwania stopnia doktora zapis ustawowy (w projekcie) przewiduje kilka 
ważnych rozwiązań. Na przykład, stwierdza się że warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego 
jest posiadanie przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji o zasięgu co najmniej krajowym 
lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Stopień doktora 
może uzyskać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny), zdała egzaminy 
doktorskie (z dyscypliny podstawowej oraz dodatkowej, przedmioty ustala Rada Wydziału lub 
Rada Naukowa), przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską oraz posiada certyfikat 
potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. To ostatnie jest nowum, bowiem 
dotychczas wystarczyło zdać taki egzamin przed komisją powołaną przez Radę Wydziału lub Radę 
Naukową. Rozprawa doktorska powinna stanowić „oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 
… oraz wykazywać ogólną wiedzę kandydata w danej dyscyplinie naukowej … oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej”. Może ona mieć formę maszynopisu, książki, 
tematycznie spójnego zbioru rozdziałów książki naukowej lub artykułów w czasopismach 
naukowych. Może ją stanowić część pracy zbiorowej, z wykazanym indywidualnym wkładem 
kandydata. Nowością jest projekt, iż „Rozprawę doktorską łącznie z recenzjami zamieszcza się na 
stronie internetowej szkoły wyższej lub placówki prowadzącej przewód doktorski …”, z tym że 
samą rozprawę na 30 dni przed jej obroną. Inną nowością jest warunek powoływania co najmniej 
dwóch recenzentów „z zewnątrz”, czyli spoza macierzystej jednostki. 

Stopniem budzącym przez dziesięciolecia największe kontrowersje jest stopień doktora 
habilitowanego. Krzyżowało się wiele różnych argumentów. Wielu dyskutantów wręcz negowało 
potrzebę utrzymywania tego stopnia. Jednakże już w założeniach do nowelizacji ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym …” przyjęto, że „koniecznym warunkiem awansu naukowego w Polsce, 
uprawniającym do sprawowania opieki promotorskiej i kierowania zespołami naukowymi, jest 
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego”. Przyjęto też założenia o ograniczeniu roli macierzystej 
Rady Wydziału w postępowaniu habilitacyjnym, indywidualnego składania przez aplikantów 
wniosków o właściwe postępowanie (uruchomienie procedury), odstąpienia od kolokwium 
i wykładu habilitacyjnego, wprowadzenia większego reżimu co do terminów poszczególnych 
etapów postępowania, czy też możliwości opłacania kosztów postępowania przez samych 
zainteresowanych (podobnie w przewodach doktorskich i postępowaniach o tytuł profesora).  

Zgodnie z projektem ustawy do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona 
osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskanie po otrzymaniu stopnia 
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doktora, stanowiące „znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej” oraz 
wykazuje się istotną aktywnością naukową. Za osiągniecie naukowe może być uznane dzieło 
(rozprawa), jego część, jedno tematyczny cykl publikacji czy część pracy zbiorowej (wkład 
indywidualny).  

Zgodnie z projektem ustawy postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby 
ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, skierowany z autoreferatem do Centralnej 
Komisji. Kandydat wskazuje jednostkę wybraną do prowadzenia postępowania. Komisja, po ocenie 
formalnej wniosku, powołuje komisję habilitacyjną w składzie czterech członków, w tym dwóch 
recenzentów spoza wskazanej jednostki, zaś wskazana jednostka powołuje trzech członków, 
w tym jednego recenzenta. Komisja habilitacyjna, po rozpoznaniu dorobku kandydata, podejmuje 
uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego (może jeszcze przeprowadzić rozmowę z zainteresowanym). Jednostka 
prowadząca postępowanie nadaje lub odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego. Istnieją 
także procedury odwoławcze od decyzji negatywnych. 

W założeniach do nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym …” przyjęto także 
pewne kierunki zmian dotyczące uzyskiwania tytułu profesora. Dotyczy to np. indywidualnego 
występowania zainteresowanych do właściwych rad wydziałów (instytutów), dokonywania oceny 
dorobku przez pięciu recenzentów „z zewnątrz”, z których co najmniej trzech musi wypowiedzieć 
się pozytywnie o dorobku kandydata. Recenzje nie miałyby jednak „klasycznego kształtu”, lecz 
stanowiłyby ankiety. Warto może przedstawić wymagania stawiane kandydatom: posiadanie 
stopnia doktora habilitowanego lub statusu profesora wizytującego, szeroki rezonans prac 
naukowych, doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, skuteczność w zdobywaniu 
funduszy na badania, staże naukowe oraz praca w zagranicznych instytucjach naukowych, 
wypromowanie co najmniej jednego doktora oraz wielokrotne recenzowanie prac doktorskich 
i habilitacyjnych. 

Wnioski 

1. Przedstawione skrótowo przewidywane kierunki zmian wskazują, że naukę i wyższe 
uczelnie czekają znaczące zmiany. Mają one na celu zwiększenie ich konkurencyjności 
i jakości. Główne kierunki zmian dotyczą zarządzania (w tym finansowania) oraz rozwoju 
kadr naukowych i naukowo-dydaktycznych. 

2. Ustawodawca dąży do wspierania ośrodków i osób najbardziej naukowo twórczych. Jest 
to kierunkowo słuszne, obawy budzi jednak, w przypadku jednostek naukowych, że 
wysoka ocena i finansowe wsparcie obecnie mocnych jednostek może zakonserwować 
dotychczasową strukturę nauki. Tymczasem ważniejsze może okazać się wybieganie 
w przyszłość i rozpoznawanie wyzwań przyszłości, a nie tylko kierowanie się 
osiągnięciami z przeszłości. 

3. Można mieć nadzieję, że nowy system uzyskiwania stopnia doktora habilitacyjnego 
przyśpieszy awanse młodej kadry naukowej. Istnieje jednak pewne zagrożenie, że 
poszczególne dyscypliny i dziedziny zdominują wybrane ośrodki, w tym niekoniecznie 
najsilniejsze merytorycznie, lecz dobrze zorganizowane. Na to, że takie zjawisko może 
mieć miejsce wskazuje chociażby przebieg i wyniki wyborów do Polskiej Akademii Nauk.  
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wybrane problemy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono rozważania teoretyczne oraz praktyczne aspekty 
oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, dotyczące systemu informacyjnego bilansu, 
kształtowania się branżowych wskaźników finansowych oraz przydatności informacyjnej rachunku 
przepływów pieniężnych. Stwierdzono, że zakres prezentowanej informacji przez spółki publiczne 
w bilansie był zróżnicowany. Odnotowano pogorszenie poziomu rentowności w ujęciu branżowym. 
Rachunek przepływów pieniężnych jest ważnym, uzupełniającym sprawozdaniem finansowym, 
określającym sytuację kasową przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: bilans majątkowy, branżowe wskaźniki finansowe, przepływy pieniężne.  

1. Zmiany w zakresie informacyjnym bilansu 

Wobec globalizacji działalności gospodarczej, charakter gospodarki narodowej 
i zachodzące w niej procesy, jak również zakres ewidencji księgowej w przedsiębiorstwach 
kształtują określony system informacyjny do podejmowania bieżących i przyszłych decyzji 
ekonomicznych. Jednym ze sprawozdań o dużej przydatności informacyjnej jest bilans, którego 
układ informacyjny podlegał ewolucji. Na kształt bilansu na początku duży wpływ miał polska 
praktyka gospodarcza, w tym zwłaszcza rozwój rynku kapitałowego. Ponadto duży wpływ na 
strukturę polskiego bilansu miały na początku przepisy dyrektyw UE, a zwłaszcza IV Dyrektywy 
(78/660/UE z 25.07.1978r. w sprawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółek). 
Przyjęto wtedy rozbudowany bilans, bazujący na jednej z opcji IV Dyrektywy, w której aktywa 
ujmowane były w pięciu, a pasywa w czterech grupach podstawowych.  

Kolejne, istotne zmiany bilansu nastąpiły w ramach procesu harmonizacji rachunkowości, 
szczególnie odczuwalnego w Europie i z tytułu perspektywy wejścia Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Polski bilans jest bardzo rozbudowany, zwłaszcza w porównaniu z bilansem zgodnym 
z MSR 1. Podejście do struktury bilansu w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, jest 
bardzo elastyczne (tabela 1). Natomiast w przypadku określonych branż, np. rolnictwa wskazane 
jest uwzględnienie pewnej specyfiki produkcji, a przez to elementów składowych bilansu.1 

Dla zobrazowania rozwiązań co do układu bilansu przedstawiono wyniki badań 
przeprowadzonych przez E.Walińską2 w spółkach publicznych, które bilans ten sporządzały 
zgodnie z MSR 1. Pierwsze badanie miało miejsce w 2006 roku i dotyczyło skonsolidowanych 
bilansów najważniejszych spółek publicznych, których notowania wchodziły w skład indeksu 
giełdowego WIG 20. Otrzymane wyniki pozwoliły na wskazanie trendów w sposobie prezentacji 
bilansu sporządzonego według MSR 1. Następnie zostały one zweryfikowane na podstawie analizy 
bilansów tychże spółek za 2008 rok. Zasadniczy przegląd bilansów przygotowanych zgodnie z MSR 
1 przeprowadzono w 2009 roku. Obejmował on 162 spółki reprezentujące 17 branż.  

                                                   

1 Wasilewski M., Harmonizacja rachunkowości międzynarodowej na przykładzie MSR - Rolnictwo. [w] Problemy 
rolnictwa światowego. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie 
i gospodarce żywnościowej. Tom XI. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004. 
2 Walińska E., Prezentacja informacji w bilansie sporządzonym według MSSF. Rachunkowość, nr 6, 2010.  
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Tabela 1. Minimalny zakres informacji w bilansie zgodnie z MSR 1 

Aktywa Kapitał własny zobowiązania 

• Kapitał własny przypadający udziałowcom 
jednostki dominującej: 

- Kapitał wyemitowany (podstawowy) 
- Kapitał zapasowy 
• Udział mniejszości 

• Rzeczowe aktywa trwałe 
• Aktywa niematerialne 
• Nieruchomości inwestycyjne 
• Aktywa finansowe 
• Aktywa biologiczne 
• Zapasy 
• Należności handlowe i pozostałe 
• Środki pieniężne 
• Należności z tytułu podatku dochodowego 

bieżącego 
• Należności z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
• Aktywa przeznaczone do zbycia 

• Zobowiązania finansowe 
• Zobowiązania handlowe i pozostałe 
• Rezerwy 
• Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

bieżącego 
• Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

Źródło: Walińska E., Prezentacja informacji w bilansie sporządzonym według MSSF. Rachunkowość, nr 6, 2010. 

Analiza bilansów sporządzonych przez polskie spółki publiczne według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), po raz pierwszy na koniec 2005 roku, wskazała 
kierunki ich zmian w stosunku do dotychczasowej praktyki. Ogólną tendencją było ograniczenie 
liczby pozycji wykazywanych w bilansie, co spowodowało jego znaczne skrócenie i przeniesienie 
szczegółowych subpozycji do not (informacji dodatkowej). 

Pierwsze bilanse, sporządzone zgodnie z MSSF, pokazały jednocześnie, że spółki publiczne 
odstąpiły od przyjętych w Polsce rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do określonych pozycji 
bilansowych. Wiele spółek nie stosowało takich określeń, jak czynne lub bierne rozliczenia 
międzyokresowe, wprowadzając w zamian takie kategorie, jak przedpłaty czy też wprost 
należności i zobowiązania.  

Kolejna ogólna tendencja jaka wystąpiła to odrębna prezentacja pewnych pozycji bilansu 
ze względu na ich istotność i specyfikę branżową. Również w świetle ustawy o rachunkowości nie 
było to zabronione, ale dopiero zastosowanie unormowań MSSF spowodowało wyodrębnienie 
specyficznych dla spółek pozycji bilansu z pozycji zbiorczych. W szczególności spółki wykazywały 
takie pozycje w aktywach finansowych, wyodrębniając ich kategorie zgodnie z zapisami MSR 39 
„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz w aktywach niefinansowych, rozróżniając 
aktywa branżowe, odzwierciedlające specyfikę działalności operacyjnej podmiotów.  

Przeciwną tendencję zauważono w odniesieniu do zobowiązań i kapitału własnego. 
Większość badanych spółek odstąpiła od szczegółowej specyfiki tytułów takich grup, jak rezerwy, 
zobowiązania finansowe, czy też kapitał własny, inny niż podstawowy.  

Na podstawie badania bilansów polskich spółek giełdowych za 2008 rok – po trzech latach 
stosowania MSSF – można sformułować wnioski na temat prezentacji bilansu zgodnie z MSR 1 
(Schemat 1).  

Po pierwsze – podstawową tendencją w praktyce sporządzania bilansu jest dążenie do jego 
uproszczenia i prezentowania minimalnej liczby pozycji. Uśredniona liczba pozycji bilansu była 
następująca:  

 aktywa trwałe – 7 pozycji, 
 aktywa obrotowe – 7 pozycji,  
 kapitał własny – 6/5 pozycji, 
 zobowiązania długoterminowe – 4 pozycje,  
 zobowiązania krótkoterminowe – 6 pozycji.  

Porównując uśrednioną liczbę pozycji bilansu z minimalnymi wymaganiami informacyjnymi 
MSR 1, widać wyraźnie, że w przypadku kapitału własnego w praktyce dochodzi do ujawnień na 
poziomie istotnie wyższym niż wymagany przez MSR 1.  
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Analiza bilansów prezentowanych przez polskie spółki publiczne dostarczyła wielu 
interesujących spostrzeżeń. Po pierwsze wykazała, że zastosowanie MSSF spowodowało 
„uproszczenie” bilansów. W większości badanych spółek bilans jest „własnym, indywidualnym 
produktem”. W żadnym z badanych lat nie było dwóch identycznych bilansów, chociaż wszystkie 
zostały opracowane na bazie tej samej regulacji – MSSF. Niestety, oznacza to jednocześnie brak 
porównywalności danych, co powoduje, że użytkownicy są zmuszeni do analizy wszystkich not 
(informacji dodatkowej) w poszukiwaniu porównywalnych kwot. Aby dokonać porównawczej 
analizy, bilanse poszczególnych spółek należy najpierw sprowadzić do „wspólnego mianownika”, 
czyli do jednolitej formy analitycznej, i dopiero później porównywać analizowane kategorie. 
W zasadzie, bez dodatkowych przeliczeń, bilanse były porównywalne wyłącznie na poziomie 
bardzo zagregowanych pozycji, takich jak aktywa trwałe, obrotowe, kapitał własny czy 
zobowiązania.  

Powstaje pytanie, na ile bilanse sporządzane zgodnie z MSSF są przejrzyste i użyteczne dla 
odbiorców informacji? Przeprowadzone badania3 wykazały, iż przyjęcie rozwiązań MSR 1 
w zakresie prezentacji bilansów prowadzi do braku ich porównywalności. Z jednej strony MSSF 
dają dużą swobodę kształtowania postaci bilansu, ponieważ są bardzo elastyczne, ale z drugiej 
strony traci na takim podejściu użytkownik informacji.  

 

Schemat 1. Ogólne wnioski z przeglądu bilansów sporządzonych według MSSF przez polskie spółki publiczne 
w latach 2005 i 2008 

Źródło: Walińska E., Prezentacja informacji w bilansie sporządzonym według MSSF, Rachunkowość, nr 6, 2010. 

Można zaryzykować stwierdzenie, iż elastyczne zasady prezentacji bilansu utrudniają 
„dostrzeżenie” wzrostu jakości danych osiągniętego dzięki stosowaniu MSSF. Nasuwa się także 
wątpliwość, czy elastyczne podejście MSR 1 do struktury bilansu nie jest wykorzystywane przez 
spółki do manipulowania informacją. Uproszczenie bilansu to przecież w dużej mierze 
przesunięcie określonych jego pozycji – sygnałów ostrzegawczych – do informacji dodatkowej, 
która ze względu na swoją obszerność (jej objętość w każdej spółce przekroczyła 100 stron) 
zniechęca użytkownika do szczegółowej analizy.  

                                                   

3 Walińska E., Prezentacja informacji w bilansie sporządzonym według MSSF. Rachunkowość, nr 6, 2010. 
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2. Wskaźniki branżowe rentowności i płynności finansowej4 

Na rys. 1 przedstawiono kształtowanie się wskaźnika rentowności operacyjnej aktywów. 
Wybrano do analizy branże charakteryzujące się zróżnicowanym przedmiotem działalności. 
W większości badanych branż odnotowano zmniejszenie poziomu tego wskaźnika, z wyjątkiem 
produkcji maszyn biurowych i komputerów, w której nastąpiło zwiększenie do 17,05% w 2008 
roku. Najniższe wielkości wskaźnika odnotowano w branżach związanych w większym stopniu 
z rolnictwem i agrobiznesem (8,28-8,79%). Można stwierdzić, że w zakresie rentowności 
operacyjnej aktywów branże różniące się zasadniczo przedmiotem działalności charakteryzowały 
się także relatywnie zróżnicowanym poziomem rentowności operacyjnej aktywów.  
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Rysunek 1 . Rentowność operacyjna aktywów (%) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na rys. 2 przedstawiono kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitałów własnych. 
Najmniej efektywnie kapitał własny był wykorzystywany w branży „rolnictwo i łowiectwo” w 2008 
roku - na poziomie 12,28%. Różnica pod tym względem w stosunku do branży „produkcja maszyn 
biurowych i komputerów” wynosiła 10,75 pkt%. W branży tej wskaźnik rentowności kapitału 
własnego utrzymywał się na stabilnym poziomie w badanych latach. Natomiast najwyższa różnica 
w tym zakresie wystąpiła w przypadku branży „górnictwo węgla kamiennego i brunatnego” (7,43 
pkt%).  

Na rys. 3 przedstawiono kształtowanie się wskaźnika bieżącej płynności finansowej. 
Najwyższą wielkością tego wskaźnika charakteryzowała się branża „rolnictwo i łowiectwo”, 
z tendencją rosnącą do 3,75 w 2008 roku. Odzwierciedla to korzystną sytuację, a jedną z przyczyn 
tego jest fakt posiadania zapasów, co wynika z sezonowości produkcji. Równie korzystna sytuacja 
dotyczyła branży „produkcja maszyn biurowych i komputerów”, w której wskaźnik ten kształtował 
się także powyżej wielkości uznawanej za minimalną (około 2,0). Natomiast najgorsza sytuacja 
występowała w branży „produkcja artykułów spożywczych i napojów”, gdyż analizowany wskaźnik 

                                                   
4 Do analizy wskaźników wykorzystano dane z opracowania: Dudycz T., Skoczylas W., Ocena sytuacji 
finansowej sektorów w roku 2008. Opracowanie Komisji ds. Analizy finansowej Rady Naukowej SKwP, 
Rachunkowość, nr 6, 2010. 
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wynosił 1,43-1,58. We wszystkich branżach w badanych latach odnotowano zwiększenie poziomu 
bieżącej płynności finansowej, w największym stopniu w przypadku rolnictwa i łowiectwa (o 1,15). 
Reasumując można stwierdzić, że w analizowanych branżach produkcyjnych nie odnotowano 
zasadniczych problemów z zachowaniem bieżącej płynności finansowej.  
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Rysunek 2. Rentowność kapitałów własnych (%) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zależności w przypadku kształtowania się wskaźnika szybkiej płynności finansowej były 
zbliżone, jak przy wskaźniku bieżącej płynności finansowej. Najwyższe wielkości tego wskaźnika 
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dotyczyły branży górniczej oraz produkcji maszyn biurowych i komputerów (około 2,7 w 2008 
roku) (rys. 4). Najwyższa różnica między wskaźnikiem bieżącej i szybkiej płynności finansowej 
wystąpiła w przypadku branży „rolnictwo i łowiectwo” (o 1,56 w 2008 roku). Oznacza to, że w tej 
branży duży wpływ na kształtowanie się płynności finansowej mają zapasy. Natomiast najmniejsza 
różnica w tym zakresie dotyczyła branży „produkcja artykułów spożywczych i napojów” (0,5 
w 2007 roku), co może odzwierciedlać najbardziej poprawną gospodarkę zapasami. Zalecana 
wielkość tego wskaźnika wynosi około 1,0, zatem w tej branży można mówić o odpowiednim 
zarządzaniu szybką płynnością finansową. Najwyższy przyrost wielkości tego wskaźnika 
odnotowano w przypadku górnictwa (o 1,01).  
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Rysunek 4. Wskaźnik szybkiej płynności finansowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Generalnie można stwierdzić, że we wszystkich branżach odnotowano wydłużenie 
przeciętnego okresu regulacji należności, w największym stopniu w przypadku produkcji maszyn 
biurowych i komputerów (o 19 dni), do 64 dni w 2008 roku (rys. 5). Stabilny poziom okresu 
regulacji należności odnotowano w przypadku branż „rolnictwo i łowiectwo” oraz „produkcja 
artykułów spożywczych i napojów” (29-39 dni). Natomiast najbardziej stabilny okres regulacji 
należności w przypadku branży górniczej (44-45 dni) może być efektem wynikającym 
z podpisanych kontraktów. Reasumując można stwierdzić, że w analizowanych branżach 
produkcyjnych nie odnotowano zasadniczych problemów z windykacją należności. 

Reasumując, można stwierdzić, że w przedsiębiorstwach z badanych branż rentowność 
w roku 2008, w stosunku do roku poprzedniego obniżyła się. Jedną z przyczyn mogła być 
pogarszająca się sytuacja w zakresie sprawności gospodarowania, w tym okresu regulacji 
należności. Oznacza to wydłużony okres kredytowania odbiorców. Rosnący wskaźnik bieżącej 
płynności finansowej był odzwierciedleniem wzrostu wartości zapasów. Stwierdzona wysoka 
płynność finansowa, a w zasadzie nadpłynność w czasie spowolnienia gospodarczego jest 
zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyczynia się to jednak często do 
obniżenia poziomu rentowności gospodarowania. 
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Rysunek 5. Wskaźnik obrotu należności (dni) 

3. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej 

Rachunek przepływów pieniężnych jako sprawozdanie finansowe został wprowadzony 
ustawą o rachunkowości od 1.01.1995 roku. Pomimo długiego już okresu jego sporządzania 
przydatność rachunku przepływów dla analizy finansowej jest ciągle niedoceniana, chociaż 
rachunek ten dostarcza wielu informacji w ujęciu kasowym. Analiza finansowa tego sprawozdania 
polega m.in. na ocenie znaków z poszczególnych obszarów informacyjnych, widocznych w tym 
rachunku.  

Wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów jest utrudnione z kilku 
powodów5:  

 Rachunek przepływów ma kompleksowy charakter, gdyż ujmuje bardzo szeroki zakres 
przepływów gotówkowych, wpływających na aktywa, pasywa, przychody i koszty. 
Powoduje to, że liczba możliwych powiązań pomiędzy pozycjami rachunku przepływów 
jest bardzo duża – niemal na zasadzie „każdy z każdym”; 

 W wielu przypadkach niezbędny jest merytoryczny dodatkowy podział pozycji rachunku 
przepływów, aby móc rozsądnie wykorzystać zawarte w tej pozycji informacje; na 
przykład emisja akcji może służyć zarówno finansowaniu aktywów trwałych, jak 
i obrotowych. Uzasadnia to dzielenie pozycji i łączenie ich z innymi pozycjami według 
określonych, na razie nie wypracowanych, zasad;  

 Niektóre pozycje ujmowane są w rachunku przepływów zbiorczo, ale powinno nastąpić 
ich „rozscalenie”, ponieważ służą one realizacji różnych celów. Przykładowo aktywa 
finansowe – krótkoterminowe stanowią lokatę, podczas gdy długoterminowe raczej 
angażowane są do celów strategicznych przedsiębiorstwa;  

 Pozycje rachunku przepływów nie uwzględniają dziś wszystkich powiązań, zwłaszcza 
dotyczących aktywów i powiązanych z nimi źródeł finansowania. Na przykład z rachunku 

                                                   
5 Wędzki D., Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej. Rachunkowość, nr 1, 
2010. 
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przepływów nie wynika, czy kredyt obrotowy wiąże się z sezonowym wzrostem 
zapasów. Niestety możliwości połączeń jest tak wiele, że prawdopodobnie nie sposób 
sporządzić sprawozdania, które by wszystkie te powiązania jasno prezentowało;  

 Teoria i praktyka rachunkowości i finansów nie wypracowały dotąd wystarczająco 
przekonujących i użytecznych narzędzi analizy powiązań w obrębie rachunku 
przepływów. Dominuje podejście bez ścisłej procedury, oparte raczej na indywidualnej 
wiedzy analityka.  

Zasadniczą wadą obecnych metod analizy rachunku przepływów pieniężnych jest brak 
systematycznej, logicznej procedury łączenia określonych pozycji wpływów i wydatków. Badania 
D.Wędzkiego6, jak również T.Maślanki7 wskazują, że ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
i możliwości jego upadłości na podstawie rachunku przepływów jest bardziej skomplikowana 
i niejednoznaczna, niż się powszechnie sądzi.  

Przy obecnym stanie dociekań można zaproponować system analizy przepływów 
pieniężnych (analiza znaków) składający się z trzech etapów8.  

Etap 1. Analiza 5 czynników finansowych, w ramach której określa się pięć grup czynników 
kształtujących sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz dokonuje pomiaru siły (intensywności) 
ich działania.  

Etap 2. Określenie, jak tych 5 czynników wpływa na 3 zasadnicze obszary aktywności 
przedsiębiorstwa, jakimi są działalność operacyjna, bezpieczeństwo finansowe oraz rozwój, co 
pozwala na usytuowanie przedsiębiorstwa według 3 perspektyw. W ramach tego etapu ocenia się 
też, jak dane przedsiębiorstwo w każdej z tych perspektyw różni się od odpowiednich wzorców.  

Etap 3. Zaliczenie przedsiębiorstwa do jednego z 8 przypadków i ocena syntetyczna, 
obejmująca przyporządkowanie przedsiębiorstwa do określonej kombinacji znaków przepływów 
pieniężnych (przypadku), świadczącej o jego ogólnej sytuacji finansowej, wraz z uzupełnieniem 
o syntetyczną ocenę dokonaną w etapie drugim.  

Etap pierwszy analizy znaków polega na identyfikacji i wyliczeniu na podstawie pozycji 
rachunku przepływów następujących 5 czynników kształtujących ogólną sytuację finansową 
przedsiębiorstwa:  

1. zysk gotówkowy z działalności operacyjnej, 
2. inwestycje w aktywa obrotowe, 
3. inwestycje w aktywa trwałe,  
4. inwestycje w aktywa finansowe (lokacyjne i rozwojowe), 
5. finansowanie działalności (krótko- i długoterminowe). 

Pomiar intensywności 5 czynników finansowych dostarcza wiedzy o sile ich oddziaływania 
na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dla łatwiejszego wykorzystania wyników analizy do 
zarządzania, czynniki te można uporządkować, grupując je w ramach 3 perspektyw finansowych. 
Jest to drugi etap analizy znaków, a nazwa nawiązuje do nazewnictwa zrównoważonej karty 
wyników, stosowanej do budowy i analizy strategii, ponieważ analiza znaków może być 
traktowana jako syntetyczne, kompleksowe narzędzie. Perspektywy finansowe są następujące:  

1. Perspektywa operacyjna – gromadzi mierniki służące ocenie sprawności zarządzania 
przedsiębiorstwem, a więc ocenie efektów bieżącej działalności; 

2. Perspektywa bezpieczeństwa finansowego – określa narażenie przedsiębiorstwa na 
zagrożenia związane ze spłatą zobowiązań, zarówno krótko-, jak i długoterminowych; 

3. Perspektywa rozwojowa – służy ocenie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, 
zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym.  

                                                   
6 Wędzki D., Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw na podstawie przepływów pieniężnych. Ekonomista, nr 
5, 2008.  
7 Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. CH Beck, Warszawa 2008.  
8 Wędzki D., Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej. Rachunkowość, nr 1, 
2010. 
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Każda z tych perspektyw grupuje mierniki oceny wyszczególnione w ramach 5 czynników 
finansowych. 

1. Perspektywa operacyjna oceniana jest za pomocą następujących mierników:  
 dynamiki sprzedaży, która pokazuje, jak sprzedaż przedsiębiorstwa ma się do 

sprzedaży konkurentów, 
 dynamiki zysku gotówkowego, która informuje o dostępności wyniku finansowego 

o charakterze operacyjnym i gotówce, jaka może być przeznaczona na działalność 
bieżącą, 

 dynamiki aktywów obrotowych, która pokazuje, w jakiej proporcji do sprzedaży 
zmieniają się aktywa niezbędne do jej realizacji; 

2. Perspektywę bezpieczeństwa finansowego mierzą następujące mierniki:  
 dynamika aktywów finansowych lokacyjnych pokazująca, czy środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty podążają za zmianą sprzedaży, czy nie,  
 dynamika finansowania krótkoterminowego odzwierciedlająca finansowanie 

działalności bieżącej, 
 dynamika finansowania długoterminowego pokazująca dostępność kapitału trwale 

zaangażowanego w działalność o długoterminowym horyzoncie czasowym;  
3. Perspektywę rozwojową określają następujące mierniki:  

 charakter inwestycji wskazujący, czy jest ona rozwojowa, odtworzeniowa czy 
desinwestycyjna, 

 dynamika aktywów trwałych wskazują na rozmiar inwestycji rzeczowych 
i niematerialnych w okresie, 

 dynamika aktywów finansowych rozwojowych obrazująca rozmiar inwestycji 
finansowych w okresie.  

Przyporządkowanie czynników finansowych 3 perspektywom wymaga uzupełnienia 
o ocenę intensywności działania tych czynników, tzn. stwierdzenie, czy np. oceniane 
przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle swojej branży. Konieczne są do tego wzorce porównań. 
Ponieważ część mierników jest porównywana do średniej branżowej, a część do „jedynki”, 
niezbędny jest wzorzec uniwersalny. Jest nim – dla każdego miernika – przypadek nazywany „silna 
pozytywna dynamika” (wyjąwszy ocenę charakteru inwestycji). I tak dla:  

1. Perspektywy operacyjnej:  
a) silna pozytywna dynamika oznacza: 

 wzrost sprzedaży, która rośnie szybciej, niż u większości konkurentów 
z branży, 

 wolniejszy wzrost/spadek aktywów obrotowych od dynamicznie rosnącej lub 
malejącej sprzedaży, co w obu przypadkach wynika z efektywnego zarządzania 
tymi aktywami,  

 wzrost zysku gotówkowego – rosnącej intensywnie sprzedaży towarzyszy 
znaczny wzrost zysku mającego postać gotówkową;  

2. Perspektywy bezpieczeństwa finansowego:  
b) silna pozytywna dynamika sugeruje: 

 aktywa finansowe lokacyjne – rosną tak jak sprzedaż, ale mniej niż 
proporcjonalnie, dzięki czemu zapewnione są środki na spłatę zobowiązań 
z tytułu finansowania krótkoterminowego, 

 finansowanie krótkoterminowe – finansowanie to rośnie, ale wyraźnie wolniej 
niż sprzedaż, z którą jest powiązane,  

 silna pozytywna dynamika finansowania długoterminowego – znacząco rośnie 
wielkość kapitału zaangażowanego długo- lub nawet bezterminowo;  

3. Perspektywy rozwojowej:  
 Inwestycje rzeczowe mają charakter rozwojowy, co jest warunkiem przyszłej 

dynamicznej sprzedaży, 
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 Inwestycje rzeczowe rosną szybciej niż u konkurentów, co powinno zapewnić 
przyszłą przewagę konkurencyjną,  

 Inwestycje finansowe rosną szybciej niż u konkurentów, co poszerza skalę 
i możliwości działania przedsiębiorstwa.  

Najnowsze badania nad przydatnością przepływów pieniężnych do przewidywania 
upadłości polskich przedsiębiorstw wykazały, że konieczne jest bardzo ostrożne podejście do 
oceny sytuacji finansowej (w tym możliwości bankructwa) przedsiębiorstwa. Z badań tych oraz 
analizy przepływów pieniężnych wielu polskich firm wynika, że uzasadnione jest zakwalifikowanie 
przedsiębiorstwa do 3 podstawowych grup przypadków:  

 fazy dojrzałej, kiedy to przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dodatnie oraz 
na tyle wysokie, że mogą zasilić środkami pieniężnymi pozostałe rodzaje działalności,  

 fazy przejściowej, kiedy to przepływy operacyjne są ujemne, ale jednocześnie przepływy 
finansowe – dodatnie. Jest to faza przejściowa, gdyż taki układ znaków mogą wykazywać 
zarówno przedsiębiorstwa dynamicznie rozwijające się, stosunkowo młode, działające 
w branżach o dobrych perspektywach rozwoju, jak również przedsiębiorstwa źle 
zarządzane w sferze operacyjnej. Z fazy przejściowej przedsiębiorstwo może się 
przesunąć albo do fazy dojrzałej (niezależnie od tego jak długo istnieje), albo do fazy 
zagrożenia, co może zwiastować szybką upadłość,  

 fazy zagrożenia, kiedy to ujemnym przepływom operacyjnym towarzyszą ujemne 
przepływy finansowe, wobec konieczności spłaty zobowiązań z tytuły finansowania. Faza 
ta, przynajmniej teoretycznie, może oznaczać, że przedsiębiorstwo zagrożone jest 
upadłością.  

Wnioski 

W opracowaniu przestawiono wybrane elementy oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw, wraz z określeniem systemu informacyjnego bilansu oraz rachunku przepływów 
pieniężnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski: 

1. Bilans majątkowy pod względem elementów składowych podlegał ewolucji, poprzez 
konieczność dopasowania się do aktualnych trendów w gospodarce i na rynku 
finansowym, jak również wymagań informacyjnych użytkowników, np. inwestorów. 
Możliwość sporządzania bilansu przez spółki publiczne według MSR 1 sprawia, że 
występuje znaczący problem z porównywalnością danych, gdyż spółki zmieniają 
szczegółową treść tego sprawozdania finansowego. Utrudnia to także faktyczną ocenę 
sytuacji finansowej spółki. 

2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem rachunku przepływów 
pieniężnych jest trudna. Jednak na podstawie analizy znaków (sald) przepływów 
pieniężnych można określić szanse dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw 
w perspektywie operacyjnej, szans rozwojowych oraz bezpieczeństwa finansowego. 
Znaczącym problemem jest brak dotychczas jednoznacznej procedury łączenia wpłat 
i wypłat w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. 

3. Przedsiębiorstwa w badanych branżach charakteryzowały się rentowną działalnością 
i zachowywały płynność finansową. W badanym okresie odnotowano nieznaczny spadek 
rentowności aktywów i kapitału własnego, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu 
płynności finansowej. Zarządzający przedsiębiorstwami w okresie spowolnienia 
gospodarczego mieli na uwadze ich bezpieczeństwo finansowe. W przedsiębiorstwach 
nie przestrzegano zalecanych standardów wskaźników płynności finansowej. Generalnie 
można stwierdzić, że różnice w średnich wielkościach wskaźników płynności finansowej 
w badanych branżach nie były znaczące.  
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Zbigniew Lis 
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach 

Systemy typu CAE w modelowaniu procesów ekonomicznych 

Streszczenie: W pracy zwrócono uwagę na potrzebę systemowego podejścia do modelowania 
procesów ekonomicznych. Komputerowe wspomaganie badań empirycznych w tym symulacyjnych 
a także monitorowania rynków ekonomicznych nie w pełni wykorzystane i doceniane - szczególnie 
ostro widoczne było to podczas ostatniego kryzysu finansowego - prowadzi do  tworzenia 
systemów typu CAE –   - komputerowego systemu wspomagania procesów ekonomicznych. 
W części badawczej pracy przedstawiono - jako przykład zastosowań nowych metod analizy - 
wyniki badań statystyki Hursta rynku wybranych spółek giełdowych GPW w okresie przejścia przez 
„czas czarnego łabędzia” – sierpień 2007 r. na światowych rynkach finansowych. 

Słowa kluczowe: modelowanie procesów ekonomicznych, CAE - computer aided ekonomic. 

Wstęp 

Informatyka poprzez dedykowane aplikacje stanowi dzisiaj powszechnie wykorzystywane 
narzędzie w każdej niemal dziedzinie. W wielu z nich informatyka dokonała zmian o charakterze 
rewolucyjnym np. komunikacji za sprawą teleinformatyki a nawet zmian o charakterze 
kwantowym np. obsługa klienta bankowego. W tej widocznej rewolucji mniej dostrzegane są 
wykorzystania naukowe w tym także w zagadnieniach ekonomicznych. W zagadnieniach 
inżynierskich dość dobrze funkcjonują aplikacje wspomagania pracy projektowej inżyniera typu 
CAD/CAM/CAE tworząc wyjątkowe środowisko pracy. Istotą tych narzędzi jest nie tylko 
wspomaganie prac obliczeniowych, tworzenia dokumentacji czy wizualizacja projektowa, ale 
przede wszystkim możliwość symulacji projektowanych urządzeń. Symulacje pozwalają, bowiem, 
na badanie zachowań się modeli przyszłych obiektów, w ich hipotetycznych stanach, korekty 
poprzez uzyskane wyniki projektu wyjściowego i powtarzania takiego procesu. Ma to charakter 
sprzężenia zwrotnego procesu projektowego (jego kolejnych iteracji), gdy informacja z wyjścia 
(stan przyszłej konstrukcji np. mostu) wraca do wejścia i pozwala na zmiany projektowe 
z możliwością szybkiej oceny ich wpływu na jej zachowanie.  

Analogia do zagadnień ekonomicznych wskazuje, że symulacje procesów ekonomicznych 
nie są już tak łatwe do wykonania, gdy nawet dysponujemy modelem matematycznym to z reguły 
nie jest on zupełny a symulacje dotyczą „żywej tkanki” wybranej dziedziny gospodarki. Pozostaje 
dość słabo wykorzystana symulacja procesów poprzez generowanie zdarzeń losowych np. metoda 
Monte Carlo i badanie ciągu scenariuszy danego procesu z próbą oceny czy optymalizacji 
badanego zjawiska.  

W pracy postawiono tezę, że informatyka szeroko pojęta nie jest dostatecznie 
wykorzystana w zagadnieniach modelowania procesów ekonomicznych i wymaga poszukiwań 
nowych narzędzi zarówno analizy jak i symulacji a także monitorowania zdarzeń ekonomicznych 
w czasie rzeczywistym. Oczywiście do takich zastosowań potrzebny jest komputer z jego 
aplikacjami opartymi o istniejące lub nieznane jeszcze algorytmy. Ale podstawowym zadaniem jak 
się wydaje jest poszukiwanie nowych metod modelowania, budowę nowych algorytmów a także 
nowych zastosowań dla wspomagania informatycznego procesów ekonomicznych. Poprzez 
analogię do nauk inżynierskich taką grupę aplikacji można by nazwać CAE – ang. computer aided 
economy – komputerowe wspomaganie ekonomii (procesów ekonomicznych) 

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu teorii systemów wskazując na 
złożoność modelowanych procesów także ekonomicznych i przyjmowania, co z tego wynika do 
rozważań szerokiego kontekstu badanych zjawisk. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki 
badań wybranych spółek giełdowych w okresie sierpnia, 2007 – kiedy to obserwowano apogeum 
kryzysu finansowego nazwanego „czasem czarnego łabędzia” Wybrano, jako metodę analizy 
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badanie statystyk Hursta – mało rozpowszechnioną metodę pokazując jednocześnie, że do jej 
stosowania potrzebne było przygotowanie odpowiedniego CAE 

1. Uwarunkowania Systemowe Procesów Ekonomicznych 

Słowo system jest pochodzenia greckiego i ma charakter pojęcia wieloznacznego. W pracy 
tej termin ten użyto w znaczeniu pewnego centralnego pojęcia, które opisuje pewien ład 
wprowadzany do rozważań nad problemami widzianymi w szerszej perspektywie a także 
w warunkach większej złożoności. Przyjęto na potrzeby orientacji kierunku myślenia roboczą 
definicje pojęcia systemu …jako pewnej całości – wchodzącej w skład całości większych, 
utworzonej z części (całości mniejszych) powiązanych w sposób nadający jej pewną strukturę, 
a wyodrębnianej ze względu na pewne funkcje przydzielane tym całością.1 Pojęcie to jest 
stosunkowo nowe, bo w literaturze przyjęto za datę powstania ruchu systemowego założenie 
przez wiedeńskiego biologa L.von Bertalanffy’ego pierwszego stowarzyszenia systemowego 
(Society for General System Theory) zbiegającego się z datą publikacji pierwszego tomu rocznika 
General Systems tj. rok 19562. 

Podejście systemowe staje się zaczynem myślowym wyznaczającym inną role obserwatora 
w formułowaniu swoich obserwacji, ale także budowania „większych całości” w wysiłku 
skupionym na „wąskich” punktach obserwowania. Teoria systemów staje się, jakby ogniwem 
łączenia myślenia w wymiarze specjalistycznym wynikającym z wiedzy z myśleniem kategoriami 
ogólnymi, poprzedzające to pierwsze, integrujące zachowanie się układu obserwator-otoczenie 
obserwowane. Zdarza się słyszeć twierdzenie jakoby kierunek myślenia budowany na 
fundamentach systemowych zrodził się raczej z niepowodzeń nauki niż jej nowych odsłon. Wydaje 
się jednak, że jest odwrotnie, ujęcie systemowe stało się potrzebne właśnie z powodu sukcesów 
nauki i jej zderzenia ze złożonością zarówno nauk szczegółowych jak również całości, która bada. 
Jean-Paul Sartre w pewien sposób dość intuicyjne buduje potrzebę zmiany paradygmatu myślenia 
i poznania pisząc…wszystko było by dla mnie zupełnie jasne, a tymczasem w istocie rzeczy nic 
absolutnie nie rozumiałem. Zrozumieć – to znaczy zmienić się, wyjść poza samego siebie. Ta 
lektura wcale mnie nie zmieniła.3 Od systemowego paradygmatu wymagać się będzie więcej jak 
z tego wynika niż tylko werbalnego opisu obserwacji jakkolwiek byłaby ona złożona i pochłaniała 
większość energii intelektualnych obserwatora i jego przyrządów. W dość oryginalny sposób 
o potrzebie takiej transformacji napisał John R. Platt …mówi się, że nauka nie jest nauką, dopóki 
nie daje się skwantyfikować. Zastępujemy rozumowanie zasadnicze przez układanie równań, 
badanie zaś związków przyczynowych przez obliczanie korelacji. Pomiary i równania mają 
podobno wyostrzyć umysł, jednak…częściej uczą myślenia bezładnego i prowadzącego sposobem 
„szufladkowania”. Pojawia się charakterystyczna tendencja do tego, aby stały się one same celem 
naukowych manipulacji, zamiast tego by być narzędziem pomocniczym rozumowani 
w formułowaniu podstawowych wniosków. Wiele, być może większość, wielkich tematów 
w nauce ma charakter jakościowy, nie zaś ilościowy- nawet w fizyce i chemii. Równania i pomiary 
są pożyteczne tylko wtedy, gdy celem ich jest potwierdzenie dowodu.  Jednakże udowodnienie 
tezy, albo jej obalenie musi być czynnością pierwszej wagi i dowód jest w gruncie rzeczy 
najpewniejszy, gdy jest w pełni przekonywający bez jakichkolwiek pomiarów ilościowych. Innymi 
słowy: można zjawiska uchwycić i umieścić je jak gdyby w skrzynce logicznej, albo też 
matematycznej. Skrzynka logiczna jest chropowata, ale za to mocna; skrzynka matematyczna ma 
ściany dokładnie wygładzone, ale sama jest słaba. Skrzynka matematyczna jest pięknym 
opakowanie problemu, lecz nie wyjaśni zjawisk, jeżeli nie zostały one najpierw umieszczone 
w skrzynce logicznej.4 

                                                   

1 Gerald W. Weinberg, Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979, s. 8 
2 Item s.7 
3 Jean-Paul Sartre, Search for a Method (Poszukiwanie Metody). New York, Vintage 1968, s.17-18 
4 John R. Platt, Strong Inference, Science, 1964, 146, No. 3642, p. 351 
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Jesteśmy spadkobiercami pięknej tradycji myślenia, będącej fundamentem wiedzy współczesnej – 
redukcjonizmu. Już Arystoteles (384 – 322 p. n. e.) formułował cechy paradygmatu systemowego 
...całość to więcej niż suma jego części. Ale prace Galileusza (1564 – 1642), a później Kartezjusza 
(René Descartes 1596 – 1650) doprowadziły do sformułowania paradygmatu mechanistycznego 
…każdy problem należy rozbić na tyle oddzielnych prostych elementów, na ile to jest możliwe. 
Issac Newton (1642 – 1727) a zwłaszcza jego sukcesy w postaci zasad dynamiki a także prawa 
grawitacji utwierdziły potomnych, że redukcjonizm jest właściwym oglądem świata i jego opisu. 
Redukcjonizm jest poglądem filozoficznym (paradygmatem), który stwierdza min: zjawiska 
i procesy złożone oraz rządzące nimi prawa dadzą się wyjaśniać na podstawie analizy zjawisk 
i procesów prostych i odpowiadających im mniej skomplikowanych praw. Można zapisać to 
w postaci złożoność = suma prostych zjawisk. Należy przypomnieć, że redukcjonizm – podstawowy 
paradygmat naukowy w XIX–XX wieku, był i jest źródłem olbrzymich sukcesów fizyki i techniki. Aby 
lepiej zrozumieć widzenie nauki tamtego czasu, należy przywołać fizykę a zwłaszcza mechanikę, 
która uznawana przez inne nauki za ideał. Piękno mechanistycznego modelu świata zostało celnie 
oddane przez Karla Deutsha, który powiedział, że pojęcie mechanizmu …zakłada pojęcie pewnej 
całości, w pełni równej sumie swych elementów; można także odwrócić powyższe twierdzenie: 
niezależnie od tego, jak często będzie się te elementy rozdzielać i znów łączyć w całość, ponadto 
niezależnie od kolejności rozdzielania i łączenia, całość będzie miała identyczne cechy. Pojęcie 
mechanizmu zakłada, więc, że części nie ulegają poważnej zmianie, gdy wiążą się ze sobą; nie 
zmieniają się też przez poprzednie działanie, a każda część raz umieszczona we właściwym miejscu 
i przy nadaniu jej właściwego momentu, będzie utrzymywać się dokładnie w tym miejscu i będzie 
wypełniać swoje całkowicie i jednoznacznie zdeterminowane funkcje.5 

Determinizm i przewidywalność tak ściśle związana z mechanistycznym postrzeganiem 
otoczenia wydaje się już dawno tracić swoje siły oceny rzeczywistości wobec złożoności procesów 
w tym ekonomicznych także, ich nieprzewidywalności, ich nieliniowej dynamice a nawet 
chaotycznej niekiedy postaci. Wymaga to zmiany paradygmatu opisu, badania i możliwych 
predykcji. Mark Kac zauważył …głównym zadaniem modeli (matematycznych) jest nie tyle 
wyjaśnianie i przewidywanie, – chociaż to są przecież podstawowe funkcje nauki – ile 
polaryzowanie myślenia i stawianie celnych pytań. To budowanie modeli matematycznych 
związane jest z : (1) ulepszaniem procesu myślenia – „polaryzowaniem myślenia i stawiania 
celnych pytań”, (2) studiowaniem określonych systemów – „istotne potrzeby, czy rzeczywista 
konieczność”, (3) tworzeniem nowych praw i ulepszanie dawnych – „wymyślanie gier 
i obserwowanie”6. Ta zmiana orientacji analizy i modelowania procesów ekonomicznych 
szczególnie staje się potrzebna po doświadczeniach kryzysu 2007 roku. W swojej analizie kryzysu 
finansowego J.B. Taylor cytuje …Fed zajmuje się sprawami, jakby problem tkwił w braku płynności. 
To nie jest podstawowy problem. Podstawowym problemem rynku jest to, że istnienie 
niepewność, czy bilanse firm finansowych są wiarygodne7. Wydaje się, pomijając aspekt etycznej 
i moralnej odpowiedzialności decydentów, że szersze a nawet pełne wspomaganie procesów 
ekonomicznych technologiami informatycznymi w tym monitorowanie procesów, tworzenie 
systemów wczesnego ostrzegania, symulacja różnych scenariuszy rozwoju jest koniecznością 
wobec złożoności obserwowanych systemów, ich chaotycznych niekiedy zachowań a także ich 
nieprzewidywalności.  

                                                   

5 Gerald W. Weinberg, Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979, s. 26 
6 Kac M., Some mathematical models In science, Science, 1969, 166, No. 3906, -. 695 
7 Anna J. Schwartz, wywiad w „Wall Street Journal” 18-19 pażdziernika 2008 w John B. Taylor, Zrozumieć 
kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 79 
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2. Badania Wybranych Spółek Giełdowych za Pomocą Statystyki Hursta – Analiza R/S 

Celem przeprowadzonych badań empirycznych była analiza stanu wybranych spółek 
giełdowych GPW, wybranych wg segmentów rynku, za pomocą statystyk Hursta i próba oceny ich 
notowań w okresie nasilenia się kryzysu finansowego 2007. 

W ostatnich latach zauważono, że istnieją szeregi czasowe np. finansowe, których nie 
można dobrze opisać przy użyciu klasycznych metod teorii prawdopodobieństwa i statystyki, 
a w szczególności nie można tego dobrze zrobić korzystając z metod klasycznej teorii liniowych 
szeregów czasowych. Na podstawie wielu badań empirycznych przyjmuje się, że związane 
z rynkami finansowymi szeregi czasowe są nieliniowymi, niestacjonarnymi procesami 
stochastycznymi o rozkładach brzegowych znacznie odbiegających od rozkładu normalnego. 
Obserwowane szeregi czasowe charakteryzują się dużą i niejednorodną zmiennością, czyli mają 
własność heteroskedastyczności. Fakty te spowodowały, że zaczęto intensywnie rozwijać 
odpowiednie metody matematyczne pozwalające opisywać i badać tego rodzaju szeregi czasowe. 
Ukazało się już wiele artykułów naukowych i monografii przedstawiających te badania8, w których 
można znaleźć wiele informacji o powstałych metodach, o problemach, które zostały już 
w zadowalający sposób rozwiązane, a także o problemach, które pozostały otwarte i nad którymi 
trwają badania.  

Z obszernych badań statystycznych przeprowadzonych na różnych rynkach finansowych 
wynika ponadto, że szeregi czasowe zwrotów mają następujące własności9 

 Realizacje szeregów czasowych mają własność samopodobieństwa (własność 
fraktalności). Często się zdarza, że np. wykresy dziennych, tygodniowych i miesięcznych 
zwrotów bez skali na osiach mają kształty bardzo podobne, praktycznie nierozróżnialne. 

 Rozkłady prawdopodobieństwa zwrotów nie są gaussowskie (normalne). Zwrócono 
uwagę, że często rozkłady te są skośne (niesymetryczne), leptokurtyczne (są bardziej 
spiczaste niż rozkład normalny) i mają „ciężkie ogony” (prawdopodobieństwo 
wystąpienia wartości ekstremalnych jest większe niż w przypadku rozkładu 
normalnego). 

 Następuje skupianie danych. Oznacza to, że w szeregu czasowym występują okresy, czyli 
skupiska (clusters) dużych, co do wartości bezwzględnej zwrotów na przemian 
z okresami małych wartości. 

 Obserwuje się długoterminową zależność, co oznacza, że wartości zwrotów 
obserwowane nawet dla bardzo dużych odległości czasowych zależą (stochastycznie) od 
siebie. 

Modele matematyczne szeregów czasowych zwrotów powinny w miarę możliwości mieć 
wspomniane wyżej własności. Okazuje się, że nie jest to sprawa prosta i budowa takich modeli 
nastręcza dużo trudności. Jednym z narzędzi analizy i badania nieliniowości rynku jest statystyka 
przeskalowanych zakresów (analiza R/S, zwana też statystką Hursta).  

Hipoteza efektywności rynku, zakłada między innymi, że wszystkie dotychczas dostępne 
informacje znalazły już odzwierciedlenie w obecnych cenach, a ruchy rynku mają charakter 
błądzenia przypadkowego. Zmiana cen z dowolnego dnia jest niezależna od zmian z dnia 
poprzedniego. Przyszłość nie jest w żaden sposób związana z przeszłością i teraźniejszością. To 
założenie było konieczne do zastosowania w analizie rynku kapitałowego centralnego twierdzenia 
granicznego, które z kolei było niezbędne do uzasadnienia użycia rachunku prawdopodobieństwa 
oraz modeli liniowych. Przyjęto, więc, że ruchy rynku mają charakter błądzenia przypadkowego. 
Wiele jednak wskazuje, że jest to uproszczenie zbyt grube, np. nierównomierne przyswajanie 

                                                   
8 Dziubdziela W., Lis Z., Statystyka Hursta w badaniach dynamiki rynku akcji, I Sympozjum Instytutu Ekonomii 
i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000, Zeszyty Naukowe 28, s.68-75 
9 Tamże, s, 72 
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informacji może spowodować obciążone błądzenie przypadkowe. Badania nad obciążonym 
błądzeniem przypadkowym pierwszy wprowadził Hurst10, a następnie w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych Mandelbrot, który nazwał je ułamkowymi ruchami Browna.  

Klasyczny ruch Browna jest procesem losowym X(t) o przyrostach Gaussowskich i relacji, gdzie 
H=0.5. 

HtttXtXD 2
1212

2 ))()((    (1) 

Uogólnienie tego procesu dla 0<H<1 nosi nazwę ułamkowego ruchu Browna. Przyrosty X są 
statystycznie samopodobne z parametrem H. Należy to rozumieć, że wyrażenia poniższe  

Hr
tXtXtXtX )()(,)()( 0

0


  (2) 

są statystycznie nierozróżnialne, tzn. mają takie same dystybuanty łączne dla każdego t0, 
oraz r>0. Wybierając t0=0 oraz X(t0) =0 określimy dwie zmienne losowe (3), które są statystycznie 
nieodróżnialne. 

Hr
rtXtX )(),(  (3) 

Ułamkowy ruch Browna (przyspieszony) X(rt) będzie poprawnie przeskalowany, jeżeli 
podzielimy jego amplitudę przez rH. Taki proces jest scharakteryzowany przez wykładnik, który 
pojawia się we współczynniku skali, oznaczony przez H a nazywany wykładnikiem Hursta od 
nazwiska hydrologa, który wspólnie z Mendelbrotem przeprowadził jedno z pierwszych badań nad 
własnościami skali dla fluktuacji rzecznych11. 

Ułamkowe ruchy Browna można podzielić na trzy zupełnie różne kategorie: H<0.5, H=0.5 
i H>0.5. Wartość H=0.5 opisuje klasyczny ruch Browna, który ma niezależne przyrosty, tzn. X(t2) -
 X(t1) oraz X(t3) - X(t4) przy t1<t2<t3 (gdzie X(ti) oznacza położenie cząstki ruchu Browna) niezależne 
w sensie rachunku prawdopodobieństwa z korelacją 0. Dla H>0.5 przyrosty są dodatnio 
skorelowane, szereg X ma własności persystentne, czyli wzmacniające trend, tzn. jeżeli przyrosty 
X rosną przy pewnym ti=ti-1-ti, to kontynuują tę tendencję dla t>ti. Dla H<0.5 prawdziwa jest 
własność przeciwna. Korelacja jest ujemna, szereg X ma własności antypersystentne, krzywe zaś 
oscylują bardziej chaotycznie. 

Empiryczny algorytm wyznaczenia tego wykładnika podał Hurst, który w pierwszej połowie 
dwudziestego wieku, badając rzekę Nil, odkrył, że zmiany poziomu wody są skorelowane ze sobą 
na przestrzeni wielu lat, więc z pewnością ciąg przyrostów poziomu Nilu nie jest ciągiem 
niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie. Znalazł on uogólnienie wzoru 
Einsteina dotyczącego ruchów Browna dla procesu, którego przyrosty nie mają rozkładu 
normalnego i są zależne. Dla szeregu n przyrostów analizowanego procesu Hurst wprowadził 
metodę nazywaną powszechnie analizą (R/S). Jest ona oparta na pojęciu przeskalowanego 
zasięgu, który wyraża się wzorem: 

H
n nSR  )/(  (4) 

gdzie  jest pewną dodatnią stałą, a H jest wykładnikiem Hursta. Aby wyznaczyć H, należy najpierw 
dla różnych n obliczyć E(R/S)n, a następnie stosując regresję liniową, rozwiązać równanie: 

)ln()ln())/(ln( nHnSR    (5) 

 

                                                   
10 Tamże, s.73 
11 Tamże, s.70 
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2.1. Algorytm wyznaczenia współczynnika H 

Algorytm wyznaczenia średniej wartości (R/S)n, będącej estymatorem przeskalowanego 
zasięgu E(R/S) wykorzystano w przygotowanej do badań aplikacji MFA12 (wykorzystany także min. 
w pakiecie LMA13). Analiza R/S jest jedną z bardziej czasochłonnych metod analizy 
długozasięgowej i jest klasycznym przypadkiem na silną potrzebę budowania systemów 
komputerowych klasy CAE.. 

Wyznaczanie WH (Wykładnika Hursta) dla indeksów giełdowych wymaga zbudowania 
szeregu logarytmicznych stóp zwrotu, który jest określony następującą formułą: 

)ln(
1


t

t
t P

PS  

gdzie:  St - logarytmiczna stopa zwrotu w okresie t.   
  Pt- cena na koniec okresu t 

(6) 

Szereg o długości Nmax ograniczony zostaje do największej długości N, tak, aby liczba N miała jak 
najwięcej dzielników naturalnych. Następnie szereg ten (długości N) zostanie podzielony na d 
kolejnych podciągów o długościach n (n jest dzielnikiem liczby N), takich, że: 

2/8,,, NnNnNdNnxd   (7) 

Przyjmuje się również, że minimalna długość podokresu n=8 lub 10, a maksymalna połowę 
długości wyjściowego szeregu n=N/2. 
Każdy podciąg o długości n, oznaczono jako  
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a każdy element w  
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Dla każdego mnl ,  obliczono średnią arytmetyczną i empiryczne odchylenie standardowe wg 

wzorów: 
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Następnie utworzono dla każdego mnl ,  szeregu czasowego skumulowane różnice od wartości 

średniej: 
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Następnie obliczono zasięg dla każdego mnl , : 
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W kolejnym kroku dokonano skalowania zasięgu mnR ,  
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Średnia wartość przeskalowanego zasięgu dla podciągów o długości n wynosi 
                                                   
12 MFA Multi Fractal Analysis – aplikacja komputerowa klasy CAE, autor. Koczubiej S., przy współpracy Lis Z. 
13 Weron A., Weron R., Inżynieria Finansowa, Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe 
rynku, Statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa1999 
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Przedstawioną wyżej procedurę należy powtórzyć dla wszystkich wartości n będących dzielnikami N. 

Sposoby badania zależności dalekiego zasięgu są wciąż rozwijane i udoskonalane. Od 
czasów Hursta i jego analizy R/S powstało wiele nowych metod. Wiele z nich jest na tyle nowych, 
że posiadają dopiero status sposobów pomocniczych, przy pomocy, których "patrzymy" na dane 
w inny sposób. Niektóre z nich nie są jeszcze do końca zbadane i sformalizowane, ale stanowią 
doskonałe narzędzia obróbki szeregów czasowych. 

2.2. Akwizycja danych do obliczeń 

Do analizy wybranych spółek giełdowych wykorzystano program komputerowy MFA-
MultiFractal Analysis. Korzystanie z programu wymaga przygotowania dla danej spółki i danego 
okresu logarytmicznych stóp zwrotu (w arkuszu kalkulacyjnym). Program automatycznie oblicza 
podciągi i wyznacza dla każdego R/S, a dla zbioru podciągów wyznacza w układzie podwójnie 
logarytmicznym wartość nachylenia linearyzowanej krzywej, i stąd wartość wykładnika Hursta. 
Wybór opcji Wykładnik Hursta w oknie głównym programu powoduje: 

 Obliczenie WH 
 Wyznaczenie maksymalnej liczby dzielników dla wybranych elementów 
 Utworzenie wykresu log(R/S) do długości obserwacji log(n),  

Do badań wybrano spółki giełdowe z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
grupując je w pięciu kategoriach: budownictwo, informatyka, banki, przemysł paliwowy, media. 
Dane pozyskiwano z serwisu www.money.pl. Wybrane spółki przedstawiono w tabeli 1. Wybrano 
konwencje prezentowania graficznego ceny zamknięcia w okresie od 2004 do 2010 roku 
a następnie dzieląc ten okres na dwa: od 2004 do 2008 oraz 2009 do 2010. Taki podział dyktowany 
był postawionym celem badań. 

Tabela 1. Spektrum badawcze spółek giełdowych z podziałem na kategorię 

Lp Kategoria Lp Spółka 
Oznaczenie 
symboliczne 

1 Budimex SA BDX 
2 Mostostal Warszawa SA MSW 
3 Prochem SA PRM 

A Budownictwo 

4 Instal Kraków SA INK 
1 Asseco Poland SA ACP 
2 Optimus SA OPT 
3 Elzab SA  ELZ 

B Informatyka 

4 ComArch SA  CMR 
1 Bank BPH SA BPH 
2 Bank Pekao SA PEO 
3 BZ WBK SA  BZW 

C Banki 

4 ING Bank Śląski SA  BSK 
1 PKN Orlen SA  PKN 

2 Grupa Lotos SA  LTS 
3 PGNiG SA  PGN 

D Przemysł paliwowy 

4 MOL  MOL 
1 Agora SA AGO 

2 ATM Grupa SA  ATM 
3 Muza SA [MZA] MZA 

E Media 

4 TVN SA TVN 

Źródło: Opracowanie własne. 



 Systemy typu CAE w modelowaniu procesów ekonomicznych 

 30 

2.3 Wyniki obliczeń wykładnika H dla wybranych spółek giełdowych. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki obliczeń dla wybranych spółek giełdowych (pokazanych 
w tabeli 1). Obliczenia przeprowadzono w programie MFA.exe (MultiFractal Analysis). Na rys. 1a 
pokazano interfejs podstawowy programu MFA, a na rys. 1b przykład szeregu czasowego 
skumulowanych stóp zwrotu dla wybranej spółki. 

 

 

 

Rysunek 1. Interfejs programu MFA  
a/obliczanie wykładnika Hursta, zależność log(n) – log (R/S), – graficzna prezentacja szeregu logarytmicznych 
stopach zwrotu w funkcji numeru obserwacji,  
b/przykład szeregu czasowego skumulowanych stóp zwrotu dla wybranej spółki 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 2. Wykładnik H1 w okresie 2004–2008 oraz H2 2009-2010 dla wybranych spółek. 

H1 H2 
kategoria spółka symbol 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Budimex SA BDX 0,536 0,508 0,590 0,643 0,662 0,677 0,727 
2 Mostostal Warszawa SA MSW 0,628 0,600 0,638 0,638 0,569 0,619 0,656 
3 Prochem SA PRM 0,607 0,528 0,688 0,595 0,746 0,640 0,665 

A 

Bu
do

w
ni

 
ct

w
o 

4 Instal Kraków SA INK 0,500 0,611 0,663 0,653 0,560 0,699 0,775 
1 Asseco Poland SA ACP 0,607 0,684 0,553 0,574 0,622 0,612 0,647 
2 Optimus SA OPT 0,544 0,564 0,472 0,638 0,635 0,644 0,645 
3 Elzab SA ELZ 0,551 0,579 0,689 0,654 0,559 0,615 0,702 

B 

In
fo

rm
a 

ty
ka

 

4 ComArch SA CMR 0,591 0,517 0,607 0,629 0,618 0,722 0,663 
1 Bank BPH SA BPH 0,545 0,510 0,496 0,563 0,667 0,762 0,675 
2 BANK Pekao SA PEO 0,524 0,641 0,548 0,537 0,558 0,656 0,691 
3 BZ WBK SA BZW 0,484 0,619 0,562 0,477 0,613 0,622 0,653 

C 

Ba
nk

i 

4 ING Bank Śląski SA BSK 0,519 0,721 0,626 0,656 0,685 0,669 0,620 
1 PKN Orlen SA PKN 0,431 0,659 0,632 0,475 0,568 0,594 0,651 
2 Grupa Lotos SA LTS bd 0,583 0,602 0,598 0,647 0,711 0,679 
3 PGNiG SA PGN bd 0,473 0,558 0,558 0,625 0,608 0,595 

D 

Pr
ze

m
ys

ł 
pa

liw
ow

y 

4 MOL MOL bd 0,523 0,589 0,537 0,468 0,593 0,583 
1 Agora SA AGO 0,654 0,593 0,595 0,534 0,554 0,684 0,735 
2 ATM Grupa SA ATG 0,669 0,632 0,688 0,615 0,567 0,647 0,736 
3 Muza SA MZA 0,525 0,595 0,578 0,632 0,513 0,468 0,413 

E 

M
ed

ia
 

4 TVN SA TVN bd 0,677 0,673 0,623 0,660 0,631 0,689 

Źródło: Opracowanie własne. 

2.4 Analiza wykładnika H dla wybranych spółek giełdowych. 

Analizę wykładnika Hursta przedstawiono w poszczególnych kategoriach spółek 
giełdowych. W tabelach prezentowane są wartości: 

 H1 – wartość wykładnika Hursta w okresie 2004-2008 
 H2 – wartość wykładnika Hursta w okresie 2009-2010 
 μ  – wartość średnia wykładnika  Hursta 
 σ – odchylenie standardowe szeregu wykładnika Hursta w badanym okresie 
 σ/μ – współczynnik zmienności  (iloraz σ/μ). 

W tabeli 3 pokazano wyniki badań statystycznych dla spółek kategorii - Budownictwo 

Tabela 3. Wyniki analizy dla grupy A - Budownictwo 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 

A.1 0,588 0,066 0,113 0,702 0,035 0,050 

A.2 0,615 0,030 0,049 0,638 0,026 0,041 

A.3 0,633 0,085 0,134 0,653 0,018 0,027 

A.4 0,597 0,068 0,114 0,737 0,054 0,073 

min 0,588 0,030 0,049 0,638 0,018 0,027 

max 0,633 0,085 0,134 0,737 0,054 0,073 

μ 0,608 0,062 0,102 0,682 0,033 0,048 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kategorii „budownictwo” wartość średnia H1 dla okresu 2004-2008 wyniosła 0,608 
rozstęp wyniósł 0,045 zaś współczynnik zmienności średni 0,102. W okresie 2009-2010 dla H2 

odpowiednio parametry te wynoszą: średnia wartość 0,682, rozstęp 0,102 zaś współczynnik 
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zmienności średni 0,048. W drugim badanym okresie zanotowano, więc zwiększenie wartości 
średniej wykładnika Hursta o 12, 2% przy mniejszym odchyleniu standardowym i mniejszej 
wartości współczynnika zmienności. Dwie spółki A.2 (Mostostal Warszawa SA) i A.3 (Prochem SA) 
zanotowały wzrost H średnio o 3,42%, zaś pozostałe dwie A.1 (Budimex SA ) i A.4 (Instal Kraków 
SA) wzrost średni o 21,4%. Wyniki te pokazano na rys. 2. 
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Rysunek 2. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla kategorii „Budownictwo”.  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kategorii „informatyka” wartość średnia H1 dla okresu 2004-2008 wynosi 0,594, rozstęp 
wyniósł 0,037 zaś współczynnik zmienności średni 0,095. W okresie 2009-2010 dla H2 

odpowiednio parametry te wynoszą: średnia wartość 0,656, rozstęp 0,102 zaś współczynnik 
zmienności średni 0,049. W drugim badanym okresie zanotowano więc zwiększenie wartości 
średniej wykładnika Hursta o 10,4% przy mniejszym odchyleniu standardowym i mniejszej 
wartości współczynnika zmienności. Podobnie jak poprzednio zanotowano dwie spółki B.1 (Asseco 
Poland SA) i B.3 (Elzab SA), które zanotowały wzrost H średnio o 6,06%, zaś pozostałe dwie B.2 
(Optimus SA) i B.4 (ComArch SA) wzrost średni o 14,92%. Wyniki te pokazano na rys. 3. 

Tabela 4. Wyniki analizy dla grupy B - informatyka 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 

B.1 0,608 0,050 0,083 0,630 0,025 0,039 

B.2 0,571 0,069 0,121 0,645 0,001 0,001 

B.3 0,606 0,062 0,102 0,659 0,062 0,093 

B.4 0,592 0,044 0,075 0,693 0,042 0,060 

min 0,571 0,044 0,075 0,630 0,001 0,001 

max 0,608 0,069 0,121 0,693 0,062 0,093 

μ 0,594 0,056 0,095 0,656 0,032 0,049 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla kategorii „Informatyka”.  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W kategorii „banki” wartość średnia H1 dla okresu 2004-2008 wynosi 0,578, rozstęp 
wyniósł 0,090 zaś współczynnik zmienności średni 0,112. W okresie 2009-2010 dla H2 

odpowiednio parametry te wynoszą: średnia wartość 0,669, rozstęp 0,081 zaś współczynnik 
zmienności średni 0,053. W drugim badanym okresie zanotowano więc zwiększenie wartości 
średniej wykładnika Hursta o 15,7% przy mniejszym odchyleniu standardowym i mniejszej 
wartości współczynnika zmienności. Tym razem zanotowano trzy spółki C.1 (Bank BPH SA) i C.3 
(BANK Pekao SA), i C.3 (BZ WBK SA), które zanotowały wzrost H średnio o 21,6%, zaś pozostała C.4 
(ING Bank Śląski SA) wzrost średni tylko o 0,5%. Wyniki te pokazano na rys. 4. 

Tabela 5. Wyniki analizy dla grupy C - Banki 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 

C.1 0,556 0,067 0,121 0,719 0,062 0,086 

C.2 0,562 0,046 0,082 0,674 0,025 0,037 

C.3 0,551 0,068 0,124 0,638 0,022 0,034 

C.4 0,641 0,077 0,120 0,645 0,035 0,054 

min 0,551 0,046 0,082 0,638 0,022 0,034 

max 0,641 0,077 0,124 0,719 0,062 0,086 

μ 0,578 0,065 0,112 0,669 0,036 0,053 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 4. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla kategorii „Banki”.  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kategorii „przemysł paliwowy” wartość średnia H1 dla okresu 2004-2008 wynosi 0,561, 
rozstęp wyniósł 0,078 zaś współczynnik zmienności średni 0,107. W okresie 2009-2010 dla H2 

odpowiednio parametry te wynoszą: średnia wartość 0,627, rozstęp 0,107 zaś współczynnik 
zmienności średni 0,031. W drugim badanym okresie zanotowano więc zwiększenie wartości 
średniej wykładnika Hursta o 11,8% przy mniejszym odchyleniu standardowym i mniejszej 
wartości współczynnika zmienności. Tym razem zanotowano także trzy spółki D.1 (PKN Orlen SA) 
i D.2 (Grupa Lotos SA), i D.4 (MOL), które zanotowały wzrost H średnio o 12,7%, zaś pozostała D.3 
(PGNiG SA) wzrost średni o 8,7%. Wyniki te pokazano na rys. 5. 
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Tabela 6. Wyniki analizy dla grupy D – przemysł paliwowy 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 

D.1 0,553 0,098 0,178 0,623 0,040 0,065 

D.2 0,608 0,028 0,045 0,695 0,023 0,033 

D.3 0,554 0,062 0,113 0,602 0,009 0,015 

D.4 0,529 0,050 0,094 0,588 0,007 0,012 

min 0,529 0,028 0,045 0,588 0,007 0,012 
max 0,608 0,098 0,178 0,695 0,040 0,065 

μ 0,561 0,059 0,107 0,627 0,020 0,031 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 5. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla kategorii „Przemysł paliwowy”.  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kategorii „media” wartość średnia H1 dla okresu 2004-2008 wynosi 0,612, rozstęp 
wyniósł 0,090 zaś współczynnik zmienności średni 0,069. W okresie 2009-2010 dla H2 

odpowiednio parametry te wynoszą: średnia wartość 0,625, rozstęp 0,269 zaś współczynnik 
zmienności średni 0,073. W drugim badanym okresie zanotowano więc zwiększenie wartości 
średniej wykładnika Hursta o 2,2% przy większym odchyleniu standardowym i większej wartości 
współczynnika zmienności. Tym razem zróżnicowanie dynamiki spółek było diametralnie różne. 
Zanotowano spółkę E.1 (Agora SA) dla której wzrost H wyniósł 21,5%, dla E.2 (ATM Grupa SA) 9%, i 
E.4 (TVN SA) 0,9%. Zanotowano jedyną spółkę dla której nastąpił spadek wykładnika Hursta E.3 
(Muza SA) o -22,5%. Wyniki te pokazano na rys. 6. 

Tabela 7. Wyniki analizy dla grupy E – media 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 

E.1 0,586 0,046 0,079 0,710 0,036 0,051 

E.2 0,634 0,047 0,075 0,692 0,063 0,091 

E.3 0,569 0,049 0,087 0,441 0,039 0,088 

E.4 0,658 0,025 0,037 0,660 0,041 0,062 

min 0,569 0,025 0,037 0,441 0,036 0,051 

max 0,658 0,049 0,087 0,710 0,063 0,091 

μ 0,612 0,042 0,069 0,625 0,045 0,073 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 6. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla kategorii „Media”.  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli 8 pokazano wyniki analizy porównawczej badania dynamiki wykładnika Hursta w 
badanych kategoriach. Wprowadzono trzy nowe miary: 

2

12


 

  Względna zmiana średniej wartości wykładnika Hursta w badanych 
okresach 

2

12







  Względna zmiana średniej wartości odchylenia standardowego 
wykładnika Hursta w badanych okresach  

2

12
/ /

//






  Względna zmiana średniej wartości współczynnika zmienności w 

badanych okresach 

Tabela 8. Wyniki analizy porównawczej dal grup badanych spółek 

H1 H2 
 

μ σ σ/μ μ σ σ/μ 
Δμ Δσ Δσ/μ 

A 0,608 0,063 0,103 0,682 0,050 0,074 0,122 -0,197 -0,284 

B 0,594 0,055 0,092 0,656 0,039 0,059 0,104 -0,293 -0,359 

C 0,578 0,071 0,123 0,669 0,045 0,067 0,157 -0,368 -0,454 

D 0,560 0,068 0,121 0,627 0,048 0,076 0,118 -0,295 -0,370 

E 0,609 0,054 0,089 0,625 0,121 0,193 0,026 1,231 1,173 

min 0,560 0,054 0,089 0,625 0,039 0,059 0,026 -0,368 -0,454 

max 0,609 0,071 0,123 0,682 0,121 0,193 0,157 1,231 1,173 

μ 0,590 0,062 0,106 0,652 0,060 0,094 0,106 0,016 -0,059 
          

0,682  - wartość minimalna 0,695 - wartość maksymalna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dynamika zmiany średniego wykładnika Hursta w kategorii spółek wskazuje, że w każdej 
kategorii odnotowano wzrost tej wartości w porównaniu do badanych okresów. Największy 
wzrost zanotowano w kategorii C („banki”), zaś najmniejszy wzrost w kategorii E („media”). 
W czterech kategoriach A („budownictwo”), B („informatyka”), C („banki”), D (”przemysł 
paliwowy”) odnotowano zmniejszenie odchylenia standardowego w badanych okresach: 
największy spadek w kategorii C („banki”). Natomiast odmiennie zachowała się kategoria 
E (”media”), dla której nastąpił znaczący wzrost odchylenia standardowego. Podobną dynamikę 
zachował współczynnik zmienności. Cztery wymienione kategorię (A,B,C,D) wykazały zmniejszenie 
jego wartości w badanych okresach zaś kategoria E („media”) znaczący wzrost. 
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Jeżeli popatrzeć na tabelę 8 i odnotowane tam wartości minimalne i maksymalne dla 
poszczególnych kolumn to takie zaznaczenie wystąpiło najczęściej dla kategorii E („media”), 
natomiast najmniej dla kategorii A („budownictwo”). Kategoria D („przemysł paliwowy”) także 
została zaznaczona jedną z ocen ekstremalnych. Dla względnej zmiany średniej wartości 
wykładnika Hursta w badanych okresach wartość maksymalna wystąpiła w kategorii C i wyniosła 
0,157 zaś najmniejsza w kategorii E i wyniosła 0,026. Dla względnej zmiany średniej wartości 
odchylenia standardowego wykładnika Hursta w badanych okresach wartość największa wystąpiła 
dla kategorii E i wyniosła 1,231 zaś najmniejsza dla C i wyniosła -0,368. Dla względnej zmiany 
średniej wartości współczynnika zmienności w badanych okresach wartość największa wystąpiła 
dla kategorii E i wyniosła 1,173 zaś najmniejsza dla kategorii C i wyniosła -0,454. Omawiane 
wartości pokazano graficznie na kolejnych rysunkach. 
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Rysunek 7. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla badanych kategorii spółek  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 8. Graficzna prezentacja wyników badania wykładnika Hursta dla badanych kategorii spółek  
a/ okres 2004-2008, b/ okres 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wnioski 

Przedstawione badania dotyczyły uwarunkowań rynków finansowych w okresie 
kryzysowych zmian na zachowanie się lokalnych giełd papierów wartościowych. Celem pracy było 
przeprowadzenie badań o naturze sondażowej zmian notowań wybranych spółek giełdowych 
Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych stosując jako miarę wykładnik Hursta. W pracy 
postawiono tezę, że zmiany tego współczynnika będą w korelacji dodatniej ze zmianami na 
rynkach w okresie kryzysu. Przedstawione badania pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków. 
Wybrana miara, jaką jest statystyka R/S w postaci wykładnika Hursta jest czuła na zmiany 
otoczenia makroekonomicznego. We wszystkich badanych spółkach pogrupowanych w zależności 
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od branży nastąpiła zmiana wykładnika H z dodatnią korelacją. Wszystkie wyznaczane wartości 
wykładnika Hursta miały wartość powyżej 0,5 i zmiany o charakterze wzrostowym wskazywały na 
szereg persystentny tzn. zmiany wskazujące na trend mają skłonność do pogłębiania się 
z prawdopodobieństwem wskazywanym przez wartość wykładnika Hursta. 

Statystyka przeskalowanego zakresu R/S, której miarą jest wykładnik Hursta jest 
odpowiednią miarą do badań szeregów czasowych zwłaszcza szeregów finansowych. Przytoczone 
wyniki badań i zastosowana technika wskazują, że problem jest otwarty i wymaga dalszych prac 
badawczych. Przeprowadzone badania a zwłaszcza przygotowane odpowiednia aplikacja 
komputerowa (MFA) pokazują na konieczność tworzenia systemów - jak nazwano je w pracy CAE 
– które pozwalają na oryginalne analizy i poszukiwania takich, które efektywnie opisują badane 
rynki. 

Podziękowania  

Autor składa podziękowania Pani Agnieszce Warzocha za pomoc i współpracę przy 
wykonywaniu prac obliczeniowych w prezentowanym eksperymencie numerycznym modelowania 
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Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki kohezji w Unii Europejskiej 

Streszczenie: Fundusze strukturalne są najistotniejszym narzędziem polityki kohezji zwanej inaczej 
polityką spójności. Kohezja oznacza harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju całej 
Wspólnoty. Ten rodzaj polityki wspólnotowej, zgodnie z zapisami Traktatu Wspólnot Europejskich, 
ma więc na celu zmniejszanie różnic w poziomach rozwoju regionów oraz zmniejszanie zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp, w tym obszarów wiejskich czyli reasumując ma 
ona na celu wspieranie procesu konwergencji regionalnej. Chodzi tu zarówno o konwergencję 
w układzie wewnątrzkrajowym, zmierzającą do niwelowania różnic w rozwoju między regionami 
jednego państwa, jak i konwergencję w układzie wewnątrzwspólnotowym czyli występującą 
pomiędzy regionami różnych państw członkowskich. Artykuł przedstawia obszary interwencji oraz 
możliwości zastosowania funduszy strukturalnych w realizacji polityki kohezji na podstawie 
przeglądu dostępnej literatury przedmiotu – in verba magistra. 

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, polityka kohezji, konwergencja. 

Polityka spójności, obok jednolitego rynku i unii walutowej, stała się jednym z filarów 
europejskiej konstrukcji, a ponad 90% środków przeznaczonych obecnie na politykę strukturalną 
związanych jest z jej potrzebami regionalnymi. Jest to wynikiem postępującej zmiany znaczenia 
polityki regionalnej Unii Europejskiej, a także dokonującej się regionalizacji całej polityki 
strukturalnej.  

Polityka spójności stanowi jedyną politykę Unii, która w wyraźny sposób podejmuje 
problematykę zmniejszania różnic pod względem standardu życia i możliwości rozwoju 
społeczności regionów. Zawiera ona elementy transferu środków pomiędzy państwami 
członkowskimi za pośrednictwem budżetu Unii, w celu wspierania wzrostu gospodarczego oraz 
trwałego rozwoju, poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i rzeczowy w regionach Unii.1 

Polityka ta zyskała jeszcze bardziej na znaczeniu po przystąpieniu do Wspólnoty w roku 
2004 oraz 2007 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Te dwa rozszerzenia zwiększyły liczbę 
ludności Unii o około jedną trzecią stanu z roku 2004r., tj. do około 0,5 mld osób, natomiast 
obniżyły PKB na mieszkańca o około 18%. Obrazuje to jak duże wyzwania stoją przed państwami, 
regionami Unii, zwłaszcza słabszymi, w zakresie osiągania terytorialnej, a także społeczno - 
ekonomicznej spójności. Dotyczy to w dużej mierze Polski, gdyż wszystkie regiony naszego kraju 
należą do grupy regionów najsłabiej rozwiniętych w Unii Europejskiej. 

Fundusze strukturalne są obecnie najważniejszym narzędziem polityki kohezji Unii 
Europejskiej. Ich znaczenie, zasób finansowy, sposoby rozdysponowania środków, cele ich 
przeznaczenia ulegały, w miarę postępującej ewolucji polityki spójności, licznym zmianom 
jednakże ich główne zadanie, dla którego zostały powołane jest niezmienne – niwelowanie 
zróżnicowań regionalnych w obrębie Wspólnoty. 

Pierwotnie funkcjonowały cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa.  

W obecnym okresie programowania 2007 – 2013 liczba funduszy została ograniczona do 
dwóch, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. 
Pozostawiono także Fundusz Spójności, który nie jest co prawda funduszem strukturalnym, ale 

                                                   
1 Na podstawie:  Klamut M., Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, w:  Strzelecki  Z. (red.), 
Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s.64. 
 



 Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki kohezji w Unii Europejskiej 

 40 

został włączony do głównego nurtu programowania i podlega podobnym zasadom, co dwa 
powyższe fundusze strukturalne. 

Z polityki spójności, w porównaniu z okresem 2000-2006, wyłączono natomiast Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa, 
włączając je odpowiednio do wspólnej polityki rolnej i rybackiej. W ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej utworzono więc nowy instrument, tj. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, natomiast w przypadku rybołówstwa przesunięto finansowanie tego sektora poza 
obszar polityki spójności i utworzono Europejski Fundusz Rybacki.2 

Najzasobniejszym spośród wszystkich funduszy strukturalnych jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund) - EFRR. W dyspozycji tego 
funduszu zgromadzonych jest ponad połowa wszystkich środków dostępnych w ramach funduszy 
strukturalnych. 

Wstępna decyzja o utworzeniu EFRR zapadła na szczycie europejskim w Paryżu 
w październiku 1972r., na którym ustalono datę jego eksperymentalnego utworzenia na 1 stycznia 
1974r. Z powodu jednak niemożności porozumienia się państw członkowskich co do relacji między 
wielkością świadczeń jednych krajów na rzecz drugich przez ponad dwa lata (bo aż do następnego 
szczytu paryskiego w grudniu 1974r.) do uruchomienia Funduszu doszło dopiero 1 lipca 1975r.3 

Powstanie EFRR było bezpośrednio związane z rozszerzeniem Wspólnoty o Irlandię, Danię 
oraz Wielką Brytanię. Głównym inicjatorem powołania tegoż funduszu była Wielka Brytania, która 
uzyskała wsparcie Irlandii oraz Włoch. Wówczas priorytetowe znaczenie i podstawowe pole 
wsparcia Wspólnoty miała polityka rolna. Wielka Brytania jako, że nie należała do krajów, 
w których w strukturze gospodarki rolnictwo posiada dominującą pozycję, nie mogła liczyć na 
pomoc finansową z tego tytułu, natomiast jej wkład finansowy do budżetu Wspólnoty był 
relatywnie wysoki. Poprzez EFRR mogła ona poprawić swoją pozycję netto. 

Włosi zaś z uwagi na Mezzogiorno4 – już od prac przygotowawczych nad Traktatem 
Rzymskim domagali się utworzenia funduszu regionalnego, Irlandia zaś – ze względu na 
reprezentowany poziom rozwoju – mogła liczyć na to, iż stanie się jego beneficjentem netto.5 

 Regiony włoskiego Mezzogiorno od lat należą do najsłabszych regionów Unii Europejskiej, 
bez względu na wielkość pomocy finansowej przeznaczanej z Unii na pobudzanie ich rozwoju. 
Mimo, że ludność tego obszaru stanowi ponad 36% populacji Włoch, Mezzogiorno ma udział 
w wypracowaniu zaledwie 25% dochodu narodowego, 8% włoskiego eksportu, 14% dochodów 
z turystyki i 22% produkcji przemysłowej. Na regiony Mezzogiorno przypada natomiast blisko 60% 
całego włoskiego bezrobocia.6 

Początkowo więc europejska polityka regionalna pomyślana została przede wszystkim jako 
środek zaradczy na „efekty przewrotne” procesu integracji oraz instrument łagodzący 
konsekwencje pierwszego poszerzenia Wspólnot. Jej dodatkowym celem stało się łagodzenie 
negatywnych skutków regionalnych głównych polityk wspólnotowych, prowadzonych w takich 
dziedzinach , jak np. rolnictwo, przemysł czy transport.7  

Podstawowym celem działalności EFRR jest więc, w myśl art. 160 Traktatu i rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006 finansowanie pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej 

                                                   

2 P. 6 preambuły rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 
3 Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000, 
s.78. 
4 Mezzogiorno oznacza inaczej „Południe”. W jego skład wchodzą następujące regiony: Abruzja, Basilicata, 
Molise, Apulia, Kampania, Kalabria, Sycylia oraz Sardynia. 
5 Pietrzyk I., Polityka regionalna… op.cit., s. 77. 
6 Grosse T., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2004, s. 145. 
7 Pietrzyk I., Polityka regionalna… op.cit., s.78. 
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i społecznej w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych poprzez wspieranie 
rozwoju oraz dostosowania strukturalnego gospodarek regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i regionów opóźnionych w rozwoju, jak również wspieranie 
współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. 

Obszary interwencji EFRR sprowadzają się zatem do inwestycji produkcyjnych w celu 
tworzenia i utrzymania miejsc pracy, wzmacniania potencjału endogenicznego regionów, 
wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową oraz gospodarkę energetyczną 
i telekomunikacyjną.  

Jednym z najważniejszych celów EFRR, wynikających z horyzontalnej zasady UE, dotyczącej 
wszystkich polityk Wspólnoty, a także wszystkich priorytetów europejskiej polityki regionalnej, 
jest wspieranie środowiska naturalnego oraz uwzględnianie w planowaniu i programowaniu 
pomocy strukturalnej kwestii ekologicznych. Bardzo ważnym obszarem wsparcia EFRR są także 
inwestycje w wysokie technologie i innowacje oparte na badaniach naukowych.8 

Ogólna idea celu EFRR pozostaje wciąż aktualna, przy czym w okresie lat 2007-2013 została 
ona znacznie poszerzona i doprecyzowana. Zgodnie z p.1 preambuły rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r.9 fundusz ten ma przyczyniać się 
do „korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. (…) tym samym do 
zmniejszania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów oraz zmniejszania stopnia, 
w jakim regiony najmniej uprzywilejowane, w tym obszary wiejskie i miejskie, upadające regiony 
przemysłowe, obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych, tj. 
wyspy, obszary górskie, obszary słabo zaludnione i regiony przygraniczne, są opóźnione 
w rozwoju.” Ma on także pomagać w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu trwałych 
miejsc pracy, przez co przyczyni się do realizacji Strategii Lizbońskiej. 

EFRR koncentruje swą pomoc na priorytetach tematycznych. Rodzaj i zakres działań 
finansowanych w ramach każdego z priorytetów odzwierciedlają odmienny charakter celów 
polityki spójności, dostosowanych do specyfiki poszczególnych państw członkowskich.10 

W ramach celu Konwergencja EFRR koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie 
regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie i wzmacnianie zdolności endogenicznych 
w ramach programów operacyjnych, których celem jest modernizacja i zróżnicowanie struktur 
gospodarczych, jak również tworzenie i ochrona trwałych miejsc pracy. Jest to osiągane przede 
wszystkim poprzez następujące priorytety: 

 badania i rozwój technologiczny (BRT), 
 społeczeństwo informacyjne, 
 inicjatywy lokalne w zakresie rozwoju oraz wsparcie dla struktur świadczących usługi 

lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, 
 środowisko, 
 zapobieganie zagrożeniom (naturalnym, technologicznym), 
 turystyka, 
 inwestowanie w kulturę, 
 inwestycje transportowe, 
 inwestycje energetyczne, 
 inwestycje w edukację, 
 inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.11 

                                                   
8 Za: Głąbicka K., Grewińśki M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003, s.104-105. 
9 Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999. 
10 Art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
11 Szerzej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
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Wspierając zatrudnienie, w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju, EFRR kieruje 
swoją pomoc w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w szczególności na 
następujące priorytety: 

 innowację i gospodarkę opartą na wiedzy; 
 działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, 
 dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych pożytku ogólnego o charakterze 

gospodarczym, tj. np. tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, 
rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnienie połączeń 
z regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami, tworzenie publicznych 
punktów dostępu do Internetu itp.12 

W ramach celu Europejska współpraca terytorialna EFRR skupia z kolei swą pomoc na 
następujących priorytetach: 

 rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym, w szczególności: wspieranie przedsiębiorczości (zwłaszcza MSP), 
rozwój kultury, handlu transgranicznego, wspieranie i poprawa wspólnej ochrony 
zasobów naturalnych i kulturowych, rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego 
wykorzystywania infrastruktur zwłaszcza w takich sektorach jak: ochrona zdrowia, 
kultura, turystyka i edukacja; 

 ustanowienie i rozwój współpracy transnarodowej, w tym współpracy dwustronnej 
między regionami nadmorskimi; 

 wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej m.in. poprzez: wymianę doświadczeń 
dotyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, 
działania obejmujące badania, gromadzenie danych, a także obserwacja i analiza 
tendencji rozwojowych we Wspólnocie.13 

Kolejnym funkcjonującym funduszem strukturalnym w okresie programowania 2007-2013 
jest Europejski Fundusz Społeczny (European Social Found) – EFS. Powstał on na mocy Traktatu 
ustanawiającego EWG w 1957r., a funkcjonuje od 1960r. 

EFS przyczynia się do realizacji priorytetów Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności 
gospodarczej i społecznej przez poprawę możliwości zatrudnienia i pracy, stymulowanie 
wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy. Realizuje to 
przez wspieranie polityki państw członkowskich zmierzającej do osiągnięcia pełnego zatrudnienia 
oraz jakości i wydajności pracy, wspierania integracji społecznej, w tym poprawy dostępu do 
zatrudnienia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz zmniejszenia dysproporcji 
w zatrudnieniu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.14 W szczególności EFS wspiera 
działania zbieżne z wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi w ramach Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia. 

Działania wspierane w ramach EFS, podobnie jak w przypadku EFRR, zależą od celów 
polityki kohezji. W ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 
EFS wspiera działania objęte następującymi priorytetami: 

 zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi 
w szczególności poprzez: promowanie kształcenia przez całe życie, upowszechnianie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, e-kształcenie, promowanie 
opracowywania i rozpowszechniania innowacyjnych i bardziej wydajnych form 
organizacji pracy, w tym poprawę higieny i bezpieczeństwa pracy czy promowanie 

                                                   

12 Szerzej w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
13 Szerzej w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
14 Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. 
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rozwoju usług w zakresie zatrudnienia, szkoleń oraz wsparcia dla pracowników, w tym 
zwolnień monitorowanych; 

 zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób 
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza 
długoterminowemu oraz bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności 
w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej, a także zwiększanie uczestnictwa 
w rynku pracy; 

 zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tj.: 
osoby doświadczające wykluczenia społecznego, osoby wypadające z systemu edukacji, 
przedstawiciele mniejszości, osoby niepełnosprawne oraz osoby opiekujące się osobami 
będącymi na ich utrzymaniu oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku 
pracy; 

 wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez wspieranie reform systemów 
edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania 
kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

 wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących 
odnośne zainteresowane strony, tj. partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe na 
poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu mobilizacji na 
rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy15. 

W ramach celu Konwergencja EFS wspiera działania w ramach takich priorytetów jak: 
 zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki m. in. poprzez wspieranie realizacji 

reform systemów edukacji i szkoleń, wspieranie większego uczestnictwa w edukacji 
i szkoleniu przez całe życie, czy wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego w dziedzinie 
badań i innowacji; 

 wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych, a także w stosownym przypadku partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w celu przeprowadzenia reform, lepszych uregulowań prawnych 
i dobrego zarządzania zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, zatrudnienia, edukacji, spraw 
społecznych, środowiska i sądownictwa w szczególności poprzez wspieranie 
mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie programów w tym poprzez 
analizy, statystyki i porady ekspertów, a także poprzez wspieranie budowania zdolności 
w zakresie realizacji polityk i programów w odpowiednich dziedzinach, w tym 
w odniesieniu do egzekwowania prawa m.in. poprzez stałe szkolenie kadry kierowniczej 
i personelu oraz konkretne wsparcie kluczowych służb, inspektoratów i podmiotów sfery 
społeczno – gospodarczej.16 

W 1994r. na mocy Traktatu z Maastricht został powołany Fundusz Spójności (FS). Został on 
utworzony w celu pogłębiania integracji europejskiej i niwelowania dysproporcji między regionami 
bogatymi i biednymi. Działanie FS różni się od funduszy strukturalnych tym, że zarządzanie nim ma 
bardziej zcentralizowany charakter, w celu przyspieszenia procedur i wyeliminowania złożonego 
procesu programowania. Różni go od funduszy strukturalnych także to, iż finansuje on projekty, 
a nie całościowe programy. Posiada on również bardziej preferencyjne sposoby finansowania – 
mniejsze kwoty udziału własnego przy montażu finansowym. 

Pomoc z Funduszu17 jest udzielana na działania zapewniające właściwą równowagę 
pomiędzy dwiema priorytetowymi dziedzinami zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi oraz 
infrastrukturalnymi, właściwymi dla każdego państwa członkowskiego otrzymującego pomoc. Są 
to następujące dziedziny: 

                                                   

15 Szerzej w art.  3 rozporządzenia (WE) 1081/2006. 
16 Szerzej w art.  3 rozporządzenia (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 
17 Art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 a dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94. 
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1. Transeuropejskie sieci transportowe- priorytetowe projekty określone zostały w Decyzji 
nr 1692/96/WE znowelizowanej przez Decyzję nr 884/2004/WE; 

2. Środowisko w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie 
z polityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. FS może również 
udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, natomiast w sektorze transportowym, poza 
sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i morskiego, intermodalnych 
systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, 
morskim, lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu publicznego.18 

Reasumując należy stwierdzić, iż możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych 
w realizacji polityki spójności są ogromne. Jednakże należałoby się zastanowić nad zmianą zasad 
ich rozdysponowania, skoro istnieją regiony, w których ich zastosowanie nie przyczynia się do 
niwelowania międzyregionalnych dysproporcji, tak jak chociażby włoskie Mezzogiorno. Nie należy 
się zatem zastanawiać czy polityka spójności powinna funkcjonować, ale na jakich zasadach, aby 
była jak najbardziej efektywna, a płynące z funduszy unijnych środki faktycznie przyczyniały się do 
podniesienia poziomu życia poszczególnych regionów oraz niwelowania występujących w tym 
zakresie dysproporcji. Wielu autorów na podstawie bardziej szczegółowych badań procesów 
rozwoju regionów sądzi bowiem, iż proces wzrostu nie prowadzi do konwergencji, a wręcz 
przeciwnie do dywergencji, przyczyniając się do szybszego wzrostu regionów bogatszych 
w porównaniu z sąsiadującymi biedniejszymi regionami.  
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Wyposażenie w środki trwałe według sektorów i sekcji gospodarki 

Streszczenie: W artykule przedstawiono kształtowanie się poziomu i struktury wartości brutto 
środków trwałych w poszczególnych sektorach gospodarki. Określono również, która branża 
najwięcej inwestowała w środki trwałe w sektorze publicznym i prywatnym. Stwierdzono, że sektor 
prywatny więcej inwestuje w środki trwałe, niż sektor publiczny. Największą wartością oraz 
dynamiką przyrostu wartości środków trwałych w branży prywatnej charakteryzował się przemysł, 
natomiast w sektorze publicznym największy wzrost wartości tych środków wystąpił w sekcji 
„transport i gospodarka magazynowa”. Stwierdzone tendencje w wyposażeniu sektorów w środki 
trwałe należy ocenić korzystnie. 

Słowa kluczowe: wartość i struktura środków trwałych, wyposażenie w środki trwałe w sektorze 
publicznym i prywatnym. 

Wstęp 

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne posiada środki trwałe, które są zaliczane do 
rzeczowych składników majątku trwałego. W polskim ustawodawstwie pojęcie środków trwałych 
zostało określone w ramach prawa bilansowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 
stycznia 1994r. (art. 3 ust. 1 pkt 11; art. 31; art. 32) oraz dla potrzeb podatkowych 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 6, poz. 35, i nr 14, poz.78 oraz z 1999 
r. nr 6, poz. 39, i nr 100, poz. 1175). Zgodnie z przyjętymi normami do środków trwałych zalicza się 
rzeczowe aktywa trwałe, które są kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia ich do 
gospodarowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, które stanowią 
własność lub współwłasność jednostki oraz przeznaczone na potrzeby związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, albo oddane do użytku na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej o podobnym charakterze. Pomimo, iż w dwóch oddzielnych aktach prawnych zawarte 
zostały definicje środków trwałych to ich zakres pojęciowy jest identyczny. Istotną różnicą 
pomiędzy rachunkowym i bilansowym ujęciem środków trwałych jest fakt, iż przepisy podatkowe 
nie traktują inwentarza żywego, jako środka trwałego, a jako środek obrotowy [Janasz, Janasz, 
Wiśniewska 2007, s. 79].  

Efektywne gospodarowanie środkami trwałymi wiąże się ze wzrostem potencjału 
produkcyjnego przedsiębiorstwa oraz polepszeniem wytwarzanych produktów. Szczególnie 
w przedsiębiorstwie o profilu działalności, w którym potrzeby w zakresie środków trwałych są 
duże, ich właściwa struktura i gospodarowanie nimi są jednym z warunków istnienia [Wasilewski, 
Wasilewska 2008, s. 49]. Z kolei Janasz [1993, s.17] zwrócił uwagę na optymalne wykorzystanie 
środków trwałych. Stwierdził, iż optymalizowanie wykorzystania zasobów trwałych polega na 
działaniu zmierzającym do poszukiwania postępowania najkorzystniejszego z punktu widzenia 
przyjętego kryterium, np. maksimum nadwyżki akumulacyjnej przy danych zasobach, 
największego zysku, najmniejszych nakładów, największej wydajności. Można na tej podstawie 
stwierdzić, że efektywne gospodarowanie środkami trwałymi zasadniczo wpływa na wyniki 
finansowe, a zwłaszcza na nadwyżkę finansową. W procesie działalności środki trwałe zużywają się 
i stopniowo przenoszą swoją wartość na wytworzone produkty lub świadczone usługi. Aby wyrazić 
utratę wartości środka trwałego nalicza się amortyzację,  która może przyjąć formę zużycia 
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fizycznego lub też moralnego [Martyniuk 1998, s. 57]. Zużycie fizyczne polega na utracie 
pierwotnych właściwości mechanicznych i chemicznych przez środek trwały, w wyniku czego 
środek ten nie jest w stanie spełnić wymagań przed nim stawianych [Janasz 1993, s.160]. Z kolei 
Iwin-Garzyńska [2005, s. 19] przedstawia pogląd, iż przy zużyciu ekonomicznym następuje 
umowna deprecjacja majątku trwałego, jednakże zużycie to nie musi oznaczać jednoczesnego 
zużywania się środka trwałego. Zużycie fizyczne jest to jeden z czynników, który wpływa na 
obniżenie wartości środków trwałych. Jak przedstawił Bień i Nisengolc [1983, s. 72] pomimo, że 
nastąpiło zużycie fizyczne środka trwałego, to środek ten może jednak być zdolny do dalszego 
użytkowania pomimo tego, że w znacznym stopniu utracił na wartości w wyniku zużycia 
moralnego. Podobną interpretację przedstawia Weber [1990, s. 103] podkreślając, iż amortyzacja 
jest zmniejszeniem wartości środków trwałych i związany jest z tym proces przenoszenia kosztów 
ich zużycia w koszty okresu, w którym środki te są używane.  

Zużycie środków trwałych, uczestniczących w procesie produkcji znajduje odzwierciedlenie 
w postaci amortyzacji, która w najszerszym ujęciu oznacza zmniejszenie wartości aktywów 
czynnych bilansu [Iwin, Niedzielski 2002, s. 159; Weber, Ceborska, Kufel 1993, s. 59]. Bardziej 
szczegółowo amortyzację określili Swatler [1983, s. 485] oraz Boguszewski [1979, s. 103], 
określając zużycie środków trwałych jako ruch okrężny rzeczowych składników majątku trwałego 
ze sfery produkcji do sfery podziału i obiegu oraz ponownego wprowadzania tej wartości do 
czynników produkcji, w sposób zdeterminowany specyfiką ich zużywania się. Z procesem 
umarzania majątku oraz z kosztowym aspektem amortyzacji identyfikuje się Oppitz, [1995, s. 5], 
określając tą kategorię jako pieniężne wyrażenie zużycia gospodarczego, zmniejszającego wartość 
przedmiotów majątku trwałego. Natomiast Jędrzejczak [1987, s. 5] przedstawia amortyzację jako 
zmniejszenie wartości środków trwałych wskutek ich zużywania się, starzenia oraz okresowym 
odliczaniem od wartości środków trwałych sumy odpowiadającej tym wartościom. Pod względem 
rachunkowym amortyzację określa Wojciechowski [1982, s. 264] stwierdzając, że kategoria ta 
odzwierciedla dokonywanie odpowiednich operacji ewidencyjno-kalkulacyjnych, wyrażających 
stopniowe zmniejszanie się wartości środków trwałych i powoli jej przenoszenie na wytworzone za 
pomocą tych środków produkty. Martyniuk [1999, s. 21] stwierdza, iż praktycy traktują 
amortyzację jako alokację kosztów historycznych. 

Badania produktywności środków trwałych w skali makroekonomicznej były 
przeprowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Swaltler [1973, s. 19] przeprowadził 
badania efektywności wykorzystania produkcyjnego majątku trwałego na tle wielkości dochodu 
narodowego stwierdzając, że podstawowym wskaźnikiem, odzwierciedlającym efektywność jest 
współczynnik majątkochłonności dochodu narodowego. Z kolei badania przeprowadzone przez 
Glikmana, Kotwicz-Jawor i  Żółkiewskiego [2000, s. 126] dowiodły, że struktura przyrostu środków 
trwałych w wyniku podejmowanej działalności inwestycyjnej w latach 1994-1996 zanotowała 
wzrost procesów rozwojowych w kierunku modernizacji aktywnej części aparatu wytwórczego.  

Przedsiębiorstwa rolnicze w zależności od formy prawnej działalności charakteryzują się 
zróżnicowanym udziałem aktywów trwałych w majątku. Jednak w tych przedsiębiorstwach 
korzystnym zjawiskiem jest całkowite pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, co wydatnie 
zwiększa bezpieczeństwo ich działalności [Wasilewski 2006, s. 517]. Środki trwałe w rolnictwie 
przyczyniają się do wzrostu wolumenu produkcji oraz poprawy jej jakości i różnorodności. 
Unowocześnienie technologii produkcji nasila zmiany w obrębie cech ilościowo-jakościowych 
produktów i surowców rolniczych, na które oczekują przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego 
[Zwolak 2007, s. 5-6].  

Celem opracowania jest określenie kształtowania się poziomu i struktury wartości środków 
trwałych w sektorze publicznym i prywatnym według różnych sekcji. Zostanie określona dynamika 
zmian wartości w tym zakresie, wraz z próbą oceny stwierdzonych tendencji. Należy zaznaczyć, iż 
środki trwałe wykorzystywane w procesach produkcji zachowują się niejednakowo, gdyż część 
zużywa się stopniowo, utrzymując się w wielu cyklach produkcyjnych, a część z nich całkowicie się 
zużywa i przenosi swoją wartość na wyrób gotowy. Badaniami objęto trzynaście branż, zarówno 
z sektora prywatnego, jak i publicznego. Porównano również wartość brutto środków trwałych 
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razem dla obu sektorów. Badania prowadzono na podstawie danych empirycznych z lat 2005-
2007, które pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego.  

Wyniki badań 

W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się wartości brutto środków trwałych w różnych 
sektorach. W badaniach wydzielono sektor publiczny oraz sektor prywatny. Stwierdzono, iż 
w badanym okresie wartość brutto środków trwałych systematycznie zwiększała się. W ciągu 
trzech lat wartość brutto tych środków zwiększyła się o 234 308 mln zł, tj. o 12,8 %. W sektorze 
prywatnym ogółem wartość środków trwałych wzrastała nieznacznie szybciej, niż w sektorze 
publicznym. W sektorze prywatnym w ciągu dwóch lat wartość środków trwałych wzrosła 
o 106 563 mln zł, tj. o 9,5 %, natomiast w ciągu trzech lat wzrosła o 158 483 mln zł, tj. o 14,8 %. 

Tabela 1. Wartość brutto środków trwałych według sektorów własności 

Lata 

2005 2006 2007 
Zmiana 

2006/2005 
Zmiana 

2007/2005 Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 

OGÓŁEM 1826907 100,0 1913333 100,0 2061215 100,0 147882 107,7 234308 112,8 

1)Sektor 
publiczny1 

756737 41,4 791243 41,4 832562 40,4 41319 105,2 75825 110,0 

1a) w tym 
własność 
państwowa 

414538 22,7 405341 21,2 398354 19,3 -6987 98,3 -16184 96,1 

1b) jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

342199 18,7 385902 20,2 434208 21,1 48306 112,5 92009 126,9 

2)Sektor 
prywatny 2  

1070170 58,6 1122090 58,6 1228653 59,6 106563 109,5 158483 114,8 

2a) w tym 
własność 
prywatna 
krajowa 

720000 39,4 761961 39,8 839455 40,7 77494 110,2 119455 116,6 

2b) w tym 
spółdzielnie 

350170 19,2 360129 18,8 389198 18,9 29069 108,1 39028 111,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W sektorze publicznym w ciągu dwóch lat  wartość ogółem brutto środków trwałych 
wzrosła o 41 319 mln zł, tj. o 5,2%, natomiast w ciągu trzech lat o 75 825 mln zł, tj. o 10,0 %. 
Tendencję taką należy ocenić jako korzystną zwłaszcza, że w sektorze prywatnym może być to 
odzwierciedleniem rozwoju przedsiębiorstw, w tym także małych i średnich. Podkreślenia wymaga 
dynamiczny wzrost wartości środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego o 26,9%. 
Jest to odzwierciedleniem intensywnych procesów inwestycyjnych na rzecz lokalnej społeczności. 
W przypadku własności państwowej wartość środków trwałych w ciągu trzech lat spadła o 16 184 
mln zł, tj. o 3,9 %, co przyczyniło się do zmniejszenia udziału tej pozycji w ich strukturze o 3,4 
pkt%. Udział w strukturze wartości środków trwałych brutto sektora publicznego i prywatnego był 
stosunkowo stabilny. W sektorze prywatnym w przypadku krajowej własności prywatnej wartość 
środków trwałych w ciągu trzech lat wzrosła o 119 455 mln zł, tj. o 16,6 %. Natomiast spółdzielnie 

                                                   
1 Sektor publiczny to znacząca część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie podmioty – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze celowe podległe organom 
władzy publicznej, zarówno państwowym, jak i samorządowym. 
2 Sektor prywatny to część gospodarki narodowej danego państwa, w której przedsiębiorstwa należą do 
prywatnych właścicieli. 
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odnotowały wzrost wartości środków trwałych w ciągu trzech lat o 39 028 mln zł, tj. 11,2 %. 
Generalnie można stwierdzić, że tendencje w zakresie wyposażenia w środki trwałe 
w analizowanych sektorach były korzystne. 

Tabela 2 przedstawia wartość środków trwałych w sektorze publicznym. Należy podkreślić, 
że sektor publiczny ma również zadania społeczne, dlatego inwestycje w środki trwałe są 
odmienne, niż w sektorze prywatnym. Największy wzrost wartości brutto środków trwałych 
wystąpił w sekcji transportu i gospodarki magazynowej. W ciągu trzech lat wartość środków 
trwałych zwiększyła się o 29 292 mln zł. Tak wysoki wzrost był wynikiem nie tylko dobrej 
koniunktury w gospodarce, ale również wykorzystania funduszy celowych Unii Europejskiej na 
budowę dróg. Na tę branżę gospodarki nadal powinno się przeznaczać tak duże nakłady na środki 
trwałe, gdyż występuje znaczące zapotrzebowanie na nowe inwestycje drogowe. Drugą branżą, 
która zanotowała największy wzrost wartości środków trwałych była działalność usługowa 
komunalna, społeczna i indywidualna. W tej sekcji w ciągu trzech lat odnotowano zwiększenie 
wartości środków trwałych o 9 206 mln zł, tj. o 25,8%. Na wysokim poziomie był wzrost wartości 
brutto środków trwałych w branży budowlanej. W 2007 roku w porównaniu z rokiem 2005 branża 
budowlana odnotowała zwiększenie  wartości środków trwałych o 6 924 mln zł, tj. o 103,0 %. 
Przedsiębiorstwa z tej sekcji gospodarki rozwijały się dzięki  popytowi na mieszkania. Branża 
budowlana również zawdzięcza tak duży wzrost wartości środków trwałych dobrej sytuacji 
ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa wykorzystując dobrą 
koniunkturę inwestowały w aktywa trwałe.  

W latach 2005-2007  była dobra koniunktura gospodarcza. Dlatego szczególną uwagę 
należy zwrócić na przemysł. W przypadku tej branży udział wartości brutto środków trwałych 
kształtował się na poziomie 32,0% w 2005 roku, a następnie zmniejszył się do 29,8% w 2007 roku. 
Wartość środków trwałych zwiększyła się do 247 858 mln zł, tj. o 6 068 mln zł. Jest to jednak zbyt 
mała zmiana, aby mówić o pożądanym wzroście nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. Tym 
bardziej, że w przemyśle nie wszystkie podgrupy tej sekcji odnotowały wzrost wartości brutto 
środków trwałych. W przetwórstwie przemysłowym wartość  środków trwałych w ciągu trzech lat 
spadła o 1 374 mln zł, tj. o 4,1%. Spadek ten odzwierciedla niekorzystny trend, gdyż nakłady 
inwestycyjne w środki trwałe na ten dział powinny być znacznie większe. Przedsiębiorstwa z tego 
sektora powinny zwiększać elastyczność produkcji względem nakładów inwestycyjnych w środki 
trwałe. Na wzrost wartości brutto środków trwałych w przemyśle ogółem wpłynął sektor 
„wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”. Zwiększenie wartości w 2006 
roku wynosiło 2 212 mln zł, tj. o 1,2 %, natomiast w 2007 roku o 2 713 mln zł, tj. o 1,5% oraz 
sektor „górnictwo”, w przypadku którego wzrost nakładów na środki trwałe w 2006 roku był na 
poziomie 1 848 mln zł, tj. zwiększył się 6,5 %, natomiast w 2007 roku kształtował się na poziomie 
4 729 mln zł, i zwiększył się o 16,5 %.  W rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie udział nakładów 
inwestycyjnych w środki trwałe był w poszczególnych latach zróżnicowany. W 2006 roku 
w porównaniu do 2005 roku wartość środków trwałych spadła o 27 mln zł, natomiast w 2007 roku 
w stosunku do 2005 roku wartość tych środków wzrosła o 103 mln zł. Można przypuszczać, iż 
w następnych latach nakłady inwestycyjne w środki trwałe będą się zwiększać. Podsumowując 
analizę wszystkich sekcji gospodarki w sektorze publicznym można stwierdzić, iż ogółem wartość 
brutto środków trwałych systematycznie wzrastała. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż był to 
okres bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. 
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Tabela 2. Wartość brutto środków trwałych według sekcji własności w sektorze publicznym 

Lata 

2005 2006 2007 
Zmiana 

2006/2005 
Zmiana 

2007/2005 Lp. Sekcje 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 
 
1. 

Rolnictwo 
i łowiectwo 
i leśnictwo 

15877 2,1 15850 2,0 15980 1,9 -27 99,8 103 100,7 

2. Rybactwo 140 0,1 142 0,1 101 0,1 2 101,4 -39 72,1 

3. Przemysł 241790 32,0 244739 31,0 247858 29,8 2949 101,2 6068 102,5 

3a. Górnictwo 28648 3,8 30496 3,9 33377 4,0 1848 106,5 4729 116,5 

 
3b. 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

33840 4,5 32729 4,1 32466 3,9 -1111 96,7 -1374 95,9 

 
 
3c. 

Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 
w energię 
elektryczną, gaz 
i wodę 

179302 23,7 181514 23,0 182015 21,9 2212 101,2 2713 101,5 

4. Budownictwo 6723 0,8 8699 1,1 13647 1,6 1976 129,4 6924 203,0 

5. Handel 
i naprawy 

2062 0,3 2000 0,3 2067 0,3 -62 97,0 5 100,2 

 
6. 

Hotele 
i restauracje 

1687 0,2 1801 0,3 2032 0,3 114 106,8 345 120,5 

 
7. 

Transport, 
gospodarka 
magazynowa 

230297 30,4 243159 30,7 259589 31,2 12862 105,6 29292 112,7 

 
8. 

Pośrednictwo 
finansowe 

9167 1,2 8511 1,1 8607 1,0 -656 92,8 -560 93,9 

 
9. 

Obsługa 
nieruchomości 
i firm 

64333 8,5 65535 8,3 67038 8,0 1202 101,9 2705 104,2 

 
10. 

Administracja 
publiczna 

68754 9,1 74660 9,4 77321 9,3 5906 108,6 8567 112,5 

11. Edukacja 51250 6,8 55143 7,0 59400 7,0 3893 107,6 8150 115,9 

12. Ochrona 
zdrowia, 
pomoc 
społeczna 

28969 3,8 31391 3,7 34028 4,1 2422 108,4 5059 117,5 

 
 
 
13. 

Działalność 
usługowa 
komunalna, 
społeczna 
i indywidualna, 
pozostała 

35688 4,7 39613 5,0 44894 5,4 3925 111,0 9206 125,8 

OGÓŁEM 756737 100,0 791243 100,0 832562 100,0 34506 104,6 75825 110,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 3 przedstawia wartość środków trwałych w różnych sekcjach sektora prywatnego. 
Stwierdzono, iż w sektorze tym wzrost wartości środków trwałych był na stabilnym poziomie. 
W sektorze prywatnym najwyższy wzrost wartości środków trwałych wystąpił w przypadku 
przemysłu oraz obsługi nieruchomości i firm. Dynamika wzrostu wartości środków trwałych 
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w przemyśle w ciągu trzech lat kształtowała się na poziomie od 9,1 % do 24,8%. W ciągu dwóch lat 
wartość środków trwałych powiększyła się o 29 986 mln zł, natomiast w ciągu trzech lat wartość 
nakładów inwestycyjnych zwiększyła się aż o 81 936 mln zł. Świadczy to o tym, iż przedsiębiorstwa 
z tej branży miały zamówienia na wyroby, bądź usługi. Tym bardziej, że w sekcji „przemysł” 
dynamicznie rozwijały się dwa działy: przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Przetwórstwo przemysłowe generuje 
dominującą część polskiego eksportu. Jednak duży udział eksportu w przychodach rodzi ryzyko 
uzależnienia od popytu zagranicznego. Dodatkowo przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na 
wahania kursu złotego. Z kolei duże zapotrzebowanie na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę świadczy o dobrej koniunkturze całej gospodarki. Drugą sekcją, w której 
nastąpił znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, była obsługa nieruchomości 
i firm. W ciągu dwóch lat wartość środków trwałych powiększyła się o 17 432 mln zł, a w okresie 
trzech lat o 35 676 mln zł. Dla porównania w sekcji publicznej ta sama sekcja odnotowała wzrost 
wartości środków trwałych w ciągu dwóch lat o 1202 mln zł, natomiast w okresie trzech lat 
o 2 705 mln zł. Bardzo duży wzrost nakładów na środki trwałe dotyczył budownictwa. Wartość 
brutto środków trwałych w tym przypadku zwiększyła się o 33,3%, tj. o 7 481 mln zł. Przyczyną tak 
dużych nakładów na środki trwałe było głównie udzielanie przez banki dużej ilości kredytów 
hipotecznych. Inną branżą, która zanotowała bardzo duży wzrost wartości środków trwałych był 
handel i naprawy. W ciągu trzech lat nakłady inwestycyjne w środki trwałe w tym przypadku 
zwiększyły się o 15 336 mln zł. Świadczy to o przyroście efektów produkcyjnych, towarowych czy 
usługowych. Również należy wskazać, iż w sektorze rolnictwa, wartość nakładów inwestycyjnych 
na środki trwałe w ciągu trzech lat wyniosła 5664 mln zł. Na strukturę techniczną nakładów 
inwestycyjnych ma wpływ charakter produkcji w rolnictwie. Występują w tym sektorze rodzaje 
nakładów inwestycyjnych, których nie spotykamy w żadnej innej działalności gospodarczej. 
Najmniej korzystne tendencje w zakresie wartości brutto środków trwałych dotyczyły sekcji 
„transport i gospodarka magazynowa”. W sekcji tej w ciągu dwóch lat nastąpił spadek wartości 
środków trwałych o 7 824 mln zł, tj. o 7,3 %, jednak w okresie trzech lat nastąpił nieznaczny wzrost 
wartości tych środków o 386 mln zł, tj. o 0,4 %. Ogółem w sektorze prywatnym wzrost wartość 
brutto środków trwałych w ciągu trzech lat wynosił 158 483 mln zł, czyli o 14,8 %. Reasumując 
można stwierdzić, iż w sektorze prywatnym w okresie koniunktury gospodarczej inwestowano 
w środki trwałe. 

Tabela 3. Wartość brutto środków trwałych w sektorze prywatnym 

Lata 

2005 2006 2007 
Zmiana 

2006/2005 
Zmiana 

2007/2005 Lp. Sekcje 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 
 
1. 

Rolnictwo i 
łowiectwo, 
leśnictwo 

101545 9,5 104197 9,4 107209 8,7 2652 102,6 5664 105,6 

2. 
Rybactwo 217 0,0 239 0,0 264 0,0 22 110,1 47 121,7 

3. Przemysł 330313 30,9 360299 32,2 412249 33,6 29986 109,1 81936 124,8 

3a. Górnictwo 11147 1,0 12155 1,1 14860 1,2 1008 109,0 3713 133,3 

 
3b. Przetwórstwo 

przemysłowe 
279847 26,2 302072 26,9 334855 27,3 22225 107,9 55008 119,7 

 
3c. 

Wytw.  i 
zaopatrywanie  
w energię 
elektryczną, 
gaz, wodę 

39319 3,7 46072 4,2 62534 5,1 6753 117,2 23215 159,0 

4. Budownictwo 22485 2,1 23927 2,2 29966 2,4 1442 106,4 7481 133,3 
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5. Handel i 
naprawy 

98082 9,1 102433 9,2 113418 9,2 4351 104,4 15336 115,6 

6. Hotele i 
restauracje 

12338 1,2 12860 1,2 15651 1,3 522 104,2 3313 126,9 

7. Transport, 
gosp. 
magazynowa 

107842 10,1 100018 9,0 108228 8,8 -7824 92,7 386 100,4 

8. Pośred. 
finansowe 

24192 2,3 25138 2,2 27718 2,3 946 103,9 3526 114,6 

9. Obsługa 
nieruchomości, 
firm 

352348 32,9 369780 32,6 388024 31,6 17432 105,0 35676 110,1 

10. Administracja 
publiczna 

266 0,0 287 0,0 329 0,0 21 107,9 63 123,7 

11. Edukacja 3197 0,3 3595 0,3 4010 0,3 398 112,5 813 125,4 

12. Ochrona 
zdrowia i 
pomoc 
społeczna 

5082 0,5 5692 0,5 6765 0,6 610 112,0 1683 133,1 

13. Dział. usług. 
komunalna, 
społeczna i 
ind., pozost. 

12263 1,1 13625 1,2 14822 1,2 1362 111,1 2559 120,9 

OGÓŁEM 1070170 100,0 1122090 100,0 1228653 100,0 51920 104,9 158483 114,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W tabeli 4 przedstawiono wartość brutto środków trwałych ogółem, zarówno dla sektora 
prywatnego, jak i publicznego. Najwyższy wzrost wartości środków trwałych występował 
w przemyśle. W badanym okresie wartość środków trwałych wzrosła o 88 004 mln zł, tj. o 15,4 %. 
W 2005 roku wartość środków trwałych wynosiła 572 103 mln zł, natomiast w 2007 roku 660 107 
zł. Występująca w tej branży przedsiębiorstw tendencja rosnąca odzwierciedla sytuację korzystną, 
gdyż świadczy to o rozwoju. Produkcja przemysłowa wywiera duży wpływ na inne branże 
gospodarki. Tym bardziej, że w grupie przedsiębiorstw przemysłowych najwyższy wzrost inwestycji 
w środki trwałe występował w przetwórstwie przemysłowym, a ich udział w wartości środków 
trwałych brutto ogółem  kształtował się w przedziale od 14,8% do 17,8%. Najmniejszy w tej sekcji 
wzrost wartości środków trwałych wystąpił w górnictwie. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż 
inwestycje w środki trwałe w branży górniczej wymagają znacznych nakładów, a zwrot 
z zainwestowanych środków następuje po kilkunastu latach. Wysokie nakłady inwestycyjne 
w środki trwałe były również w branży transportowej i gospodarce magazynowej. W badanym 
okresie w sekcji „transport” zanotowano wzrost wartości środków trwałych o 29 678 mln zł. Ta 
gałąź gospodarki tak duży wzrost wartości środków trwałych zawdzięcza inwestycjom z sektora 
publicznego. Kolejną branżą, w której nastąpił duży wzrost wartości środków trwałych była 
obsługa nieruchomości i firm. Nastąpiło zwiększenie udziału tej sekcji w łącznej wartości brutto 
środków trwałych w okresie trzech lat z 19,6% w 2005 roku do 22,1% w 2007 roku.  

Tabela 4. Ogółem wartość brutto środków trwałych  

Lata 

2005 2006 2007 
Zmiana 

2006/2005 
Zmiana 

2007/2005 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 
1. Rolnictwo 

i łowiectwo 
i leśnictwo 

117422 5,5 120047 6,3 123189 6,0 2625 102,2 5767 104,9 

2. Rybactwo 357 0,0 381 0,0 365 0,0 24 106,7 8 102,2 

3. Przemysł 572103 26,9 605038 31,6 660107 32,0 32935 105,8 88004 115,4 
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3a. Górnictwo 39795 1,9 42651 2,2 48237 2,3 2856 107,2 8442 121,2 

3b. Przetwórstwo 
przemysłowe 

313687 14,8 334801 17,5 367321 17,8 21114 106,7 53634 117,1 

 
3c. 

Wytwarzanie, 
zaopatrywanie w 
energię 
elektryczną, gaz, 
wodę 

218621 10,2 227586 11,9 244549 11,9 8965 104,1 25928 111,7 

4. Budownictwo 29208 1,4 32626 1,7 43613 2,1 3418 111,7 14405 149,3 

5. Handel i naprawy 100144 4,7 104433 5,5 115485 5,6 4289 104,3 15341 115,3 

6. Hotele 
i restauracje 

14025 0,6 14661 0,8 17683 0,9 636 104,5 3658 126,1 

7. Transport, 
gospodarka 
magazynowa 

338139 15,9 343177 17,9 367817 17,8 5038 101,5 29678 108,8 

8. Pośrednictwo 
finansowe 

33335 15,7 33649 1,8 36325 1,8 314 100,1 2990 109,0 

9. Obsługa 
nieruchomości i 
firm 

416681 19,6 435315 22,7 455062 22,1 18634 104,5 38381 109,2 

10. Administracja 
publiczna 

69020 3,3 74947 3,9 77650 3,7 5927 108,6 8630 112,5 

11. Edukacja 54447 2,6 58738 3,1 63410 3,1 4291 107,9 8963 116,5 

12. Ochrona zdrowia 
i pomoc 
społeczna 

34051 1,6 37083 1,9 40793 2,0 3032 108,9 6742 119,8 

13. Dział. usług. 
komunaln, 
społeczna i 
indywidualna, 
pozostała 

47951 2,2 53238 2,8 59716 2,9 5287 111,0 11765 124,5 

OGÓŁEM 2126907 100,00 1913333 100,00 2721322 100,0 147882 107,7 594415 127,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wysoki przyrost inwestycji w środki trwałe dotyczył również sekcji „handel i naprawy”. 
Branża ta zanotowała wzrost wartości środków trwałych o 15 341 mln zł. Branżą, w której 
inwestycje w środki trwałe były wysokie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym było 
budownictwo. W analizowanym okresie w sekcji tej odnotowano wzrost wartości środków 
trwałych o 14 405 mln zł. Specyfiką segmentu budownictwa jest znaczna bezwładność w reakcji na 
poprawę koniunktury. Można stwierdzić, że najpierw muszą być sygnały o wzroście 
gospodarczym, aby przedsiębiorstwa przystąpiły do inwestowania.  

W analizowanym okresie niski przyrost wartości aktywów trwałych wystąpił w rolnictwie, 
łowiectwie i leśnictwie. W ciągu dwóch lat nastąpił wzrost o 2 625 mln zł, tj. o 2,2 %, natomiast 
w okresie trzech lat o 5 767 mln zł, co odzwierciedla przyrost zaledwie o 4,9 %. Udział tej sekcji 
w łącznej wartości środków trwałych w badanych latach był stosunkowo zbliżony i wynosił około 
5,5-6,3%. Dekoniunktura w rolnictwie ograniczyła procesy inwestycyjne w tej branży. Najmniejszą 
wartość oraz najniższy przyrost wartości brutto środków trwałych dotyczył branży rybackiej. 
Wartość brutto aktywów trwałych kształtowała się odpowiednio na poziomie 357 mln zł w 2005 
roku, 381 mln zł w 2006 roku, a  w 2007 roku - 365 mln zł. Pozytywną sytuację odzwierciedla 
zachowanie stosunkowo stałego poziomu inwestycji w środki trwałe. Rybactwo jest specyficzną 
branżą ze względu na przepisy prawne i dlatego nie cieszy się zainteresowaniem wśród 
inwestorów.  
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Ogółem wartość środków trwałych w badanym okresie wzrosła o 594 415 mln zł, tj. 
o 27,9%. Świadczy to o dużych nakładach inwestycyjnych, zarówno z sektora publicznego, jak 
i prywatnego. Dzięki powiększeniu wartości środków trwałych następuje zwiększenie 
konkurencyjności całej gospodarki.   

Wnioski 

W opracowaniu określono wartość i strukturę środków trwałych brutto w różnych 
sektorach gospodarki, w tym z podziałem na sektor publiczny i prywatny. Na podstawie 
przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Przedsiębiorstwa ze względu na branżę charakteryzowały się zróżnicowaną wartością 
środków trwałych. Większe wyposażenie w środki trwałe oraz poziom nakładów 
inwestycyjnych dotyczył sektora prywatnego. W sektorze państwowym największy 
wzrost wartości aktywów trwałych wystąpił w jednostkach samorządu terytorialnego, 
natomiast w sektorze prywatnym  w krajowej własności prywatnej. Sytuacja taka jest 
korzystna, gdyż na ogół odzwierciedla ogólny rozwój kraju.  

2. Największy poziom wartości środków trwałych w sektorze publicznym stwierdzono  
w przypadku sekcji „transport i gospodarka magazynowa”. Wartość brutto środków 
trwałych w analizowanym okresie dla tej sekcji wzrosła o 29 292 mln zł, tj. o 12,7%. 
Natomiast w sektorze prywatnym najwyższy wzrost wartości środków trwałych dotyczył 
przemysłu. W tym przypadku wartość inwestycji w te środki zwiększyła się o 81 936 mln 
zł, tj. o  21,7%. 

3. We wszystkich sekcjach sektora prywatnego wartość środków trwałych zwiększyła się 
w badanym okresie o 158 483 mln zł, tj. o 14,8 %. Natomiast w sektorze publicznym nie 
we wszystkich sekcjach odnotowano wzrost wartości środków trwałych. Natomiast 
w tym sektorze ogółem wartość środków trwałych wzrosła o 75 825 mln zł,  tj. o 10%. 
Świadczy to o tym, że skala inwestycji w sektorze prywatnym była większa, niż 
w sektorze publicznym. Sytuacja taka jest korzystna, gdyż rozwój działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw stanowi źródło dochodów na wydatki inwestycyjne 
w sektorze publicznym. Środki trwałe zaangażowane w tym sektorze zwiększają 
możliwości produkcyjne, a przez to są korzystne także dla całej gospodarki kraju.  
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Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
świętokrzyskim 

Streszczenie: Celem opracowania jest określenie opinii władz samorządowych województwa 
świętokrzyskiego na temat głównych obszarów konkurencyjności kierowanych przez nie gmin. 
Badaniami objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego (101) z wyłączeniem Kielc, 
miasta na prawach powiatu. Źródłem informacji był kwestionariusz wywiadu, przeprowadzony 
z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. Władze samorządowe województwa 
świętokrzyskiego jako główne obszary konkurencyjności wskazywały najczęściej środowisko 
naturalne i walory historyczno-krajobrazowe. Zarządzający dostrzegali znaczenie takich czynników 
w kreowaniu rozwoju i budowaniu pozycji konkurencyjnej gminy jak: infrastruktura, rozwój 
oświaty, turystyki, przedsiębiorczości, aktywizacja mieszkańców na rzecz środowiska lokalnego, 
pozyskiwanie inwestorów czy podejmowanie działań promocyjnych. Rzadziej wskazywali jednak na 
te cele strategiczne do realizacji, które uzależnione są od ich bezpośredniej aktywności. 

Słowa kluczowe: gmina, samorząd, konkurencyjność. 

Wstęp 

Konkurencja jest zjawiskiem powszechnie występującym we współczesnej gospodarce. 
Odnosi się najczęściej do przedsiębiorstw lub innych podmiotów gospodarczych. W warunkach 
gospodarki rynkowej gra konkurencyjna toczy się nie tylko między podmiotami gospodarczymi, ale 
także regionami, miastami i układami lokalnymi. W grze tej biorą udział podobne mechanizmy 
i instrumenty jak w przypadku przedsiębiorstw. Termin konkurencyjność oznacza zdolność 
jednostek do osiągania zamierzonych celów ekonomicznych w toczącej się między nimi rywalizacji 
na rynku1. 

Problematyka konkurencyjności gmin może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach, 
o czym świadczy też różnorodność definicji w tym zakresie. Według Wysockiej konkurencyjność 
gminy oznacza atrakcyjność dla kapitału i firm, w celu przyciągania nowych i powstrzymywania 
odpływu dotychczasowych użytkowników, tj. firm, mieszkańców, gości2. B. Gruchman podkreśla 
znaczenie aglomeracyjnych czynników lokalizacji. Według tego autora konkurencyjność danego 
miasta wynika z jego przewagi lokalizacyjnej nad innymi miastami3. Z kolei J. Szlachta zwraca 
uwagę na rolę wewnętrznych czynników wpływających na konkurencyjność. Wśród nich wymienia 
takie jak: innowacyjność, istnienie partnerskich sieci między konkurującymi firmami, elastyczność 
i specjalizację rynku pracy oraz aktywność liderów lokalnych. Poprzez mobilizację wewnętrznych 
zasobów i sił jednostka może promować swoje terytorium, jako konkurencyjne miejsce dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i życia mieszkańców4. Klasik, Kuźnik  konkurencyjność 
regionu określa jako przewagę lub dystans w stosunku do innych regionów, tworzących wspólnie 

                                                   

1 Kamerschen D.E., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C., 1991: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, 
Gdańsk. 
2 Wysocka E., 2001: Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską. Człowiek 
i Środowisko, nr 25 (1), str.34-38. 
3 Gruchman B., 1999: Konkurencyjność Poznania i współpraca z innymi miastami, [w:] Domański R. (red.) 
Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania., „Biuletyn KPZK PAN”, z. 187, Warszawa, str. 35. 
4 Szlachta J., 1999: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, „Studia KPZK PAN, t. CV, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 15-16. 
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grupę strategiczną z punktu widzenia wyróżnionych rodzajów działalności strategicznej5.  Inne 
definicje dotyczące konkurencyjności regionów podkreślają znaczenie polityki skierowanej na 
sprzyjanie lokalnemu rozwojowi gospodarczemu.  Zalewski6 z kolei zwraca uwagę na to, że 
trwałość przewagi konkurencyjnej jest dyskusyjna i uważa, że konkurencyjność jednostki 
terytorialnej to stan nietrwałej lub względnie trwałej przewagi nad rywalami osiągany 
i utrzymywany dzięki jej wyższym walorom lokalizacji oraz większym zdolnościom 
i umiejętnościom konkurowania.  

Zdaniem Adamowicza w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego możemy 
mówić o konkurencyjności pośredniej, bezpośredniej i wspierającej7. Pośrednia konkurencyjność 
regionu może być mierzona zdolnością konkurencyjną przedsiębiorstw, a także skalą tzw. efektów 
zewnętrznych zapewnionych w danej jednostce terytorialnej. Gmina będąc wyposażona w zasoby 
na określonym terytorium oraz władzę wykonawczą staje się jednostką konkurującą z innymi 
bliskimi czy dalszymi jednostkami, mówimy wtedy o konkurencyjności bezpośredniej. Trzeci 
obszar konkurencyjności jednostek terytorialnych to ich oddziaływanie na układy ponadlokalne, 
regionalne i krajowe. W tym przypadku mamy do czynienia z konkurencyjnością wspierającą.  

Na konkurencyjność jednostki terytorialnej wpływa wiele czynników. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługują następujące8:  

 położenie i dostępność komunikacyjna,  
 osiągnięty poziom i struktura gospodarki lokalnej,  
 wyposażenie w infrastrukturę gospodarczą i społeczną,  
 chłonność i otwartość rynku lokalnego,  
 stosunki demograficzne i sytuacja na lokalnym rynku pracy,  
 stan i jakość zasobów pracy (kapitał ludzki),  
 dostępność zasobów ziemi i zasobów kapitału,  
 dostępność instytucji biznesowych i kapitał społeczny,  
 warunki życia i dobrobyt społeczny, jakość zarządzania samorządowego.  

Punktem wyjścia do planowania rozwoju i budowania pozycji konkurencyjnej jest 
identyfikacja zasobności jednostek w czynniki wzrostu oraz określenie właściwych celów 
rozwojowych na przyszłość. Trudno jest myśleć o rozwoju gminy, o konkurencyjności jednostki, 
gdy nie ma jasno określonych celów i kierunków rozwojowych9 . Instrumentem służącym temu 
celowi jest  strategia danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli wieloletni plan zawierający 
deklarację wizji rozwoju jednostki. Dokument ten pełni szereg ważnych funkcji, m.in. umożliwia 
efektywniejsze zagospodarowanie miejscowych zasobów (ludzkich, przyrodniczych, kapitałowych), 
wskazuje na słabe strony gminy, identyfikuje zagrożenia rozwoju lokalnego, zapewnia stabilny 
kierunek rozwoju, zwiększa spójność podejmowanych przez władze lokalne decyzji, jest źródłem 
informacji o procesach społeczno – gospodarczych10. Strategia gminy jest istotnym elementem 
przy staraniu się o środki finansowe z zewnątrz. Uzyskanie kredytu, bezzwrotnej dotacji z różnego 
typu fundacji, agencji i funduszy jest znacznie łatwiejsze, jeśli posiada się dobrze uzasadniony 

                                                   

5 Klasik A., Kuźnik F., 2001: Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [w:] Z. Szymla (red.), Konkurencyjność 
miast i regionów. Materiały konferencji naukowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 29. 
6 Zalewski A., 2006: Uwarunkowania stymulowania rozwoju lokalnego. Problemy Zarządzania, nr 3, s.33. 
7 Adamowicz M., 2008: Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Roczniki Naukowe SERiA, t. 
X, z. 2, s. 7. 
8 Tamże, s. 12. 
9 Kłodziński M., 1997: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Kłodziński M., Rosner A., (red.), 
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa, s. 24. 
10 Pająk K., 2007: Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń, s. 194. 
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i przemyślany plan działań11. Jednym z istotnych elementów wpływających na zdolność 
konkurencyjną gmin jest ich sytuacja finansowa oraz rozwój infrastruktury technicznej 
i społecznej. Budżet gminy jest ważnym instrumentem rozwoju lokalnego. Infrastruktura stanowi 
zarówno bazę działalności gospodarczej, jak i podstawę funkcjonowania mieszkańców danego obszaru. 
Stan wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej (sieć wodociągową, kanalizacyjną, 
gazową, drogi) czyni je bardziej lub mniej atrakcyjnymi, zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych 
inwestorów.   

Elementem budowania przewagi konkurencyjnej gminy są działania promocyjne władz 
samorządowych. Właściwa promocja gminy na zewnątrz stanowi istotny czynnik rozwoju i jest 
niezbędna w realizacji strategii gminnej, a jej bezpośrednim celem jest przyciągnięcie kapitału 
krajowego i zagranicznego12. Wiele gmin chciałoby oprzeć swoich rozwój na inwestorach 
zewnętrznych, brak im jednak wiedzy o istocie kontaktów z potencjalnymi inwestorami 
i  metodach reklamy.  

Szczególną rolę w budowaniu konkurencyjności jednostki terytorialnej odgrywają władze 
samorządowe. Aktywność władz w kreowaniu przewagi konkurencyjnej polega na wytyczaniu 
właściwych celów strategicznych dotyczących rozwoju, właściwym wykorzystywaniu 
instrumentów finansowych, rozbudowie i modernizacji infrastruktury, tworzeniu środowiska 
sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności, działalności edukacyjnej, informacyjnej 
i marketingowej. Konkurencyjność określonej jednostki terytorialnej jest więc pojęciem złożonym, 
na która składa się wiele elementów. Wśród nich ważne jest to, jak postrzegana jest dana 
jednostka terytorialna przez podmioty wewnętrzne i zewnętrzne oraz to, jaką zdolność  
konkurencyjną reprezentują podmioty funkcjonujące na jej terytorium13.  

Cele i metody badań 

Celem badań było określenie opinii zarządzających gminami województwa 
świętokrzyskiego na temat głównych obszarów konkurencyjności gmin oraz działań, jakie władze 
podejmują, w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Badania dotyczyły wszystkich gmin 
województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Kielc. Okres badań 
obejmował lata 2006-2008. Źródłem danych były informacje pozyskane z kwestionariusza 
wywiadu przeprowadzonego z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast.  

Wyniki badań 

Badanym władzom samorządowym zadano pytanie o to, czy kierowana przez nie jednostka 
samorządu posiada długofalową strategię działania. Większość badanych udzieliła odpowiedzi, iż 
taki dokument został stworzony, 12 % jednostek deklarowało brak strategii rozwoju. Na rysunku 
1 przedstawiono główne kierunki rozwoju strategicznego badanych gmin w opinii wójtów, 
burmistrzów, prezydentów. 

                                                   
11 Kłodziński M., 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, 
Warszawa, s. 24. 
12 Kłodziński M., 1997: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Kłodziński M., Rosner A., 
(red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 58. 
13 Adamowicz M., 2008: Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Roczniki Naukowe SERiA, t. 
X, z. 2, s. 11. 
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Rysunek 1. Orientacja strategiczna gmin
14

  

Źródło: Badania własne. 

Celami strategicznymi wskazywanymi najczęściej przez zarządzających były rozwój 
infrastruktury drogowej i technicznej (odpowiednio 77% i 71%), w dalszej kolejności turystyki 
i rekreacji, oświaty, bazy sportowej, instytucji kultury (59%) oraz działania związane z ochroną 
środowiska (56%). Rysunek 2 przedstawia główne obszary konkurencyjności gmin w opinii 
badanych.  
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14 wielkości nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka wskazań 
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Obszarem, który wskazywano najczęściej jako główny atut strategiczny gminy było 
środowisko naturalne (67% wskazań) oraz walory historyczno – krajobrazowe (54%). W dalszej 
kolejności była to infrastruktura techniczna (40%) oraz atrakcyjność gminy dla potencjalnych 
inwestorów (25%).  

Czynnikiem wpływającym na konkurencyjność gminy jest tworzenie warunków 
dynamizujących rozwój przedsiębiorczości. Promowanie i rozwój przedsiębiorczości może 
przyczynić się do przezwyciężenia wielu niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza w gminach wiejskich. 
Rola przedsiębiorcy staje się kluczowa w rozwoju wielu lokalnych społeczności. Na rysunku 3 
przedstawiono metody wspierania przedsiębiorczości stosowane w gminach świętokrzyskich.  
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Rysunek 3. Metody wspierania przedsiębiorczości w badanych gminach 

Źródło: Badania własne. 

W 80 % (na 96 uzyskanych odpowiedzi) gmin podejmowano działania wspierające rozwój 
przedsiębiorczości. Były to najczęściej: udzielanie informacji przedsiębiorcom (51%), promocje 
(41%), ulgi i zwolnienia z opłat rejestracyjnych (40%). 

Ważnym zadaniem władz samorządowych w urzeczywistnianiu rozwoju lokalnego, a co za 
tym idzie podnoszeniu konkurencyjności regionu powinno być pobudzanie aktywności społecznej 
mieszkańców. Na rysunku 4 przedstawiono sposoby aktywizacji mieszkańców do współudziału 
w inwestycjach gminnych, na rysunku 5 metody aktywizacji mieszkańców na rzecz środowiska 
lokalnego.  
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Rysunek 4. Metody aktywizacji mieszkańców do współudziału w inwestycjach lokalnych 

Źródło: Badania własne. 
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W 95% jednostek (na 97, które udzieliły odpowiedzi) podejmowano działania zachęcające 
mieszkańców do udziału w inwestycjach lokalnych. Najczęściej było to zachęcanie do budowy 
infrastruktury (73%), uczestnictwo w uchwalaniu planów odnowy wsi (64%), współpraca przy 
pozyskiwaniu funduszy unijnych (56%). W 44% jednostek (na 98 uzyskanych odpowiedzi) 
stworzono formalne zasady udziału mieszkańców w realizacji inwestycji gminnych. 
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Rysunek 5. Metody aktywizacji mieszkańców na rzecz środowiska lokalnego 

Źródło: Badania własne. 

Wśród metod aktywizacji mieszkańców gminy na rzecz środowiska lokalnego respondenci 
wymieniali w najczęściej informowanie i edukację mieszkańców. W dalszej kolejności były to: 
częste zebrania z ludnością (50%), tyle samo wskazań dotyczyło zrzeszania się mieszkańców 
w stowarzyszeniach i ich współudziału w realizacji przedsięwzięć gminnych. (rys. ).  

Na rysunku 6 przedstawiono rodzaje działań promocyjnych stosowane w badanych 
gminach. W 86% gmin województwa świętokrzyskiego najczęściej stosowaną metodą promocji 
była strona internetowa, w drugiej kolejności promocja prowadzona podczas organizowanych 
imprez okolicznościowych, przynależność do związku gmin oraz wydawanie gazety samorządowej, 
publikacji o gminie, broszur oraz ulotek informacyjnych.  
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Rysunek 6. Rodzaje działań promocyjnych prowadzonych w badanych gminach. 

Źródło: Badania własne. 
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Jedną z metod promowania gminy na zewnątrz są porozumienia o współpracy (tzw. gminy 
bliźniacze). Wzajemne kontakty obejmują najczęściej takie pola współpracy jak edukacja, kultura, 
sport (w szczególności wymiana młodzieży, wymiana kulturalna), a także transfer doświadczeń 
i innowacji z zakresu zarządzania gospodarką komunalną [Furmankiewicz, 2002, s. 5 – 24]. Na 89 
gmin z województwa świętokrzyskiego, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące 
współpracy z gminami partnerskimi, 47% zadeklarowało, iż podpisało taką umowę. Współpraca 
dotyczyła najczęściej wymiany młodzieży, doświadczeń, promocji gminy, współpracy turystyczno – 
sportowej, kulturalno – oświatowej oraz gospodarczej (rys. 7).  
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Rysunek 7. Formy współpracy z gminami partnerskimi w badanych gminach  

Źródło: Badania własne. 

Wspierając rozwój przedsiębiorczości, władze lokalne mogą zachęcać inwestorów 
zewnętrznych do lokalizacji inwestycji na swoim terenie. Respondentów zapytano o metody 
pozyskiwania inwestorów. Najczęściej były to działania związane z rozwojem lokalnej 
infrastruktury, stosowanie ulg i zwolnień dla potencjalnych inwestorów, rzadziej akcje promocyjne 
związane z informowaniem o stosowanych preferencjach i ułatwieniach dla inwestorów czy 
współpraca z organizacjami przedsiębiorców (rys. 8). Na 87 uzyskanych odpowiedzi w 43 
jednostkach (49%) po 2006 roku udało się pozyskać inwestora.  
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Rysunek 8. Metody pozyskiwania inwestorów w badanych gminach 

Źródło: Badania własne. 
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Wnioski 

W artykule przedstawiono opinie zarządzających gminami województwa świętokrzyskiego 
dotyczące głównych obszarów konkurencyjności gmin. Na podstawie przeprowadzonych badań 
sformułowano następujące wnioski:  

1. Większość badanych gmin województwa świętokrzyskiego posiada strategię działania, 
co należy uznać za zjawisko pozytywne. Zarządzający wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast jako najważniejsze obszary konkurencyjności wskazywali najczęściej 
środowisko naturalne i walory historyczno-krajobrazowe kierowanych przez siebie 
jednostek. Są to istotne atuty regionu świętokrzyskiego w kreowaniu rozwoju, ale 
wydaje się, że niewystarczające do osiągania przewagi konkurencyjnej w skali kraju. 

2. Władze gmin województwa świętokrzyskiego dostrzegają znaczenie takich czynników 
w kreowaniu rozwoju i budowaniu pozycji konkurencyjnej gminy jak: infrastruktura, 
rozwój oświaty, turystyki, przedsiębiorczości, aktywizacja mieszkańców na rzecz 
środowiska lokalnego, pozyskiwanie inwestorów, czy podejmowanie działań 
promocyjnych.  

3. Aktywność władz samorządowych i prowadzona przez nie polityka rozwoju decyduje 
o pozycji konkurencyjnej gminy względem innych jednostek. Z analizy celów 
strategicznych, jakie stawiają sobie zarządzający gminami, wynika, iż w mniejszym 
stopniu wskazują na te obszary działalności, których realizacja uzależniona jest od ich 
bezpośredniej aktywności (wspieranie przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów).  

4. Z badań wynika, iż należałoby dokonać strategicznego przeglądu istniejących strategii 
rozwoju pod kątem zwiększania przewagi konkurencyjnej gmin w skali kraju, a nie tylko 
na poziomie powiatu czy regionu. 
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Wpływ wybranych determinant na stopę wzrostu gospodarczego na 
przykładzie krajów Unii Europejskiej 

Streszczenie: Głównym celem artykułu była teoretyczna analiza oraz empiryczna weryfikacja 
wpływu inwestycji prywatnych, inwestycji publicznych, wydatków rządowych, współczynnika 
otwartości gospodarki oraz efektu konwergencji realnej na stopę wzrostu  gospodarczego na 
przykładzie krajów Unii Europejskiej. Analizy, ze względu na dostępność odpowiednich danych 
statystycznych, dotyczyły 25 krajów Unii Europejskiej w latach 1990-2008. 

Słowa kluczowe: zróżnicowanie wzrostu gospodarczego, determinanty wzrostu gospodarczego, 
efekt konwergencji, stopy inwestycji prywatnych, stopy inwestycji publicznych, udział wydatków 
rządowych w PKB, wskaźnik otwartości gospodarki 

1. Wstęp 

Teoria wzrostu gospodarczego stanowi jeden z filarów współczesnej makroekonomii. 
O wzroście gospodarczym mówi się jako o antidotum na współczesne problemy rozwijających się 
gospodarek, choć jeszcze niedawno zdaniem Evseya Domara  „wzrost zajmował w teorii ekonomii 
dziwne miejsce: zawsze dostrzegano go w pobliżu, dookoła, ale rzadko zapraszano go do środka” 
(Domar 1962, s.51). Współcześnie wzrost gospodarczy odnosi się zarówno do regionów, krajów, 
grupy krajów jak np. UE czy OECD, a także do całej  gospodarki światowej. Przykładem tak 
ujmowanego wzrostu gospodarczego może być praca Simona Kuznetza z 1976, pt. „Wzrost 
gospodarczy narodów”. W literaturze przedmiotu pojęcie wzrost gospodarczy „ […] oznacza 
zmiany polegające na zwiększaniu się całej gospodarki, wynikające ze zmian występujących w jej 
elementach składowych” (Woźniak 2004 s.10). Dlatego w niniejszym artykule szerzej zostaną 
omówione inwestycje oraz wydatki rządowe jako wybrane elementy składowe wzrostu 
gospodarczego. O ile rola inwestycji we wzroście gospodarczym nie budzi szerszych wątpliwości, 
o tyle wydatki rządowe nie są już tak jednoznacznie interpretowane. Wydatki rządowe stanowią 
podstawę polityki fiskalnej, która również wśród ekonomistów budzi wiele kontrowersji. Robert 
Barro zapytany, czy polityka fiskalna jest argumentacją polityczną czy ekonomiczną, odpowiada; 
„Możliwe, że można posłużyć się narzędziami ekonomicznymi w rozważaniach na temat wydatków 
państwa, ale zgadzam się, że jest to częściowo argumentacja polityczna. Bush zrezygnował 
w zasadzie z tego programu, podwyższając podatki i akceptując tym samym „więcej państwa”. 
Obecnie Clinton z zapałem realizuje ideę większego rządu. Gdy mówi, że zdobędzie się na odwagę 
podwyższenia podatków i niepokoi się z powodu zadłużenia i deficytu, to w rzeczywistości mówi, że 
podoba mu się większe państwo, być może dlatego, że uważa je za pożyteczne” (Snowdon, Vane, 
Wynarczyk 1998, s.288). Dokonując przeglądu literatury można wyciągnąć wniosek, że na wzrost 
gospodarczy może mieć wpływ zarówno wielkość ingerencji państwa, o czym wspominał Barro, jak 
również struktura wydatków publicznych oraz źródła finansowania owych wydatków. Cotis 
twierdzi, że: „przy niskim poziomie wydatków państwa wpływ niektórych ich składników na wzrost 
produkcji prawdopodobnie będzie korzystny. Wydatki rządowe i podatki niezbędne do ich 
finansowania nie mogą jednak osiągnąć poziomu, przy którym efekty negatywne zaczynają 
dominować. Może to odzwierciedlać fakt ingerencji państwa w działania, które byłyby 
wykonywane wydajniej przez sektor prywatny, lub (i) oznaczać, że system transferów publicznych 
i subwencji jest źle kierowany i niewydolny”(Cotis 2005 s. 45). Z przytoczonego cytatu wynika, że 
wydatki rządowe mogą wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wzrost gospodarczy. 

Innym, ważnym zagadnieniem jest pytanie o rozmiar sektora publicznego w gospodarce. 
Okazuje się, że w latach 80 i 90 XX wieku w większości krajów wysokorozwiniętych zwiększał się 
rozmiar sektora rządowego oraz wzrastał poziom zadłużenia publicznego brutto. Chociaż 
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w ostatnich latach trend ten uległ odwróceniu, to w większości krajów OECD udział całkowitych 
wydatków rządowych w PKB nadal mieści się między 40 a 50%. Jeżeli nadal będzie dominowała 
tendencja do ograniczania rozmiarów sektora publicznego, to doprowadzi ona do cięć oraz 
przesunięć w wydatkach rządowych. Nasuwają się pytania, które wydatki rządowe redukować, czy 
obniżać wszystkie sprawiedliwie, czy koncentrować się na cięciach nieproduktywnych wydatków 
rządowych. Wydatki takie, zgodnie z teorią, negatywnie wpływają na stopę wzrostu PKB, a także 
mogą mieć charakter substytucyjny wobec inwestycji prywatnych.  

Głównym celem opracowania jest teoretyczna analiza oraz empiryczna weryfikacja wpływu 
inwestycji prywatnych, wydatków rządowych zdezagregowanych na wydatki produktywne (te 
o charakterze inwestycyjnym) oraz nieproduktywne (te o charakterze konsumpcyjnym) na stopę 
wzrostu gospodarczego. Empiryczna weryfikacja wniosków wynikających z analiz teoretycznych, 
ze względu na dostępność odpowiednich danych statystycznych, dotyczyć będzie 25 krajów Unii 
Europejskiej w latach 1990-2008. W empirycznych równaniach stóp wzrostu gospodarczego 
oprócz inwestycji prywatnych i wydatków rządowych uwzględniono także efekt konwergencji oraz 
współczynnik otwartości gospodarek będący średnią geometryczną z udziału eksportu i importu 
w PKB. 

2. Inwestycje i wydatki rządowe a wzrost gospodarczy w wybranych teoretycznych 
modelach makroekonomicznych 

W ostatnich latach problematyka wzrostu gospodarczego stała się bardzo szybko 
rozwijającym obszarem ekonomii. Renesans zainteresowania tą tematyką wynika z tego, iż szereg 
badań teoretycznych i empirycznych związanych jest również z kwestią wyboru właściwej polityki 
ekonomicznej. Polityka taka, zdaniem wielu ekonomistów, powinna ewaluować od polityki 
stabilizacyjnej w kierunku polityki prowzrostowej. Niewątpliwie z zagadnieniem prowzrostowej 
polityki ekonomicznej związana jest jedna z kluczowych, a zarazem bardziej kontrowersyjnych, 
kwestii dotyczącej roli państwa w gospodarce. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w praktyce 
gospodarczej ekonomiści nie są zgodni, co do roli oraz skuteczności interwencjonizmu 
państwowego. Na kwestię tę, w ironiczny sposób, zwracał uwagę Milton Friedman twierdząc, że: 
„Nic nie tworzy tak wielu miejsc pracy dla ekonomistów, co kontrola i interwencja ze strony 
państwa. Dlatego wszystkich ekonomistów cechuje schizofrenia: ich dyscyplina naukowa, 
wywodząca się od Smitha, każe im faworyzować rynek; ich własny interes każe im faworyzować 
interwencję. W efekcie znaczna część środowiska ekonomistów była zmuszona godzić te dwie 
przeciwstawne siły przez faworyzowanie rynku w ogólności i przeciwstawianie się mu 
w konkretnych przypadkach” (Wojtyna 1992, s. 353). Zdaniem Wojtyny zagadnienie roli państwa 
w gospodarce należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach (Wojtyna 1992, s. 355): 
 ekonomicznej roli państwa zaangażowanego w próby regulowania procesów 

gospodarczych (np. poprzez stosowanie polityki fiskalnej i pieniężnej), 
 ekonomicznej roli państwa rozumianej jako wielkość sektora publicznego w danym kraju. 

Należy jednak podkreślić, iż nie zawsze zmiany w obu tych płaszczyznach muszą zachodzić 
jednocześnie1. Z tego też powodu Wojtyna proponuje rozważać kwestię ekonomicznej roli 
państwa w aspekcie regulacyjnym i realnym. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że aspekty te 
często są wobec siebie zależne i nawzajem się uzupełniają. Błędem byłoby bowiem rozważać 
regulacyjną rolę państwa bez ponoszenia określonych wydatków, które niewątpliwie związane są 
z aspektem realnym. Obydwa te aspekty są równie ważne i pozwalają na analizę wpływu państwa 
na gospodarkę.  

                                                   
1 Przykładem często podawanym w literaturze jest Japonia, w której stosunkowo niski udział wydatków 
państwa w PKB związany jest z dość dużym zakresem i skutecznością regulacyjnego interwencjonizmu 
państwowego (por. Milewski 2004, s. 399, Wojtyna 1992, s. 355). Ponadto Wojtyna (2001, s. 25) stwierdza, że 
„efektywne państwo może bowiem sprawować szeroki zakres funkcji przy relatywnie niewielkim sektorze 
publicznym”. 
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W niniejszym artykule analizie poddano wybrane modele makroekonomiczne, które 
uwzględniają zarówno wpływ wydatków rządowych jak i inwestycji prywatnych na stopę wzrostu 
gospodarczego. Analizowano zarówno modele krótkookresowe (model IS-LM, model Mundella-
Fleminga) oraz długookresowe modele wzrostu gospodarczego (model Barro, model Ramseya-
Cassa-Koopmansa (RCK), oraz zaproponowane przez Tokarskiego rozszerzenia modelu Mankiwa-
Romera-Weila (MRW). Ważniejsze wnioski wynikające z modeli teoretycznych można 
podsumować następująco: 

 Na gruncie analiz krótkookresowego modelu IS-LM wzrost wydatków rządowych może 
w krótkim okresie powodować wzrost PKB. Jednak ważne jest tu także kształtowanie się 
podaży pieniądza. Jeżeli bowiem bank centralny pozostawi podaż pieniądza na 
niezmienionym poziomie, to ekspansja fiskalna prowadzi do wzrostu stopy procentowej 
i w konsekwencji do efektu wypierania inwestycji prywatnych przez wydatki rządowe. 
Natomiast, gdy wraz ze wzrostem wydatków rządowych bank centralny zwiększy podaż 
pieniądza, to doprowadzi do wzrostu PKB, natomiast stopa procentowa może pozostać 
na niezmienionym poziomie. W takim przypadku efekt wypierania inwestycji 
prywatnych przez wydatki rządowe będzie minimalny bądź nie wystąpi wcale. 

 W modelu Mundella-Fleminga oprócz równowagi rynku towarowego i pieniężnego 
brana jest pod uwagę także równowaga bilansu płatniczego oraz mobilność kapitału. 
Jeżeli kapitał jest na tyle mobilny, że nawet niewielkie zmiany stopy procentowej 
powodują znaczne przemieszczanie się kapitału, to zwiększone wydatki rządowe nie 
wymagają aby bank centralny zwiększał podaż pieniądza. Dzieje się tak dlatego, że podaż 
pieniądza wzrośnie przez napływ kapitału z zagranicy. W modelu tym o możliwości 
wystąpienia efektu wypierania inwestycji prywatnych przez wydatki rządowe decyduje 
przede wszystkim skłonność kapitału do mobilności oraz system kursu walutowego 
(stały lub płynny). Im wyższy poziom mobilności kapitału, tym mniejsze szanse na 
wystąpienie efektu wypierania. 

 W analizowanych modelach krótkookresowych (tj. modelu IS-LM i modelu Mundella-
Fleminga) nie jest ważna struktura wydatków rządowych. Wynika to przede wszystkim 
z popytowego charakteru tych modeli. Na kształtowanie się popytu globalnego wpływ 
ma zarówno popyt konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. Z tego powodu w modelach tych 
pomija się aspekt dezagregacji wydatków rządowych na konsumpcyjne i inwestycyjne. 

 W modelu RCK wydatki rządowe mają charakter wyłącznie wydatków konsumpcyjnych 
i nie wpływają na wielkość przyszłego produktu. Wydatki sektora rządowego wpływają 
jednak pośrednio przez podatki, z których są finansowane, na ograniczenie budżetowe 
gospodarstw domowych. Wyższy poziom podatków prowadzi do ograniczeń konsumpcji 
bądź oszczędności gospodarstw domowych. Ważne, w modelu RCK, jest też to, czy 
zwiększone wydatki rządowe mają charakter trwały, czy też przejściowy. Jeżeli wzrost 
wydatków rządowych ma charakter trwały, to poprzez podatki prowadzi do obniżenia 
poziomu konsumpcji i oszczędności a gospodarka przechodzi na niżej położoną ścieżkę 
wzrostu gospodarczego. Natomiast gdy zwiększone wydatki rządowe mają charakter 
przejściowy a gospodarstwa domowe są w stanie przewidzieć czas powrotu wydatków 
rządowych do swojego pierwotnego poziomu, to gospodarstwa domowe wyższe podatki 
finansują ze swoich wydatków kapitałowych. Może to zatem prowadzić do efektu 
wypierania inwestycji prywatnych przez zwiększone wydatki rządowe. 

 Model RCK wyjaśnia wpływ zwiększonych wydatków rządowych na inwestycje 
i konsumpcję jednak nie do końca wyjaśnia kwestię wpływu wydatków rządowych na 
wzrost gospodarczy. 

 Z modelu Barro (1988) płynie natomiast wniosek, że wydatki rządowe mogą zarówno 
pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Barro 
rozpatruje bowiem produktywne i nieproduktywne wydatki rządowe. Produktywne 
wydatki rządowe podwyższają produktywność inwestycji prywatnych, przez co 
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pozytywnie wpływają na stopę wzrostu gospodarczego. Z kolei nieproduktywne wydatki 
rządowe nie są ujmowane w funkcji produkcji i powodują obniżenie dochodów 
rozporządzalnych gospodarstw domowych, co prowadzi do spadku tempa wzrostu 
gospodarczego. W modelu Barro pozytywny wpływ wydatków rządowych na wzrost 
gospodarczy zależał będzie od struktury owych wydatków rządowych. 

 Rozważając rozszerzony model MRW, dochodzi się do wniosku, że im wyższe są stopy 
inwestycji w kapitał rzeczowy (K) i ludzki (H) (sektora prywatnego i publicznego), tym 
wyżej położona jest długookresowa ścieżka wzrostu gospodarczego. W modelu tym 
rozważa się jedynie wydatki inwestycyjne sektora publicznego, pomijana jest natomiast 
kwestia konsumpcyjnych wydatków rządowych. Rozważane są też stopy fiskalizacji 
gospodarki. Wynika z nich, iż z punktu widzenia wzrostu gospodarczego istnieje 
możliwość wystąpienia wysokiej stopy fiskalizacji gospodarki, prowadzącej do wysokiego 
położenia ścieżki wzrostu gospodarczego. Jednak w takim przypadku sektor budżetowy 
musi charakteryzować się wyższą stopą inwestycji przynajmniej w jeden z rozważanych 
w modelu zasobów kapitału, przy co najmniej równej stopie inwestycji w drugi zasób 
kapitału. W przeciwnym wypadku, gdy sektor prywatny charakteryzuje się wyższymi 
stopami inwestycji w zasoby K i H, to z punktu widzenia wzrostu gospodarczego 
korzystniejsza jest niższa stopa fiskalizacji gospodarki( por. Tokarski 2005 rozdz. IV-V). 

3. Wyniki analiz statystycznych 

Porównując stopy inwestycji publicznych i prywatnych oraz udział konsumpcyjnych 
wydatków rządowych w PKB można zauważyć, że zdecydowanie najniższym poziomem 
charakteryzują się inwestycje finansowane ze środków publicznych. Wśród gospodarek unijnych 
jedynie gospodarki czeska, estońska, irlandzka oraz litewska zanotowały około 5% stopy inwestycji 
publicznych (Czechy i Litwa 5,0%, Estonia i Irlandia 5,3%). W pozostałych krajach Unii Europejskiej 
zmienna ta kształtowała się między 4,6% (Polska) a 1,1% (Austria). Udział inwestycji publicznych 
w PKB zdecydowanie odbiegał (co do wielkości) od stóp inwestycji prywatnych oraz od udziału 
konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB. Relacje pomiędzy analizowanymi stopami 
inwestycji prywatnych i publicznych oraz udziałem konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB 
przedstawiono w tab. 1.  

Z danych umieszczonych w tabeli 1. wynika, że stopy inwestycji prywatnych były zbliżone 
do wielkości udziału konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB. W 2008 roku gospodarki: 
austriacka, cypryjska, estońska, hiszpańska, litewska, łotewska, słowacka i słoweńska 
charakteryzowały się nieznacznie wyższym udziałem inwestycji prywatnych w PKB niż 
konsumpcyjne wydatki rządowe. Pozostałe gospodarki w analizowanym roku, charakteryzowały 
się wyższym udziałem konsumpcyjnych wydatków rządowych  w PKB od stóp inwestycji 
prywatnych. 

Tabela 1. Stopy inwestycji prywatnych, publicznych oraz udział konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB 
w krajach Unii Europejskiej w 2008 r. 

Kraj 
Stopy inwestycji 

prywatnych 
Stopy inwestycji 

publicznych 

Udział konsumpcyjnych 
wydatków rządowych  

w PKB 

Austria 20,70% 1,10% 18,25% 

Belgia 20,90% 1,70% 23,14% 

Cypr 20,30% 3,00% 18,68% 

Czechy 18,90% 5,00% 20,29% 

Dania 19,10% 1,80% 26,51% 

Estonia 24,00% 5,30% 19,76% 

Finlandia 18,00% 2,60% 22,11% 
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Francja 18,70% 3,20% 23,16% 

Grecja 16,50% 2,90% 16,83% 

Hiszpania 25,00% 3,80% 19,11% 

Holandia 16,90% 3,50% 25,06% 

Irlandia 16,40% 5,30% 17,21% 

Litwa 20,20% 5,00% 19,14% 

Luksemburg 15,70% 3,60% 15,97% 

Łotwa 25,40% 4,00% 19,99% 

Malta 13,30% 2,50% 20,80% 

Niemcy 17,50% 1,50% 18,13% 

Polska 17,50% 4,60% 18,54% 

Portugalia 19,50% 2,20% 20,69% 

Słowacja 23,90% 2,00% 17,18% 

Słowenia 24,60% 4,30% 17,94% 

Szwecja 16,20% 3,30% 26,43% 

Węgry 18,10% 2,80% 21,34% 

Wielka Brytania 14,50% 2,30% 21,87% 

Włochy 18,70% 2,20% 20,23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych United Nations Statistics Division oraz Eurostatu. 

Najwyższe stopy inwestycji prywatnych przekraczające 25% PKB odnotowano 
w gospodarce hiszpańskiej i łotewskiej, natomiast najniższą stopą inwestycji prywatnych w 2008 
roku charakteryzowała się gospodarka maltańska (13,3%). Analizując udział konsumpcyjnych 
wydatków rządowych w PKB można zauważyć, że najwyższe wartości tej zmiennej przekraczające 
25% PKB odnotowano gospodarkach: duńskiej (26,51%), holenderskiej (25,06%) oraz szwedzkiej 
(26,43%). Najniższe udziały konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB odnotowano 
w Luksemburgu (15,97%) oraz w Grecji (16,83%). 

Statystyczne analizy wpływu stóp inwestycji prywatnych, inwestycji publicznych, 
konsumpcyjnych wydatków rządowych, efektu konwergencji oraz współczynnika otwartości na 
stopy wzrostu PKB per capita w latach 1990–2008 prowadzone były w następujących grupach2: 

1. grupa UE25 obejmująca kraje tzw. starej Unii Europejskiej (UE15) oraz dziesięciu nowych 
członków, którzy wstąpili do struktur unijnych 1 maja 2004 r. (UE10); 

2. grupa UE15, w której znajdują się kraje z ugruntowaną gospodarką rynkową; 
Biorąc pod uwagę wnioski płynące z rozważań teoretycznych, wpływ stóp inwestycji 

prywatnych, publicznych, konsumpcyjnych wydatków rządowych oraz efektu konwergencji  na 
stopę wzrostu PKB per capita można zbadać szacując parametry następującego równania:  
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  (1) 

gdzie: itY - to produkcja mierzona PKB, wyrażona w USD według parytetu siły nabywczej (dalej 

PPP) z 2001 roku  w gospodarce i (i = 1, 2, 3, …25) w roku t (t = 0, 1, …18, odpowiadające okresowi 

1990-2008), lub w okresie t w przypadku agregacji danych; itN - to liczba mieszkańców kraju 

                                                   

2 Celem wyeliminowania krótkookresowych wahań koniunkturalnych analizowanych zmiennych 
makroekonomicznych, estymacji dokonano na danych rocznych i pięcioletnich. 
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i w roku t; it

it

Yln( )
N

 - to stopa wzrostu realnego PKB per capita; t - to zmienna 

czasowa3; 0  - to stała bez bezpośredniej interpretacji ekonomicznej; 1 0   jest stałą 

wynikającą z oddziaływania stopy postępu technicznego w sensie Harroda; PitI , BitI , CitG  - to 

odpowiednio stopy inwestycji publicznych, prywatnych oraz udział konsumpcyjnych wydatków 

rządowych w PKB w i-tej gospodarce w okresie t; 2 3 4, , 0    to ceteris paribus parametry 

mierzące siłę wpływu odpowiednio stóp inwestycji publicznych, prywatnych i konsumpcyjnych 

wydatków rządowych na stopę wzrostu PKB na mieszkańca; 5 (0;1)   to parametr określający 

siłę efektu konwergencji, iloraz 1 5/   jest stopą postępu technicznego w sensie Harroda, zaś 

it to składnik losowy.  

W celu uwzględnienia przestrzennego zróżnicowania stóp wzrostu gospodarczego 
równanie (1) rozszerzono korzystając z procedury dywersyfikacji stałej (fixed effect) (szerzej na 
temat fixed effect por. Pindyck, Rubinfeld 1991, s. 223-226): 
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gdzie jd  jest zmienną zerojedynkową dla j-tej gospodarki niebazowej. Natomiast oszacowane 

parametry j  można interpretować ekonomicznie następująco. O ile 0  w równaniu (1) to 

stała, o tyle 0 w równaniu (2) jest stałą jedynie dla gospodarki bazowej4. Parametry j  

pozwalają ustalić o ile badana gospodarka osiągała ceteris paribus wyższe (niższe) stopy wzrostu 
gospodarczego od gospodarki bazowej, gdyby charakteryzowała się takimi samymi wartościami 
zmiennych objaśniających jak gospodarka bazowa. Pozostałe parametry interpretuje się 
analogicznie jak w równaniu (1).  
Ponadto równanie (2) rozszerzono wprowadzając współczynnik otwartości gospodarki (Wit)  
będący średnią geometryczną udziału eksportu i importu w PKB: 
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3 Pomijając zmienną czasową w równaniach stopy wzrostu gospodarczego przyjmuje się założenie, iż 
długookresowa stopa wzrostu PKB per capita powinna być równa zeru. Wprowadzenie do równania stopy 
wzrostu PKB per capita zmiennej czasowej wynika przede wszystkim z założeń neoklasycznego modelu wzrostu 
Solowa. W modelu tym długookresowa stopa wzrostu gospodarczego powinna być równa dodatniej stopie 

postępu technicznego w sensie Harroda. Oznacza to, że iloraz parametrów 1  (stojącego przy zmiennej 

czasowej) i  5  (mierzącego siłę efektu konwergencji) w równaniach stóp wzrostu gospodarczego (1), (2) i (3)  
można traktować jako pewną aproksymację stopy harrodiańskiego postępu technicznego.  
4 Gospodarką bazową w grupie UE25 jest gospodarka czeska, która wśród badanych  krajów uzyskała  

największe (co do modułu) wartości bezwzględne statystyk t-Studenta przy parametrze j  dywersyfikującym 
stałą w równaniu (2). W grupie UE15 gospodarką bazową jest gospodarka irlandzka, która w analizowanym 
okresie charakteryzowała się największymi stopami wzrostu gospodarczego spośród krajów piętnastki.  
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gdzie: parametr 6  określa siłę wpływu otwartości gospodarki na stopę wzrostu gospodarczego. 

Pozostałe parametry interpretuje się analogicznie jak w równaniach (1) i (2). 
Wyniki estymacji równań (2) i (3) MNK zestawiono w tab. 2-3. 
Z oszacowanych parametrów równań (2) i (3) można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Najlepsze rezultaty estymacji parametrów funkcji (2) i (3) uzyskano w grupie UE15, 
w której wszystkie zmienne objaśniane istotnie statystycznie wpływały na zmienną 
objaśnianą. Co więcej, w grupie tej wyniki estymacji zarówno na danych rocznych 
i pięcioletnich dokładnie pokrywają się z wnioskami płynącymi chociażby 
z teoretycznego modelu Barro. Z oszacowań parametrów równania (2) na danych 
rocznych wynika ceteris paribus, iż wzrost stopy inwestycji publicznych o 1 punkt 
procentowy podnosił stopę wzrostu PKB per capita o prawie 0,71 punktu procentowego, 
natomiast taki sam wzrost stopy inwestycji prywatnych podnosił stopę wzrostu 
gospodarczego o ok. 0,24 punktu procentowego. Wynika stąd, że zarówno inwestycje 
publiczne, jak i prywatne pozytywnie wpływały na stopę wzrostu gospodarczego, 
natomiast wzrost udziału konsumpcyjnych wydatków rządowych w PKB o 1 punkt 
procentowy powodował spadek stopy wzrostu gospodarczego o 1,06 punktu 
procentowego.  

 W grupie krajów o ugruntowanej gospodarce rynkowej negatywny wpływ 
konsumpcyjnych wydatków rządowych na stopę wzrostu gospodarczego był słabszy 
w przypadku danych pięcioletnich. Podobną tendencję można zauważyć analizując 
wpływ efektu konwergencji na zmienną objaśnianą, gdyż ceteris paribus wzrost poziomu 
PKB per capita o 1 punkt procentowy obniżał stopy wzrostu gospodarczego o 0,16 
punktu procentowego dla danych rocznych i o 0,12 punktu procentowego w okresach 
pięcioletnich. Zmiany te mogą wynikać z silniejszego oddziaływania wahań cyklu 
koniunkturalnego w krótkim okresie. 

 Ponadto w grupie krajów o ugruntowanej gospodarce rynkowej stopa wzrostu PKB per 
capita była objaśniana przez zaproponowane zmienne objaśniające w około 40 % dla 
danych rocznych i ok. 66% dla danych pięcioletnich. Wartości skorygowanego 
współczynnika determinacji w oszacowaniach dla grupy UE25 były niższe i wyniosły 
odpowiednio ok., 29% dla danych rocznych i prawie 50% dla okresów pięcioletnich. 

 Wprowadzając współczynnik otwartości gospodarki do estymowanych równań uzyskano 
wzrost siły wpływu inwestycji prywatnych na stopę wzrostu gospodarczego w grupie 
krajów UE15 zarówno dla estymacji rocznych jak i na danych pięcioletnich. 

 Ponadto we wszystkich grupach po wprowadzeniu do estymowanych równań 
współczynnika otwartości uzyskano zmniejszenie negatywnego wpływu konsumpcyjnych 
wydatków rządowych na stopę wzrostu gospodarczego.  

 Wprowadzenie współczynnika otwartości miało istotny wpływ również na wzrost 
parametru mierzącego siłę efektu konwergencji. 

Tabela 2. Zmienna objaśniana – stopa wzrostu PKB per capita (dane roczne) 

Grupa krajów 

UE25 UE15 zmienna 

(2) (3) (2) (3) 

Stała 
1,716894 
(0,0000) 

1,766946 
(0,0000) 

1,727482 
(0,0000) 

1,815011 
(0,0000) 

Austria 
0,112702 
(0,0000) 

0,098521 
(0,0000) 

0,023270 
(0,0137) 

0,035754 
(0,0008) 

Belgia 
0,136476 
(0,0000) 

0,142185 
(0,0000) 

0,056327 
(0,0000) 

0,049879 
(0,0001) 

Cypr 
0,069980 
(0,0000) 

0,056850 
(0,0007) 

- - 
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Czechy - - - - 

Dania 
0,176865 
(0,0000) 

0,166853 
(0,0000) 

0,112630 
(0,0000) 

0,118777 
(0,0000) 

Estonia 
-0.081801 
(0,0000) 

-0,0744353 
(0,0000) 

- - 

Finlandia 
0,138894 
(0,0000) 

0,122358 
(0,0000) 

0,054805 
(0,0000) 

0,066642 
(0,0000) 

Francja 
0,135285 
(0,0000) 

0,114196 
(0,0000) 

0,054624 
(0,0000) 

0,069805 
(0,0000) 

Grecja 
0,004518 
(0,7376) 

-0,022238 
(0,2239) 

-0,092392 
(0,0000) 

-0,075288 
(0,0000) 

Hiszpania 
0,028810 
(0,0345) 

0,004857 
(0,7812) 

-0,047665 
(0,0000) 

-0,01503 
(0,0028) 

Holandia 
0,152087 
(0,0000) 

0,156357 
(0,0000) 

0,077962 
(0,0000) 

0,071500 
(0,0000) 

Irlandia 
0,108273 
(0,0000) 

0,108312 
(0,0000) 

- - 

Litwa 
-0,101488 
(0,0000) 

-0,106620 
(0,0000) 

- - 

Luksemburg 
0,211174 
(0,0000) 

0,239709 
(0,0000) 

0,090270 
(0,0000) 

0,072864 
(0,0000) 

Łotwa 
-0,109608 
(0,0000) 

-0,119025 
(0,0000) 

- - 

Malta 
0,023454 
(0,0794) 

0,031676 
(0,0223) 

- - 

Niemcy 
0,110841 
(0,0000) 

0,089737 
(0,0001) 

0,017987 
(0,0433) 

0,035892 
(0,0016) 

Polska 
-0,045714 
(0,0073) 

-0,067364 
(0,0007) 

- - 

Portugalia 
0,012867 
(0,2758) 

-0,005760 
(0,6926) 

-0,058228 
(0,0000) 

-0,050334 
(0,0000) 

Słowacja 
-0,038932 
(0,0047) 

-0,035829 
(0,0093) 

- - 

Słowenia 
0,028655 
(0,0398) 

0,023084 
(0,1015) 

- - 

Szwecja 
0,176857 
(0,0000) 

0,166810 
(0,0000) 

0,107775 
(0,0000) 

0,111417 
(0,0000) 

Węgry 
0,006669 
(0,5952) 

0,007913 
(0,5268) 

- - 

Wielka Brytania 
0,137489 
(0,0000) 

0,114178 
(0,0000) 

0,037933 
(0,0002) 

0,057698 
(0,0056) 

Włochy 
0,107731 
(0,0000) 

0,082511 
(0,0003) 

0,011186 
(0,1709) 

0,032543 
(0,0056) 

t 
0,005603 
(0,0000) 

0,006169 
(0,0000) 

0,003791 
(0,0000) 

0,003578 
(0,0000) 

IP 
0,654277 
(0,0261) 

0,620287 
(0,0342) 

0,705657 
(0,0085) 

0,779229 
(0,0035) 

IB 
0,600964 
(0,0000) 

0,577193 
(0,0000) 

0,236525 
(0,0011) 

0,279508 
(0,0002) 

GC 
-0,575183 
(0,0001) 

-0,660535 
(0,0000) 

-1,057085 
(0,0000) 

-0,927135 
(0,0000) 

ln (Y-1/N-1) 
-0,185562 
(0,0000) 

-0,185139 
(0,0000) 

-0,160133 
(0,0000) 

-0,175211 
(0,0000) 
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Wit - 
-0,055147 
(0,0314) 

- 
0,048456 
(0,0115) 

R2 
Skor. R2 

0,337 
0,286 

0,345 
0,293 

0,426 
0,381 

0,441 
0,395 

Liczba obserwacji 405 264 
Gospodarka bazowa Czechy Czechy Irlandia Irlandia 

W nawiasach podano poziom istotności statystyki t-Studenta. 

Tabela 3. Zmienna objaśniana – stopa wzrostu PKB per capita (dane pięcioletnie) 

Grupa krajów 

UE25 UE15 zmienna 

(2) (3) (2) (3) 

Stała 
0,815707 
(0,0031) 

0,801063 
(0,0038) 

1,326828 
(0,0000) 

1,412449 
(0,0000) 

Austria 
0,043267 
(0,0425) 

0,049427 
(0,0279) 

0,001342 
(0,8753) 

0,017298 
(0,0470) 

Belgia 
0,065809 
(0,0073) 

0,064214 
(0,0090) 

0,025004 
(0,0263) 

0,011798 
(0,2776) 

Cypr 
0,042135 
(0,0015) 

0,048679 
(0,0014) 

- - 

Czechy - - - - 

Dania 
0,095671 
(0,0024) 

0,100769 
(0,0017) 

0,065489 
(0,0001) 

0,071345 
(0,0000) 

Estonia 
-0,019731 
(0,2432) 

-0,023275 
(0,1809) 

- - 

Finlandia 
0,085647 
(0,0001) 

0,093614 
(0,0001) 

0,029144 
(0,0015) 

0,048618 
(0,0000) 

Francja 
0,080591 
(0,0003) 

0,090440 
(0,0003) 

0,024867 
(0,0130) 

0,049686 
(0,0000) 

Grecja 
-0,000820 
(0,9393) 

0,010310 
(0,5349) 

-0,083433 
(0,0000) 

-0,054285 
(0,0000) 

Hiszpania 
0,002333 
(0,8244) 

0,012034 
(0,4295) 

-0,052060 
(0,0000) 

-0,027383 
(0,0005) 

Holandia 
0,083076 
(0,0008) 

0,082653 
(0,0008) 

0,038159 
(0,0009) 

0,028132 
(0,0103) 

Irlandia 
0,065832 
(0,0000) 

0,066059 
(0,0000) 

- - 

Litwa 
-0,022477 
(0,2632) 

-0,020157 
(0,3199) 

- - 

Luksemburg 
0,111860 
(0,0001) 

0,102068 
(0,0008) 

0,060039 
(0,0000) 

0,034619 
(0,0048) 

Łotwa 
-0,040281 
(0,0352) 

-0,037295 
(0,0548) 

- - 

Malta 
0,017221 
(0,0759) 

0,014995 
(0,1346) 

- - 

Niemcy 
0,045769 
(0,0259) 

0,055028 
(0,0173) 

-0,003849 
(0,6266) 

0,022229 
(0,0154) 

Polska 
-0,003159 
(0,8468) 

0,006325 
(0,7467) 

- - 

Portugalia 
0,000395 
(0,9621) 

0,008156 
(0,7467) 

-0,063329 
(0,0000) 

-0,050375 
(0,0000) 

Słowacja 
-0,027080 
(0,0128) 

-0,029320 
(0,0088) 

- - 

Słowenia 
0,016821 
(0,1092) 

0,019442 
(0,0,0752) 

- - 
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Szwecja 
0,119651 
(0,0000) 

0,125526 
(0,0000) 

0,065450 
(0,0000) 

0,073345 
(0,0000) 

Węgry 
0,021702 
(0,0111) 

0,021567 
(0,0117) 

- - 

Wielka Brytania 
0,074274 
(0,0007) 

0,084824 
(0,0007) 

0,0154777 
(0,0766) 

0,046427 
(0,0000) 

Włochy 
0,049156 
(0,0108) 

0,060342 
(0,0091) 

-0,008349 
(0,2122) 

0,025327 
(0,0066) 

t 
0,002611 
(0.0015) 

0,002382 
(0,0057) 

0,002773 
(0,0000) 

0,002229 
(0,0000) 

IP 
-0,013262 
(0,9689) 

-0,021279 
(0,9501) 

0,566403 
(0,0388) 

0,473591 
(0,0667) 

IB 
0,582396 
(0,0000) 

0,607402 
(0,0000) 

0,236805 
(0,0009) 

0,279508 
(0,0002) 

GC 
-0,467499 
(0,0040) 

-0,435317 
(0,0016) 

-0,714106 
(0,0000) 

-0,485977 
(0,0000) 

ln (Y-1/N-1) 
-0,088362 
(0,0017) 

-0,089298 
(0,0016) 

-0,124258 
(0,0000) 

-0,143646 
(0,0000) 

Wit - 
0,022405 
(0,3785) 

- 
0,076040 
(0,0000) 

R2 
Skor. R2 

0,541 
0,493 

0,542 
0,491 

0,655 
0,621 

0,697 
0,664 

Liczba obserwacji 305 204 
Gospodarka bazowa Czechy Czechy Irlandia Irlandia 

W nawiasach podano poziom istotności statystyki t-Studenta. 

 We wszystkich grupach istotną rolę odgrywał efekt konwergencji. W oszacowaniach 
rocznych silniejszy efekt konwergencji charakteryzował grupę UE25 natomiast dla 
oszacowań na danych pięcioletnich zauważono silniejszy wpływ wartości PKB per capita 
z roku poprzedniego na bieżącą stopę wzrostu gospodarczego w grupie UE15. 

 Efekt konwergencji nie musi być jedynie rezultatem prawa malejącej produktywności 
krańcowej kapitału, w którym podstawowym czynnikiem określającym jego tempo są 
inwestycje. Jeżeli bowiem kraje różnią się istotnie zasobem technologii, to 
o konwergencji decyduje nie tylko tempo akumulacji kapitału ale również powiększanie 
zasobu wiedzy. Powiększanie zasobu wiedzy może odbywać się poprzez tworzenie 
własnych innowacji lub poprzez imitację technologii (dyfuzję technologii) stosowanych 
w innych krajach. Proces konwergencji można zatem próbować wyjaśniać w kategoriach 
innowacji i efektu imitacji, a nie tylko poprzez proces akumulacji kapitału. Innowacje 
pozwalają na osiąganie wysokich stóp wzrostu gospodarczego krajom, które znajdują się 
na granicy technologicznej. Ich efektem jest zatem proces dywergencji, czyli oddalania 
się krajów najbardziej zaawansowanych technologicznie od krajów słabiej rozwiniętych. 
Z kolei efekt imitacji technologii prowadzi do konwergencji. Ważna jest tu zatem kwestia 
luki technologicznej. Takie spojrzenie na efekt konwergencji przez pryzmat procesów 
innowacji i imitacji technologii dopuszcza możliwość wystąpienia efektu dywergencji, 
czego nie uwzględnia model neoklasyczny. W ujęciu luki technologicznej efekt imitacji 
okazuje się podstawowym czynnikiem determinującym efekt konwergencji 
i harrodiańską stopę postępu technicznego. W tym celu, zgodnie z założeniami równania 
(1), (2) i (3) oszacowano stopy postępu technicznego, które zestawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4. Szacunki harrodiańskich stóp postępu technicznego w krajach UE 

Oszacowane harrodiańskie stopy postępu technicznego w (%) 
UE25 UE15 Dane 

(2) (3) (2) (3) 
roczne 3,02 3,33 2,36 2,04 
pięcioletnie 2,96 2,67 2,23 1,55 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie tabel 2-3. 

Z założeń wzrostu zrównoważonego oraz malejących produktywności krańcowych 
czynników produkcji wynika, iż ów postęp techniczny jest w stanie skutecznie przeciwdziałać 
spadkowej tendencji produktywności z czynników przy danych funkcjach produkcji (por. Blaug 
1994, s. 484-485, Barro 1997, s. 316). Płynie stąd wniosek, iż w krajach, w których efekt 
konwergencji silniej wpływa na stopę wzrostu gospodarczego, oszacowana stopa harrodiańskiego 
postępu technicznego powinna osiągać wyższe wartości. Wyższymi wartościami postępu 
technicznego powinny zatem charakteryzować się kraje biedniejsze, gdyż poprzez efekt imitacji są 
w stanie osiągać wyższe stopy postępu technicznego od bogatszych gospodarek grupy UE15, przez 
co powodują zmniejszanie się luki technologicznej i szybciej mogą dogonić pod względem poziomu 
dobrobytu ekonomicznego kraje bogatsze. Łatwiej bowiem importować i wdrażać technologię 
stosowaną w innych krajach niż generować nowe innowacje. Stąd wyższe stopy harrodiańskiego 
postępu technicznego w grupie krajów UE25 niż w grupie UE15, co wynika, z faktu iż w grupie 
UE25 znajdują się również kraje biedniejsze, które charakteryzują się, poprzez imitację technologii, 
wyższymi stopami postępu technicznego niż kraje „starej Unii”. 

4. Podsumowanie 

Wzrost gospodarczy niewątpliwie przyczynia się do poprawy warunków życia ludności, 
oraz ma duży wpływ na kształtowanie się innych zmiennych makroekonomicznych np. wielkości 
zatrudnienia, bezrobocia czy popytu na pracę. Zapewnienie stabilnego poziomu długookresowego 
wzrostu gospodarczego wymaga zaangażowania znacznych zasobów kapitału i wiedzy w procesy 
inwestycyjne. Rozwój współczesnych gospodarek zależy bowiem od procesów akumulacyjnych 
i adaptacyjnych. Zdolność akumulacyjna gospodarki związana jest przede wszystkim z zasobem 
kapitału, który może być wykorzystany na finansowanie inwestycji. Zdolność adaptacyjna to 
umiejętność dostosowania do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
gospodarowania, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. O ile w krótkim okresie zdolność 
akumulacyjna może występować bez zdolności adaptacyjnej, o tyle w długim okresie zdolność 
adaptacyjna jest determinowana przez zdolność do akumulacji kapitału i wiedzy. Oznacza to, że 
gospodarki są w stanie szybciej dostosować się do zmieniających warunków gospodarowania, 
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, osiągając określony poziom inwestycji, co 
niewątpliwie wpływa na kształtowanie się stopy wzrostu gospodarczego. 

Na proces wzrostu gospodarczego oraz akumulacji kapitału wpływa także państwo poprzez 
politykę fiskalną. Wpływ ten może mieć charakter wielostronny, obejmujący z jednej strony 
gromadzenie dochodów, w dużej mierze pochodzących z podatków, z drugiej strony związany 
z polityką wydatków budżetowych. Państwo poprzez politykę podatkową i wydatkową realizuje 
cele społeczno-gospodarcze wynikające z pełnionych funkcji: redystrybucyjnej, alokacyjnej czy 
stabilizacyjnej. Coraz częściej funkcja stabilizacyjna rozumiana jest w szerszym zakresie jako 
oddziaływanie na gospodarkę w celu jej stabilizacji oraz pobudzania wzrostu gospodarczego (por. 
Barczyk 2004, s. 144). Pobierając podatki państwo ogranicza dochody rozporządzalne ludności, 
które mogą być skonsumowane lub zaoszczędzone. Ma to wpływ na zmniejszenie wielkości 
popytu globalnego oraz ogranicza prywatne oszczędności, które mogą być wykorzystane na 
finansowanie inwestycji. Z kolei poprzez wydatki rządowe państwo może pośrednio lub 
bezpośrednio wpływać na kształtowanie stopy wzrostu PKB per capita. Bezpośredni wpływ polega 
na dokonywaniu przez państwo wydatków o charakterze inwestycyjnym (inwestycji publicznych), 
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które mogą wpływać pobudzająco zarówno na stopę wzrostu gospodarczego (czego dowodzą 
prowadzone w artykule analizy empiryczne), jak również na produktywność inwestycji 
prywatnych. Pośredni wpływ polega natomiast na oddziaływaniu wydatków rządowych na 
wielkość popytu globalnego. Wzrost popytu może powodować zwiększenie skłonności podmiotów 
prywatnych do inwestowania. Jednakże zwiększenie wydatków rządowych może prowadzić do 
efektu powiększającego się deficytu budżetowego. W konsekwencji może to doprowadzić do 
rywalizacji o kapitał pomiędzy sektorem prywatnym a państwowym, czego skutkiem będzie efekt 
wypierania inwestycji prywatnych przez wydatki sektora rządowego.  
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Znaczenie sektora bankowego na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych 

Streszczenie: Na skutek intensyfikacji procesów integracji i globalizacji rynków kapitałowych oraz 
rozwoju bankowości, banki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) 
stały się jej ważnym elementem. Banki występują tu bowiem zarówno jako emitent, pośrednik, 
gwarant, inwestor, jak również ich akcje są notowane giełdzie. Wraz z nasilającą się konkurencją 
spółek z sektora bankowego może następować problem związany z analizą i oceną tych instytucji, 
pod względem osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. Celem opracowania było przedstawienie 
oraz ocena zmian w znaczenia sektora bankowego na WGPW. Do realizacji celu przeprowadzono 
analizę materiałów empirycznych oraz wykorzystano metody taksonomiczne.   

Słowa kluczowe: banki komercyjne, stopy procentowe, indeksy giełdowe. 

Wstęp 

Zarówno sektor bankowy, jak i rynek akcji należą do najważniejszych segmentów rynku 
finansowego. Powiązania pomiędzy tymi rynkami mogą być ważne nie tylko ze względów 
teoretycznych, poprzez które weryfikują teorie naukowe, ale również praktycznych, gdyż 
dostarczają informacji odnośnie możliwych struktur inwestycyjnych. W swoich działaniach bank 
centralny oddziałuje na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego1, głównie poprzez politykę 
stóp procentowych. W okresach spowolnienia gospodarki, w ramach łagodnej polityki 
monetarnej, poziom stóp jest obniżany. Natomiast w czasie zbyt intensywnego wzrostu 
gospodarczego, poprzez restrykcyjną politykę, stopy podwyższa się, dodatkowo tłumiąc 
niepożądany przyrost inflacji.   

Wyniki dotychczasowych badań nad zachowaniami inwestorów giełdowych2 dotyczących 
decyzji związanych z inwestycją kapitałów, wskazują, iż inwestorzy z reguły inwestują na giełdzie 
w czasie realizowania przez bank centralny łagodnej polityki monetarnej. Oczekując tym samym 
poprawy sytuacji ekonomicznej w gospodarce w przyszłości3 i tym samym wzrostu stóp zwrotu 
z indeksów giełdowych. Odwrotnie jest w przypadku realizacji polityki restrykcyjnej przez bank 
centralny, kiedy inwestorzy obawiając się spowolnienia gospodarki rezygnują z dodatkowych 
inwestycji na rynku giełdowym. Kolejne badania z tego zakresu potwierdziły, iż łagodna polityka 
pieniężna sprzyja wystąpieniu hossy na giełdzie, natomiast polityka restrykcyjna prowadzi 
do bessy4.  

Przesłanki powiązań pomiędzy rynkiem giełdowym, a bankowym głównie opierają się na 
analizie korelacji pomiędzy stopami zwrotów akcji oraz głównymi stopami bankowymi. 
W literaturze analiza zależności pomiędzy tymi grupami zmiennych głównie bazuje na modelu 
wyceny akcji5, która jest równa bieżącej wartości skorygowanej o ryzyko dywidendzie oraz 
zdyskontowanej o odpowiednie stopy procentowe. Z tego typu modeli wynika ujemna zależność 
pomiędzy stopami zwrotu z akcji, a stopami procentowymi. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem stóp 
procentowych, maleje stopa zwrotu z akcji i odwrotnie. Sytuacja ta może wynikać m.in. ze wzrostu 
                                                   
1 Harris H. S., FED Bena Bernanke, Studio Emka, Warszawa 2009, s. 65. 
2 Badania tego typu zostały przeprowadzone m.in. przez W. Białek, A. Szyszka, E. Łon (UE Poznań).  
3 Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, PWN, Warszawa 2008, s.134.  
4 Łon E., Polityka budżetowa i pieniężna, a koniunktura na rynku akcji, [w:] Ostrowska E. (red.), Rynki 
finansowe – Mikrofinanse, Wydawnictwo Kwartalnika Pieniądze i Więź, Sopot 2009, s. 29-30.  
5 Opracowania z tego zakresu: Campbell, Ammer (1993), Stiler, Belltratii (1992).  
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kosztu kapitału obcego, na przykład w postaci kredytów, których brak redukuje inwestycje 
przedsiębiorstw, obniża konsumpcję gospodarstw domowych, jak również powoduje przesunięcie 
inwestorów z rynku akcji na rynek obligacji6. Mechanizm wzajemnych powiązań rynków 
kapitałowego i bankowego, jest jednak bardziej złożony i powinien dodatkowo uwzględniać 
sprzężenie zwrotne. Stopy procentowe z jednej strony wynikają z aktywności gospodarczej, 
z drugiej zaś poprzez inwestycje oddziałują na nią. Ponadto stopień powiązań tych rynków może 
się zmieniać w zależności od poziomu awersji inwestorów do ryzyka podejmowanego 
w inwestycje na giełdzie, rodzaju stóp procentowych, jak również w zależności od horyzontu 
czasowego uwzględnionego w analizie. W przypadku długich okresów, najczęściej między stopami 
występują ujemne korelacje, natomiast przy analizie krótkich horyzontów czasowych relacje te są 
dodatnie7.  

Cel i metody  

Głównym celem opracowania jest określenie kierunku i siły oddziaływania rynku 
pieniężnego, reprezentowanego przez banki na rynek kapitałowy w Polsce. Analiza powiązań 
pomiędzy tymi rynkami ma znaczenie w możliwości predykcji cen, kształtowaniu wyborów 
inwestycyjnych inwestorów giełdowych, jak również określeniu konsekwencji zmian polityki 
monetarnej na rynek giełdowy. Powiązania pomiędzy wybranymi rynkami zostały zbadane m.in. 
na podstawie stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego8 (NBP) oraz wartości indeksu giełdowego WIG9. Okres 
badawczy obejmował lata 2001 – 2008. Wszystkie wyliczenia zostały wykonane na programie 
STATISTICA 9.  

W badaniach wykorzystane zostały głównie metody ekonometryczne oraz analiza opisowa. 
Wśród metod wielowymiarowej analizy zbiorów zmiennych zastosowana została analiza 
kanonicza, która jest uogólnieniem regresji wielorakiej na dwóch zbiorach zmiennych. Koncepcje 
analizy kanonicznej, które zostały opracowane w latach 1935-36 przez H. Hotellinga, sprowadzają 
się do badania zależności pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych, gdzie celem jest znalezienie 
nowych syntetycznych wskaźników – tzw. sum pojedynczych wag, mierzących zmienność danej 
zmiennej z wykorzystaniem pozostałych zmiennych  w tych zbiorach10. Wagi te dobierane są tak, 
by końcowe sumy ważone (zmienne kanoniczne) z analizowanych zbiorów były ze sobą 
maksymalnie skorelowane, w celu spełnienia warunku – maksymalnego skorelowania 
oszacowanych modeli.  

Wyniki badań  

W celu odpowiedzi na pytanie czy polityka stóp procentowych wpływa na zróżnicowanie 
stóp zwrotu z indeksu giełdowego WIG, w pierwszym kroku dokonana została analiza statystyczna. 
Do znalezienia zakresu oraz kierunku zależności pomiędzy wybranymi grupami zmiennych 

                                                   

6 Stiller R.J., Beltratti A.E., Stock Prices and Bond Yields: Can Their Co-movements be Explained in terms of 
Present Value Models?, “Journal of Monetary Economics” 1992, Vol. 30 no. 1 , p. 41-42.  
7 Apella S.R., Chen S., Interest Rate Sensitivity of Bank Stock Returns: Specyfication Effect and Structural 
Changes, “Journal of Financial Research” 1990, Vol. 13, No. 2, p. 149.  
8 Stopa referencyjna, inaczej stopa interwencyjna, repo) określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny 
(NBP) organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje otwartego rynku polegają na 
zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu 
przywrócenia równowagi na rynku. Stopa referencyjna jest podstawową stopą procentową w Polsce,  ustalaną 
przez RPP. 
9 WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, typu dochodowego, uwzględniający przy wyliczaniu jego wartości ceny 
zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów 
Wartościowych (GPW) w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony 
jest od 16.04.1991 r. Dane pochodzą ze strony WWW: http://www.money.pl/gielda/archiwum/indeksy/. 
10 Hill T., Lewicki P., Statistics. Method and Applications, The United States of America, Tulsa 2005, p.  72. 
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zastosowano analizę kanoniczną. Zrezygnowano natomiast z analizy regresji wielorakiej, ze 
względu na fakt, iż przedmiotem badania jest zbiór zmiennych zależnych, które rozpatrywane 
w oddzielnych modelach regresji wielorakiej dawałby zniekształcony obraz analizowanego 
zagadnienia. Natomiast wykorzystanie analizy kanonicznej pozwoli na znalezienie informacji 
dotyczących zakresu oddziaływania zbiorów zmiennych niezależnych {X1, X2, …, Xp} na zbiór 
zmiennych zależnych {Y1, Y2, …, Yp}, jak również umożliwia oszacowanie optymalnej liczby 
zmiennych w danym zbiorze do wyjaśnienia zmienności zmiennych zależnych11. Przy szacowaniu 
modeli, w celu uproszczenia, założono, iż NBP, realizując politykę monetarną, uwzględnia 
interakcje między różnymi sektorami rynku finansowego w Polsce.  

W celu spełnienia podstawowych założeń analizy kanonicznej o wielowymiarowych 
rozkładach normalnych, w kroku pierwszym zbadano normalność rozkładów analizowanych 
zbiorów zmiennych. PW kolejnych krokach obliczono wagi kanoniczne, które opisują wkład 
poszczególnych zmiennych do zmiennej kanoniczne. Następnie wyznaczono ładunki czynnikowe, 
określające korelację każdej zmiennej ze zmienną kanoniczną. Na koniec wyliczona została 
wariancja wyodrębniona oraz redundancja, z informacją ile procent wariancji wyjaśnia średnio 
dana zmienna kanoniczna w analizowanym zbiorze danych12.  

W tabeli 1 przedstawione zostały wartości wag kanonicznych pomiędzy wybranymi 
zmiennymi. Wagi te pozwalają na poznanie struktury zmiennych kanonicznych. Im większa 
wartość bezwzględna wagi, tym większy jest jej wkład w wyjaśnienie zmienności zmiennej 
zależnej. Na podstawie uzyskanych wyników  otrzymano dwie pary zmiennych kanonicznych, 
reprezentujących powiązania dwóch zbiorów danych w ramach analizowanego modelu. 

Pierwsza zmienna kanoniczna:  
U1 = -1,02 S_lombardowa + 0,01 S_depozytowa  
V1 = -1,01 WIG-20 + 0,01 S_rent_OOR 
Druga zmienna kanoniczna: 
U2 = 2,11 S_lombardowa -2,35 S_depozytowa  
V2 = -0,45 WIG-20 -1,1 S_rent_OOR 
W przypadku pierwszej zmiennej kanonicznej największe wartości bezwzględne mają 

zmienne stopa lombardowa (1,02) oraz WIG-20 (1,01). Oznacza to, iż korelacja pomiędzy 
indeksem WIG-20 a ustaloną stopą lombardową wpłynęła na powstanie pierwszej korelacji 
kanonicznej pomiędzy zbiorami danych. Zmienne stopa depozytowa (2,35) i stopa rentowności 
operacji otwartego rynku (1,1) mają z kolei największy wkład do drugiej zmiennej kanonicznej. 

Tabela 1. Wartości wag kanonicznych  

Wagi kanoniczne – prawy zbiór Wagi kanoniczne – lewy zbiór 
Zmienna U1  U2  Zmienna V1 V2 
S_lombardowa* -1,021  2,110 WIG-20  -1,010 -0,446 
S_depozytowa**   0,011 -2,345 S_rent_OOR***   0,010 -1,091 

    *) Stopa lombardowa 
  **) Stopa depozytowa  
***) Stopa rentowności 7 dniowych operacji otwartego rynku  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 

Do zbadania istotności statystycznej zmiennych kanoniczych wybrano test Chi kwadrat 
(Chi^2). Wartość tego testu i poziom prawdopodobieństwa (poziom p) poniżej 0,05 wskazuje na 
istotność danej zmiennej. Testy istotności zmiennych kanonicznych przedstawia tabela 2. Kolumna 
pierwsza w tabeli 2 przedstawia warianty poziomów istotności zmiennych bez wyłączania z analizy 
zmiennych (wariant - 0) oraz po wykluczeniu (wariant - 1).  W wariancie 0 – poziom p poniżej 

                                                   
11 Ibidem, p.  71-72. 
12 Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, StatSoft, Kraków 2007, s. 22.  
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0,0001 wskazuje, iż przynajmniej jedna z oszacowanych dwóch zmiennych kanonicznych 
jest statystycznie istotna. Po wykluczeniu z analizy jednej ze zmiennych – wariant 1 – poziom p był 
wyższy od przyjętego progu (0,05) i wynosił 0,861. Świadczy to o nieistotności pierwszej 
z oszacowanych zmiennych kanonicznych (U1 i V1). W kolejnym kroku analizy wyliczono 
kanoniczne ładunki czynnikowe, stanowiące wyliczone korelacje pomiędzy zmiennymi 
kanonicznymi a zmiennymi zawartymi w analizowanych zbiorach (tabela 3). Największy ładunek 
kanoniczny dla zmiennej pierwszej (U1  V1) ma zmienna WIG-20 (1,01) w prawym zbiorze 
i zmienna S_lombardowa (0,99) w zbiorze lewym. W przypadku drugiej zmiennej kanonicznej (U2  
V2), wysoki ładunek ma zmienna S_rent_OOR (0,91). Wartości ładunków oscylujące na  wysokim 
poziomie około 1, świadczą o wzajemnym wysokim wpływie tych zmiennych na siebie.  

Tabela 2. Test istotności zmiennych kanonicznych  

Zmienne usunięte  Kanoniczne R Kanoniczne R^2 Chi^2 df Poziom p 
0 0,99 0,99 553,89 4 0,0001 
1 0,17 0,28 2,94 1 0,0861 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 

Tabela 3. Kanoniczne ładunki czynnikowe i redundancje dla wybranych zmiennych  

Prawy zbiór 
Struktura czynników Wariancja wyodrębniona  

Zmienna U1  V1 U2  V2  Wariancja Redundancja 
S_lombardowa -0,99 -0,01 U1 0,907 0,902 
S_depozytowa -0,90 -0,43 U2 0,093 0,003 

Lewy zbiór 
WIG-20 -1,01 -0,01 V1 0,581 0,578 
S_rent_OOR 0,41 -0,91 V2 0,419 0,012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 

Do oceny oszacowanych modeli, wykorzystano kwadrat korelacji (tj. współczynnik 
determinacji), który odzwierciedla udział wariancji jednej zmiennej wyjaśnionej przez drugą 
zmienną. Tak więc po podniesieniu wartości ładunków czynnikowych, reprezentujące korelację do 
kwadratu, wyliczony zostanie udział wariancji danej zmiennej wyjaśnionej przez zmienną 
kanoniczną. Po obliczeniu, dla wybranej zmiennej kanonicznej, średniej z tych udziałów po 
wszystkich zmiennych, otrzymamy wariancję wyodrębnioną, która wraz z całkowitą redundancją 
traktowana jest jako wskaźnik ogólnych korelacji między dwoma zbiorami danych.  

W tabeli 4 przedstawiono wartości wariancji wyodrębnionej, oszacowane dwie zmienne 
kanoniczne wyodrębniają 100% wariancji zarówno z lewego, jak i prawego zbioru. Całkowita 
redundancja stanowi sumę redundancji dla wszystkich zmiennych kanonicznych w przypadku 
prawego zbioru w około 60% indeks WIG20 oraz stopa operacji otwartego rynku wyjaśnia 
zmienność stóp lombardowej i depozytowej. I odwrotnie  w przypadku zbioru lewego – zmienność 
indeksów giełdowych została wyjaśniona w około 90% za pomocą zmiennych stopa lombardowa 
oraz depozytowa banku centralnego.  

Oszacowane zmienne kanoniczne charakteryzują się dosyć wysokim poziomem istotności 
statystycznej, jak również wysokim poziomem wyjaśnienia zmienności jednej grupy zmiennych, za 
pomocą drugiej grupy zmiennych (odpowiednio 60 i 90%). 

Tabela 4. Podsumowanie analizy kanonicznej dla wybranych zmiennych  

 Prawy zbiór Lewy zbiór 
Liczba zmiennych 2 2 
Wariancja wyodrębniona  100,00% 100,00% 
Całkowita redundancja  59,01% 90,46% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
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Wybrane stopy zwrotu z indeksów giełdowych za lata 2001-2008, dodatkowo 
charakteryzowały się zbieżnością z miernikiem wzrostu gospodarczego – tempem wzrostu 
produkty krajowego brutto (PKB). Dodatnie stopy zwrotu występowały w latach, kiedy tempo 
wzrostu PKB przekraczało 5 p.p., natomiast przy ujemnych stopach zwrotu, tempo PKB oscylowało 
w granicach 1,5-1,7 p.p. Informacje te dodatkowo potwierdzają słuszność wyboru indeksów 
giełdowych, jako wskaźnika informującego o sytuacji ekonomicznej na polskim rynku finansowym.  

Wnioski 

Głównym celem opracowania było określenie kierunku i siły oddziaływania rynku 
pieniężnego, reprezentowanego przez banki na rynek finansowy w Polsce. Na podstawie 
przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy ekonometrycznej sformułowano 
następujące wnioski:   

1. Oszacowane zmienne kanoniczne charakteryzują się dosyć wysokim poziomem 
istotności statystycznej, jak również wysokim poziomem wyjaśnienia zmienności jednej 
grupy zmiennych (stopa lombardowa i depozytowa), za pomocą drugiej grupy 
zmiennych (stopa referencyjna i indeks WIG20), odpowiednio 60 i 90%. Co wskazuje, iż 
dobór zmiennych do analizy był zarówno poprawny, jak i trafny.  

2. Potwierdzono, iż zarówno łagodna, jak i restrykcyjna polityka stóp procentowych 
realizowana przez NBP w długim okresie czasu, ma wpływ na wysokość stóp zwrotu 
z podstawowego indeksu giełdowego, WIG, wybranego do przeprowadzenia analizy. Tak 
więc inwestorzy, dążąc do jak najwyższych stóp zwrotu powinni uwzględniać decyzje 
zmian wysokości stóp procentowych realizowanych przez RPP.   
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Koncepcja modelowego tworzenia rzeczywistości gospodarczej banków 
spółdzielczych w Polsce 

Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję badań nad tworzeniem rzeczywistości gospodarczej 
banków spółdzielczych. Zwrócono uwagę, że gospodarkę kapitałową banku wyznacza model 
szacowania kapitału wewnętrznego, jako narzędzie wyznaczania kapitału na pokrycie ryzyka 
banku spółdzielczego. Określono, że jest on elementem autoreferencyjnego systemu zarządzania 
ryzykiem, gdzie działania samoorganizacyjne banku umożliwiają tworzenie modelu, 
z wykorzystaniem obowiązujących reguł systemu bankowego. Zwrócono uwagę, że działania 
samoorganizacyjne banku odpowiadają założeniom teorii systemów społecznych. Samą zaś 
koncepcje tworzenia modelu szacowania kapitału wewnętrznego odniesiono do teorii rozsądnego 
konstruktywizmu. 

Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, model szacowania kapitału wewnętrznego, autoreferencyjny 
system zarządzania ryzykiem. 

1. Wprowadzenie 

Systemowa koncepcja gospodarowania kapitałem wpisuje działania organizacyjne banków 
spółdzielczych w teorię systemów społecznych, a konstrukcja modelu szacowania kapitału 
wewnętrznego odpowiada założeniom teorii konstruktywizmu. 

Badania podejmowane w ramach ujęcia systemowego mają na celu poznanie własności 
wysoko zorganizowanych systemów i ich elementów. Teoria systemów otwiera perspektywy 
interdyscyplinarne modelowego badania sposobu tworzenia rzeczywistości gospodarczej. 
Wykorzystanie teorii systemów dostarcza ram pojęciowych dla wiedzy i umożliwia praktyczne 
zarządzanie1. W zarządzaniu bankiem może dotyczyć zarządzania ryzykiem.  

Stosowanie przez banki spółdzielcze odpowiedniego modelu szacowania kapitału 
wewnętrznego stanowi podstawę gospodarowania kapitałem banku2. Dlatego punktem wejścia 
dla prowadzonych badań jest założenie, że tworzenie rzeczywistości gospodarczej banków 
spółdzielczych w Polsce opiera się na wielkości kapitału, odpowiedniej do ryzyka działalności 
banku. Założenie to znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych, które narzucają bankom 
konieczność określenia i utrzymywania poziomu kapitału wewnętrznego adekwatnego do ryzyka3. 
Model szacowania kapitału wewnętrznego jest tworzony na bazie narzuconych reguł 
zewnętrznych, a także uwzględnia wewnątrzbankowe zasady zarządzania ryzykiem. W ocenie 
gospodarowania kapitałem konieczne jest zbadanie sposobu systemowego działania banków. 
Zatem tworzenie rzeczywistości gospodarczej banków spółdzielczych polega na szacowaniu 
i utrzymywaniu wielkości kapitałów własnych, odpowiedniej do poziomu identyfikowanego 
w działalności banku ryzyka, co określa się w ekonomii pojęciem adekwatności kapitałowej.  

                                                   
1 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, (przekł.) M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 66-67 oraz 86 – 88. 
2 Banki spółdzielcze w Polsce, (red.) Dawid Strumiński i Dariusz Twardowski, Biuro Bankowości Spółdzielczej 

GINB, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Komisja Nadzoru Bankowego, 
Warszawa, marzec 2006 r., s. 41. 

3 Art. 128 Ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, Dz. U. nr 42, poz. 272. 
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2. Socjologiczne teorie systemu a sposób organizacyjnego działania banku  

Polski system bankowy jest pojmowany w ekonomii jako układ stosunków i organizacji, 
który kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą4. Pojęcie systemu 
bankowego odnosi się zarówno do instytucji bankowych, jak i zasad ich działania w funkcjonalnym 
otoczeniu instytucjonalnym5. Badania ekonomiczne podejmują problem systemowego 
funkcjonowania banków, lecz nie odwołują się do teorii socjologicznych. Odnoszą się do badania 
systemów rządzących działalnością gospodarczą, podczas kiedy w socjologii wykorzystuje się 
teorie systemów społecznych.  

Celem zastosowania teorii socjologicznych do badań modelowego tworzenia 
rzeczywistości gospodarczej banków spółdzielczych jest wpisanie banku spółdzielczego 
w środowisko regulacji systemowych krajowych i unijnych. Hipotezą badawczą jest, że teorie 
ekonomiczne przedstawiające liczbowe wartości systemowe działalności ujmują systemowo 
działalność konkretnych banków, lecz niewystarczająco analizują teoretyczne założenia 
funkcjonowania banku spółdzielczego jako systemu w środowiskach wewnętrznym 
i zewnętrznym.  

Wykorzystując teorię systemów społecznych w badaniach nad tworzeniem rzeczywistości 
gospodarczej banków spółdzielczych w Polsce, można odwołać się do dwóch koncepcji badań: do 
teorii złożoności systemu i do teorii różnicowania systemowego.6 W obu tych teoriach polski 
system bankowy należy interpretować jako możliwość tworzenia systemu całościowego. Wówczas 
odpowiednio wyodrębnia się poszczególne elementy systemu bankowego, traktując je jako 
poszczególne banki spółdzielcze, bądź konstytuuje się banki spółdzielcze jako subsystemy 
w systemie całościowym. W obu teoriach polski system bankowy jako system całościowy uzyskuje 
funkcję zewnętrznego środowiska dla poszczególnych banków spółdzielczych, a działalność 
wewnątrzorganizacyjną każdego banku wyznaczają przepisy prawne, które pełnią rolę reguł 
systemowych determinujących funkcjonowanie banków, ujednolicając sposób organizacyjnego ich 
działania.  

Do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych w kategoriach systemów zmierzają metody badania 
w teorii systemów społecznych o założeniach strukturalno-funkcjonalnych. Ten wariant ogólnej 
teorii systemów kładzie szczególny nacisk na aspekt konstruktywny analizy systemowej, jak 
również na fakt, że przedmiotem tej analizy nie są wyniki osiągnięte przez naukę, lecz sam proces 
działalności naukowej7. Założenia strukturalno-funkcjonalnej teorii systemów społecznych oraz 
założenia parametrycznej teorii systemów z powodzeniem mogą być wykorzystane do 
interpretacji zjawisk i procesów rządzących działalnością banku spółdzielczego.  

3. Metoda systemowej analizy zarządzania ryzykiem banku spółdzielczego 

Szczególną rolę w tworzeniu rzeczywistości gospodarczej banku spółdzielczego przypisuje 
się systemowi zarządzania ryzykiem. W badaniach nad modelowym tworzeniem rzeczywistości 
gospodarczej system zarządzania ryzykiem jest integralną częścią całościowego systemu 
zarządzania bankiem i ma charakter systemu autoreferencyjnego. Wobec tego, oprócz badania 
adekwatności kapitałowej metodami ekonomii i statystyki, sensownym wydaje się zastosowanie 

                                                   
4 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, wyd. XIII, New York 1989, s. 833-834. 
5 Solarz J.K.., Koncepcje rozwoju systemów bankowych, NBP, Warszawa 1996, s. 29. 
6 Luhmann N., Systemy społeczne, (przekł.) Michał Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007; 

Уёмов A., Сaрaева И., Цофнaс A., Загальна mеорiя cumceм для гyмaнimapiїв, A. Ujomow, I. Sarajewa, 
A. Cofnas, Ogólna teoria systemów dla humanistów, Wydawnictwo Universitas Rediviva, PTU – Biblioteka 
Dialogu, 2001. 

7 Blauberg I.W.,. Sadowski W.N, Judin E.G., Koncepcje systemowe we współczesnej nauce, [w:] Problemy 
metodologii badań systemowych, (red.) S. May, (tłum.) mgr inż. Eugenia Kyparisis, Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa 1973, s. 10, s. 27.  
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koncepcji badań systemowych opracowanej w socjologii. Socjologiczne metody badań 
systemowych zastosowane do analizy rzeczywistości gospodarczej banków spółdzielczych 
zmierzają do ustalenia, w jakim zakresie model szacowania kapitału wewnętrznego banku 
respektuje ujednolicone zasady działalności organizacyjnej banków spółdzielczych w polskim 
systemie bankowym. Umożliwia też ocenę modelu przez nadzór bankowy według jednolitych 
kryteriów. 

Zgodnie z teorią złożoności systemu i teorią różnicowania systemowego autoreferencyjny 
system zarządzania ryzykiem otwiera perspektywy dla samoorganizacji i samoregulacji zarówno 
przy tworzeniu systemu, jak i wprowadzaniu zmian w systemie. Jest analizowany jako system 
zamknięty, rozbudowany, immanentny, otwarty na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne, 
autonomiczny, odmienny, zmienny, autoregenerujący się, stabilny, silny, dynamiczny, 
samookreślony i samoobserwujący się8. Cechy te umożliwiają autoreferencyjnemu systemowi 
monitorować środowisko i dostosowywać się zarówno do zmian wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych.  

Mechanizm ewolucji systemu zarządzania ryzykiem wyzwala środowisko zewnętrzne, na 
które system ten jest otwarty9. Zastosowanie teorii systemów społecznych do badań tworzenia 
rzeczywistości gospodarczej banków służy do oszacowania, dlaczego i w jaki sposób zmiany 
instytucjonalnego środowiska zewnętrznego banku spółdzielczego wpływają na działania 
wewnątrzorganizacyjne. Autoreferencyjny system zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym 
nakłada ustalenia strukturalne na organizację i realizację procesu zarządzania ryzykiem. Wszak 
zgodnie z regułami systemowymi jest tworzona odpowiednia do wielkości banku struktura 
organizacyjna, wdrażane są wewnętrzne regulacje w postaci strategii i polityk oraz są tworzone 
szczegółowe procedury umożliwiające prawidłową realizację procesu zarządzania ryzykiem10. 
Elementami wspomagającymi efektywność systemu zarządzania są kultura organizacji, 
przejrzystość procesu oraz prawidłowy przepływ informacji11. 

Elementem systemu zarządzania ryzykiem banku spółdzielczego jest model szacowania 
kapitału wewnętrznego, który stanowi narzędzie wyznaczenia kapitału na pokrycie ryzyka. 
Strukturalne postulaty teorii modelu wskazują, że model czyni ustalenia strukturalne12. 
W zastosowaniu do modelu szacowania kapitału wewnętrznego koncentrują się one wokół 
określenia celu tworzenia modelu, reguł konstrukcji narzuconych przepisami prawa Unii 
Europejskiej i regulacji krajowych, ich spójności i zakresu obowiązywania, czy też dostosowania 
konstrukcji modelu do zakresu i skali działalności banku.  

Ponieważ wewnętrzne działania banku spółdzielczego odpowiadają założeniom 
rozsądnego konstruktywizmu, charakterystycznego dla teorii komunikacji opartej na teorii 
systemów społecznych13, przyjęcie pozycji konstruktywisty umożliwia tworzenie konstrukcji 
modelu szacowania kapitału wewnętrznego. Metodologia modelowego szacowania kapitału 
wewnętrznego w systemowym dociekaniu zjawisk ekonomicznych na wzór zjawisk społecznych 
jest propozycją konsekwentnego postępowania zmierzającego do oceny skutecznego działania 
banków spółdzielczych, zorientowanego na utrzymanie adekwatnego do rozmiarów ryzyka 
kapitału.  

                                                   

8 Luhmann N, Systemy społeczne...op. cit., s. 38-54; Уёмов A., Сaрaева И., Цофнaс A., Загальна mеорiя 
cumceм ...op. cit., s. 53 oraz s. 57-64. 

9 Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 57-
58. 

10 Uchwała nr 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych 
warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania 
i utrzymywania kapitału wewnętrznego, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 37. 

11 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2004, s. 13-19 oraz 113-114. 
12 Luhmann N., Systemy społeczne...op. cit., s. 55. 
13 Fleischer M., Ogólna teoria...op. cit.., s. 164-165. 
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4. Konstrukcja modelu szacowania kapitału wewnętrznego 

Metody badań systemowych proponowane w teoriach systemów społecznych oraz 
w założeniach rozsądnego konstruktywizmu zastosowane do badania rzeczywistości gospodarczej 
banków spółdzielczych zmierzają do tworzenia modelu szacowania kapitału wewnętrznego banku 
według właściwego wzorca. W teorii systemów społecznych widoczny jest jasno sprecyzowany 
w tym zakresie pogląd oparty na postrzeganiu wzoru wyjściowego, dyferencjacji i konstrukcji 
wzoru rozróżnionego oraz obserwacji wzoru rozróżnionego14. Przyjęcie pozycji konstruktywisty 
umożliwia tworzenie modelu szacowania kapitału wewnętrznego na trzech poziomach.  

Pierwszy poziom konstrukcji charakteryzuje postrzeganie przez bank spółdzielczy wzoru 
wyjściowego, który stanowią wygenerowane z instytucjonalnego środowiska zewnętrznego reguły 
systemowe zabezpieczające poszczególne rodzaje ryzyka. W tym przypadku są to obiekty 
w postaci zewnętrznych regulacji prawnych określających metody i sposoby wyliczania wymogów 
kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk bankowych15. Następuje tu wyraźne odniesienie do 
środowiska zewnętrznego banku, a postrzegany wzór wyjściowy stanowi podstawę do 
podejmowania działań wewnątrzorganizacyjnych banku.  

Dalszą konstrukcję modelu szacowania kapitału wewnętrznego implikuje dyferencjacja, 
dzięki której dochodzi do powstania wzoru rozróżnionego na drugim poziomie. W teorii systemów 
społecznych dyferencjacja odnosi się do rozróżnienia systemu i środowiska systemu oraz 
umożliwia ewolucję systemu w jego środowisku zewnętrznym16. Dyferencjacja wymaga także 
określonych kryteriów, na tle których rozróżnienie może stać się sensowne17. Rozróżnienie 
modelu szacowania kapitału wewnętrznego opiera się na kryteriach dotyczących przede 
wszystkim skali i rozmiarów działalności banku oraz rodzaju podejmowanych ryzyk18. Trzeci 
poziom tworzenia modelu szacowania kapitału wewnętrznego dotyczy obserwacji wzoru 
rozróżnionego i umożliwia zrelacjonowanie jego konstrukcji w zakresie stosunków 
wewnątrzsystemowych konkretnego banku spółdzielczego, jak i stosunków ze środowiskiem 
zewnętrznym.  

Przyjęcie pozycji konstruktywisty ułatwia tworzenie przez poszczególne banki spółdzielcze 
modeli szacowania kapitału wewnętrznego o podobnej strukturze i mechanizmie działania. Dla 

                                                   
14 Fleischer M., Ogólna teoria...op. cit., s. 86-87, s. 90-95 oraz s. 141-143; Skąpska G., Niklas Luhmann i teoria 

systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego, [w:] Luhmann N., Systemy społeczne...op. cit., s. XIV-XV. 
15 Uchwała Nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zakresu 

i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym 
zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków 
o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów 
o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów przelewu wierzytelności 
i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu 
korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje 
kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, 
zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych 
i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie 
z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich 
wyznaczania, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34. 

16 Fleischer M., Ogólna teoria...op. cit., s. 79 - 83, s. 86 – 87, s. 116; Luhmann N., Die Gesellschaft der 
Gesellschaft. Band 1-2. Franfurkt/Main 1998, s. 597, [za:] Fleischer M., Ogólna teoria...op. cit., s. 79; 
Luhmann N., Systemy społeczne..op. cit., s. 42. 

17 Fleischer M., Ogólna teoria...op. cit., s. 87-88. 
18 Art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5; art. 5 ust. 2 pkt 2, 4, 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2002 r. 

Nr 72, poz. 665, z późn. zm.; Zob. art.6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, DzU Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.; Zob. art. 5 ust 
1, ust 1a, ust 1b Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających, DzU Nr 119, poz. 1252 z późn. zm. 
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banków spółdzielczych reguły systemu bankowego przewidują możliwość konstrukcji prostszych 
modeli. Wynika to z przyjętej w polskim systemie bankowym zasady proporcjonalności 
wskazującej na dostosowanie modelu szacowania kapitału wewnętrznego do skali i zakresu 
działalności banków19. Dlatego też można przyjąć za celowe i uzasadnione wykorzystanie 
francuskiego strukturalizmu do skonstruowania przedstawionego niżej modelu szacowania 
kapitału wewnętrznego w postaci metastruktury oraz synkretycznego ujęcia dla potrzeb 
analitycznych i poznawczych, które służą wyjaśnieniu istoty i zasad działania modelu20.  

Tworzenie modelowych układów implikują różnorodne, a zarazem i jednorodne ustalenia 
strukturalne. Różnorodność wiąże się z faktem, że poszczególne banki spółdzielcze mają różne 
struktury modelowe. Oddziela to jedne modele szacowania kapitału wewnętrznego od drugich ze 
względu na pozycję banków w hierarchii systemu całościowego, bowiem banki spółdzielcze różnią 
się między sobą wielkością, zróżnicowana jest też skala i zakres ich działalności. Różny jest zatem 
poziom ryzyka, które banki ponoszą w związku z prowadzeniem działalności. Łączą je natomiast 
ustalenia strukturalne w postaci jednorodnego środowiska zewnętrznego, w którym obowiązują te 
same reguły systemu bankowego. Rozróżnienie pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a procesem 
zarządzania ryzykiem skłania do tworzenia modelu szacowania kapitału wewnętrznego jako 
synkretycznej konstrukcji abstrakcyjnej według zasad rozsądnego konstruktywizmu 
z uwzględnieniem teorii złożoności systemu i teorii różnicowania systemowego.  

 

Schemat 1. Model szacowania kapitału wewnętrznego dla banków spółdzielczych 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                   
19 Wytyczne dla banków spółdzielczych w zakresie procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej 

(ICCAP), Dokument konsultacyjny DK/8/BS, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, listopad 2005, s. 5 -
22. 

20 Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna II, Przełożył Maciej Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, 
s. 132-134. 
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W tak skonstruowanym modelu bank spółdzielczy uwzględnia wymogi reguł systemowych 
dotyczące obowiązku szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Intencją wprowadzenia 
do zarządzania bankiem kategorii kapitału wewnętrznego są postawione na poziomie europejskim 
w ramach Filaru I Nowej Umowy Kapitałowej określone zasady obliczania kapitału regulacyjnego 
na pokrycie ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego, natomiast w ramach 
Filaru II przewidziano stworzenie przez konkretny bank własnych metod szacowania dodatkowych 
wymogów kapitałowych na ryzyka inne niż objęte Filarem I21. Uwzględniając zależności 
systemowe, bank spółdzielczy wywiązuje się z obowiązków nałożonych regułami systemowymi 
a konstruktywne kreowanie wewnętrznych zasad postępowania polega na przyswojeniu 
i dostosowaniu reguł obowiązujących w systemie bankowym do warunków banku.  

W tworzeniu modelu szacowania kapitału wewnętrznego bank spółdzielczy wykorzystuje 
podejście oparte na minimalnym wymogu kapitałowym wynikającym z Filaru I. Identyfikuje ryzyka 
oraz określa ich istotność dla banku. Ryzyko uznane za istotne jest uwzględniane w modelu 
szacowania kapitału wewnętrznego. W tym celu bank spółdzielczy przyjmuje odpowiednie 
kryteria, dokonuje kwantyfikacji ryzyka, czyli przekształca miary ryzyka w ujęciu ilościowym 
w wymagania kapitałowe22.  

Wykorzystując określone w regułach systemu bankowego na poziomie krajowym 
odpowiednie metody szacowania wymogów kapitałowych ryzyk zaliczanych do Filaru I bank 
wyznacza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego w oparciu o metodę standardową23, 
z tytułu ryzyka rynkowego z zastosowaniem metody tradycyjnej24 oraz z tytułu ryzyka 

                                                   

21 Wytyczne dla banków spółdzielczych w zakresie procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej 
(ICCAP), Dokument konsultacyjny DK/8/BS, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2005, s. 9 
– 10; Koleśnik J., Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej, [w:] Finanse 
i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, pod red. Teresy Famulskiej i Jerzego Nowakowskiego, Difin, 
Warszawa 2006, s. 210 – 212; 

22 Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej, Dokument konsultacyjny DK/7/2F, Generalny Inspektorat Nadzoru 
Bankowego, listopad 2005, s. 12. 

23 Załączniku nr 4 do uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r., Obliczanie 
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego – zasady ogólne, zastosowanie metody standardowej, 
Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34. 

24 § 7 Uchwały Nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zakresu 
i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym 
zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków 
o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów 
o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów przelewu wierzytelności 
i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu 
korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje 
kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, 
zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych 
i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie 
z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich 
wyznaczania, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34. W metodzie tradycyjnej do mierzenia 
ryzyka rynkowego punktem wyjścia jest określenie wartości ekspozycji banku narażonych na dane ryzyko, 
czyli obliczenie wartości pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych w zakresie operacji bilansowych 
i operacji pozabilansowych. Dla potrzeb obliczania łącznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 
rodzajów ryzyka rynkowego instrumenty bazowe oraz parametry cenowe określono w Załączniku nr 2 do 
uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r., Ogólne zasady obliczania 
pozycji w instrumentach bazowych, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34. Ze względu na skalę 
prowadzonej działalności ryzyko rynkowe w warunkach banku spółdzielczego ograniczone jest w zasadzie do 
ryzyka walutowego. Szczegółowe zasady obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego 
określono w Załączniku nr 6 do uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 
r., Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, 
poz. 34. 
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operacyjnego z wykorzystaniem metody podstawowego wskaźnika25. Wyznaczenie wymogów 
kapitałowych w ramach Filaru I równoznaczne jest z wyznaczeniem kapitału regulacyjnego. Gdy 
w pełni pokrywa on ryzyka uznane za istotne dla banku, równoznaczne jest to z wyznaczeniem 
łącznego wymogu kapitałowego, czyli oszacowaniem kapitału wewnętrznego. W przypadku, gdy 
wyznaczenie wymogów kapitałowych w ramach Filaru I nie pokrywa ryzyka banku, wówczas 
model szacowania kapitału wewnętrznego uwzględnia wyznaczenie dodatkowych wymogów 
kapitałowych w ramach Filaru II. Działania samoorganizacyjne banku spółdzielczego polegają 
wówczas na określeniu własnych metod obliczania dodatkowych wymogów kapitałowych z tytułu 
ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyka koncentracji zaangażowań, ryzyka 
płynności, czy też ryzyka kapitałowego26. Zweryfikowanie wymogu regulacyjnego oraz wyliczenie 
ewentualnych dodatkowych wymogów w ramach Filaru II stanowi podstawę do ostatecznego 
oszacowania kapitału wewnętrznego.  

5. Zakończenie 

Zastosowanie do badań nad tworzeniem rzeczywistości gospodarczej banków 
spółdzielczych w Polsce metod uwzględniających teorię złożoności systemu i teorię różnicowania 
systemowego oraz zasady rozsądnego konstruktywizmu zmierza do konstruowania modelu 
szacowania kapitału wewnętrznego z uwzględnieniem wszystkich zależności systemowych w skali 
europejskiej, krajowej i wewnątrzbankowej.  

Odnoszona bezpośrednio do rzeczywistości gospodarczej banku spółdzielczego teoria 
systemów społecznych obejmuje badanie sposobu konstruowania modelu szacowania kapitału 
wewnętrznego i umożliwia określenie podstawowych prawidłowości dotyczących samej 
konstrukcji modelu, jak i możliwości jego wykorzystania. Prawidłowości w zakresie konstrukcji 
modelu szacowania kapitału wewnętrznego dotyczą konstrukcji modelu opartej na narzuconych 
regułach zewnętrznych, w tym na wykorzystaniu metodologii szacowania poszczególnych 
wymogów kapitałowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz wymogów 
w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego. Spójna i obowiązująca wszystkie banki 
metodologia szacowania wymogów kapitałowych gwarantuje możliwość porównania osiąganych 
przez banki wyników, przez co poszczególne banki stają się podmiotami konkurencyjnymi 
względem siebie. Poprzez dokładne określenie rodzajów identyfikowanych ryzyk istnieje 
możliwość dostosowania modelu do skali i rozmiarów działalności poszczególnych banków 
spółdzielczych oraz możliwość przeprowadzenia kompleksowej jego wewnętrznej oceny, jak 
i oceny nadzoru bankowego.  

Wykorzystanie modelu szacowania kapitału wewnętrznego przez banki spółdzielcze 
dotyczy natomiast ustalania wymogów kapitałowych w zależności od poziomu ryzyka w ramach 
Filaru I (kapitał regulacyjny), wyznaczenia dodatkowych wymogów kapitałowych w ramach Filaru 
II, ustalenia łącznego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka banku spółdzielczego, poziomu 
kapitału adekwatnego do skali prowadzonej działalności oraz możliwości prognozowania celów 
kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej. 
MODEL KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO PREZENTUJE UPROSZCZONY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI 
GOSPODARCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z PUNKTU WIDZENIA PROGNOSTYCZNEGO 
KSZTAŁTOWANIA WIELKOŚCI FUNDUSZY WŁASNYCH, PRZEZ CO UŁATWIA POTENCJALNE 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.  
 

                                                   
25 § 15 Załącznika nr 14 do uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r., 

Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, 
poz. 34. 

26 Wytyczne dla banków spółdzielczych w zakresie procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej 
(ICCAP), Dokument konsultacyjny DK/8/BS, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, listopad 2005, 
 s. 18-19. 
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Polityka regionalna jako instrument kształtowania rozwoju regionalnego 

Streszczenie: Skala i tempo procesów związanych z rozwojem regionalnym i wzrostem 
konkurencyjności regionów, są w ostatnim okresie przedmiotem wielu analiz i obszarem dużego 
zainteresowania polityki gospodarczej. Artykuł prezentuje działania podejmowane przez władze 
samorządowe w ramach prowadzonej polityki regionalnej. 

Słowa kluczowe: polityka regionalna, rozwój gospodarczy, konkurencyjność, NPR, fundusze 
strukturalne. 

Polityka regionalna państwa obejmuje zespół działań organów władzy publicznej, 
podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji, zmierzających do wzrostu potencjału 
gospodarczego regionów, trwałej poprawy ich konkurencyjności oraz przyczyniających się do 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju1. Jest elementem polityki gospodarczej, a zakres, formy 
instytucjonalne i niezbędne środki finansowe kształtują się pod wpływem takich czynników, jak: 
organizacja terytorialna kraju, impulsy z otoczenia międzynarodowego, uwarunkowania 
makroekonomiczne, czy poziom i dynamika zróżnicowań między regionami. Różnice te, pomimo 
rodzących się tendencji do ich niwelowania, będą zawsze występowały, ponieważ zawsze będą się 
pojawiać zróżnicowane warunki przestrzenne działalności człowieka.  

Polska jest krajem, w którym różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych 
regionów są znaczące. Jest to szczególnie widoczne, jeśli weźmie się pod uwagę następujące 
kryteria oceny2: wielkość potencjału demograficznego lub gospodarczego, efektywność 
regionalnych struktur gospodarczych oraz jakość życia w poszczególnych regionach.  

Długotrwałe utrzymywanie się występujących różnic skutkuje niekorzystnymi zmianami 
społecznymi i demograficznymi w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
ekonomicznej. Konieczne jest zatem prowadzenie takiej polityki regionalnej, która pozwoli na 
zmniejszenie istniejących dysproporcji, przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych. 

W Polsce do regionów o najwyższej konkurencyjności i poziomie rozwoju zaliczane są 
województwa: małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie. Ich przewaga konkurencyjna 
wynika z: wysokiej efektywności sektora produkcyjnego, dużego potencjału zasobów ludzkich 
i stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastruktury.  

Regionami, które stoją przed poważnymi trudnościami są natomiast województwa we 
wschodniej Polsce: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. 
Czynnikami hamującymi ich rozwój są m.in.: niski poziom wyposażenia infrastrukturalnego, 
nieefektywna struktura zatrudnienia, niskie wpływy budżetowe, niski poziom rozwoju usług 
i przemysłu, słaba przedsiębiorczość oraz niski wskaźnik urbanizacji i zaangażowania kapitału 
zagranicznego.  

W związku z tym należy zadbać w tych regionach przede wszystkim o inwestycje 
infrastrukturalne, poprawiające ich atrakcyjność oraz o ukształtowanie struktury gospodarczej 
w taki sposób, by sprzyjała przyciąganiu inwestorów, przy jednoczesnym jak najlepszym 
wykorzystaniu naturalnych cech rozwojowych danego regionu. 

Coraz bardziej widoczna rywalizacja między regionami dotyczy przede wszystkim 
przyciągania inwestycji prywatnych (głównie zagranicznych) – przedsiębiorców, organizacji 

                                                   
1 Zarys strategii rozwoju regionalnego. Raport końcowy, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, 
Warszawa 1995, s.21. 
2 Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 35. 
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gospodarczych, a także pozyskiwania subwencji i innych form wsparcia z budżetu państwa 
i z funduszy strukturalnych.  

Cele polityki rozwoju regionalnego 

Polityka rozwoju regionalnego jest integralną częścią polityki rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju jako całości. Punktem wyjścia przy planowaniu polityki regionalnej jest 
zbadanie i określenie możliwości rozwojowych regionu, jego uwarunkowań fizyczno-
geograficznych, kulturowych i ekonomicznych. Konkretyzacja celów rozwoju regionalnego opiera 
się na założeniach wyznaczających jego kierunki.  

Celem głównym rozwoju regionalnego jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego przez modernizację i restrukturyzację gospodarki, co w efekcie poprawia jej 
konkurencyjność na światowych rynkach towarów, usług i kapitałów3. 

 Polityka regionalna powinna wspierać realizację tych ogólnych celów, wykorzystując 
rozpoznanie specyfiki struktur poszczególnych regionów, regionalne zróżnicowanie zasobów 
naturalnych i ludzkich oraz predyspozycje rozwojowe.  

W literaturze można spotkać różne modele polityki regionalnej, m.in. takie, których celem 
jest poprawa sytuacji określonego regionu oraz te, których celem jest uzyskanie lepszej sytuacji w 
skali całego kraju4.  

W pierwszym przypadku celem działań jest konkretny region i wyróżnia się w nim dwa 
warianty: 

 wariant A 1 – pomoc słabym, 
 wariant A 2 – pomoc regionom tracącym tradycyjną bazę ekonomiczną.  

W ramach wariantu A1 prowadzi się wyrównującą politykę regionalną. Priorytetami 
działania są w tym przypadku: infrastruktura, kwalifikacje i instytucje. Przynosi jednak wątpliwą 
skuteczność. Wariant A2 obejmuje pomoc regionom poddanym procesom głębokiej 
restrukturyzacji. Priorytety stanowią tu: odnowa zabudowy, szkolenia zawodowe, środowisko oraz 
poprawa wizerunku regionu. Działania te przynoszą stosunkowo dużą skuteczność.  

W drugim ujęciu celem jest poprawa sytuacji w całym kraju. Polityka regionalna jest 
zorientowana na cele ogólnokrajowe. W tym przypadku wyodrębnia się dwa warianty: 

 wariant B 1 – równoważenie struktury przestrzennej, 
 wariant B 2 – wspieranie regionów o znaczeniu kluczowym w skali całego kraju. 

W wariancie B1 następuje ograniczanie dominacji jednego ośrodka. Priorytetami 
w działaniu są: deglomeracja i wspieranie układów równoważących. Jest to model właściwie 
nieskuteczny, ponieważ w deglomerowanym ośrodku powstaje więcej nowych firm, niż zostaje 
zdeglomerowanych. W wariancie B2 następuje regionalizacja strategicznych celów rozwoju kraju. 
Priorytetem jest wspieranie regionów kluczowych w realizacji celów strategicznych. Polityka 
regionalna jest tu podporządkowana priorytetom polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.  

Jak wcześniej wspomniano Polska jest krajem, w którym różnice w poziomie rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów są znaczące. Są one widoczne i rejestrowane na 
płaszczyźnie ekonomicznej (wzrost rozpiętości PKB na jednego mieszkańca), społecznej (wzrost 
zróżnicowań stopy bezrobocia) oraz przestrzennej (utrzymywanie się peryferyjności wynikającej 
z niekorzystnego położenia geograficznego)5.  

Pomoc regionom słabszym powinna mieć na celu stworzenie trwałych podstaw 
efektywnego rozwoju gospodarczego i służyć poprawie wizerunku i konkurencyjności regionów. 
Należy ją rozwijać poprzez wprowadzenie elementów długookresowej, efektywnej polityki 

                                                   
3 Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią 
Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 32. 
4 Gilowska Z., Kierunki polityki regionalnej Polski, EIRRiL, Warszawa 1998, s. 20. 
5 Perło D., Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Białymstoku, Białystok 2004, s. 42.  
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strukturalnej, która stanowi swoisty stabilizator wahań koniunkturalnych, wpływających na 
sytuację wielu regionów.  

Sposób przyznawania środków finansowych z Unii Europejskiej 

Polityka regionalna, stawiająca sobie za cel harmonijny rozwój regionów i osiągnięcie 
strukturalnej spójności w obrębie całej Unii Europejskiej, zaliczana jest do głównych celów 
strategicznych wszystkich krajów członkowskich oraz instytucji europejskich.  

Środki finansowe gromadzone przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego 
budżetu, stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Są one przeznaczane na różne cele. Przede 
wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej, a także polityki spójności.  

W aktualnym okresie programowania 2007-2013, po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej 
pojawiła się sytuacja, w której środki na wsparcie konkurencyjności i spójności przewyższają 
fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.  

W kontekście dotacji unijnych można spotkać się z pojęciem polityki strukturalnej, polityki 
spójności i polityki regionalnej. Polityka strukturalna dotyczy interwencji UE, zaś polityka spójności 
wskazuje na podstawowy cel tej interwencji, którym jest zmniejszenie zróżnicowań we 
Wspólnocie. Polityka regionalna natomiast jest zorientowana na zwiększenie spójności 
ekonomicznej i społecznej państw członkowskich, co oznacza, że jej zadaniem podstawowym jest 
pomoc finansowa dla regionów.  

Pojęcia te często używane są zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że wszystkie mają 
ten sam cel, a mianowicie wyrównywanie różnic gospodarczych między regionami UE i w efekcie – 
ich mieszkańcami. Należy również zaznaczyć, że środki finansowe rozdzielane są w taki sposób, 
aby większość z nich trafiła do regionów znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej 
i gospodarczej. Kryterium podziału środków finansowych UE jest jednak PKB danego regionu. 
Poziom zamożności mieszkańców jest tylko jednym z elementów, decydujących o tym, czy dany 
region objęty zostanie interwencją w postaci unijnych środków finansowych. 

Środki te w postaci, m.in. funduszy strukturalnych, są instrumentami Polityki Strukturalnej 
Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów 
Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 istniały cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego i Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Ponadto istniał Fundusz Spójności, 
będący instrumentem finansowym UE, nie należącym do funduszy strukturalnych.  

W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba funduszy strukturalnych 
została ograniczona do dwóch: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz 
Spójności, który w latach 2007-2013 podlega i podlegać będzie podobnym zasadom, jak fundusze 
strukturalne. 

Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony funduszy, na 
realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013, jest Narodowa Strategia 
Spójności (NSS), określająca priorytety i obszary wykorzystania funduszy. Strategia ta podaje 
również system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 
2007-2013.  

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około 
85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE6.  

W tabeli 1 przedstawiono wielkości środków finansowych, jakie otrzymały jednostki 
samorządu terytorialnego w Polsce w ramach finansowania i współfinansowania programów 
i projektów unijnych. 

                                                   

6 www.funduszestrukturalne.gov.pl [18.06.2010]. 
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Tabela 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie finansowania i współfinansowania 
programów i projektów unijnych w latach 2006-2009     ( w mln zł ) 

Lata   
Wyszczególnienie  2006 2007 2008 2009 
Dochody ogółem  
w tym: 

117 040,2 131 380,2 142 569,0 154 842,5 

Środki z UE na finansowanie 
programów i projektów unijnych  

 
4 285,1 

 
5 686,4 

 
4 990,4 

 
13 263,6 

Środki z budżetu państwa lub inne na 
współfinansowania programów i 
projektów unijnych 

 
 
894,0 

 
 
899,9 

 
 
409,4 

 
 
1 221,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego za lata 2004-2009, www.mf.gov.pl [15.06.2010]. 

Z tabeli 1 wynika, że udział środków z budżetu państwa na finansowanie programów 
unijnych w dochodach ogółem nie ulegał w badanym okresie większym zmianom. Natomiast 
udział środków pochodzących z budżetu UE zwiększył się o 4,9 punktu procentowego z 3,7% 
w 2006 roku do 8,6% w roku 2009.  

Rozwój regionalny jest kategorią rozwoju społeczno-gospodarczego, którego uczestnikami 
są m.in. mieszkańcy, samorząd terytorialny, przedsiębiorcy oraz instytucje komunalne. Proces ten 
jest także wspierany przez władze regionalne i krajowe. Ze względu na swoją złożoność i wagę 
wymaga odpowiedniego zaplanowania, skoordynowania i wykonania. Pozwala to na stworzenie 
warunków dla kompleksowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych w celu 
osiągnięcia maksymalnych korzyści, satysfakcjonujących uczestników tego procesu. 

 Planowanie wymaga uwzględnienia zmian zachodzących we współczesnych 
społeczeństwach, do których należy zaliczyć7: globalizację oraz rozwój form nowej gospodarki 
opartych na wykorzystaniu wiedzy i informacji. Należy także brać pod uwagę silne zmiany 
demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństw, czy nasilenie się migracji. 

Ustawowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego wskazują i przyznają mu 
wiodącą rolę w zakresie wspierania, planowania i realizacji rozwoju regionalnego i lokalnego. Ma 
to szczególne znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę uniwersalny charakter celów rozwoju 
regionalnego, będącego procesem bardzo skomplikowanym zarówno pod względem planowania, 
realizacji, jak również w zakresie jego finansowania. W tabeli 2 przedstawiono wydatki jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie finansowania i współfinansowania projektów i programów 
unijnych.  

Tabela 2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie finansowania i współfinansowania 
programów i projektów unijnych w latach 2006-2009      ( w mln zł ) 

Lata   
Wyszczególnienie  2006 2007 2008 2009 
Wydatki ogółem 
w tym: 

120 038,2 129 113,1 145 182,6 167 828,2 

na finansowanie programów i 
projektów unijnych 

 
5 438,6 

 
4 996,8 

 
3 640,8 

 
12 994,3 

Współfinansowanie programów i 
projektów unijnych 

 
3 202,2 

 
3 308,0 

 
2 575,0 

 
4 587,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego za lata 2004-2009, www.mf.gov.pl [19.06.2010]. 

                                                   

7 Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, w: „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1, s. 6. 
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Jak wynika z tabeli 2, w roku 2009 tempo wzrostu wydatków ogółem było wyższe o 7,0 
punktów procentowych od tempa wzrostu dochodów ogółem w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Tempo wzrostu wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów 
i programów unijnych było natomiast wyższe o 14,7 punktu procentowego od tempa wzrostu 
dochodów na ten cel. 

W ramach dotacji celowych, jednostki samorządowe otrzymują zwiększające się dotacje 
rozwojowe (tabela 3). W 2009 roku, w porównaniu do roku 2008, dotacje dla samorządów 
województw wzrosły o 250,3%. Najwyższy wzrost wystąpił w dotacjach rozwojowych, gdzie 
wyniósł ponad 800%.  

Dotacje rozwojowe w 97,8% przeznaczone zostały na realizację dwóch programów 
operacyjnych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (6 372 496 tys. zł), dla którego 
samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(2 301 280 tys. zł), dla którego samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.  

W ramach dotacji rozwojowych w 2009 roku najwięcej, bo 248 207 tys. zł (19,8%), gminy 
otrzymały środków finansowych w dziale Transport i łączność, z przeznaczeniem na inwestycje na 
drogach gminnych oraz 242 731 tys. zł (19,4%) na zadania z zakresu polityki społecznej.  

Tabela 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji rozwojowych  w latach 2008-2009  
          (w mln zł ) 

Szczeble samorządu terytorialnego  
 
Lata  

 
 
Wyszczególnienie  

 
Gminy 

 
Powiaty 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

 
Województwa 
samorządowe 

 
 
 
2008 

Dotacje ogółem 
w tym: 
 rozwojowe 
 z tego: 

- bieżące, 
- inwestycyjne 

11 709,5 
 
176,8 
 
166,4 
10,4 

4 202,0 
 
82,1 
 
80,8 
1,3 

4 873,8 
 
59,7 
 
58,5 
1,2 

2 980,7 
 
967,5 
 
862 9 
104,6 

 
 
 
2009 

Dotacje ogółem 
w tym: 
 rozwojowe 
 z tego: 

- bieżące, 
 - inwestycyjne 

12 871,1 
 
1 253,1 
 
492,0 
761,1 

5 174,0 
 
664,8 
 
246,4 
418,5 

5 763,0 
 
834,1 
 
185,4 
648,7 

10 441,7 
 
8 869,7 
 
2 671,0 
6 198,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego za lata 2004-2009, www.mf.gov.pl [21.06.2010]. 

Powiaty, w dziale Transport i łączność, otrzymały w tym samych okresie 326 073 tys. zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach publicznych i krajowych. 

W 2008 roku niskie wykonanie w województwach samorządowych dotacji rozwojowych 
wynikało z faktu, iż był to pierwszy rok i początek nowego okresu programowania, który 
poświęcony został głównie na przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie 
projektów oraz zmianę obowiązujących unormowań prawnych. 

Wielkość dotacji rozwojowej w województwach w 2009 roku w porównaniu do roku 2008 
zwiększyła się z 967 455 tys. zł do 8 869.739 tys. zł. Z tej kwoty samorządy województw 
przekazały, w formie dotacji rozwojowej: gminom 1 253 072 tys. zł; powiatom – 664 806 tys. zł, 
a miastom na prawach powiatu – 834 061 tys. zł. 

Warto również zauważyć, że otrzymywane przez beneficjentów środki nie pochodziły 
całkowicie z budżetu UE. Projekty częściowo finansowane były z budżetu państwa. Jest to zgodne 
z jedną z zasad polityki spójności, a mianowicie z zasadą dodatkowości, oznaczającą, że władze 
krajowe muszą wydać rocznie około 1% PKB na współfinansowanie 3,5-4% PKB środków 
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pochodzących z UE (czyli na każdą złotówkę dotacji wydaną przez władze krajowe przypadają 
cztery złote otrzymane z UE). 

Z punktu widzenia realizowanych projektów całkowite dofinansowanie, jakie beneficjenci 
mogą otrzymać ze środków unijnych wynosi 85%. W tabeli 4 przedstawiono proporcje w 
finansowaniu projektów. 

Tabela 4. Zmiany w udziale środków na finansowanie i dofinansowanie programów i projektów unijnych 
w latach 2004-2013                 ( w % ) 

Lata  Przyznane środki 
finansowe 2004-2006 2007-2013 

Środki unijne - 75 Środki unijne - 85  
100 Środki krajowe - 25 Środki krajowe - 15 

Źródło: Opracowanie własne. 

Realizacja polityki spójności w latach 2000-2006 wykazała, że procedury uruchamiania 
środków finansowych z funduszy strukturalnych cechuje bardzo wysoki stopień złożoności. 
Dotyczyło to z jednej strony procesu aplikacyjnego, a z drugiej sposobu uruchamiania środków 
i wymogów związanych z monitoringiem i ewaluacją. Nowa ustawa o finansach publicznych8 
wprowadziła ogromne zmiany w systemie wdrażania programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zmiany te dotyczą 
przede wszystkim systemu finansowania realizowanych projektów i programów, a także 
wprowadzają zmiany w systemie instytucjonalnym, poprzez wprowadzenie instytucji Płatnika, 
którego rolę od 1 stycznia 2010 roku, pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Zmianie uległo także podejście do środków UE w kontekście ich umiejscowienia w ramach 
budżetu państwa. W dotychczasowym systemie środki unijne stanowiły dochody budżetu państwa 
i z niego były przekazywane do beneficjentów, za pośrednictwem instytucji systemu wdrażania, 
w formie dotacji rozwojowej (tabela 3).  

Nowy system wyłącza środki UE z budżetu państwa i tworzy budżet środków europejskich, 
będący załącznikiem do ustawy budżetowej państwa. Środki z budżetu środków europejskich są 
przekazywane w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej), wypłacanej przez Płatnika, czyli BGK. 
Płatnik dokonuje płatności na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez instytucję 
podpisującą z beneficjantem umowę o dofinansowanie. Dofinansowanie wielu programów 
operacyjnych z budżetu państwa jest przekazywane beneficjentowi, w formie dotacji celowej, 
przez właściwego dysponenta części budżetowej bezpośrednio, albo za pośrednictwem BGK.  

Sytuacja ta pociąga za sobą określone konsekwencje zarówno dla beneficjenta, jak i dla 
instytucji, z którą podpisuje on umowę. Konsekwencje te wynikają z różnych reżimów rozliczania 
otrzymanych środków, w zależności od formy ich przekazania. Ma to fundamentalne znaczenie, 
zwłaszcza w kontekście wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. W przypadku, kiedy 
dofinansowanie wypłacone beneficjentowi w formie zaliczki zawiera w sobie zarówno wkład UE, 
jak tez wkład krajowy ( w relacji 85%/15%), ma on do czynienia z następującymi konsekwencjami9: 

 z uwagi na to, że współfinansowanie krajowe jest przekazywane w formie dotacji 
celowej, podlega rygorom rozliczeń zawartym w uofp10. Z rygorów tych wynika, że środki 
nie rozliczone z końcem roku budżetowego podlegają zwrotowi do 31 stycznia roku 
następnego. Możliwe jest również uznanie ich za wydatki niewygasające, co przesuwa 
termin wykorzystania na koniec marca i rozliczenia nie później, niż do 21 kwietnia roku 
następnego; 

                                                   
8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240.  
9 www.mrr.gov.pl [ 21.06.2010 ] 
10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych..., op. cit. art. 168. 
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 powyższemu rygorowi nie podlega część dofinansowania przekazywana w formie 
płatności, pochodząca z budżetu środków europejskich.  

W konsekwencji beneficjent musi wiedzieć dokładnie jaka część przekazanego mu, 
w formie zaliczki, dofinansowania podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do 
końca roku budżetowego. W związku z tym z umowy musi jasno wynikać, jaka część 
dofinansowania przekazywana beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe (dotacja 
celowa), a jaka wkład UE (płatność) i jakie wynikają z tego konsekwencje w kontekście rozliczania, 
czy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych.  

Podsumowanie  

Rozwój gospodarczy kraju postrzegany jest jako wypadkowa rozwoju jego regionów. 
Państwo pełni przy tym rolę koordynatora działań podejmowanych, w ramach polityki regionalnej, 
przez samorządy terytorialne, czy przedsiębiorstwa- głównie MŚP oraz instytucje otoczenia 
biznesu. Realizacja tych działań jest nierozerwalnie powiązana z dysponowaniem odpowiednimi 
środkami finansowymi. 

 Środki te mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym m.in. z budżetu państwa czy funduszy 
Unii Europejskiej. Jednak warunkiem osiągnięcia korzyści z funduszy europejskich jest traktowanie 
ich nie jako źródła finansowania samego w sobie, lecz jedynie uznanie go jako czynnika 
wspomagającego zwiększanie aktywności beneficjentów, która to aktywność ostatecznie znajdzie 
swoje odzwierciedlenie we wzroście przedsiębiorczości, tworzeniu nowych miejsc pracy i ogólnych 
warunków rozwoju regionalnego w Polsce. 
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Kapitał obrotowy i efektywność gospodarstw indywidualnych  
w zależności od typu rolniczego 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zależności między wartością kapitału obrotowego 
netto, a efektywnością gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego. Okres badawczy 
obejmował lata 2004-2008. Badania przeprowadzono w gospodarstwach z wybranych typów 
rolniczych, położonych w regionie „Mazowsze i Podlasie”. Brak specjalizacji produkcji rolniczej 
prowadził do wyższego poziomu kapitału obrotowego oraz do mniejszej produktywności majątku 
oraz najniższego w grupie poziomu rentowności. 

Słowa kluczowe: kapitał obrotowy, efektywność, gospodarstwa rolnicze. 

Wstęp 

Tradycyjna formuła celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jako maksymalizacji zysku 
w niedostateczny sposób odzwierciedla realia funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa rolnego. 
Zasadniczo lepiej dopasowana do gospodarstw rolniczych wydaje się koncepcja celu 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw rozumiana, jako maksymalizacja korzyści (a nie 
jedynie majątku) dla właściciela1. Wyniki uzyskiwane przez poszczególne podmioty w decydującej 
mierze uzależnione są od jakości procesów zarządzania finansami w jednostce2. Dlatego w części 
niepieniężny charakter celu nie pozwala pominąć ważnego pieniężnego elementu związanego 
z funkcjonowaniem gospodarstw rolniczych, jakim jest zarządzanie finansami. 

Zarządzanie finansami w gospodarstwach rolniczych podlega fundamentalnym zasadom 
przyjętym w finansach przedsiębiorstw. W aspekcie mikroekonomicznym jedną z podstawowych 
zasad finansów przedsiębiorstwa jest, żeby składniki aktywów o określonym stopniu płynności 
były finansowane pasywami i odpowiadającym im stopniu wymagalności3. Spełnienie tej zasady 
wymaga od zarządzających utrzymania dodatniego poziomu kapitału obrotowego netto, przez 
który rozumie się różnicę między aktywami bieżącymi, a zobowiązaniami krótkoterminowymi4. 
Cechą charakterystyczną kapitału obrotowego netto jest, iż przedsiębiorstwa mogą go 
utrzymywać na różnym poziomie, w zależności od rodzaju działalności i polityki finansowania 
majątku5. W przypadku rolnictwa poziom zapasów (wpływający na wartość aktywów obrotowych), 
utrzymywanych w gospodarstwie ma źródło w koncentracji produkcji (zbioru) w wyniku jej 
sezonowości6. Zróżnicowanie utrzymywanego w gospodarstwie kapitału obrotowego może 
wynikać również ze specyfiki prowadzonej produkcji rolniczej.  

Cel i metody badań 

Celem opracowania jest określenie zależności między wartością kapitału obrotowego 
netto, a efektywnością gospodarstw rolniczych w zależności od ich typu rolniczego. Rozważaniu 

                                                   
1 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005, s. 23. 
2 Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2008, s. 14.  
3 Wasilewski M., Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego. Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej nr 1. Warszawa 2007, s. 17. 
4 Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 41. 
5 Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspektu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005, 
s. 236. 
6 Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami 
w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004. S. 109. 
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poddane zostaną zależności między kapitałem obrotowym netto, majątkiem gospodarstw oraz 
wysokością uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego.  

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem bazy europejskiego systemu zbierania danych 
rachunkowych z gospodarstw (Farm Accountancy Data Network). FADN stanowi jedyną bazę 
danych, w której dane zbierane są według jednolitych zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie 
reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze Unii 
Europejskiej7.  

Okres badawczy obejmował lata 2004-2008. Badane gospodarstwa rolne prowadziły 
produkcję w regionie „Mazowsze i Podlasie”, wyodrębnionym dla zbierania danych 
rachunkowych, obejmującym terytorium województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego 
oraz podlaskiego. Wybór regionu „Mazowsze i Podlasie” podyktowany był średnią wielkością 
gospodarstw oraz umiarkowaną intensywnością prowadzonej produkcji8. Gospodarstwa zostały 
podzielone według kryterium typu produkcji, określanego na podstawie udziału poszczególnych 
działalności w tworzeniu ogólnej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej gospodarstwa9. 
Badaniem objęto gospodarstwa skwalifikowane w typach: „mieszane, uprawy polowe, krowy 
mleczne, zwierzęta ziarnożerne i zwierzęta żywione w systemie wypasowym”. Populacja objęta 
badaniem obejmowała średniorocznie 4743 gospodarstwa rolne. 

Rentowność badanych gospodarstw rolnych została zbadana z wykorzystaniem wskaźnika 
rentowności aktywów ogółem i kapitału własnego. W celu poprawnego określenia poziomu 
zwrotu z aktywów w gospodarstwach przy odmiennych, niż w przypadku jednostek prowadzących 
pełną księgowość, kategoriach danych zamiast zysku netto wykorzystano dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego. Z racji na pominięcie kosztów pracy własnej rolnika i jego rodziny 
w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego, obliczone wskaźniki rentowności wykazują 
charakter wskaźników dochodowości10. Poziom kapitału obrotowego netto badanych 
gospodarstw obliczono, jako różnicę aktywów obrotowych i kredytów krótkoterminowych, 
odzwierciedlających zadłużenie bieżące gospodarstw rolniczych.  

Wyniki badań 

Tabela 1. Wskaźnik oddziaływania kapitału obrotowego na majątek (%) 

Poziom wskaźnika w latach 

Typ rolniczy 
2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana 04/08 

Mieszane 10,9 13,4 14,9 14,7 15,1 4,2 
Krowy mleczne 8,9 9,0 9,4 10,0 12,1 3,2 
Uprawy polowe 9,6 13,1 14,2 15,0 15,5 5,9 
Zwierzęta żywione w systemie wypasowym 9,3 9,9 10,3 12,8 12,8 3,5 
Zwierzęta ziarnożerne 23,0 15,0 14,0 12,6 13,5 -9,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne 
uczestniczące w polskim FADN, Mazowsze i Podlasie. 

                                                   

7 Osuch D., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim 
FADN, region Mazowsze i Podlasie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2010, s. 7. 
8 Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 
2004, [online], Warszawa 2004, http://www.fadn.pl, [01,06,2010], s. 6. 
9 Op. cit., Osuch D., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe …, s. 10. 
10 Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, 
Warszawa 2009, s. 186. 
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W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się wskaźnika oddziaływania kapitału obrotowego 
na aktywa ogółem w gospodarstwach według typu rolniczego. Badane gospodarstwa rolne 
charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem kapitału obrotowego netto. Sytuacja taka jest 
wynikiem niskiego poziomu zadłużenia gospodarstw oraz struktury, w której dominują głównie 
kredyty długoterminowe11. Niskie zróżnicowanie poziomu kapitału obrotowego netto w aktywach 
między różnymi typami produkcji rolniczej wskazuje na uniwersalizm wskaźnika, bez względu na 
specyfikę produkcji. Gospodarstwa żadnego z badanych typów rolniczych nie wykazywały 
ujemnego poziomu kapitału obrotowego netto, co świadczy o dobrej ich kondycji w zakresie 
ryzyka utraty płynności. Najwyższy poziom wskaźnika odnotowały gospodarstwa typu „zwierzęta 
ziarnożerne” w 2004 roku (23%), jednak w całym okresie badawczym typ ten odznaczał się 
największym spadkiem udziału kapitału obrotowego w majątku ogółem. Dynamiczny wzrost 
udziału tego kapitału obrotowego netto odnotowały gospodarstwa mleczarskie w których w całym 
okresie badawczym wskaźnik uległ podwyższeniu o 5,9 pkt %. Gospodarstwa typu „mieszane” 
w latach 2004-2006 powiększały udział kapitału obrotowego w posiadanych aktywach (4 pkt %), 
natomiast od 2007 do 2008 roku wskaźnik uległ obniżeniu.  

Tabela 2. Wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto na jednostkę dochodu z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego 

Poziom wskaźnika w latach 

Typ rolniczy 
2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana 04/08 

Mieszane 2,17 1,99 1,71 1,84 2,11 -0,06 

Krowy mleczne 1,10 0,87 0,89 0,85 1,21 0,11 

Uprawy polowe 1,80 1,72 1,42 1,23 1,77 -0,03 

Zwierzęta żywione w 
systemie wypasowym 

1,08 0,99 0,92 1,16 1,71 0,63 

Zwierzęta ziarnożerne 2,06 1,39 1,37 1,28 1,46 -0,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe… 

Poziom kapitału obrotowego netto przypadający na jednostkę dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w zależności od typu rolniczego zaprezentowano w tabeli 2.  Najmniejszy 
poziom kapitału obrotowego netto przypadający na 1 zł dochodu z gospodarstwa rolnego 
wystąpiły w gospodarstwach typu „krowy mleczne” i „zwierzęta żywione w systemie 
wypasowym”. Ten ostatni typ zanotował w latach 2007-2008 wzrost relacji kapitału obrotowego 
do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego o 0,55, co wskazuje na zwiększenie 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Największą stabilnością poziomu wskaźnika relacji 
kapitału obrotowego netto do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wykazywały 
gospodarstwa niewyspecjalizowane a wartość wskaźnika była najwyższa wśród badanych typów 
gospodarstw (od 1,71 do 2,17). Wieloasortymentowa produkcja wymusza na producentach 
utrzymywanie wyższego poziomu zapasów, a niska skala działalności nie skłania zarządzających do 
korzystania z zobowiązań bieżących. Najwyższy wzrost efektywności wykorzystania kapitału 
obrotowego netto wykazywały gospodarstwa o typie „zwierzęta ziarnożerne”. W latach 2004-
2007 relacja kapitału obrotowego netto na jednostkę dochodu z rodzinnego gospodarstwa 

                                                   

11 Mądra M., Stola E.: Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły 
ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszwie, Ekonomika 
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65, SGGW, Warszawa 2008, s. 79. 
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rolnego obniżyła się o 0,78. Zmiana mogła zostać wywołana wzrostem dochodu gospodarstwa 
rodzinnego albo znacznym obniżeniem poziomu kapitału obrotowego netto co wskazuje na 
poprawę efektywności funkcjonowania gospodarstw typu „zwierzęta ziarnożerne”. W badanym 
okresie specyfika typu gospodarstwa rolnego determinuje różny poziom kapitału obrotowego na 
zł dochodu z gospodarstwa rolnego. Zróżnicowanie wskaźnika może również wynikać z poziomu 
dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i wymagać może głębszej analizy rentowności 
gospodarstw. 

Tabela 3. Produktywność aktywów (%) 

Poziom wskaźnika w latach 

Typ rolniczy 
2004 2005 2006 2007 2008 

Średnia 04/08 

Mieszane 20,2 22,5 23,8 23,0 22,0 22,3 

Krowy mleczne 23,8 24,0 23,0 25,8 23,8 24,1 

Uprawy polowe 19,0 23,8 24,7 27,7 24,4 23,9 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym 24,4 23,6 23,8 25,5 22,3 23,9 

Zwierzęta ziarnożerne 46,6 43,6 38,6 47,1 43,8 44,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe… 

W tabeli 3 zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika produktywności aktywów 
gospodarstw w zależności do ich typu rolniczego. Wskaźnik produktywność aktywów obliczono 
jako relację wartości produkcji do poziomu aktywów ogółem. Najwyższym poziomem 
produktywności aktywów w badanym okresie charakteryzowały się gospodarstwa o typie 
„zwierzęta ziarnożerne” (średnio 44% rocznie). Sytuacja taka może wynikać z małego związku 
prowadzonej produkcji z ziemią oraz znacznie krótszego cyklu produkcji.  W pozostałych typach 
produktywność kształtowała się na zbliżonym poziomie, od 22% („mieszane”) do 23,9% („uprawy 
polowe i zwierzęta żywione w systemie wypasowym”). Na uwagę zasługuje niska zmienność 
w czasie wskaźnika produktywności aktywów w badanych typach gospodarstw, co wskazywać 
może na stabilność czynników zewnętrznych wpływających na wyniki gospodarstw rolniczych 
w badanym regionie. Porównywalny poziom produktywności aktywów gospodarstw 
niewyspecjalizowanych z częścią wyspecjalizowanych typów wymaga głębszej analizy nie tylko 
wartości produkcji, ale również ponoszonych na nią nakładów.  

Poziom zwrotu z wykorzystywanych w produkcji rolniczej aktywów przedstawia tabela 4. 
Najniższym poziomem rentowności aktywów ogółem odznaczały się gospodarstwa 
niewyspecjalizowane. Pomimo stosunkowo niskiego poziomu w latach 2004-2006 gospodarstwa 
bez wyraźniej specjalizacji produkcji powiększały poziom zwrotu z aktywów (3,7 pkt %), jednak 
w kolejnych latach wskaźnik uległ obniżeniu. W 2008 roku gospodarstwa typu „uprawy polowe” 
zanotowały znaczny spadek rentowności (3,4 pkt %), ale zmniejszenie zwrotu z zainwestowanych 
aktywów zanotowały wszystkie objęte badaniem typy rolnicze gospodarstw. Gospodarstwa 
mleczarskie w badanym okresie odznaczały się względną stabilnością zwrotu z wykorzystywanych 
aktywów - na poziomie od 8,1% do 11,8%.  Sukcesywny spadek rentowności aktywów zanotowały 
natomiast gospodarstwa typu „zwierzęta ziarnożerne”. Pomimo stosunkowo niewielkiej zmiany 
z 11,2% w roku 2004 do 9,2 w roku 2008, krótkookresowy trend zwrotu aktywów świadczy 
o pogarszających się warunkach funkcjonowania gospodarstw tego typu.   
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Tabela 4. Wskaźnik rentowności (dochodowości) aktywów ogółem(%) 

Poziom wskaźnika w latach 

Typ rolniczy 
2004 2005 2006 2007 2008 

Średnia 04/08 

Mieszane 5,0 6,8 8,7 8,0 7,1 2,1 

Krowy mleczne 8,1 10,4 10,5 11,8 10,0 1,9 

Uprawy polowe 5,3 7,6 10,0 12,2 8,7 3,4 

Zwierzęta żywione w 
systemie wypasowym 

8,6 10,0 11,2 11,0 7,5 -1,1 

Zwierzęta ziarnożerne 11,2 10,8 10,2 9,8 9,2 -2,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe… 

Tabela 5. Wskaźnik rentowności (dochodowości) kapitału własnego (%) 

Poziom wskaźnika w latach 

Typ rolniczy 
2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana 04/08 

Mieszane 5,3 7,1 9,2 8,4 7,5 2,2 

Krowy mleczne 8,8 11,3 11,4 12,8 10,8 1,9 

Uprawy polowe 5,7 8,2 11,0 13,1 9,4 3,7 

Zwierzęta żywione w 
systemie wypasowym 

9,7 11,0 12,5 12,1 8,5 -1,2 

Zwierzęta ziarnożerne 13,0 12,5 11,9 11,8 10,9 -2,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki standardowe… 

Rentowność kapitału własnego w gospodarstwach rolniczych w znacznym stopniu zależy 
od poziomu zadłużenia danego typu rolniczego (tabela 5). Pomimo sukcesywnego spadku 
wskaźnika rentowności kapitału własnego w latach 2004-2008 gospodarstwa o typie „zwierzęta 
ziarnożerne” charakteryzowały się najwyższym efektem dźwigni finansowej wśród badanych 
typów gospodarstw. Rentowność kapitału własnego w gospodarstwach typu „mieszane” 
wykazywała najniższy poziom w badanym okresie notując niewielki wzrost o 2,2 pkt %. 
Gospodarstwa o typie „uprawy polowe” w latach 2004-2007 zanotowały podobnie, jak 
w przypadku wskaźnika rentowności aktywów wysoki wzrost rentowności kapitału własnego o 7,5 
pkt %. Sytuacja taka może wynikać z poprawy opłacalności produkcji ale również ze wzrostu 
wysokości płatności obszarowych w ramach pomocy Unii Europejskiej. 

Wnioski 

W opracowaniu określono zależności między wartością kapitału obrotowego netto, 
a efektywnością gospodarstw rolniczych w zależności od typu produkcji. Na podstawie 
przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. W gospodarstwach typu zwierzęta „ziarnożerne” odnotowano najwyższą 
produktywność oraz wysoki poziom rentowności aktywów. Wysoki poziom 
produktywności aktywów wynikał z szybszego cyklu produkcyjnego w gospodarstwach 
o typie produkcji w mniejszym stopniu związanym z powierzchnią UR. Gospodarstwa 
o krótszym cyklu produkcyjnym wykazywały wyższy poziom kapitału obrotowego, 
jednak poziom kapitału obrotowego netto na jednostkę dochodu z gospodarstwa 
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rolnego ulegał obniżeniu. Świadczy o poprawie efektywności wykorzystania kapitału 
obrotowego w tych gospodarstwach.  

2. W gospodarstwach typu „mieszane” występował wyższy niż w innych typach 
gospodarstw poziom kapitału obrotowego netto. Udział kapitału obrotowego netto 
w gospodarstwach niewyspecjalizowanych nie przewyższał zależności zaobserwowanej 
w typie rolniczym „uprawy polowe”. W gospodarstwach o typie „mieszane” na 
jednostkę dochodu przypadało najwięcej kapitału obrotowego z badanych typów 
rolniczych gospodarstw. Wpływ na to wywarła niska produktywność aktywów oraz 
najniższy poziom rentowności gospodarstw typu „mieszane”. Zapewnienie większego 
poziomu bezpieczeństwa, poprzez prowadzenie wielu rodzajów produkcji 
w gospodarstwie przyczyniało się do znacznie mniej efektywnego wykorzystania 
posiadanego majątku. 

3. Prowadzący produkcję rolniczą w regionie „Mazowsze i Podlasie” bez względu na typ 
rolniczy gospodarstwa zachowywali dodatni poziom kapitału obrotowego. Może to 
świadczyć o ostrożności zarządzających w zaciąganiu zobowiązań ponad bezpieczny 
poziom oraz o małym zagrożeniu gospodarstw utratą płynności finansowej, bez względu 
na rodzaj prowadzonej produkcji. Bufor bezpieczeństwa w postaci kapitału obrotowego 
w znacznym stopniu złagodził następstwa gwałtownego pogorszenia rentowności 
w roku 2008. 
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Przystosowanie przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego do 
warunków rynkowych 

Streszczenie: Kryzys światowy, który rozpoczął się w 2008 roku wpłynął negatywnie na wiele 
przedsiębiorstw działających na różnych rynkach i branżach gospodarek światowych. Również 
polskie przedsiębiorstwa dotkliwie odczuły skutki tego zjawiska. Przedsiębiorstwa poszczególnych 
branż radziły sobie różnie z tym problemem. Pojawiły się kłopoty z regulowaniem zobowiązań, 
produkcją, czy też sprzedażą, czego konsekwencją były częste zwolnienia kadry pracowniczej, 
upadłość oraz bankructwo. Jednakże były też takie branże, które oparły się światowemu kryzysowi. 
Zaliczyć do nich można branżę rolno-spożywczą, która według ekspertów najmniej odczuła skutki 
światowego kryzysu. W referacie przedstawiona zostanie sytuacja tej branży. Opierając się o dane 
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, liczne artykuły oraz publikacje scharakteryzowana 
zostanie branża oraz jej sytuacja. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, przemysł spożywczy, dostosowanie, kryzys. 

Przemiany i tendencje w przemyśle spożywczym  

Sektor spożywczy składa się z produkcji rolniczej oraz przetwórstwa produktów rolniczych 
do celów spożywczych. W ramach sektora rolno-spożywczego wyróżnia się około 20 branż, które 
dość istotnie różnią się między sobą. W najszerszym ujęciu wyróżnia się podział na produkty 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Jednak nawet w tych dwóch grupach towarowych istnieją 
branże, które w wielu aspektach znacząco różnią się od siebie. Odmienność branżowa przejawia 
się w takich obszarach jak: 

 warunki produkcji (uprawa, chów) 
 charakterystyka produktu (np. trwałość, wartość) 
 specyfika stosowanego transportu (np. chłodnie) 
 cechy grupy docelowej (np. dobra podstawowe, dobra luksusowe, używki)1. 

Przemysł spożywczy to najbardziej rozpowszechniona i silnie zróżnicowana gałąź 
przemysłu przetwórczego. Wyróżnia się kilkanaście branż przemysłu spożywczego, z których 
najważniejsze to: przemysł młynarski; mięsny; rybny, rozwinięty w państwach z dostępem do 
morza; przemysł mleczarski - obejmujący produkcję mleka spożywczego, masła, śmietany, serów 
itp.; przemysł cukrowniczy i cukierniczy; przemysł olejarsko-tłuszczowy - związany, gdzie 
potentatami są głównie kraje śródziemnomorskie; przemysł tytoniów i napojów alkoholowych.  

Bilans koniunktury gospodarczej w przemyśle spożywczym  

W 2008 roku ING Bank Śląski opublikował raport na temat przemysłu spożywczego 
w Polsce, z którego wynika, że branża ta w pełni wykorzystała możliwości związane z otwarciem 
rynków unijnych i dobrą koniunkturą gospodarczą. 

Dokonano bardzo wielu gruntownych modernizacji zakładów dzięki wsparciu finansowemu 
z funduszy unijnych. Od 2004 roku dynamicznie wzrastał eksport i znacząco poprawiły się wyniki 
finansowe przedsiębiorstw.  

Renata Dutkiewicz, dyrektor zarządzająca sektorem spożywczym w ING Banku, oceniła, że 
przemysł spożywczy w Polsce skorzystał na wejściu do Unii Europejskiej, ponieważ blisko dwie 
trzecie firm odczuło w ciągu ostatnich czterech lat poprawę swojej sytuacji ekonomicznej.  

                                                   
1 T. Wierzejski, M. Gornowicz, Zróżnicowanie branżowe internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w 
Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe, tom XI, zeszyt 3, str.393. 
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Wnioski wspomnianego raportu wskazują jednoznacznie, iż w przemyśle spożywczym po 
kilkuletnim zastoju odnotowano ożywienie gospodarcze, które objęło wszystkie główne działy 
przemysłu spożywczego. Szacunki opracowania podają 34% wzrost produktu krajowego brutto 
w latach 2003-2008 oraz 44% wzrost przemysłowej produkcji żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych. Największy wzrost produkcji nastąpił w przetwórstwie żywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz we wszystkich głównych działach wtórnego przetwórstwa żywności i produkcji 
napojów, głównie tych zorientowanych na rynki zagraniczne. Produkcja biopaliw spowodowała 
natomiast gwałtowny rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego na potrzeby tego sektora. 
Spowolnieniu uległa natomiast produkcja w działach objętych systemem unijnego kwotowania. 
Dynamika wzrostu produkcji rolnej była kilkakrotnie mniejsza niż produkcji przemysłu 
spożywczego. Nastąpił wyraźny rozwój działu przetwórstwa żywności.  

Trendy rozwojowe przemysłu spożywczego w Polsce zaznaczyły się również w rozlicznych 
inwestycjach wprowadzonych w przedsiębiorstwach tego sektora. Wartość inwestycji przekroczyła 
7 mld zł rocznie i realnie stałą się ona o około 50% wyższa niż w latach 2000-2002. 

W ich rezultacie polski przemysł spożywczy jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych 
i najszybciej rozwijających się w całej poszerzonej UE. Polska zajęła szóstą pozycję (pod względem 
wartości) producenta żywości w Unii Europejskiej. 

85% uczestników badania przeprowadzonego na potrzeby raportu ING Banku Śląskiego 
zadeklarowało zamiar skorzystania z funduszy unijnych w ciągu najbliższych 3 lat, a połowa już je 
wykorzystywała przy finansowaniu projektów. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej nastąpił 
gwałtowny wzrost eksportu polskiej żywności, sytuując Polskę na pozycji poważnego eksportera 
netto.  

Przed producentami żywności ujawniły się w ostatnim okresie nowe zagrożenia, które 
wynikają z procesów integracji regionalnej i globalizacji gospodarki światowej. Do najważniejszych 
należy zaliczyć kwotowanie produkcji mleka, cukru i skrobi ziemniaczanej, zwiększanie wymagań 
stawianych producentom żywności w zakresie jej jakości, a także proces drożenia żywności 
i produktów rolnictwa2.  

Przemysł spożywczy należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce. 
Na rysunku 1 przedstawiono produkcję artykułów spożywczych i napojów w mln zł (ceny bieżące). 
Wynika z niego, że produkcja sprzedana miała tendencję wzrostową. W latach 2000-2008 wzrosła 
o 65,11%. 
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Rysunek 1. Produkcja sprzedana artykułów spożywczych i napojów w mln zł (ceny bieżące) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. 

                                                   
2 www.portalspozywczy.pl 
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Z kolei na rysunku 2 przedstawiono dynamikę produkcji sprzedanej artykułów spożywczych 
i napojów. Wynika z niego, że dynamika ulegała wahaniom. W latach 2003-2004 dynamika miała 
tendencję spadkowa o 3,89 p.p. Następnie uległa wzrostowi o 3,28 p.p. W latach 2005-2005 uległa 
spadkowi o 0,85 p.p. W kolejnych latach uległa wzrostowi o 0,94 p.p.. W latach 2007-2008 
dynamika zmniejszyła się o 4,85 p.p. 
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Rysunek 2. Dynamika produkcji sprzedanej artykułów spożywczych i napojów (ceny stałe) 

rok poprzedni=100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. 

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 

W tabeli 1 przedstawiono obroty handlu zagranicznego wyrobami przemysłu spożywczego 
i produktami rolnymi na tle ogólnych obrotów handlu zagranicznego. Z tabeli wynika, że w latach 
2000-2008 import zwiększył się o 133,26%. Z kolei eksport zwiększył się o 193,95%. Można 
zaobserwować, że przeważa import wyrobów przemysłu spożywczego i produktów rolnych. 

Tabela 1. Obroty handlu zagranicznego wyrobami przemysłu spożywczego i produktami rolnymi na tle 
ogólnych obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące) 

Lata 
2000 2002 2005 2006 2007 2008 

Wyszczególnienie 

w mln zł 
Import 213071,8 224815,8 328192,0 394030,0 456828,4 497028,3 
Eksport 137908,7 167338,1 288780,8 343779,0 386555,6 405383,1 

Saldo obrotów -75163,1 -57477,7 -39411,2 -50251,0 -70272,8 -91645,2 

Źródło: Opracowanie na podstawie GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. 

Stan ekonomiczny przemysłu spożywczego 

Wejście do UE i osiągnięte w tym okresie przyspieszenie wartości produkcji i poprawa 
efektywności umożliwiły odwrócenie wcześniejszej tendencji spadku realnej wartości dodanej. 
W latach 2002-2008 wartość dodana wytworzona w tym przemyśle zwiększyła się do ponad 30 
mld zł, co w cenach stałych oznacza wzrost o około 30%. Udział przemysłu spożywczego w PKB 
całej polskiej gospodarki wynosił 2,5% i wykazywał powolną tendencję spadkową. 
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Rysunek 3. Wartość dodana przemysłu spożywczego (w mln zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 

W ocenie problemu istotne było także to, że: 
 po wejściu Polski do UE wartość dodana przemysłu spożywczego była mniejsza od 

wartości dodanej wytworzonej w rolnictwie, co nie potwierdza często formułowanej 
tezy o przechwytywaniu przez przetwórstwo wartości dodanej wytworzonej 
w rolnictwie 

 rachunek wartości dodanej nie uwzględnia, że przemysł spożywczy był płatnikiem około 
30 mld zł podatków pośrednich; udział tego sektora w PKB wynosił nie 2,5%, lecz prawie 
5%3. 

Po wejściu do UE radykalnie poprawiły się wskaźniki finansowe całego przemysłu 
spożywczego 4. W latach 2004-2007 w porównaniu z 2003 rokiem: 

 rentowność netto zwiększyła się dwukrotnie do około 4% wartości przychodów, a ROE 
dwuipółkrotnie do około 12-13%, tj. do poziomu ponad dwukrotnie wyższego od 
podstawowej stopy procentowej NBP 

 w mniejszym stopniu zwiększyły się wskaźniki rentowności brutto (z 2,5-3,0% do  
4,5-5%), akumulacji (z około 5 do 7%) i operacyjnej (z 8,5 do 9,5%) 

 zmniejszyły się obciążenia przychodów kosztami finansowymi (z 2,3% do 1,2-1,3%) oraz 
zysku podatkiem dochodowym (z 40% do około 20%); są to główne źródła poprawy 
wskaźników rentowności netto 

 udział zysku w przychodach gotówki był porównywalny z udziałem amortyzacji, co 
umożliwiło utrzymanie wysokiego poziomu inwestowania bez znaczącego zasilania 
sektora kapitałem inwestorów zewnętrznych. 

W latach 2003-2008 w przemyśle spożywczym osiągnięto wzrost: 
 kwoty zysku netto z 1,6 mld zł w 2003 roku do 6,5 mld zł w 2007 roku, tj. czterokrotny 
 kapitału własnego odpowiednio z 30,1 mld zł do 44,8 mld zł (o 49%), w tym środków 

własnych w obrocie z 5,1 mld zł do 10,8 mld zł. 

                                                   

3 R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 
żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, PIB, Warszawa 2010. 
4 J. Drożdż, Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007. Studia i Monografie, 
nr 139. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008 s. 122. 
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Tabela 2. Wskaźniki rentowności przemysłu spożywczego 

Wskaźnik rentowności w latach Wskaźnik Jednostka 
miary 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Wskaźnik finansowy netto w mln zł 1599,0 4649,1 4366,3 5065,3 6480,1 4123,3 
Rentowność w procentach  
przychodów 
brutto % 2,58 4,77 4,41 4,76 5,25 3,44 
netto % 1,56 3,87 3,54 3,86 4,25 2,64 
akumulacji % 5,11 7,18 7,05 7,19 7,28 5,61 
operacyjna % 8,47 9,59 9,25 9,26 9,63 8,99 
Rentowność kapitału własnego 
ROE 

% 5,31 13,99 11,99 12,87 14,45 9,29 

Rentowność majątku ROA % 2,37 6,22 5,60 5,92 6,73 3,99 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 

W 2008 roku nastąpiło wyhamowanie i odwrócenie tych tendencji. Wynik finansowy netto 
przemysłu spożywczego zmalał z 6,5 mld do 4,1 mld zł i był najmniejszy po 2004 roku. Obniżyły się 
wskaźniki rentowności przychodów na poszczególnych poziomach o 1,6-1,8 p.p. O ponad 5 p.p. 
mniejsza była także rentowność kapitału własnego, lecz jej poziom był nadal większy od stopy 
procentowej oferowanej przez banki. Pomimo pogorszenia wskaźników rentowności przemysłu 
spożywczego, jego sytuacja ekonomiczno-finansowa była jeszcze dobra i zadowalająca. Gorsza 
(w 2008 roku) kondycja producentów żywności, napojów i wyrobów tytoniowych była rezultatem 
wzrostu obciążenia sprzedaży kosztami obsługi kapitału obcego oraz mniejszej dynamiki rozwoju 
produkcji tych wyrobów w porównaniu z latami wcześniejszymi. 

Wzrost sprzedaży przetwórstwa, osiągnięty po wejściu Polski do UE, był zjawiskiem 
powszechnym, występującym w każdym dziale produkcji żywności i napojów, lecz stopień 
poprawy wyników finansowych był różny w poszczególnych kierunkach przetwórstwa i branżach 
tego sektora. Stabilnością wyników finansowych wyróżniało się przetwórstwo wtórne. Wyraźna 
i stała tendencja wzrostu wyników finansowych wystąpiła w przetwórstwie produktów 
pochodzenia zwierzęcego i w produkcji używek, a niestabilne były wyniki finansowe przetwórstwa 
produktów pochodzenia roślinnego. Spadek rentowności netto w 2008 roku był zjawiskiem 
powszechnym i dotyczył wszystkich kierunków tego przetwórstwa.  

Tabela 3. Wskaźnik płynności finansowej producentów żywności 

Wskaźnik płynności w latach Wskaźnik Jednostka miary 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bieżącej płynności finansowej pkt 1,19 1,22 1,27 1,30 1,30 1,23 
Szybkiej płynności finansowej pkt 0,76 0,76 0,83 0,84 0,83 0,83 
Ogólnego zadłużenia % 50,0 50,0 47,2 47,4 46,4 50,4 
Udział firm rentownych 
- w ogólnej liczbie firm % 74,2 78,9 78,4 79,1 82,6 74,8 
- przychodach % 76,7 83,4 85,8 85,7 89,0 75,4 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 

Do końca 2007 roku trwał proces wyrównywania się odpowiednich wskaźników między 
branżami, a w roku kolejnym nastąpiło zwiększenie rozpiętości między branżami o największej 
i najmniejszej rentowności. Poprawiała się bieżąca płynność finansowa przemysłu spożywczego 
(z 1,19 w 2003 roku do 1,3 w 2007 roku). W 2008 roku zmalała ona do 1,23, lecz był to ciągle 
poziom wystarczający do zapewnienia terminowej spłaty zobowiązań przez producentów 
żywności. O braku zatorów płatniczych w tym przemyśle świadczył także wysoki wskaźnik szybkiej 
płynności finansowej, który uwzględniał najbardziej płynne aktywa obrotowe. Równocześnie 
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zmniejszał się udział w sektorze firm nierentownych (w ogólnej liczbie podmiotów z 25 do 16% 
i w obrotach sektora z 21 do 10%), ale w 2008 roku wzrósł on i był podobny jak przed integracją. 
Do końca 2007 roku malał także wskaźnik ogólnego zadłużenia przemysłu spożywczego. 
W analizowanym okresie obniżył się on o 3,6 p.p., lecz w 2008 roku odnotowano jego wzrost. 
Wartość zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) przekroczyła połowę wartości aktywów 
ogółem w przemyśle spożywczym5. 

Wzmocnienie siły ekonomicznej przemysłu spożywczego było zjawiskiem powszechnym, 
przy czym: 

 stała i wysoka rentowność od lat cechowała wtórne przetwórstwo żywności, które 
wyróżniało się także wysoką płynnością finansową i niskim zadłużeniem 

 najniższa była rentowność i płynność finansowa branż reprezentujących przetwórstwo 
produktów zwierzęcych, ale cechowała je duża stabilizacja na bezpiecznym poziomie 

 najwyższą poprawę osiągnięto w branżach prowadzących wstępny przerób produktów 
roślinnych, a po wejściu do UE były one bardziej stabilne 

 producenci używek mieli wysoki przeciętny poziom rentowności i płynności finansowej, 
ale główne mierniki były bardzo zróżnicowane i zmienne6. 

Systematycznie wzrastała wartość dodana brutto (WDB) wytworzona w przemyśle 
spożywczym. W ostatnich latach zbliżyła się ona do 30 mld zł i była o połowę większa niż przed 
integracją. Na początku bieżącej dekady udział przemysłu spożywczego w wytwarzaniu WDB 
całego przemysłu wynosił około 11%, a po integracji zwiększył się on do 13,8% w 2007 roku. 
W 2008 roku odnotowano wyhamowanie wzrostowej tendencji wartości dodanej wytworzonej 
przez producentów żywności, lecz nie obniżyła się ona poniżej poziomu z roku poprzedniego. 
W strukturze wartości dodanej przemysłu spożywczego największy udział miały wynagrodzenia. 
Ostatnio jednak notowano tendencję spadkową tego wskaźnika. W 2003 roku stanowiły one 42% 
WDB; w 2007 roku obniżyły się o 5,3 p.p., ale w 2008 roku odnotowano pewien wzrost 
wynagrodzeń w tworzeniu WDB. Od 2004 roku drugą pozycję w strukturze WDB przemysłu 
spożywczego zajmował wynik finansowy, którego udział był względnie stabilny przez trzy kolejne 
lata. Większe jego wahania in plus wystąpiły w 2007 roku i in minus w 2008 roku. W poprzedniej 
dekadzie pozycja tego składnika WDB była zdecydowanie mniejsza i charakteryzowała się dużą 
zmiennością. Kolejną pozycję w strukturze WDB zajmowały koszty amortyzacji, jednak ich udział 
w ostatnich latach nieco zmalał. Zmienny był udział kosztów finansowych, które stanowiły ponad 
12% WDB w 2003 roku i około 6% w 2006 roku. W 2008 roku koszty obsługi kapitału obcego 
stanowiły ponad 13% WDB. Było to wynikiem nie tylko wyższej stopy procentowej, lecz także 
większego zapotrzebowania na kapitał obcy ze strony producentów żywności. Pozostałe składniki 
WDB przemysłu spożywczego (podatki i opłaty oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) 
miały niewielki udział (nieprzekraczający 10%) i były względnie stabilne. Wysoka dynamika 
rozwoju produkcji i sprzedaży, duża aktywność inwestycyjna i znacząca poprawa sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw, spowodowały, że nie spełniły się obawy związane z zagrożeniem 
konkurencją producentów żywności z innych krajów UE. Polski rynek żywnościowy nie został 
zalany żywnością z krajów unijnych, a odwrotnie zanotowano szybki wzrost jej eksportu do krajów 
Wspólnoty. Nie było także masowej upadłości polskich przedsiębiorstw, lecz tylko niewielkie 
zmiany struktury podmiotowej w kierunku wzrostu koncentracji produkcji. W 2008 roku polscy 
producenci żywności zaczęli odczuwać skutki światowego kryzysu finansowego. Nastąpiło 
spowolnienie rozwoju gospodarczego, co obniżyło tempo wzrostu krajowego popytu na żywność. 
Artykuły żywnościowe należą do podstawowych dóbr konsumpcyjnych i odznaczają się niską 
elastyczności popytu, lecz nie jest realne utrzymanie w przyszłości wysokiego tempa rozwoju 
krajowego rynku żywności i napojów. Jego chłonność w latach 2003-2007 zwiększała się o około 

                                                   
5J Drożdż, Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007. 
6 R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 
żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
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3% rocznie. Tempo to może się obniżyć do 1,0-1,5% rocznie. Recesja w krajach będących 
największymi importerami polskiej żywności (Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina) 
najprawdopodobniej wywoła obniżenie popytu na dostawy z Polski. Równocześnie jednak 
osłabienie waluty krajowej względem euro poprawiać będzie opłacalność tego eksportu 
i redukować presję na zwiększanie importu tych produktów. To ostatnie zjawisko może oznaczać 
spowolnienie tempa spadku eksportu i redukcji dodatniego salda obrotów7. 

Przemysł spożywczy i gospodarka żywnościowa w okresie kryzysu gospodarczego8 

W polskiej gospodarce światowy kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił się w II połowie 
2008 roku i trwał przez cały 2009 rok, przy czym w końcówce minionego roku wystąpiły zjawiska 
wskazujące na powrót kolejnego ożywienia gospodarczego. Równocześnie nasilenie kryzysu 
w Polsce było mniejsze niż w innych krajach rozwiniętych. W naszym kraju nie było recesji 
gospodarczej, lecz tylko silne spowolnienie wzrostu gospodarczego, które jednak skutkowało 
przejściowym spadkiem produkcji przemysłowej i nakładów na środki trwałe oraz znaczącą 
redukcją obrotów handlu zagranicznego, szczególnie w imporcie. Istotnie obniżyło się tempo 
wzrostu popytu konsumpcyjnego i sprzedaży detalicznej, ale nie było w tych dziedzinach tendencji 
spadkowych. Dotychczas cała polska gospodarka skutecznie radziła sobie z kryzysem. Nasilenie 
zjawisk kryzysowych było jeszcze mniejsze w sektorze żywnościowym. Spadek tempa wzrostu 
krajowego popytu na żywność wystąpił tylko w II półroczu 2008 roku, a w kolejnych miesiącach 
2009 roku sprzedaż detaliczna żywności znów zwiększała się w tempie 3-5% rocznie. Dłuższy był 
okres spowolnienia wzrostu produkcji przemysłu spożywczego, łącznie cztery kwartały (III i IV 
2008 roku oraz I i II 2009 roku), ale od III kwartału 2009 roku wzrost tej produkcji był wysoki 
(ponad 6%). 

Tabela 4. Rozwój sektora żywnościowego w okresie kryzysu lat 2008-2009 (w procentach, w stosunku do tego 
samego okresu roku poprzedniego) 

Lata 
2008 2009 

Wyszczególnienie 

II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 
PKB 
Spożycie indywidualne 
Nakłady na środki trwałe 

6,0 
6,1 
14,5 

5,1 
5,7 
4,0 

3,0 
5,7 
4,5 

0,8 
3,3 
1,0 

1,1 
1,7 
- 3,0 

1,7 
2,2 
- 1,5 

. 

. 

. 
Produkcja przemysłowa a 

w tym żywności i napojów 
Sprzedaż detaliczna a 

w tym żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych 

7,0 
9,0 
11,8 
3,7 

2,2 
0,1 
8,4 
- 0,4 

- 6,3 
0,4 
4,8 
1,5 

- 10,0 
1,6 
0,4 
3,1 

- 6,7 
0,2 
1,4 
4,8 

1,9 
5,9 
2,5 
4,8 

5,3 
6,7 
2,9 
4,8 

Eksport towarów 
w tym sektora żywnościowego 
Import towarów 
w tym sektora żywnościowego 

21,3 
23,3 
21,7 
41,8 

19,5 
9,7 
22,6 
36,8 

- 7,5 
13,7 
- 5,4 
17,4 

- 22,2 
4,1 
- 28,2 
- 4,2 

- 24,8 
- 5,4 
- 33,4 
- 20,5 

- 21,1 
- 7,8 
- 28,0 
- 13,7 

- 6,8b 

- 2,3b 

- 19,5b 

- 9,8b 

a dotyczy tylko dużych i średnich firm przemysłowych i handlu detalicznego 
b październik i listopad 

Źródło: Opracowanie na podstawie GUS, publikowane w Biuletynie Statystycznym 2008, nr 3, 9, 12, 2009 nr 3, 
9, 11. 

Skutki kryzysu największe były w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. 
W 2009 roku eksport tych produktów obniżył się średnio o około 2-3%, a import o około 10%. Był 

                                                   
7J. Drożdż, Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007. 
8 R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 
żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
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to spadek obrotów sektora żywnościowego prawie trzykrotnie mniejszy niż w całej naszej 
gospodarce, a ponadto zjawisko to ma już tendencję gasnącą. Kryzys w niewielkim stopniu objął 
polski przemysł spożywczy (tabela 4). 

Wywołał on tylko przejściową względną stagnację produkcji tego sektora i przejściowe 
pogorszenie wyników finansowych. Spadek rentowności nie był duży (z 4,25% do 2,64%), miał 
również przejściowy charakter (poprawa do około 4,5% w 2009 roku) i był wywołany głównie 
zwiększonymi kosztami finansowymi, a nie obniżeniem realizowanej nadwyżki finansowej. 
Najbardziej skutki kryzysu w przemyśle spożywczym odczuła działalność inwestycyjna. Obniżenie 
nakładów inwestycyjnych było duże dopiero w 2009 roku i nastąpiło po obniżeniu liczby i wartości 
nowych inwestycji trwającym od początku 2008 roku. Istotne jest jednak to, że spadek 
inwestowania w sektorze dokonał się z bardzo wysokiego, rekordowego poziomu osiągniętego 
w 2008 roku. Dotychczasowe wyniki przemysłu spożywczego wskazują, że polski sektor 
żywnościowy jest dość odporny na zjawiska kryzysowe oraz że wykazuje on duże zdolności 
dostosowawcze do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Decydują o tym cechy tego 
sektora, do których można przede wszystkim zaliczyć silną orientację na duży i rozwijający się 
rynek krajowy, słabe jeszcze powiązanie z rynkami zewnętrznymi, jego dużą konkurencyjność 
wzmocnioną zmianami kursów walut, czy też wieloletnie procesy dostosowawcze do gospodarki 
rynkowej i integracji z Unią Europejską. 
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Rynek mleka – wybrane problemy  

Streszczenie: Mleko jest jednym z głównych produktów żywnościowych w świecie i jego produkcja 
systematycznie wzrasta. Głównymi producentami mleka są Unia Europejska i Stany Zjednoczone, 
które są największymi eksporterami wyrobów mleczarskich. Do grona liczących się eksporterów 
należy również Nowa Zelandia i Australia, która na rynku światowym konkuruje niskim cenami 
mleka w proszku, masła i serów dojrzewających. Polska znajduje się w światowej czołówce 
producentów mleka i zajmuje 9 miejsce (2007 r.). Urynkowienie spowodowało w Polsce spadek 
produkcji mleka i spożycia wyrobów mleczarskich, które został zahamowany dzięki interwencji 
państwa na rynku mleka. W okresie 1989 – 2009 nastąpiła spadek pogłowia krów, który 
w produkcji mleka został zniwelowany znaczącym wzrostem ich wydajności. W produkcji mleka 
i jego przetwórstwie następuje koncentracja. Polski przemysł mleczarskich został 
zrestrukturyzowany i zmodernizowany dzięki wsparciu finansowym z UE. Spożycie mleka i jego 
przetworów w Polsce w porównaniu do krajów starej UE jest niskie i dla zagospodarowania 
wyprodukowanego mleka konieczny jest eksport wyrobów w ekwiwalencie mleka na poziomie 2,5 
do 3,0 mld l rocznie. Istnieje możliwość przy odpowiednich działaniach promocyjnych wzrostu 
konsumpcji serów dojrzewających, napojów mlecznych i galanterii twarożkarskiej, co pozwoliłoby 
zagospodarować całość mleka wyprodukowanego w kraju. Produkcja mleka objęta jest Wspólną 
Polityką Rolną UE, która polega na jej kwotowaniu. Kwotowanie produkcji mleka zgodnie 
z oczekiwaniami WTO powinno zakończyć się w 2015 r. Zniesienie kwotowania produkcji mleka 
przyczyni się do przetrwania tylko tych gospodarstw, które wytrzymają rynkowe warunki produkcji. 

Słowa kluczowe: rynek mleka, produkcja mleka, regulacje rynku mleka. 

1. Wprowadzenie 

Światowa produkcja mleka w 2007 r. wynosiła 566 850 mln ton i w latach 1989–2007 
wykazywała tendencję rosnącą. Produkcja mleka, na świecie pomimo dużego wzrostu, jest 
mniejsza niż potencjalne możliwości jego wykorzystania w żywieniu ludności. Przy sprawnej 
redystrybucji wyrobów mlecznych i dostarczenia ich do regionów świata, w których odczuwany 
jest niedobór żywności, produkcja mleka w wielu państwach mogłaby wzrosnąć. Aby osiągnąć ten 
cel rolnicy zajmujący się produkcją mleka powinni mieć możliwość jej powiększania, jeżeli 
pozwalają im na to zasoby pracy i kapitałowe (Parzonko 2007, s. 69).  

Największymi producentami mleka w świecie w 2007 r. były kraje UE, które 
wyprodukowały 148 029 tys. t mleka oraz Stany Zjednoczone (84 189 tys. t). Kraje UE, USA oraz 
Australia i Nowa Zelandia są jednocześnie największymi eksporterami produktów mlecznych. Na 
kształtowanie się sytuacji na światowym rynku mlecznym bardzo istotny wpływ wywiera USA. 
Zwiększone lub zmniejszone dostawy z tego kraju po określonych cenach wpływają na poziom cen 
światowych i ogólne warunki do produkcji mleka. 

Polska należy do największych producentów mleka w świecie. Udział Polski w światowej 
produkcji mleka w 2007 r. wynosił 2,13%, co kwalifikowało nasz kraj na 10 miejscu. Najwyższą 
skalę produkcji mleka w 2007 r. odnotowano w Stanach Zjednoczonych, w których udział 
w produkcji światowej wynosił (14,85%), Indiach (7,57%), Chinach (6,28%), Rosji (5,63%), 
Niemczech (5,01%), Brazylii (4,75%), Francji (4,30%), Nowej Zelandii (2,79%), W. Brytanii (2,47%), 
Polsce (2,13%) i na Ukrainie (2,12%). Na wymienione kraje i Polskę w 2006 r. przypadało 53,5% 
światowej produkcji mleka krowiego. 

W latach 1989–2006 produkcja mleka wzrosła w Stanach Zjednoczonych o 24,1%, 
w Brazylii i Indiach o 50%, Nowej Zelandii o 64,2%, Australii i Meksyku o 30%. Produkcja mleka 
w UE w 15 krajach utrzymuje się na poziomie około 120 – 122 mln t rocznie, a w 27 krajach 
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w granicach (149-150 mln t). Wzrost produkcji mleka w UE ograniczają kwoty mleczne, których 
zniesienie w 2013 r. postulują niektóre państwa. 

W kilku krajach nastąpił znaczący spadek produkcji mleka. Do państw tych należą między 
innymi Rosja (o 29,2%), Ukraina (o 23,9%), Polska (o 23,0%), a także Pakistan - o 20,0%. Wśród 
krajów UE należących do dawnej 15, spadek produkcji mleka wystąpił w Belgii (o 17%). Spadek 
produkcji mleka w Polsce nastąpił m.in. w wyniku uwolnienia cen na produkty mleczarskie 
i wstrzymania dotacji przedmiotowych do wyrobów mleczarskich, co przyczyniło się do 
drastycznego spadku cen mleka w skupie i zaniechania produkcji przez małe i średnie 
gospodarstwa rolne.  

Według ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) światowa 
produkcja mleka w 2016 r. przekroczy 780 mln t rocznie. Wzrost produkcji mleka nastąpi głównie 
w wyniku zwiększenia wydajności mlecznej krów (Nitecka 2008, s. 12). Sznajder (2008, s. 48) 
wskazuje, że na światowym rynku mleka pojawili się nowi gracze, do których należy zaliczyć Chiny, 
Ukrainę, Turcję, Brazylię i Meksyk. Coraz większy wpływ na światowy rynek mleka mają też Indie 
i Pakistan. 

Wprowadzenie w UE w połowie lat 80. kwotowania produkcji mleka spowodowało, że 
udział UE w światowej produkcji mleka i handlu artykułami mleczarskim systematycznie maleje. 
Po ostatnim poszerzeniu, UE ma ponad 27% udział w światowej produkcji mleka i ponad 77% 
udział w światowym eksporcie serów, około 55% udział w światowym eksporcie masła oraz około 
45% udział w światowym eksporcie MPO (Sermak-Bulge 2006, s. 16). Konsekwencje reformy WPR, 
wynikające z ustaleń WTO spowodują, że decyzje o prowadzeniu bądź zaniechaniu produkcji 
mleka we wszystkich krajach UE producenci mleka podejmować będą wyłącznie na podstawie cen 
skupu. Ceny skupu mleka będą informowały rolników europejskich o popycie na mleko i jego 
przetwory. O utrzymaniu się na rynku decydować będzie umiejętność przedsiębiorstw 
mleczarskich do zaspakajania konsumentów po konkurencyjnych cenach (Seremak-Bulge 2006, 
s. 20). Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami system kwot mlecznych ma funkcjonować do 
31.03.2015 r. (Nitecka 2007, 40). 

2. Produkcja mleka w Polsce 

Informację o zmianach w produkcji i w skupie mleka oraz mleczności krów w latach 1990–
2009 w skali kraju przedstawiono w tabeli 1. 

Największa produkcja mleka w Polsce była w 1989 r. i wynosiła 15.926 mln l. Po spadku 
wynikającym z obniżenia cen na mleko w skupie i zmniejszenia konsumpcji wywołanej spadkiem 
siły nabywczej ludności w pierwszej połowie lat 90-tych, produkcja mleka w skali roku kształtuje 
się w przedziale od 11.500 do 12.447 mln l.  

Tabela 1. Zmiany w produkcji mleka i mleczności krów oraz w skupie mleka po urynkowieniu gospodarki 

  Produkcja mleka   Skup Udział skupu 

Lata Ogółem Na Mleka w krajowe 
  mln litrów  1 krowę Ogółem produkcji mleka 

   litrów mln litrów % 

1990 15 371 3 151 9 828 63,9 

1991 14 022 3 082 7 844 55,9 

1992 12 770 3 015 6 854 53,7 

1993 12 271 3 075 6 682 54,5 

1994 11 866 3 121 6 269 52,3 

1995 11 303 3 136 6 139 54,3 

1996 11 355 3 249 6 396 56,3 

1997 11 770 3 370 6 832 58,1 



 Jan Dworniak 

   115 

1998 12 229 3 491 7 070 57,8 

1999 11 915 3 510 6 486 54,4 

2000 11 543 3 668 6 487 56,4 

2001 11 538 3 828 7 025 60,9 

2002 11 861 3 902 7 220 60,9 

2003 11 881 3 969 7 316 61,6 

2004 11 810 4 083 7 769 65,8 

2005 11 901 4 147 8 584 72,1 

2006 11 970 4 200 8 419 70,3 

2007 12 096 4 292 8 380 69,3 

2008 12 426 4 351 8 687 69,9 

2009 12 447 4 446 8 878 71,3 

Źródło: Rynek mleka stan i perspektywy, z 1998 r., nr 14, s 8, z 2001 r., nr 20, s. 7 i 8, z 2004 r., nr 27, 7, z 2008 
r., nr 34, s. 7, IERiGŻ-PIB, z 2009 r. nr 37, s. 6-7, IERiGŻ-PIB. 

O wielkości produkcji mleka decyduje pogłowie i mleczność krów. W latach 1989–2009 
nastąpiły istotne zmiany w chowie bydła mlecznego. Pogłowie krów zmniejszyło z 4.919 tys. szt 
w 1990 r. do 2.688 tys. szt w 2009 r., tj. o 45,3%. Pogłowie krów mlecznych ustabilizowało się na 
poziomie około 2.700 tys. szt i wykazuje nadal tendencję malejącą, natomiast wydajność mleczna 
krów ma tendencję wzrostową. W przypadku zmniejszenia pogłowia krów, dla utrzymania 
dotychczasowego wolumenu produkcji, ich wydajność mleczna powinna wzrosnąć do 6 500 litrów 
rocznie. W chowie bydła mlecznego mogą też przeważyć inne tendencje, zmierzające do poprawy 
zdrowotności krów, długowieczności i płodności. Obecne optimum długości użytkowania krów 
wysokowydajnych wynosi 3 laktacje, a w oborach tradycyjnych od 5 do 7 laktacji. Wprowadzone 
przepisy dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt mogą zainicjować zmiany w kierunku hodowli 
bydła mlecznego (Runowski 2007, s. 25). W gospodarstwach o wyższej wydajności jednostkowej 
jest z reguły wyższa wydajność pracy i produktywność ziemi oraz produktywność kapitału (Ziętara 
2007, s. 35). Fakt ten może w warunkach polskich przesądzać, o tym że zainteresowanie wzrostem 
wydajności mlecznej krów będzie bardzo duże. 

 

 

Rysunek 1. Zmiany pogłowia krów (tys.szt.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zmiany w mleczności krów w latach 1990–2009 przedstawia rys. 2. Spadkowi pogłowia 
krów towarzyszył wzrost mleczności, dzięki czemu produkcja mleka ustabilizowała się na poziomie 
około 12 mld l rocznie. Średnia wydajność mleczna od krowy wzrosła z 3.151 l rocznie w 1990 r., 
do 4 495 l w 2009 r.  
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Rysunek 2. Zmiany mleczności krów w Polsce (l.szt.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ – PIB. 

Poziom skupu mleka ograniczony jest kwotą mleczną, przyznaną Polsce po przystąpieniu 
do UE. Pierwsza kwota mleczna dla Polski wyznaczona została w wyniku negocjacji w Kopenhadze. 
Na dostawy mleka przez tzw. dostawców hurtowych i bezpośrednich na lata 2004/2005 
i 2005/2006 wynegocjowano krajową kwotę mleczną w wysokości 8.974,0 tys. t dla dostawców 
hurtowych i 464,0 tys. t. dla dostawców bezpośrednich (Otoliński, Szarek 2006b, s. 14). 
Oczekiwania rolników i przetwórców mleka oscylowały na poziomie 11,3 mld l. Podstawą 
przyznania dla Polski kwoty mlecznej był rok referencyjny 2003/2004, poprzedzający przystąpienie 
do UE. Przydzielona krajowa kwota mleczna ustabilizowała dostawy mleka na poziomie około 8,8 
mld l rocznie. 

3. Produkcja wyrobów mleczarskich 

Na wielkość produkcji w wymienionym okresie miały wpływ podaż mleka do przerobu oraz 
zapotrzebowanie rynku krajowego na wyroby mleczarskie, a także możliwości eksportowe. Po 
urynkowieniu gospodarki w 1989 r. i uwolnieniu cen, nastąpiło drastyczne załamanie produkcji 
mleka oraz wielkości skupu. Konsumenci nie przygotowani na rynkowe ceny wyrobów poważnie 
ograniczyli zakupy produktów mleczarskich, co spowodowało liczne problemy w spółdzielczej 
branży mleczarskiej, kończące się upadłością bądź likwidacją wielu spółdzielni i wyłonienie się 
prywatnego sektora w przetwórstwie mleka. Zmiany w produkcji mleka spożywczego w latach 
1989–2009 przedstawia rys. 3.  

 

Rysunek 3. Produkcja mleka przetworzonego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ – PIB. 



 Jan Dworniak 

   117 

W 1989 r., przed urynkowieniem gospodarki, produkcja mleka spożywczego wynosiła 
2 598,0 mln l. W wyniku zmniejszenia siły nabywczej ludności i spadku popytu w 1993r. 
wyprodukowano tylko 1 181,0 mln litrów mleka, czyli o 54,5% mniej niż przed urynkowieniem. Od 
1994 r. produkcja mleka spożywczego utrzymywała się na poziomie około 1 300–1.400 mln litrów 
rocznie, a w 2001 r. wzrosła do 1.763,0 mln litrów. Wzrostowa tendencja utrzymała się 
w kolejnych latach, a w 2009 r. osiągnęła poziom około 2.500,0 mln litrów. W latach 1989–2009 
nastąpiły zmiany w formie sprzedawanego mleka spożywczego. Na początku lat 90-tych mleko 
sprzedawane było w butelkach szklanych, a nawet z konwi. Opakowania te sukcesywnie 
zastępowane były woreczkami foliowymi i kartonikami. 

W asortymencie mleka spożywczego od 1989 r. wprowadzono na polski rynek mleko 
sterylizowane o przedłużonej trwałości, tzw. mleko UHT, pakowane początkowo w woreczki 
foliowe, a później w kartoniki z papieru warstwowego. Pierwszym producentem mleka UHT była 
OSM w Pyrzycach (obecnie oddział produkcyjny Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie). 
Aktualnie największym producentem mleka UHT jest SM Mlekpol w Grajewie, wytwarzająca około 
1 mln l na dobę pod marką Łaciate, Białe i Milko, a znaczącymi producentami są również OSM 
Łowicz i SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. 

W 2004 r. OSM Radomsko wprowadziła na rynek mleko pasteryzowane o przedłużonej 
trwałości, uzyskanej metodą mikrofiltracji, które na rynku sprzedawane jest pod marką „ALE 
MLEKO”. Od 2005 r. pojawił się na rynku nowy rodzaj mleka pasteryzowanego o przedłużonej 
trwałości, produkowany w butelkach plastikowych typu PET. Pierwszym producentem i liderem 
w produkcji tego mleka jest SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Spadkowi produkcji 
i spożycia mleka spożywczego towarzyszy systematyczny wzrost produkcji napojów mlecznych, 
a zwłaszcza jogurtów. Zmiany w produkcji napojów mlecznych w latach 1991–2009 o prognozę na 
2010 r. przedstawia rys. 4. 

 
Rysunek 4. Produkcja napojów mlecznych (mln litrów) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ – PIB. 

Produkcja napojów mlecznych, na które składają się jogurty i napoje jogurtowe, kefiry, 
mleka smakowe wzrosła z 67,3 tys. t w 1991 r. do około 650,0 tys. t w 2009 r. Ponad 60% 
produkowanych napojów mlecznych to jogurty. Napoje mleczne cieszą się dużym 
zainteresowaniem konsumentów i przy odpowiedniej promocji ich produkcja może wzrosnąć do 
1.000 tys. t rocznie. 

Największa ilość skupionego mleka przeznaczana jest na produkcję serów dojrzewających. 
Zmiany w produkcji serów dojrzewających po urynkowieniu przedstawia rys. 5.  
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Rysunek 5. Produkcja serów dojrzewających (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
Produkcja serów dojrzewających spadła tylko nieznacznie w latach 1991 – 1993 i od 1996 r. 

wykazuje zdecydowanie tendencję rosnącą. Wzrost produkcji serów dojrzewających jest wynikiem 
wdrożenia nowych technologii, które umożliwiają zarówno poprawę jakości, jak i osiągnięcie 
zwiększonej produkcji, przy znaczącym ograniczeniu zatrudnienia. Nowoczesne linie 
technologiczne pozwalają na przerób na sery 500 tys. l mleka na dobę. Zamontowana linia do 
produkcji serów w zakładzie mleczarskim w Mrągowie, należącym do SM Mlekpol w Grajewie, 
zaprogramowana jest do przerobu na sery 1 mln litrów mleka na dobę. W asortymencie 
produkowanych serów przeważają łagodne sery typu holenderskiego Gouda i Podlaski. Wiele 
spółdzielni podjęło produkcję sera typu szwajcarskiego o skróconym do 5 tygodniu okresie 
dojrzewania, charakteryzującego się słodkawym smakiem i dużymi dziurkami, co zwiększa jego 
walory handlowe. Udział serów w strukturze eksportu systematycznie rośnie i w 2007 r. wzrósł do 
ponad 30% (Seremak-Bulge 2008a, s. 14). Przy odpowiedniej promocji, produkcja serów 
dojrzewających może zwiększyć się zdaniem autora w ciągu 5 lat, do poziomu 350 tys. t rocznie 
i przyczynić się do ograniczenia produkcji mleka w proszku na eksport. Wzrost produkcji o około 
90 tys. t (w 2009 r. około 276 tys. t) wiąże się możliwością zagospodarowania około 1 mld l mleka. 

Po urynkowieniu gospodarki produkcja serów topionych i smażonych systematycznie 
wzrastała. Zmiany w produkcji serów topionych i smażonych w latach 1991-2009 i prognozę na 
2010 r. przedstawia rys. 6. Produkcja serów topionych skoncentrowana jest w kilku 
wyspecjalizowanych zakładach (HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o. w Kaźmierzu k/Poznania, SERTOP 
Sp. z o.o. z Tychach, SERWAR Sp. z o.o. w Warszawie, SM Mlekpol Grajewie, SM Mlekovita 
w Wysokiem Mazowieckiem, MSM w Mońkach, OSM w Kowalewie). Sery smażone produkują 
niewielkie zakłady w województwie wielkopolskim m.in. OSM Nowy Tomyśl. Produkcja serów 
topionych wzrosła z 15,2 tys. t w 1991 r. do 87,8 tys. t w 2007 r., tj. o 72,6 tys. t. Produkcja serów 
topionych w 2009 r. wynosiła około 83,5 tys. t. 

 
Rysunek 6. Produkcja serów topionych i smażonych (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
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Sery twarogowe są w pożywieniu substytutem mięsa i jego przetworów. Ze względu na 
niższe ceny od wyrobów mięsnych, ich spożycie jest znaczące. Zmiany w produkcji twarogów 
w latach 1989– 2009 i prognozę na 2010 przedstawia rys. 7. Na skutek wzrostu cen po 
urynkowieniu gospodarki produkcja twarogów zmniejszyła się z 295,0 tys. t w 1989 r. do 165,2 tys. 
t w 1993 r., tj. o 44,0%. Od 1993 r. produkcja serów twarogowych systematycznie wzrasta. 
W 2005 r. wyprodukowano 295,0 tys. t twarogów, a w 2009 r. – około 334,0 tys. t. Produkcja 
serów twarogowych w 2009 r. była wyższa niż w latach 80. W zakresie produkcji serów 
twarogowych obserwuje się nasycenie rynku. Przy niewielkich możliwościach eksportu, nie należy 
oczekiwać dużego wzrostu ich produkcji w najbliższych latach. Rosnąć będzie natomiast produkcja 
galanterii twarożkarskiej, tzw. serków wiejskich, serków z udziałem białek serwatkowych oraz 
serków produkowanych przy zastosowaniu technologii ultrafiltracji. Produkcją twarogów zajmuje 
się większość zakładów mleczarskich w Polsce. Wyspecjalizowane zakłady produkują natomiast na 
dużą skalę galanterię twarożkarską. Znane są na polskim rynku i dobrze spieniężające się serki 
Cotschis produkowane przez okręgowe spółdzielnie mleczarskie w Piątnicy, Kole, Krasnymstawie, 
Włoszczowej, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie i innych.  

 
Rysunek 7. Produkcja serów twarogowych (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
Polska należy do krajów o bardzo dużym spożyciu śmietany. Zmiany w produkcji śmietany 

w latach 1989 – 2009 i prognozę na 2010 r. przedstawiono na rys. 8. Produkcja śmietany 
spożywczej zmniejszyła się o ponad połowę, z 335,0 tys. t w 1989 r. do 160,7 tys. t w 1993 r., tj. 
o 28,7%. Od 1994 r. produkcja sukcesywnie wzrastała i w 2004 r. wynosiła 225,3 tys. t. Po wejściu 
Polski do UE nastąpił dalszy duży wzrost produkcji do 342 tys. ton. Przyczyny tak dużego wzrostu 
tej produkcji należy dopatrywać w ograniczeniu produkcji masła i sprzedaży tłuszczu mlecznego 
w postaci śmietany do zakładów specjalizujących się w produkcji masła oraz zwiększonej 
sprzedaży za granicę Polski, głównie do Niemiec. Tendencja ta ma charakter przejściowy i nie 
należy się spodziewać większej produkcji śmietany na cele spożywcze. Ewentualny wzrost 
produkcji będzie wynikiem popytu ze strony zakładów produkujących masło z dodatkiem olejów 
roślinnych. Zakłady te zlokalizowane są w sektorze prywatnym. 

W asortymencie produkowanej śmietany spożywczej po 1989 r. nastąpiły duże zmiany 
jakościowe. Od 1990 r. podjęto produkcję śmietanki sterylizowanej UHT, o przedłużonej trwałości 
oraz śmietanki w małych opakowaniach do kawy. Na szeroką skalę prowadzi się produkcję 
uszlachetnionej homogenizowanej śmietany ukwaszonej o zagęszczonej konsystencji. 
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Rysunek 8. Produkcja śmietany spożywczej (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
Zmiany w wielkości produkcji masła przedstawia rys. 9. Produkcja masła w Polsce uległa 

istotnemu obniżeniu i wynika ze zmiany zainteresowań konsumentów. Najniższa produkcja masła 
była w 1994 r. i wynosiła 119,5 tys. t. Produkcja masła w 2009 r. kształtowała się na poziomie 
około 175 tys. t i była o 118 tys. t niższa niż w 1989 r. Ceny zbytu masła w krajach UE są od 56% do 
71% wyższe od cen na rynku światowym (Seremak-Bulge 2008b, s. 21). 

 

 

Rysunek 9. Produkcja masła (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
Według polskich producentów masło na rynku wewnętrznym sprzedawane jest z reguły 

poniżej kosztu wytworzenia co powoduje, że produkcja jego staje się nieopłacalna. Problemy ze 
zbytem spowodowały zainteresowanie produkcją masła z dodatkiem oleju roślinnego. Ze względu 
na większą podaż margaryn i miksów maślanych oraz ofensywę reklamową przemysłu 
tłuszczowego, a także nieopłacalny eksport, nie należy oczekiwać istotnego wzrostu produkcji 
masła.  

Produkcja mleka odtłuszczonego w proszku (OMP) ma głównie na celu zagospodarowanie 
nadwyżek mleka. Zmiany w produkcji tego mleka w latach 1989-2009 przedstawione zostały na 
rys. 10. Producenci mleka w proszku liczą gównie na jego eksport. Niski kurs EUR i USD powoduje, 
że produkcja realizowana jest niejednokrotnie na granicy rentowności. W niektórych jednak latach 
ceny światowe mleka są korzystne i jego producenci uzyskują szczególne korzyści. Wyjątkowo 
korzystna sytuacja na rynku mleka w proszku wystąpiła w 2007 r. 
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Rysunek 10. Produkcja mleka odtłuszczonego w proszku (w tys. t.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
Ceny odtłuszczonego mleka w proszku w drugim półroczu 2007 r. dochodziły do 14 zł za 

1 kg i były wyższe od cen uzyskiwanych w 2006 r. o około 6 zł, tj. o 75,0%. Zwiększony popyt na 
mleko w 2007 r. poprawił ogólną koniunkturę w mleczarstwie, a uzyskane zwiększone przychody 
ze sprzedaży pozwoliły na wzrost cen mleka w skupie. Produkcja mleka odtłuszczonego w proszku 
w latach 1990–2007 nie przekroczyła poziomu produkcji, jaki był w 1989 r. (176 tys. t). Prognozy 
w popycie wewnętrznym i na rynku światowym nie wskazują na wzrost zapotrzebowania na OMP, 
dlatego też nie przewiduje się wzrostu produkcji. Od możliwości eksportu OMP w najbliższych 
latach będzie zależeć koniunktura na krajowym rynku mleka oraz poziom cen płaconych rolnikom 
za mleko. Ograniczenie wielkości eksportu oraz obniżenie poziomu cen za OMP w 2008 r. 
diametralnie pogorszyło koniunkturę na krajowym rynku mleka i duży spadek cen w skupie dla 
polskich rolników. 

Pełne mleko w proszku (PMP) w analizach rynkowych1 wykazywane było łącznie z mlekiem 
dla niemowląt. Zmiany w produkcji mleka pełnego w proszku w latach 1989-2007 przedstawia rys. 
11. Produkcja mleka pełnego w proszku w 1989 r. wynosiła 50,0 tys. t i wzrosła w 1991 r. do 59,1 
tys. t. W kolejnych latach nastąpił spadek produkcji PMP do poziomu 30-40 tys. t rocznie, 
z wyjątkiem 2005 r., w którym nastąpił przejściowy wzrost do 49,6 tys. t. Przedmiotem 
światowego rynku mleka w proszku jest przeważnie mleko odtłuszczone. Należy na podstawie 
analizowanego okresu przewidywać, że w kolejnych latach produkcja tego mleka nie przekroczy 
50,0 tys. t rocznie.  

 

Rysunek 11. Produkcja mleka pełnego w proszku łącznie z mlekiem dla niemowląt 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB. 
                                                   
1 Informacje o produkcji wybranych artykułów mleczarskich w tym o produkcji mleka pełnego prezentowane 
są w analizach rynkowych „Rynek mleka – stan i perspektywy” wydawanego przez IERiGŻ-PIB. 
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Znaczącym produktem w końcu lat 80. i początku lat 90. był kazeina. Produkcja kazeiny 
w 1989 r. wynosiła 33 tys. t, a do jej wyprodukowania zużyto około 1,4 mld l mleka. Produkcja 
w 1990 r. wzrosła do 38,2 tys. t (równowartość 1,6 mld l mleka), a w 1994 r. zmniejszyła się do 3,0 
tys. t. Ograniczenie a później zaniechanie produkcji kazeiny spowodowane było wysokimi kosztami 
jej wytworzenia oraz cen spadkiem na ten produkt na rynku światowym. Od 2005 r. kazeiny 
w Polsce praktycznie się nie produkuje. 

W ostatnich latach przetwórcy mleka wykazują zainteresowanie produkcją serwatki 
w proszku. Uruchomienie na przemysłową skalę proszkowania serwatki było rezultatem 
wprowadzenia urządzeń do zagęszczania jej przed proszkowaniem. Do tego celu służą techniki 
membranowe, zastosowane do ultrafiltracji i nanofiltracji serwatki. Produkcję serwatki w proszku 
na skalę przemysłową prowadzi spółka Laktopol w Warszawie, prowadząca zakład przerobowy 
w Suwałkach i spółka Laktopol A w Łosicach oraz spółdzielnie mleczarskie zajmujące się produkcją 
serów i posiadające proszkownie. Produkcja serwatki w proszku w 2004 r. wynosiła 835,1 tys. t, 
a w 2005 r. wzrosła do 979,2 tys. t. Opanowanie technologii proszkowania serwatki dokonało 
dużego postępu w mleczarstwie, ponieważ przysporzyło znaczących dochodów jej producentom, 
dzięki wysokim cenom na rynku światowym oraz wyeliminowało problemy skażenia środowiska. 
Proszkowanie serwatki jest bezodpadowe i nie wymaga budowy kosztownych oczyszczalni 
ścieków. 

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie uruchomieniem produkcji białek serwatkowych. 
Pierwsze udane próby ich wytworzenia podjęła Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowi 
Mazowieckiej (obecnie w upadłości). Do uruchomienia tej produkcji zmierza również spółka 
Laktopol w zakładzie w Suwałkach i Moniecka Spółdzielnia Mleczarska. 

Reasumując należy stwierdzić, że produkcja mleczarska stabilizuje się i dostosowuje do 
potrzeb rynku krajowego oraz możliwości eksportu. Na podstawie istniejących trendów produkcji 
należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji serów dojrzewających i napojów mlecznych, 
zwłaszcza jogurtów i napojów jogurtowych oraz niewielkiego wzrostu produkcji mleka 
spożywczego i twarogów (głownie galanterii twarożkarskiej) oraz serów topionych. Nie przewiduje 
się dużego zwiększenia produkcji masła i śmietany spożywczej. Możliwy jest dalszy wzrost 
produkcji serków twarogowych wytwarzanych metodą tradycyjną (przy użyciu wanien 
twarożkarskich) i przy wykorzystaniu technik membranowych. Należy oczekiwać, że metodami 
przemysłowymi zostanie przetworzona całość produkowanej serwatki, również tak zwanej 
serwatki kwaśnej powstającej przy produkcji twarogów oraz, że na bazie zagęszczonej serwatki 
i białek serwatkowych uruchomiona zostanie produkcja serków serwatkowo-twarogowych, takich 
jak serek marki Capri, produkowany prze OSM w Sierpcu. 

Babuchowski (2006, s. 19) zwraca uwagę, że szanse na utrzymanie wzrostu polskiego 
mleczarstwa można stworzyć głównie poprzez wzrost konsumpcji mleka i jego przetworów. 
Wskazuje na dysproporcje pomiędzy wysokim spożyciem niektórych wyrobów mleczarskich 
w krajach UE i w Polsce. Spożycie serów dojrzewających w Polsce wynosi aktualnie koło 4,5 kg 
rocznie na osobę, natomiast w Niemczech około 20 kg, a w Szwajcarii ponad 30 kg. Spożycie 
artykułów mleczarskich można zwiększać, zarówno poprzez promocję indywidualnych marek, jak 
i przekonywanie konsumentów do zainteresowania spożyciem mleka i jego przetworów, do czego 
efektywniej należałoby wykorzystać Fundusz Promocji Mleka, administrowany przez Agencję 
Rynku Rolnego i Komisję Porozumiewawczą organizacji hodowców bydła i producentów mleka 
oraz przetwórców. 

4. Spożycie artykułów mleczarskich 

Spożycie mleka w Polsce należy do najniższych w UE i jest około 25% niższe niż przeciętnie 
w UE (Szajner, Szczygielska 2008a, s. 28). Najwyższe spożycie mleka i jego przetworów 
w przeliczeniu na ekwiwalent mleczny w Polsce wystąpiło w drugiej połowie lat 90. i wynosiło 270-
280 l na 1 osobę (Zalewski 1996, s. 81).  

W latach 1990–2005 i kolejnych odnotowano dość duży spadek spożycia mleka i artykułów 
mleczarskich. W wyniku urynkowienia gospodarki spożycie wyrobów mleczarskich w ekwiwalencie 
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mleka, bez mleka przerobionego na masło, w przeliczeniu na 1 mieszkańca zmniejszyło się z 260 l 
w 1989 r., do 173 l w 2005 r., tj. o 33,4%. Wyższe spożycie mleka i jego przetworów w przeliczeniu 
na mleko wystąpiło w 18 krajach należących obecnie do UE, w których średnie spożycie wyrobów 
mleczarskich w ekwiwalencie mleka wynosi około 255 l na osobę.  

Sadek spożycia wyrobów mleczarskich na jednego mieszkańca w Polsce dotyczy głównie 
mleka spożywczego, śmietany oraz masła. Spożycie mleka spożywczego ogółem zmniejszyło się ze 
101,9 l w 1990 r. do 53,16 l w 2005 r., tj. o 47,8%. Spadek ten spowodowany był wzrostem cen 
detalicznych tego produktu oraz zmianą upodobań żywieniowych Polaków.  

Tabela 2. Spożycie niektórych artykułów spożywczych (na 1 mieszkańca) 

Lata Mleko* Tłuszcze jadalne** Mięso 

    Ogółem w tym: masło i podroby*** 

  L kg Kg 

1990 242 23,6 7,8 68,8 

1991 232 23,3 6,3 73,5 

1992 218 24,6 5,2 70,7 

1993 210 24,7 4,5 67,9 

1994 204 24,1 3,9 63,1 

1995 197 25,3 3,7 64,0 

1996 198 26,3 3,9 65,2 

1997 196 27,9 4,3 62,3 

1998 207 28,5 4,4 65,3 

1999 198 29,6 4,6 67,5 

2000 193 28,7 4,2 66,1 

2001 187 29,5 4,3 66,6 

2002 182 30,8 4,6 69,5 

2003 181 29,2 4,7 72,1 

2004 174 30,7 4,4 71,8 

2005 173 30,6 4,2 71,2 

2006 176 30,4 4,3 74,3 

2007**** 178 30,7 4,2 77,0 

2008***** 181 30,2 4,1 76,0 

2009***** 180 30,1 4,1 76,0 
* Łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na mało. 
** W wadze handlowej. 
*** Łącznie mięsem i przerobami przeznaczonymi na przetwory. 
**** Mały Rocznik Statystyczny 2008, GUS, Warszawa 2008. 
*****Prognoza IERiGŻ-PIB. 

Źródło: Rynek Mleka stan i perspektywy, 2008, nr 35, s. 11. 

Spożycie masła w Polsce w przeliczeniu na jedną osobę zmniejszyło się z 7,8 kg w 1990 r. 
do 3,72 kg w 2005 r., tj. o 57,7%. Średnie spożycie masła w UE w krajach 15 było zróżnicowane 
i wynosiło w 2006 r. 4,6 kg na osobę. Wyższe niż w Polsce spożycie tego produktu wystąpiło we 
Francji (8,3 kg), w Niemczech (6,5 kg), w Finlandii (6,3 kg), w Belgi i Luksemburgu (5,2 kg), Austrii 
(4,9 kg) i Szwecji (4,7 kg) (Świetlik 2003, s. 69). Spadek spożycia masła jest głównie wynikiem 
substytucji tego produktu po 1989 r. udoskonalonymi margarynami i innymi produktami 
masłopodobnymi. Do spadku spożycia masła przyczyniły się również zalecenia lekarzy, którzy 
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wskazują na dużą zawartość cholesterolu w tym produkcie. Pogląd ten jest jednak kontrowersyjny 
i wielu specjalistów z zakresu żywienia i medycyny widzi w konsumpcji masła zalety żywieniowe. 

Spożycie śmietany w Polsce przewyższa średni poziom spożycia tego produktu w krajach 
UE. W latach 1990–2005 obserwuje się również tendencję malejącą w tym zakresie, z 7,3 l na 
jedną osobę w 1990 r. do 5,16 l w 2005 r., tj. o 29,3%. Spożycie śmietany na jednego mieszkańca 
w okresie od 1990 r. zmniejszyło się o 2,16 kg. Spadek spożycia śmietany jest efektem zmiany 
upodobań żywieniowych, polegających na zmniejszaniu w diecie wysokokalorycznej śmietany na 
rzecz warzyw i innych przypraw do sporządzania potraw. 

Oprócz mleka i masła przemysł mleczarski oferował i oferuje konsumentom: 
  napoje mleczne, 
  sery i serki twarogowe, 
  sery dojrzewające i topione. 
W grupie napojów mlecznych znajdują się jogurty, napoje jogurtowe, kefiry, maślanka 

spożywcza oraz mleko acidofilne. Mimo istotnych zmian jakościowych w asortymencie 
oferowanych jogurtów, ich spożycie na jednego mieszkańca nie uległo istotnej zmianie i waha się 
w granicach od 3,7 do 4,2 kg na osobę rocznie. Podobne relacje utrzymują się w zakresie 
pozostałych napojów mlecznych, których spożycie na jednego mieszkańca utrzymuje się na 
poziomie około 3,0 kg rocznie.  

Rynek serów jest największym segmentem rynku mleczarskiego (Seremak-Bulge 2007, 
s. 22). Na sery przeznacza się 1/3 skupionego mleka. W latach 2000-2005 spożycie serów 
dojrzewających i topionych miało tendencję wzrostową. Spożycie serów dojrzewających w 2005 r. 
wynosiło 4,2 kg na osobę rocznie i było o 1,3 kg wyższe niż w 1990 r. Wzrostowi spożycia tych 
serów towarzyszył niewielki spadek spożycia serów twarogowych. Największy udział w krajowym 
rynku serów dojrzewających twardych mają SM Mlekpol w Grajewie i SM Mlekovita w Wysokiem 
Mazowieckiem, ale doskonale z nimi konkurują OSM Łowicz, SM Ryki oraz OSM Sierpc. Rynek 
serów dojrzewających jest nadal otwarty dla innych producentów. Dalszy wzrost sprzedaży serów 
twardych wymaga wieloletniej promocji ich spożycia oraz wykształcenia świadomości marek 
(Górska-Wersewicz 2007a, s. 50). Rynek serów miękkich, typu Camembert i Brie oraz Rokpol 
opanowany jest przez trzy firmy, w tym dwie z kapitałem zagranicznym, tj. Bongrain i Hochland 
oraz Spółdzielnię Mleczarską Lazur w Nowych Skalmierzycach. W dalszym ciągu jest miejsce na 
rynku serów z przerostem pleśni typu Combozolla.  

Spożycie roczne twarogów i twarożków na osobę zmniejszyło się o 15,5%, z 7,3 kg 
w 1990 r. do 6,2 kg w 2005 r., tj. o 1 kg na jednego mieszkańca. Produkcję serów twarogowych 
charakteryzuje duże rozdrobnienie rynku.  

Dane statystyczne wskazują, że dalszemu spadkowi spożycia mleka w latach 1996–2005 
towarzyszyło zwiększenie spożycia wszystkich pozostałych produktów białka zwierzęcego, w tym 
zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych (o 13,2%) oraz jaj (o 37,7%) (Świetlik, Seremak-Bulge 
2005, s. 23). Badania gospodarstw domowych wskazują, że największy spadek spożycia mleka 
i jego przetworów odnotowano w gospodarstwach powiązanych z rolnictwem, tj. gospodarstwach 
pracowniczo-chłopskich (o 34%) i chłopskich (o 23%) oraz emerytów i rencistów (o 26%). 
W pozostałych gospodarstwach, tj. pracowniczych i utrzymujących się z pracy na własnych 
rachunek spadek był dużo mniejszy i wynosił od 13,0 do 16% (Świetlik, Seremak-Bulge 2005, s. 29). 
Przeprowadzone badania preferencji spożycia artykułów mleczarskich wskazują, że największe 
zainteresowanie konsumentów skierowane jest nadal na mleko pitne, jogurt, kefir, twarogi i serki 
smakowe oraz sery dojrzewające (Mac, Pompa-Robrzyński, Świada, Brągiel 2007, s. 38). 

Oprócz wyrobów rynkowych przemysł mleczarski oferuje odtłuszczone oraz pełne mleko 
w proszki i różne jego mieszanki, serwatkę w proszku i białka serwatkowe. Produkty te tylko 
w niewielkim stopniu przeznacza się do spożycia, ponieważ z reguły stanowią surowiec do dalszej 
produkcji w pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz w przemyśle 
paszowym. 

Na światowym rynku mleka coraz większą pozycję zajmują tzw. funkcjonalne produkty 
mleczne. Produkty funkcjonalne to wzbogacone istniejące produkty o dodatkowe aspekty 
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zdrowotne. Największe osiągnięcia w zakresie produkcji żywności funkcjonalnej ma Japonia 
(Ziajka, Kowalik, Łobacz 2007b, s. 4). Na polskim rynku przykładem takich produktów jest napój 
jogurtowy AKTIVIA, produkowany przez firmę Danone oraz napoje jogurtowe z dodatkiem 
benekolu, produkowane przez mleczarnię OBORY Sp. z o.o. w Kozienicach we współpracy z firmą 
Raiso w Karczewie. Uruchomienie produkcji wyrobów funkcjonalnych daje szansę poprawy 
spieniężenia mleka.  

5. Ewolucja systemu regulacji rynku mleka 

Ograniczona siła nabywcza ludności na artykuły spożywcze, w tym artykuły mleczarskie nie 
stwarzała przedsiębiorstwom mleczarskim od początku urynkowienia gospodarki możliwości zbytu 
wytworzonej produkcji po opłacalnych cenach. W celu ochrony konsumentów i krajowych 
producentów wystąpiła konieczność rządowej interwencji na rynku mleka. System interwencji na 
rynku od 1990 r. ulegał licznym zmianom. Pierwotną formą interwencji były:  

 wysokie cła importowe, 
 uruchomienie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, 
 dopłaty do eksportu, 
 dopłaty do przechowywania. 

 
Okres interwencji na rynku mleka można podzielić na trzy podokresy: 

I. Okres obejmujący lata 1992 – 2001, 
II. Okres obejmujący lata 2002 – 2003 – przed akcesją Polski do UE, 
III. Okres od 2004 r. (od wstąpienia Polski do UE). 

 
W latach 1992–2001 w zależności od sytuacji na rynku krajowym zakupy interwencyjne 

masła wynosiły od 4,1 tys. ton do 22,4 tys. ton rocznie, co stanowiło od 3 do 14,5% produkcji 
w tych okresach. Zakupy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku realizowane były 
głównie w latach 1992–1997. W zależności od sytuacji na rynku kształtowały się one na poziomie 
od 11,5 do 24,5 tys. t rocznie z tym, że w 1995 r. wynosiły zaledwie 170 t (Seremak-Bulge, Świetlik 
2005, s. 37). Od 1999 r. do wejścia Polski do UE zakupy interwencyjne mleka odtłuszczonego 
w proszku zastąpiono dopłatami do eksportu. Wielkość subwencjonowanego mleka w proszku 
osiągnęła około jednej trzeciej rocznej produkcji. Prowadzona interwencja, polegająca na wykupie 
OMP, niewątpliwie łagodziła skutki niezrównoważonego rynku mleka, chociaż była średnio o 7 do 
15 razy mniejsza niż w UE (Seremak-Bulge J., Świetlik 2005, s. 41). Wydatki na interwencję na 
rynku mleka w latach 1992-2001 były zróżnicowane i wynosiły w przeliczeniu na jedną krowę 
mleczną rocznie od 2,5 euro w 1994 r. do 15,5 euro w 1997 r. 

Nowe zasady regulacji rynku mleka wprowadzone zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. nr 129, poz. 1446 i nr 154, poz. 1797, 
z 2002 r. nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. nr 189, poz. 1853), która została zastąpiona nową ustawą 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 897, z późn. zm.). W związku z licznymi 
zmianami ogłoszono tekst jednolity tej ustawy (Dz. U. z 2005 r. nr 244, poz. 2081). Wraz 
z uchwaleniem ustawy z 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka, zwiększone zostały środki 
budżetowe na regulację tego rynku, które w 2002 r. wzrosły do prawie 94 mln zł (Świetlik, 
Seremak-Bulge 2005, s. 39). W kolejnych latach bezpośredni wykup masła został ograniczony i nie 
przekraczał 4,0 tys. t tocznie, a w latach 2004 i 2007 całkowicie wstrzymany, ze względu na dobrą 
sytuację na rynku. Wykup OMP w latach 2002 – 2003 był symboliczny i wynosił 25 ton rocznie, 
a od 2004 r. został całkowicie zaniechany. Główne wsparcie skierowano na subsydiowanie 
eksportu OMP oraz innych produktów mleczarskich poza granice UE. Większość wydatków (57%) 
przeznaczona była na dopłaty bezpośrednie, a pozostałe 43% na zakupy masła, dopłaty do 
produkcji i eksportu OMP oraz do mleka wydawanego w szkołach i innych placówkach 
oświatowych. Wydatki budżetowe na regulację rynku mleka w latach 2002–2009 przedstawiono 
zostały w tabeli 3. 
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Tabela 3. Wydatki na regulację rynku mleka (mln zł) 

L a t a 
Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zakupy 
interwencyjne 

 
11,1 

 
91,0 

 
54,2 

 
28,8 

 
- 

 
12,3 

 
36,8 

 
0,5 

 
0 

 
177,8 

Dopłaty do 
przetwórstwa 
i prywatnego 
przechowywania 

 
- 

 
- 

 
38,8 

 
37,5 

 
- 

 
0,36 

 
0,81 

 
0,32 

 
0,15 

 
0,12 

Dopłaty do eksportu  
16,6 

 
19,2 

 
39,1 

 
13,7 

 
31,8 

 
141,1 

 
90,1 

 
50,0 

 
1,6 

 
20,2 

Dopłaty do spożycia 
mleka i przetworów 
mlecznych 
w placówkach 
oświatowych  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0,04 

 
 

7,95 

 
 

9,0 

 
 

19,3 

 
 

159,8 

 
 

198,8 

Rekompensaty za 
zrzeczenia się 
indywidualnej ilości 
referencyjnej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
114,1 

 
2,5 

 
37,4 

 
Razem wydatki 

 
27,7 

 
110,2 

 
132,1 

 
81,0 

 
31,8 

 
161,7 

 
136,6 

 
184,2 

 
164,1 

 
433,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARR i Rynek mleka nr 38, kwiecień 2010, s. 19, IERiGŻ-PIB, 
Warszawa. 

Po przystąpieniu Polski do UE wstrzymano dopłaty bezpośrednie dla rolników do cen 
mleka, utrzymując dopłaty do zakupów interwencyjnych masła i mleka odtłuszczonego w proszku, 
dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów, dopłaty 
do produkcji mleka odtłuszczonego w proszku, do produkcji pasz, wsparcie dla realizowanego 
programu spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, dopłaty do 
sprzedaży masła organizacjom niedochodowym (non profit) (Otoliński, Szarek 2006, s. 16). 
Ograniczenia te były możliwe w związku z tym, że wejście do UE otworzyło przed polskim 
przetwórstwem mleka nowe rynki zbytu i poprawiło koniunkturę na wyroby mleczarskie. Na mocy 
przepisów znowelizowanej ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 
wprowadzono możliwość zrzeczenia się producentów z kwoty mlecznej, w zamian za 
rekompensatę finansową. Zasady rezygnacji z kwoty mlecznej i wypłacania rekompensaty 
przedstawił Lipiński (2007, s. 32).  

Przystąpienie Polski do UE wiąże się z przejęciem wspólnotowych regulacji mleka. Unijny 
system regulacji rynku mleka przewiduje, zakup masła i mleka odtłuszczonego w proszku po 
cenach interwencyjnych, dopłaty do przechowywania wyrobów mleczarskich, dopłaty do spożycia 
artykułów mleczarskich w szkole i sprzedaż po obniżonych cenach organizacjom charytatywnym, 
dopłaty do eksportu, kwotowanie produkcji mleka oraz dopłaty bezpośrednie. 

W negocjacjach z WTO Unia Europejska zgodziła się, aby 2012 r. stał się ostatnim 
terminem rezygnacji ze wszelkich subsydiów do eksportu stosowanych przez kraje członkowskie 
WTO. Przedstawiciele europejskiego mleczarstwa popierają zawarcie porozumienia WTO, widząc 
korzyści w liberalizacji handlu, ale postulują o elastyczny sposób eliminacji subsydiów 
eksportowych. Komisja Europejska (KE) w dniu 14 czerwca 2007 r. zawiesiła dopłaty do eksportu, 
ze względu na korzystną sytuację rynkową. Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy (EDA) uważa, że 
stanowisko KE w sprawie sterowania rynkiem nie jest jasne i postuluje określenie się w sprawie 
zachowania wsparcia dla stabilizacji cen mleka dla producentów mleka również po 2015 r. 
Szczególny problem EDA widzi w zagospodarowaniu tłuszczu mlecznego. Dlatego postuluje 
zachowanie interwencji na rynku masła (Murawski 2008, s. 28). Ostatnie rokowania w sprawie 
kształtu handlu produktami rolnymi w ramach WTO odbyły się dniach 13-21 lipca 2008 r. 
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w Genewie i zostały zawieszone, ze względu na występujące jeszcze różnice zdań i brak przez to 
możliwości porozumienia między partnerami (Gasek 2008c, s. 34). 

Komisja Europejska w realizacji WPR, mimo przerwania negocjacji WTO, konsekwentnie 
zmierza do przygotowania krajów UE do funkcjonowania na globalnym rynku, wychodząc 
z założenia, że dalsza liberalizacja handlu rolnego jest nieunikniona (Murawski 2007, s. 73; Gasek 
2008a, s. 50). System kwot mlecznych do czasu ich wyeliminowania będzie systematycznie 
łagodzony. Krajowe kwoty mleczne zostaną zwiększone w roku kwotowym 2008/2009 o 2%, 
a w 2009-2013 corocznie o 1%. Propozycje Komisji Europejskiej dla Polski w zakresie krajowej 
kwoty mlecznej są następujące (Gasek 2008b, s. 38): 

 
Rok kwotowy  Kwota mleczna (mln kg) 
2008/2009    9.567,7 
2009/2010    9.663,4 
2010/2011    9.760,1 
2011/2012    9.857,7 
2012/2013    9.956,2 
2013/2014   10.055,8 
2014/2015   10.055,8 
 
Wysoki poziom ochrony rynku wewnętrznego w UE do 2004 r. miały subwencje 

eksportowe, które sięgały 50% wydatków na regulację rynku mleka. W latach 2003 – 2004 
stanowiły one 1,6 mln EUR rocznie. KE dalsze decyzje w zakresie subwencjonowania eksportu 
uzależnia od sytuacji na światowym rynku. Najważniejszym instrumentem działań na rzecz 
zrównoważenia rynku mleka jest kwotowanie produkcji mleka, które pozwala na jej stabilizację. 
Producenci mleka za przekroczenie tych kwot obowiązani są płacić kary. Zgodnie z przepisami 
Komisji Europejskiej kwoty mleczne zostały utrzymane do roku 2014/2015. 

Dla rolników najważniejszym instrumentem regulacji rynku mleka są dopłaty bezpośrednie. 
Wprowadzone dopłaty do skupionego mleka w okresie przedakcesyjnym zostały zastąpione po 
wejściu Polski do UE płatnościami obszarowymi. Dopłaty bezpośrednie w 2006 r. zostały we 
wszystkich krajach UE włączone do jednolitych płatności obszarowych i utraciły bezpośredni 
związek z produkcją mleka. 

Ekonomiści rolni wskazują, że w procesie restrukturyzacji mleczarstwa ważną rolę odgrywa 
wielkość przedsiębiorstw mleczarskich i stawiają pytanie o warunki decydujące o możliwości 
przetrwania mniejszych podmiotów (Pietrzak, Dworniak 2010, s. 248). Ze względu na to, że mali 
producenci przegrywają konkurencję z dużymi wskazuje się, że alternatywą dla nich może być 
produkcja unikalnych, tradycyjnych regionalnych wyrobów (Molak-Rawlikowska, Mielcarek-
Andrzejewska, Fałkowski 2007, s. 106). Produkcja wyrobów tradycyjnych przy osiągniętym stopniu 
koncentracji produkcji wydaje się być mało realna. Duże przedsiębiorstwa mleczarskie korzystając 
z wypracowanych kanałów dystrybucji oraz wypracowanego systemu reklamy docierają bez 
trudności do każdego wiejskiego sklepu, czego przykładem jest ekspansywna sprzedaż produktów 
firmy DANONE. Należy wiec przewidywać, że wykorzystanie efektów skali będzie nadal 
dominowało, co spowoduje eliminację z rynku drobnych producentów mleczarskich.  

Wnioski 

1. Unia Europejska w tym Polska dysponują znacznymi nadwyżkami mleka. 
2. Kwotowanie produkcji mleka w UE stabilizuje rynek, ale ogranicza ekspansję Unii na 

rynku światowym. 
3. Urynkowienie gospodarki spowodowało załamanie produkcji mleka na początku lat 90., 

a interwencja państwa na rynku mleka pozwoliła przezwyciężyć powstałe w związku 
z tym problemy i odtworzyć jego produkcję. 

4. Spożycie mleka w Polsce jest niskie i występuje konieczność eksportu celem 
zagospodarowania od 2,5 do 3,0 mld l rocznie. 
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5. Możliwy jest dalszy wzrost spożycia wyrobów mleczarskich, a głównie napojów 
mlecznych i serów dojrzewających oraz galanterii twarożkarskiej, co mogłoby stworzyć 
warunki do dalszego wzrostu produkcji mleka i zapewnić dochody rolnikom. 

6. Polski przemysł mleczarski w latach przed i po przystąpieniu do UE uległ gruntownej 
modernizacji i restrukturyzacji i może produkować wyroby na rynek światowy. 

7. W latach 1989 – 2009 nastąpił znaczący spadek pogłowia krów i wzrost ich wydajności 
mlecznej. Celem utrzymania obecnego poziomu produkcji mleka konieczny jest dalszy 
wzrost wydajności mlecznej do poziomu około 6 tys. litrów rocznie od krowy, co jest 
w zasięgu możliwości genetycznych i produkcyjnych. 

8. Celem poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu mleczarskiego na rynku 
światowym konieczna jest koncentracja przetwórstwa poprzez fuzje i połączenia. 

9. Rezygnacja z kwotowania produkcji mleka może przyśpieszyć koncentrację przemysłu 
mleczarskiego i koncentrację produkcji mleka w wyspecjalizowanych gospodarstwach 
oraz wypadanie z produkcji gospodarstw drobnych. 
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Wybrane instrumenty rynku pracy w działalności przedsiębiorstw powiatu 
tarnobrzeskiego 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane działania aktywizujące popytową stronę rynku 
pracy. Instrumenty rynku pracy, takie jak: staż i przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów z tytułu 
zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej i inne zaliczane do systemu wsparcia przedsiębiorców. Mają one 
korzystny wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, bowiem przyczyniają się do 
obniżania kosztów działalności czy tworzenia nowych miejsc pracy. 

Słowa kluczowe: samorząd lokalny, przedsiębiorstwo, instrumenty rynku pracy. 

Wstęp 

Proces uprzemysłowienia powiatu tarnobrzeskiego rozpoczął się w latach 30-tych XX wieku 
i związany był z utworzeniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Intensywnie rozwinął się 
wówczas przemysł metalowy i tekstylny, który skoncentrowany był w kilku najważniejszych 
ośrodkach: Zakłady Metalowe „DEZAMET” w Nowej Dębie, WSK Gorzyce, Fabryka Firanek 
„WISAN” w Skopaniu. 

Początki przemysłu wydobywczego i chemicznego związane były z uruchomieniem Kopalni 
Siarki „Machów” i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu (1964 rok) oraz 
Kopalni Siarki „Jeziórko” w gminie Grębów (1968 rok). Miasto Tarnobrzeg stało się ośrodkiem 
monokulturowym, było silne ekonomicznie i zarazem administracyjnie uprzywilejowane 
w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Charakteryzowało się wysokim udziałem 
zatrudnionych w przemyśle w odniesieniu do ogółu mieszkańców, rozbudowaną bazą socjalno-
bytową, kulturalno-oświatową i sportową, otoczeniem typowo rolniczym i niesprzyjającymi 
warunkami dla rozwoju prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw1. 

Podjęta na początku lat 90-tych transformacja systemowa stworzyła wyzwania, jakim nie 
mogły skutecznie sprostać przedsiębiorstwa „starego przemysłu”. Poddanie wpływom 
mechanizmów gospodarki rynkowej połączonych z utratą przywilejów doprowadziło w wielu 
zakładach do załamania produkcji i kryzysu finansowego. Uruchomione działania 
restrukturyzacyjne nie w każdym przypadku zakończyły się przetrwaniem przedsiębiorstwa. 
Zaprzestano eksploatacji siarki i zamknięto kopalnie w Machowie i Jeziórku. Tereny wydobywcze 
podlegają obecnie stopniowej rekultywacji poprzez zalesianie (Kopalnia Siarki „Jeziórko”) oraz 
stworzenie sztucznego zbiornika rekreacyjnego na terenach odkrywkowej Kopalni Siarki 
w Machowie. W pozostałych zakładach działania dostosowawcze sprowadziły się do zwolnień 
grupowych, które ograniczyły zatrudnienie do niezbędnego minimum. Inicjatywy tego rodzaju 
z jednej strony pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej 
strony doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby bezrobotnych, która do chwili obecnej 
utrzymuje się na wysokim poziomie (stan na 31.12.2009 - 6710 osób bezrobotnych, stopa 
bezrobocia wynosi 16,5% dla ziemskiego powiatu tarnobrzeskiego i 14,6% dla miasta 

                                                   
* dofinansowanie działalności naukowo-dydaktycznej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
projektu „Kompleksowe wsparcie rozwoju Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach”.  
1 Buś-Bidas A., Wpływ usług wspierających na lokalne przedsiębiorstwa (na przykładzie powiatu 
tarnobrzeskiego), praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 
Kraków, 2007, s.98. 
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Tarnobrzeg2). Cześć osób pozostających bez pracy wchłonęły gospodarstwa rolne zabezpieczając 
im egzystencję, jeszcze inni wykorzystując swój potencjał intelektualny i finansowy zdecydowali 
się na uruchomienie własnych działalności gospodarczych. Wyzwolony duch przedsiębiorczości 
przyczynił się do powstania kilku tysięcy prywatnych przedsiębiorstw, głównie mikro i małych 
(stan na 31.12.2009 – 7881 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 
REGON wg sektorów własnościowych (podgrupa sektor prywatny)3).  

Rynek pracy powiatu tarnobrzeskiego boryka się z wieloma problemami, najważniejsze 
z nich to: 

 wysoka liczba osób bezrobotnych w wieku 18 – 34 lat; w 2009 roku było 
zarejestrowanych 3577 osób bezrobotnych, tj. 53,3% ogółu, 

 duży udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem zawodowym i niższym,  
 wysoki odsetek ogółu zarejestrowanych, tj. 84,5% stanowią bezrobotni bez prawa do 

zasiłku,  
 kwalifikacje potencjalnych pracowników nie odpowiadają aktualnym, coraz wyższym 

wymogom rynku pracy4. 
Polityka zatrudnienia w ujęciu mikroekonomicznym realizowana przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnobrzegu (PUP) ma na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz redukcję 
bezrobocia w określonych grupach siły roboczej. Służy temu następujące instrumentarium:  

 usługi rynku pracy - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja 
zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń, 

 instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy w formie:  
1. finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub 

do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 
odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w 
aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy 
urząd pracy; 

2. finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe 
dorosłych5 poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania 
przez powiatowy urząd pracy; 

3. dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności 
gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 

4. refundowania kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego 
bezrobotnego. 

                                                   

2http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=338132&p_typ=HTML, 
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id= 
338160&p_typ=HTML, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno? 
p_zest_id=338039&p_typ=HTML, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup. 
nowe_oknop_zest_id=338246&p_typ=HTML, 14.06.2010. 
3http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=338485&p_typ=HTML, 
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id= 
338547&p_typ=HTML, 14.06.2010. 
4 Programy i instrumenty przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków stosowane w 2009 roku 
na tarnobrzeskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, styczeń 2010r., s.3-4. 
5 Przygotowanie zawodowe dorosłych stało się instrumentem rynku pracy w drodze ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2009, Nr 6, poz. 33). Art. 44 ust. 2 przed zmianą wskazywał na instrument o nazwie 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.  
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5. finansowania dodatków aktywizacyjnych6. 
 w stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą być 

dodatkowo stosowane działania: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże 
i przygotowanie zawodowe7. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych działań aktywizujących popytową 
stronę rynku pracy. Okazuje się, bowiem, że instrumenty rynku pracy, takie jak: staż 
i przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac 
interwencyjnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zaliczane są do 
systemu wsparcia przedsiębiorców - pracodawców. Mają korzystny wpływ na funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych, co potwierdzają prezentowane w dalszej części opracowania wyniki 
badań własnych.  

Prace interwencyjne8 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które 
nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą. Ma na celu wsparcie osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (UoPZiIRP). Grupa osób kierowanych do wykonywania prac 
interwencyjnych obejmuje:  

1. bezrobotnych do 25 roku życia,  
2. bezrobotnych długotrwałych albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo 

kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  
3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  
4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego,  
5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,  
6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,  
7. bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Prace interwencyjne są pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację 
pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy. W związku z powyższym wymienione w art. 49 UoPZiIRP osoby muszą 
równocześnie spełniać co najmniej jedno kryterium Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 roku9.  

                                                   
6 Art. 35 i 44 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j., Dz.U. 
z 2008, Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami). 
7 Tamże, art. 50-61a. 
8 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji op. cit., Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych 
i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz.U. z 2009, Nr 5, poz. 25), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 214 z 09.08.2008, s. 3).  
9 Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to każda osoba, która: a) jest bez stałego 
zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub b) nie ma wykształcenia 
ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3) lub c) jest w wieku ponad 50 lat lub d) jest osobą dorosłą 
mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę lub e) pracuje w sektorze lub zawodzie 
w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż 
średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy 
stanowiącej mniejszość lub f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu 
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić 
szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe. 
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Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do 
nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę 
o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Z kolei 
pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być zatrudniony na okres minimum 
24 miesięcy, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpić może z tych samych przyczyn co wyżej. 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone w okresie 12 lub 24 
miesięcy przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się: 
wynagrodzenia brutto, opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia 
społeczne.  

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% 
kosztów kwalifikujących. Wsparcie jest udzielane, jeżeli utworzone miejsce pracy powodują wzrost 
netto:  

 ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy ,  
 liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo 

niekorzystnej sytuacji,  
w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. 

Zainteresowanie pracami interwencyjnymi jako instrumentem aktywizowania 
tarnobrzeskiego rynku pracy przez przedsiębiorców w badanym okresie było wyraźnie 
zróżnicowane. Największą popularnością tego rodzaju inicjatywa cieszyła się w latach 2002-2004, 
podobne zjawisko odnotowano w roku 2009 (w stosunku do roku 2007 i 2008 odnotowano 30% 
wzrost). Spadek liczby przedsiębiorstw korzystających z subsydiów płacowych z tytułu prac 
interwencyjnych podyktowany był m.in. rygorystycznymi warunkami, jakie winni byli spełnić 
przedsiębiorcy, aby uzyskać pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy (np. utrzymywanie ich 
przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat - w przypadku małych i średnich przedsiębiorców), pomoc na 
rekrutację pracowników (np. pracownik lub pracownicy musieli być uprawnieni do 
nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a pracodawca mógł rozwiązać umowę 
o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych)10.  

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw organizujących prace interwencyjne w latach 2000-2009 

Lata Liczba przedsiębiorstw 
2000 23 
2001 16 
2002 52 
2003 72 
2004 58 
2005 24 
2006 31 
2007 36 
2008 36 
2009 52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Wykazu pracodawców, z którymi w latach 2005-2009, zawarto 
umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

                                                                                                                              

Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co 
najmniej 24 miesiące. 
10 §13 pkt.2, §16 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej 
refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2004, Nr 61, poz.1683).  
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Staże11 

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy przez bezrobotnego, bez nawiązywania stosunku pracy 
z pracodawcą. Stażysta nie jest zatem pracownikiem, pracodawca nie zawiera z nim umowy 
o pracę, ani też żadnej innej umowy dotyczącej zatrudnienia (np. umowy zlecenia, umowy 
o dzieło), nie płaci mu też wynagrodzenia. Bezrobotny otrzymuje stypendium z urzędu pracy 
w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 UoPZiIRP.  

Staż odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy pracodawcą 
a starostą. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. 

Starosta kieruje do odbycia stażu na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych: 1. do 25 
roku życia, 2. w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 
dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia. 
Ponadto do odbycia stażu na okres od 3 do 6 miesięcy kierowani są przez starostę bezrobotni, 
o których mowa w art. 49, pkt. 2-7 UoPZiIRP. 

W latach 2000-2009 staże były formą przeciwdziałania bezrobociu, z której najchętniej 
korzystali przedsiębiorcy pomimo, że nie wiązały się z żadnym wsparciem finansowym dla 
pracodawców.  

Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw, w których realizowano staże w latach 2000-2009 

Lata Liczba przedsiębiorstw 
2000 31 
2001 24 
2002 58 
2003 80 
2004 99 
2005 83 
2006 125 
2007 145 
2008 146 
2009 200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Wykazu pracodawców, z którymi w latach 2005-2009, zawarto 
umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

Wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2005 roku wśród tarnobrzeskich 
przedsiębiorców wskazują iż, traktują oni stażystów w dwojaki sposób:  

 po pierwsze jako bezpłatną siłę roboczą, której wynagrodzenie finansowane jest 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, 

 po drugie jako potencjalnych pracowników odpowiednio przygotowywanych do pracy 
w przedsiębiorstwie po zakończeniu stażu12. 

Niepokojące jest jednak to, iż w latach 2005-2009 efektywność tego rodzaju instrumentu 
aktywnego przeciwdziałania bezrobocia systematycznie spadała. Oznacza to, że pracodawcy, coraz 
mniej chętnie zatrudniają stażystów po zakończeniu programu stażowego (tabela 3). 

                                                   
11 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji… op. cit.., Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu (Dz.U. z 2009, Nr 142, poz. 1160).  
12 Buś-Bidas A., Wpływ usług wspierających na lokalne przedsiębiorstwa (na przykładzie powiatu 
tarnobrzeskiego), praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 
Kraków, 2007, s.205-208. 
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Tabela 3. Efektywność staży (%) w latach 2005-2009 

Lata  2005 2006 2007 2008 2009 
Staże (finansowanie  
z Funduszu Pracy) 

48,4 50,1 46,0 36,7 34,5 

Staże (finansowanie  
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego) 

48,1 55,4 49,0 38,0 33,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programy i instrumenty przeciwdziałania bezrobociu oraz 
łagodzenia jego skutków stosowane w 2005 (2006, 2007, 2008 i 2009) roku na tarnobrzeskim rynku pracy. 

Legenda: Efektywność (%) = Liczba osób, które zakończyły uczestnictwo w programie : Liczba osób 
zatrudnionych po zakończeniu programu 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne13 

Zgodnie z art. 46 UoPZiIRP starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać: 
 bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na 

pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej 
działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia, 

 osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub 
stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie 
jest uprawniona do zasiłku, jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności 
lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej 
z rolnictwem spełniającej jednocześnie warunki dopuszczalności w ramach pomocy de 
minimis, w wysokości nie przekraczającej 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

W sytuacji, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni 
socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej 
założeniu. 

Przyznane umową (zawartą przez starostę z bezrobotnym na piśmie pod rygorem 
nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych) środki pieniężne 
przeznaczane mogą być na finansowanie kosztów realizacji projektów podjęcia działalności 
gospodarczej, a w szczególności na:  

 zakup wyposażenia technicznego (maszyn, urządzeń, oprogramowania itp.) niezbędnego 
do podjęcia i prowadzenia podejmowanego przedsięwzięcia, 

 zakup materiałów, surowców niezbędnych do podjęcia produkcji lub wykonywania usług 
w wysokości nie przekraczającej 30% ogólnej kwoty dotacji, 

 zakup towarów handlowych - w wysokości nie przekraczającej 30% ogólnej kwoty 
dotacji, 

                                                   
13 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji… op. cit., Ustawa z dnia 30 
kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404 
z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku 
w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009, 
Nr 62, poz. 512), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.), Rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007r.). 
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 reklamę działalności – w wysokości nie przekraczającej 10% ogólnej kwoty dotacji.  
W latach 2004-2009 łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu udzielił 260 dotacji (ze 

środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 6.1.3) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co jest 
równoznaczne z powstaniem 260 przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie powiatu 
tarnobrzeskiego (tabela 4).  

Tabela 4. Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 
2004-2009  

Lata Liczba bezrobotnych 
2004 10 
2005 21 
2006 27 
2007 38 
2008 57 
2009 107 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programy i instrumenty przeciwdziałania bezrobociu oraz 
łagodzenia jego skutków stosowane w 2005 (2006, 2007, 2008 i 2009) roku na tarnobrzeskim rynku pracy. 

Wśród podjętych działalności gospodarczych w 2009 roku można wymienić: usługi 
remontowo-budowlane, usługi brukarskie, usługi instalacyjno–wykończeniowe, roboty ziemne 
koparką, salon fryzjerski, kancelaria adwokacka, sklep z biżuterią i usługi ksero, produkcja i usługi 
tartaczne, punkt apteczny, oprawa trofeów myśliwskich – wykonywanie desek rzeźbionych, 
montaż i serwis klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych - usługi spawalnicze, usługi 
stomatologiczne, organizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci i młodzieży, handel zabawkami, 
układanie kostki brukowej – wykonywanie ogrodzeń, prace spawalniczo–ślusarskie. 

Niedotrzymanie przez beneficjenta warunków umowy, m.in. wykorzystanie dotacji 
niezgodnie z celem, na jaki została udzielona, prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy, niepodjęcie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń 
zawartych we wniosku o przyznanie bezrobotnemu dotacji, uniemożliwienie kontroli dokumentów 
dotyczących prawidłowej realizacji umowy oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia 
działalności, zawieszenie prowadzenia działalności – stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy 
o przyznanie dotacji w terminie 30-dniowym. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić przyznaną 
kwotę dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłacenia niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia umowy. W analizowanym 
okresie odnotowano 2 przypadki zwrotu przez przedsiębiorcę dofinansowania działalności 
gospodarczej. 

Na mocy art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (t.j., Dz.U. z 1997, Nr 25, poz. 128, z późniejszymi zmianami) w latach 2000-2004 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu udzielił 11 bezrobotnym zwrotnych pożyczek z Funduszu 
Pracy (od 1 maja 2004 roku zastąpione bezzwrotną dotacją) na podjęcie działalności gospodarczej 
na własny rachunek. Wysokość wsparcia finansowego dla osoby rozpoczynającej działalność 
gospodarczą nie przekroczyła 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wartość udzielonych 
pożyczek kształtowała się od 10 tys. do 40 tys. zł i uzależniona była od charakteru podejmowanej 
działalności, uzasadnionych kosztów oraz możliwości terminowego zwrotu pożyczki wraz 
z odsetkami14. 

                                                   
14 Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, 
styczeń 2002r.  
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Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego15 

Starosta ze środków Funduszu Pracy może refundować podmiotowi prowadzącemu 
działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6 – krotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto umowa zawiera zapisy dotyczące zobowiązania 
przedsiębiorcy do:  

 zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze 
czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, 

 utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną 
refundacją, 

 niezatrudniania na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w okresie 24 
miesięcy obowiązywania umowy osób bezrobotnych, które były zatrudnione lub 
wykonywały inną pracę zarobkową (na podstawie umowy zlecenia) u pracodawcy 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.  

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dotyczy kosztów 
zakupu: wyposażenia technicznego, mebli lub pojazdów (z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2 
Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu refundacji ze środków 
Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego)16 niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, poniesionych 
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Przyjmuje 
się, iż w przypadku przedsiębiorcy:  

 zatrudniającego do 10 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) może 
zostać dokonana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia dla nie więcej niż 
2 stanowisk pracy,  

 zatrudniającego powyżej 10 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 
może zostać dokonana refundacja kosztów nie więcej niż dla liczby stanowisk pracy 
odpowiadającej 20% liczby zatrudnionych pracowników.  

W latach 2005-2009 z związku z refundacją (z Funduszu Pracy) kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pracodawcy utworzyli łącznie 146 
miejsc pracy. W 2008 roku rozpoczęto realizację projektu „Więcej szans w powiecie 
tarnobrzeskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu 
utworzono kolejnych 18 stanowisk pracy. Zauważyć należy przy tym (tabela 5), że zaangażowanie 
przedsiębiorców w aktywizację tego instrumentu rynku pracy systematycznie wzrastało 
w analizowanym okresie.  

                                                   
15 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji… op. cit., Ustawa z dnia 30 
kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404 
z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2007, Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji…op. cit., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu…. op. cit., Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE… op. cit. 
16Przepisów rozporządzenia dotyczących pomocy de minimis nie stosuje się w szczególności do: 1) pomocy 
przyznawanej podmiotom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 2) pomocy na nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową 
w zakresie drogowego transportu towarowego, 3) pomocy przyznawanej podmiotom znajdującym się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 
z 01.10.2004r., str. 2).  
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Tabela 5. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego w latach 2004-2009 

Lata Liczba przedsiębiorstw 
2004 0 
2005 12 
2006 9 
2007 15 
2008 21 
2009 54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykazu pracodawców, z którymi w latach 2004-2009 zawarto 
umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy17 

Przygotowanie zawodowe jest instrumentem adresowanym do osób bezrobotnych, które 
muszą podwyższyć lub zaktualizować dotychczasowe kwalifikacje bądź zdobyć nowe kwalifikacje 
w ramach przekwalifikowania.  

Celem przygotowania zawodowego jest ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy 
osobom, które utraciły pracę i mają niskie bądź nieaktualne kwalifikacje zawodowe.  

Podobnie jak w przypadku stażu pracodawca przyjmując bezrobotnego na przygotowanie 
zawodowe otrzymuje świadczenie pracy według ustalonego harmonogramu, zgodnie z zasadami 
funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia za 
świadczoną pracę. Ponadto ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej osoby 
bezrobotnej pod kątem zatrudnienia jej po zakończeniu praktycznej nauki zawodu. Dostrzegając 
wskazane powyższej zalety tego rodzaju instrumentu tarnobrzescy przedsiębiorcy chętnie, co 
pokazują dane w tabeli 6, angażowali się w opracowanie i realizację programu przygotowania 
zawodowego bezrobotnych.  

Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw, które realizowały przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w latach 2005-
2009 

Lata Liczba przedsiębiorstw 
2005 30 
2006 31 
2007 47 
2008 62 
2009 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykazów pracodawców, z którymi w latach 2005-2009, zawarto 
umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

Z dniem 1 lutego 2009 roku PUP w Tarnobrzegu zaprzestał stosowania instrumentu 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Podjęto się realizacji działania o podobnie brzmiącej 
nazwie - przygotowanie zawodowe dorosłych18. Struktura i finansowanie tego narzędzia 
aktywizującego jest zupełnie odmienna. Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy 
pracodawcy wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, 

                                                   
17 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji… op. cit. 
18 Podstawą prawną działania jest: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji… op. cit., Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania zawodowego 
dorosłych (Dz.U. z 2009, Nr 61, poz. 502), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku 
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007, 
Nr 61, poz. 413). 
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w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki 
regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego 
dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc 
realizacji programu. Kolejne rozwiązanie dotyczy sposobu organizacji przygotowania zawodowego, 
które odbywa się w formie:  

1. praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 
kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego; 

2. przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 
zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań 
zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów 
i specjalności dla potrzeb rynku pracy.  

W 2009 roku przygotowanie zawodowe dorosłych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tarnobrzegu nie było w ogóle realizowane, m.in. wynikało to z opóźnień wchodzenia w życie 
aktów wykonawczych, ograniczonych środków z Funduszu Pracy, brakiem zainteresowania ze 
strony przedsiębiorców. 

Podsumowanie 

W ocenie autorki stosowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu instrumenty 
rynku pracy nie tylko przeciwdziałały bezrobociu, ale także miały wpływ na działalność podmiotów 
gospodarczych. Potwierdzają to wyniki badań ankietowanych z 2005 roku wśród przedsiębiorców 
powiatu tarnobrzeskiego, którzy twierdzili, iż korzystanie z instrumentów rynku pracy 
proponowanych przez PUP w Tarnobrzegu wiązało się z określonymi korzyściami: obniżeniem 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz powstaniem stanowisk pracy zarówno stałych, jak 
i sezonowych.  

Udzielano pomocy finansowej przedsiębiorstwom w ramach: prac interwencyjnych, 
wyposażania/doposażenia stanowisk pracy. Najczęściej wsparcie pieniężne pracodawcy 
otrzymywali w formie zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego. Największą popularnością wśród 
przedsiębiorców cieszyły się staże, pomimo iż nie wiązały się bezpośrednio z korzyścią finansową 
(podoba sytuacja miała miejsce przy wdrażaniu instrumentu: przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy). Według autorki przedsiębiorstwa dostrzegają zalety większości oferowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu instrumentów rynku pracy. W analizowanym okresie 
badawczym systematycznie wzrastała liczba bezrobotnych zainteresowanych dotacją na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to sygnał dla PUP w Tarnobrzegu do kontynuacji 
polityki wykorzystania zarówno powstających nowych przedsiębiorstw, jak i już istniejących 
w procesie zagospodarowania dostępnych na tarnobrzeskim rynku pracy zasobów siły roboczej. 
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Fundusze Unii Europejskiej – dostępność i wykorzystanie przez samorząd 
gminny województwa lubelskiego 

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwości pozyskiwania 
i wykorzystywania pomocy unijnej dostępnej dla samorządów terytorialnych najniższego szczebla, 
a więc gmin wiejskich. Jako obszar badań przyjęto teren gmin wiejskich województwa Lubelskiego. 
Analizą objęto program ZPORR współfinansowany z funduszy strukturalnych UE, który był 
najczęściej wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie programowania 
2004-2006. Opracowanie uwzględnia aktywność gmin w korzystaniu ze środków europejskich. 

Słowa kluczowe: pomoc unijna, fundusze strukturalne, jednostki samorządowe. 

Wstęp  

W Polsce z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczął funkcjonowanie trójszczeblowy model 
władzy publicznej, z niezależną, wybieralną władzą stanowiącą i wykonawczą na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym. Wprowadzona nowa organizacja terytorialna państwa łączy 
w sobie cechy państwa unitarnego z modelem zdecentralizowanego systemu władzy publicznej. 
Samorząd terytorialny w Polsce tworzy blisko 2,5 tysiąca gmin, 315 powiatów, 65 miast na 
prawach powiatu oraz 16 województw. Wiele z tych jednostek posiada już pewne doświadczenia 
w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. Głównym celem polityki regionalnej realizowanej przez 
instytucje Unii Europejskiej jest niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych jej 
regionów. Istnienie zbyt dużych różnic jest niekorzystne zarówno dla obszarów biednych, ale także 
dla bogatych części wspólnej Europy. 

Województwo Lubelskie od wielu lat realizuje założenia i cele polityki regionalnej 
w oparciu o możliwe do wykorzystania instrumenty. Już w okresie przedakcesyjnym gminy 
wiejskie korzystały ze środków dostępnych w ramach funduszy europejskich. Inwestycje wówczas 
realizowane służyły rozwojowi projektów związanych z infrastrukturą twardą i zdobyciu 
doświadczenia. W okresie po akcesyjnym, a więc perspektywie finansowej 2004-2006 działalność 
gmin województwa w zakresie pozyskiwania środków UE ukierunkowana była na zaspakajanie 
potrzeb rozwojowych wspólnoty samorządowej. 

Celem głównym opracowania jest prezentacja oraz ocena dotychczasowego dorobku 
jednostek samorządu terytorialnego (JST) w wykorzystaniu środków finansowych, jakie stały się 
dostępne w wyniku przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. W prowadzonych analizach 
postanowiono zbadać dostępność środków unijnych w okresie przedakcesyjnym i po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej, a także poziom wykorzystania pomocy ze środków UE przez samorząd 
gminny województwa lubelskiego.  

1. Instrumenty finansowania polityki regionalnej 

Instrumenty finansowe oddziałujące na rozwój regionalny w przeszłości i dziś to: 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR utworzony w 1975r. 
 Europejski Fundusz Społeczny – EFS utworzony w 1957r. 
 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji – EFOiGR/SO, 

utworzony w 1964r. 
 Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIWR, utworzony w 1993r. 
 Fundusz Spójności – FS, utworzony w 1994r. 
 Europejski Bank Inwestycyjny – EBI, utworzony w 1958r. 
 Europejski Fundusz Inwestycyjny – EFI, powołany w 1994r. 
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 Inicjatywy Wspólnotowe – IW, powołane do życia w 1988r. W obecnym okresie 
programowania 2007-2013 zrezygnowano z tego instrumentu 

 Środki przeznaczone dla krajów kandydujących- PHARE, powołane w 1990r. oraz 
programy ISPA i SAPARD 

 Fundusz solidarności – powołany w 2002r.  
W zakresie programowania na lata 2000-2006 obowiązywało rozporządzenie Rady 

z czerwca 1999r. wprowadzające ogólne zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych1. 
W rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące zadań, celów priorytetowych, organizacji funduszy 
strukturalnych, a także zasady i procedury dotyczące ich wzajemnej wewnętrznej koordynacji. 
Fundusze powinny przyczyniać się do osiągnięcia następujących priorytetów – celów polityki 
strukturalnej: promowanie rozwoju i przekształceń strukturalnych w regionach słabiej 
rozwiniętych (cel 1), wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu 
problemów strukturalnych (cel 2), wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów 
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia (cel 3) 2. 

Znaczenie i rola poszczególnych instrumentów finansowych w polityce regionalnej ulegały 
zmianom. Obecnie w okresie programowania 2007-2013 nastąpiły pewne zmiany, z których 
główna to redukcja liczby funduszy do dwóch, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostawiono Fundusz Spójności, który choć nie jest 
funduszem strukturalnym, to został objęty tymi samymi regulacjami co wspomniane wcześniej 
dwa fundusze strukturalne. Zlikwidowano EFOiGR/SO i FIWR ze względu na przesunięcie kwestii 
finansowania działań w rolnictwie i rybołówstwie w całości do Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej. 

W latach 2000-2006 cztery fundusze strukturalne tworzyły najważniejsze filary europejskiej 
solidarności. Dzięki funkcjonowaniu tych instrumentów pomocowych we wszystkich państwach 
członkowskich nastąpiło wzmocnienie czynników gospodarczych i społecznych wpływając tym 
samym na ożywienie życia gospodarcze danego regionu. W roku 1989 na ten cel przeznaczono 
8 mld euro, natomiast już dziesięć lat później w 1999r. ta kwota wydatków została powiększona 
do 32mld euro. Kwota pomocy stanowiąca sumę środków finansowych w latach 2000-2006 
oscylowała na poziomie 28 mld euro rocznie3.  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego obejmuje swym działaniem przedsięwzięcia 
w zakresie infrastruktury oraz inwestycje pozwalające stworzyć lub zachować istniejące miejsca 
pracy. Wspiera także lokalne inicjatywy rozwojowe. Spośród czterech funduszy EFRR był i nadal 
jest najważniejszym instrumentem polityki strukturalnej Wspólnoty Europejskiej, a także 
najbardziej zorientowanym na wspieranie rozwoju regionalnego4. Dzieje się tak, nie tylko za 
sprawą wielkości środków finansowych wydatkowanych za jego pośrednictwem, ale również ze 
względu na szeroki zakres działań (zadań i dziedzin interwencji) jakie mogą być w ramach tego 
funduszu finansowane. Zasadnicza misja EFRR to niwelowanie dysproporcji w rozwoju 
poszczególnych regionów. Fundusz ma zatem jednoznacznie regionalne ukierunkowanie5. 
Głównym zadaniem EFRR w okresie programowania 2000-2006 było wspieranie przedsięwzięć 
wzmacniających spójność społeczno – gospodarczą Wspólnoty poprzez wyrównywanie głównych 
dysproporcji regionalnych i niezbędną rekonwersję. W tym zakresie Fundusz ma za zadanie 

                                                   

1 Rozporządzenie Rady 1260/1999/WE z 21 czerwca 1999r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych (DZ.Urz, L161).  
2 Mikołajczyk A., Instrumenty finansowe polityki regionalnej, w: (red.) Brodeckiego Z.: Regiony , Wydawnictwo 
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s.112 
3 W służbie regionom, Komisja Europejska – DG ds. Polityki Regionalnej, Wspólnoty Europejskie, s. 8  
4 Mikołajczyk A., Instrumenty finansowe …, op.cit., s. 118 
5 Szlachta J.,Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Studia 
KPZK PAN, tom CV, Warszawa 1999, s.25 
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przyczyniać się również do popierania trwałego rozwoju i tworzenia trwałych miejsc pracy6. 
W okresie programowania 2007-2013 została poszerzona i doprecyzowana ogólna idea EFRR. 
Przyjęto wówczas następujący zapis: „EFRR przyczynia się tym samym do zmniejszenia różnic 
w poziomie rozwoju poszczególnych regionów oraz zmniejszenia stopnia, w jakim regiony najmniej 
uprzywilejowane, w tym obszary wiejskie i miejskie, upadające regiony przemysłowe, obszary 
o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych, takie jak wyspy, obszary 
górskie, obszary słabo zaludnione i regiony przygraniczne, są opóźnione w rozwoju” 7. Ustalono 
także, że ma odgrywać większą rolę w realizacji Strategii Lizbońskiej poprzez stymulację wzrostu 
gospodarczego i tworzeniu nowych, trwałych miejsc pracy.  

Kolejnym istotnym Funduszem jest Europejski Fundusz Społeczny- EFS - to najstarszy 
fundusz strukturalny Unii Europejskiej, ustanowiony na bazie Traktatów Rzymskich z 1957r. 
Fundusz powstał w roku 1960 i do chwili obecnej stanowi najważniejszy instrument polityki 
społecznej Unii Europejskiej. Wspiera różnego typu programy i projekty związane z socjalnym 
aspektem integracji.  

Innym ważnym instrumentem wsparcia jest Fundusz Spójności ustanowiony w 1994r. 
Istnieje aby pomagać słabiej rozwiniętym krajom w integracji z ekonomicznym centrum UE 
w przygotowaniach do EMU. Nie jest to fundusz finansujący strukturalne zmiany w gospodarce 
regionalnej i w tym sensie nie może być zaliczany do europejskiej polityki regionalnej. Jego 
przeznaczeniem nie są poszczególne regiony a rządy poszczególnych państw w zakresie działań 
obejmujących ochronę środowiska i rozwój transeuropejskiej sieci transportowej. Zasadniczym 
celem Funduszu Spójności jest pomoc inwestycyjna zapewniająca większą spójność geograficzną, 
gospodarczą i społeczną z Unią Europejską dla najsłabiej rozwijających się krajów członkowskich.  

2. Instrumenty pomocy finansowej Unii Europejskiej przyznane Polsce 

W Polsce fundusze unijne po raz pierwszy wykorzystano już w 1990r. Samorządy stając się 
beneficjentami środków europejskich korzystały z nich w okresie przedakcesyjnym już od 1998r. 
Fundusze przedakcesyjne stanowiły pewnego rodzaju trening przygotowawczy w pozyskiwaniu 
i wykorzystywaniu pomocy europejskiej. Fundusze przedakcesyjne, z których korzystała Polska to 
środki pochodzące z programów PHARE, ISPA, SAPARD. Program PHARE finansował projekty 
przygotowujące instytucje oraz system prawny do członkostwa w UE, a także działania związane 
z osiąganiem spójności gospodarczej i społecznej. W ramach tego programu samorządy 
uczestniczyły w szkoleniach w zakresie pozyskiwania funduszy. W części województw samorządy 
miały możliwość przygotowywania projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej 
o znaczeniu ponadlokalnym a także ochrony środowiska. Kolejnym dostępnym programem był 
program ISPA stanowiący odpowiednik unijnego Funduszu Spójności. Wspierał on duże projekty o 
wartości powyżej 5 mln euro, co umożliwiło sfinansowanie dużych projektów dotyczących 
infrastruktury transportu i środowiska. W zakresie środowiska samorządy lokalne lub związki 
komunalne mogły realizować projekty dotyczące dostaw wody pitnej, odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów i ochrony atmosfery. Głównym przeznaczeniem 
środków z programu SAPARD było wsparcie i modernizacja rolnictwa. Założenia tego programu 
umożliwiały samorządom aplikację o środki na zaopatrzenie w wodę pitną, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków, gospodarkę odpadami, drogi gminne i powiatowe, zaopatrzenie w energię 
oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.8 Do 2002 roku wysokość środków 
w ramach pomocy przedakcesyjnej adresowanej do polskich gmin w poszczególnych 
województwach wahała się od 7mln do 187 mln euro9.  

                                                   

6 Mikołajczyk A., Instrumenty finansowe …, op.cit., s. 119 
7 Rozporządzenie WE, nr 1080/2006, p. 1 preambuły 
8 http://samorzady.polska.pl/goracytemat/article,Fundusze_dla_samorzadow,id,106333.htm 
9Bielecka D., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej: bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy, 
Samorząd Terytorialny, Nr 10/2006, s. 34  
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Największa alokacja środków z programów PHARE 1990-2003, ISPA 200-2003, SAPARD 
objęła województwa dolnośląskie, zachodniopomorskie i śląskie. Najmniej środków finansowych 
z programów przedakcesyjnych udało się wykorzystać województwu świętokrzyskiemu (rys. 1). 

 

 

Rysunek 1. Mapa pomocy UE udzielonej Polsce w ramach programu PHARE 1990-2003, ISPA 200-2003, 
SAPARD (według województw) 

Źródło: Mapa pomocy UE udzielonej Polsce w ramach programu PHARE 1990-2003, ISPA 200-2003, 
http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/73C64711C4628031C1256EDA0034E6E4/$file/publikacja_mapa_pomo
cy_UE.pdf 

Wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej udzielonej Województwu lubelskiemu 
w latach 1990-1997 w ramach programu PHARE wyniosła 3,96 mln euro. Ogólne wsparcie Unii 
Europejskiej (PHARE, ISPA, SAPARD) dla Województwa lubelskiego do 2003 roku wyniosło 211,68 
mln euro.  

Obszarem, który pozyskał najmniej środków z programów PHARE 1990-2003, ISPA 200-
2003 oraz SAPARD był teren powiatu łęczyńskiego i świdnickiego. Najskuteczniejszym 
w korzystaniu z pomocy powiatem okazał się powiat bialski (rys. 2).  
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Rysunek 2. Pomoc finansowa w ramach programu PHARE 1990-2003, ISPA 200-2003, SAPARD dla 
województwa lubelskiego (w euro) 

Źródło: Mapa pomocy UE udzielonej Polsce w ramach programu PHARE 1990-2003, ISPA 200-2003, 
http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/73C64711C4628031C1256EDA0034E6E4/$file/publikacja_mapa_pomo
cy_UE.pdf 

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dnia 01 maja 2004r. samorządy 
otrzymały ogromną szansę na rozwój, ale także stanęły przed wielkim wyzwaniem sprostania 
aplikacji i wdrażania unijnych projektów. W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej wdrażanie środków strukturalnych przebiegało w oparciu o zapisy rozporządzeń Rady 
WE10 dotyczących wspomnianego okresu programowania a także ustawy o Narodowym Planie 
Rozwoju11. 
                                                   
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1260/1999 z 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1783/1999 z 12 lipca 1999 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 17834/1999 z 12 
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Dokumentem opracowanym w celu stworzenia możliwości koordynacji całej pomocy 
strukturalnej dla Polski były Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) wprowadzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady 1260/1999. Całokształt polityki a także zasady wsparcia oparte zostały na 
Narodowym Planie Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Podstawy Wsparcia Wspólnoty stały 
się źródłem siedmiu programów operacyjnych, wśród których znalazł się nowy program dla 
regionu integrujący w sobie środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 
Program ten okazał się zasadniczym programem realizującym europejską politykę regionalną 
w pierwszym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego zapisano, że jego głównym celem jest tworzenie warunków wzrostu 
konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w sposób 
sprzyjający długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską12. Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), był w latach 2004-2006 najważniejszym instrumentem 
realizującym powyżej sformułowane zadania przyjętej polityki regionalnej. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami pomocy unijnej  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało nie tylko przyjęcie do grona państw 
europejskich i zapewnienie bezpieczeństwa politycznego, ale również możliwość korzystania ze 
środków finansowych przeznaczonych na rozwój regionalny i zmniejszenie skali nierówności 
w rozwoju regionów Wspólnoty.  

Wdrażanie zasad i metod UE dotyczących prowadzenia polityki regionalnej wymaga 
sprawnej sieci instytucjonalnej. Związane jest to przede wszystkim z przygotowaniem 
odpowiednich struktur na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, określeniem ich 
uprawnień, zadań i wzajemnych powiązań, instytucji odpowiedzialnych za programowanie, 
opiniowanie programów, zatwierdzanie wniosków, wypłacanie środków, wdrażanie projektów, 
bieżący nadzór nad ich realizacją, monitorowanie programów i poszczególnych projektów. Władze 
publiczne aby potrafiły pełnić funkcję katalizatora oraz lidera w tworzeniu takiej sieci regionalnej 
i lokalnej same muszą być instytucjami innowacyjnymi, muszą mieć zdolność i świadomość 
niezbędnych przekształceń, zmian jak również posiadać w strukturach swojej administracji 
sieciowy model zarządzania13. 

W ramach tego opracowania analizie poddano sytuację gmin wiejskich województwa 
Lubelskiego. Wybór obiektów badawczych podyktowany był względami merytorycznymi. Po 
pierwsze, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, to właśnie gmina w pierwszej kolejności jest 
odpowiedzialna za realizację wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Ponadto gminy 
stanowią znaczną część beneficjentów pomocy europejskiej (rys. 3). Zakres czasowy prowadzonej 
analizy obejmuje lata 2004-2008 i pokrywa się zasadniczo z pierwszym okresem programowania 
i wdrażania w Polsce instrumentów polityki regionalnej UE (2004-2006) oraz początkiem nowej 
perspektywy finansowej 2007-2013.  

                                                                                                                              

lipca 1999 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozporządzenie Rady nr 1164/94/EWG z 16 maja 
1994r. ustanawiające Fundusz Spójności, Rozporządzenie Rady nr 1263/99 z 21 czerwca 1999 w sprawie 
Finansowego Sterowania Rybołówstwem 
11 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym planie rozwoju, Dz. U. nr 116, poz. 1206 
12Uchwała Nr 105 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów NSRR 2001-2006 
Monitor Polski Nr 43/2000 poz. 851 
13 Warda J., Bariery w wykorzystaniu funduszy pomocowych. Rozwój Regionalny Nr 11/2001, s. 21-28 
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Rysunek 3. Beneficjenci dofinansowania UE - lata 2004-2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W większości przypadków środki, które jednostki terytorialne mogą przeznaczyć na 
inwestycje są zbyt małe w stosunku do potrzeb zaniedbanej przez lata infrastruktury technicznej, 
ekonomicznej i społecznej. Sytuacja, w której większość środków będzie absorbowanych przez 
gminy zamożne, współfinansujące oraz realizujące wiele projektów, może doprowadzić do 
wieloletniej marginalizacji społeczno-ekonomicznej obszarów słabszych, w tym między innymi 
najuboższych gmin województwa Lubelskiego14. Wówczas zamiast zmniejszania dystansu 
dzielącego wspólnoty lokalne może nastąpić jedynie jego pogłębienie. Istnieją także uzasadnione 
obawy, że w polskich warunkach reformowania ustroju terytorialnego oraz poszukiwania 
autonomii regionalnej i lokalnej na różnych poziomach samorządu terytorialnego będą 
występowały silne tendencje do tworzenia sprzecznych hierarchicznie systemów mogących działać 
bardziej restrykcyjnie niż pobudzająco. Zdrową konkurencję od jej negatywnego oblicza dzieli 
bardzo mała przestrzeń. Niektóre formy bezpośredniego konkurowania gmin, czy regionów oraz 
związaną z nimi polityką bezpośredniej konkurencji władz zabiegających o różnego typu korzyści, 
w tym o dostęp do środków finansowych, trudno jest obecnie oceniać w pełni pozytywnie15. 
Przeszkodę w administracyjnej absorpcji funduszy UE stanowi też niska sprawność administracji, 
zdeterminowana zarówno zbyt wolnym przepływem informacji między różnymi szczeblami, jak 
i częstymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi16.  

Z pewnością duży wpływ na taki stan rzeczy oraz na poziom wiedzy i umiejętności 
urzędników wywiera ich częsta rotacja wynikająca z reorganizacji urzędów, nadmiernego 
upolitycznienia samorządów. Te braki profesjonalnej, doświadczonej, apolitycznej i stabilnej 
administracji zaangażowanej w procesy przystosowawcze, jej niewielkie umiejętności 
programowania operacyjnego dostrzega Komisja Europejska i uznaje je za jedną z największych 

                                                   
14 Szlachta J., Strategiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego obszarów wiejskich w kontekście polityki 
regionalnej Unii Europejskiej. [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, Red. Hunek T., Warszawa 
2002, s.155 
15 Markowski T., Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji 
gospodarki. Samorząd Terytorialny Nr 3/2000, s. 30-38 
16 Schimanek T., Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2003, s. 40-45 
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barier i słabych stron przyszłej absorpcji. Zespoły zarządzające programami nie muszą być liczne, 
lecz powinny być nade wszystko stabilne, kompetentne, dobrze wyposażone i motywowane17. 

4. Gminy województwa lubelskiego - aktywność korzystania ze środków unijnych 

Województwo lubelskie od wielu lat realizuje założenia i cele polityki regionalnej w oparciu 
o możliwe do wykorzystania instrumenty. Już w okresie przedakcesyjnym gminy wiejskie 
korzystały ze środków dostępnych w ramach funduszy europejskich. Za pozyskane środki 
zrealizowano wówczas inwestycje służące rozwojowi infrastruktury twardej oraz zdobyciu 
doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE. W okresie po 
akcesyjnym, a więc perspektywie finansowej 2004-2006 działalność gmin województwa w zakresie 
pozyskiwania środków UE ukierunkowana była na zaspakajanie potrzeb rozwojowych wspólnoty 
samorządowej. 

Objęte badaniami gminy z terenu województwa lubelskiego w latach 2006-2008 zdołały 
wykorzystać kwotę 108 288 965,03, która znalazła się w ich budżetach w latach 2006-2008. 
Wartość dochodów gmin pochodzących ze środków UE w budżecie w 2006r. przedstawia (rys.4).  

W 2006r. najliczniejszą grupą (102) były te gminy, które w budżetach po stronie dochodów 
nie ujęły pomocy z UE. Najmniej liczą grupę (5 gmin), stanowiły, te które wykazały dochody ze 
środków europejskich na poziomie powyżej 2 mln zł. 

 

Rysunek 4. Wartość dochodów pochodzących ze środków UE w budżetach gmin województwa lubelskiego 
w 2006r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDR (2006). 

Największą liczbę (44) gmin stanowią w 2007r. gminy, których dochody zostały zasilone 
środkami europejskimi w wysokości wahającej się od 100 tyś do 300 tyś., zaś drugą grupę pod 
względem jej liczebności (29) stanowiły gminy, których budżety nie uwidoczniły środków 

                                                   
17Gorzelak G., Jałowiecki B., (red.), Analiza procesu wdrażania i skutków reformy terytorialnej organizacji kraju. 
Raport końcowy, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa, grudzień 2000 - styczeń 2001, s. 11 
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pomocowych. Najmniejszą grupę (3) stanowiły gminy, których dochód z tytułu wsparcia 
europejskiego sięgał wartości powyżej 2mln zł (rys.5). 

 

Rysunek 5. Wartość dochodów pochodzących ze środków UE w budżetach gmin województwa lubelskiego 
w 2007r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDR (2007). 

W 2008 roku można zauważyć tendencję wzrostową wielkości środków UE ujmowanych 
w budżetach gmin. Gminy coraz lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem dochodów ze źródeł 
europejskich, najliczniejszą grupę (71) stanowią gminy, które ujęły w budżecie za rok 2008 
dochody ze środków europejskich na poziomie od 1tys. do 50 tys. zł. (rys.6)  

 

Rysunek 6. Wartość dochodów pochodzących ze środków UE w budżetach gmin województwa lubelskiego 
w 2008r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDR (2008). 
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Z analizy aktywności gmin województwa lubelskiego wynika, że w sięganiu po fundusze 
europejskie w pierwszym po akcesji okresie programowania 2004 – 2006 (rys. 7), największy 
procent 47% stanowią gminy częściowo pasywne, za które uważa się te gminy, które zrealizowały 
jedynie od 1 do 2 projektów.  

 

Rysunek 7. Aktywność gmin wiejskich województwa lubelskiego w realizacji projektów dofinansowanych 
z budżetu UE - lata 2004-2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 nie można jeszcze całkowicie dokonać 
klasyfikacji gmin wiejskich województwa lubelskiego ze względu na ich aktywność w realizacji 
projektów wspomaganych środkami europejskimi, ponieważ ta perspektywa jeszcze się nie 
zakończyła, a (rys. 8) przedstawia tylko próbę oceny pierwszego etapu wdrażania środków 
z okresu 2007-2013, stan na koniec kwietnia 2010r. 

 

 

Rysunek 8. Aktywność gmin wiejskich województwa lubelskiego w realizacji projektów dofinansowanych 
z budżetu UE - lata 2007-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
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W perspektywie finansowej 2007-2013 największą grupę (105) gmin stanowią te, które nie 
zrealizowały żadnego projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Należy jednak 
uwzględnić, że procedury konkursowe wciąż trwają i do końca wyżej wymienionego okresu na 
pewno dane te ulegną zmianie. 

Gminy województwa lubelskiego w okresie 2004-2006 najczęściej korzystały z dwóch 
programów SP ROL oraz ZPORR. W opracowaniu autor skupił się wyłącznie na programie ZPORR, 
ponieważ program ten został w największym stopniu wykorzystany przez samorząd gminny 
województwa lubelskiego. W dalszej części opracowania pojawi się podział programu ZPORR na 
realizowane projekty w ramach funduszu EFRR oraz EFS.  

Łączna wartość projektów zrealizowanych w ramach programu ZPORR wynosi 272 545 
555,43zł. Aktywnie w wykorzystanie tych środków zaangażowało się 118 gmin i wdrożyło 215 
projektów. Informację dotyczącą liczby projektów oraz jednostek terytorialnych je realizujących 
zawiera. (rys. 9)  

 

Rysunek 9. Liczba programów i gmin województwa lubelskiego realizujących w ich ramach projekty w okresie 
2004-2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

5. Wykorzystanie środków Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – województwo lubelskie 

Łącznie na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
zaplanowano w okresie 2004-2006 kwotę 4.083,9 mln euro środków publicznych, z których 
2.968,5 mln euro pochodzi z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z przyjętym algorytmem 
podziału środków największy strumień środków skierowano do województw najludniejszych, 
a najwyższą wartość pomocy w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymały województwa 
najbiedniejsze. Województwo lubelskie na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
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Rozwoju Regionalnego otrzymało kwotę 201mln euro z EFRR i EFS, co stanowiło 7,28% wszystkich 
środków przewidzianych dla Polski18. 

Województwo lubelskie w okresie do końca lipca 2009r. wydatkowało środki z programu 
ZPORR 2004-2006 dokonując płatności z kont programowych na kwotę około 817,2 mln zł 
stanowiącej 107,2% wszystkich zakontraktowanych środków dla województwa. Tak wysoki poziom 
płatności pozwolił osiągnąć trzecią pozycję w kraju pod względem udziału realizacji płatności 
w wielkości alokacji. Pierwsze i drugie miejsca należały kolejno do województw podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. W ramach ZPORR w województwie lubelskim podpisano ogółem 1.069 umów 
o dofinansowanie projektu, o łącznej wartości 1.297.963.040,72 zł, w tym 849.398.849,73 zł 
publicznych środków wspólnotowych. 

Najwięcej umów podpisano w ramach Priorytetu 2 i 3 (odpowiednio 324 umowy o łącznej 
wartości 187.442.964,48 zł oraz 405 umów na kwotę 371.536.831,34 zł), mniejszą liczbę natomiast 
w Priorytecie 1, przy czym były to projekty o znacznie większej wartości (197 umów o łącznej 
wartości projektów 723.516.824,19 zł)19.W ramach naborów wniosków do programu ZPORR 2004-
2006 złożono 1413 wniosków, z których 773 wnioski zostały złożone przez gminy województwa 
lubelskiego, co stanowiło 54% wszystkich złożonych wniosków. Najliczniejszą grupą beneficjentów 
ZPORR były jednostki samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.  

Jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi stanowiły 51% 
beneficjentów Programu ZPORR w okresie programowania 2004-2006. 

 

Rysunek 10. Struktura beneficjentów Programu ZPORR na lata 2004–2006 ze względu na liczbę projektów  

Źródło: Grabczuk K., Kawałko B.: Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego –kontekst 
interwencji ZPORR 2004-2006, Barometr Regionalny nr 3(17) 2009 , Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji w Zamościu, Zamość 2009, s. 43 

Wykaz liczby projektów zrealizowanych przez gminy województwa lubelskiego w ramach 
programu ZPORR przedstawia (tab. 1). Najwięcej (20) realizujących projekty z programu ZPORR to 
gminy powiatu lubelskiego. Na terenie powiatów parczewskiego, ryckiego, hrubieszowskiego 
i tomaszowskiego najmniej gmin (2) zdołało zrealizować projekt w ramach ZPORR. Projekty 
z programu ZPORR stanowiły 71,4% wszystkich projektów realizowanych na tym terenie powiatu 
opolskiego. 

                                                   
18 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (tekst jednolity 
uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR 17 stycznia 2007r.), Dz.U. z dnia 30 maja 
2006r., nr 102, poz. 706 
19 Grabczuk K., Kawałko B., Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego –kontekst interwencji 
ZPORR 2004-2006, Barometr Regionalny nr 3(17) 2009 , Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 
w Zamościu, Zamość 2009, s. 43 
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Tabela 1. Realizacja projektów w ramach programu ZPORR przez gminy wiejskie województwa lubelskiego 
w poszczególnych powiatach 

Lp. Powiat województwa 
lubelskiego 

Liczba projektów 
realizowanych przez gminy 
wiejskie danego powiatu  

Procent ogółu wszystkich 
projektów realizowanych 
na terenie powiatu (%) 

1.  bialski 8 30,8 
2.  radzyński 5 62,5 
3.  Łukowski 6 40 
4.  parczewski 2 33,3 
5.  rycki 2 20 
6.  puławski 10 34,5 
7.  opolski 10 71,4 
8.  kraśnicki 5 55,5 
9.  janowski 9 69,2 
10.  biłgorajski 4 40 
11.  lubelski 20 25,3 
12.  zamojski 12 46,1 
13.  hrubieszowski 2 33,3 
14.  chełmski 13 59 
15.  włodawski 4 80 
16.  łęczyński 10 58,8 
17.  świdnicki 11 50 
18.  tomaszowski 2 22,2 
19.  lubartowski 16 80 
20.  krasnostawski 3 21,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronie 
http://www.zporr.lublin.uw.gov.pl/zporr/mapa.php. 

Zmiany w programach wdrażanych w nowej perspektywie 2007-2013 spowodowały, że 
część programów została zastąpiona nowymi.  

Na koniec kwietnia 2010r. na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano analizy wykorzystania środków pomocowych 
w ramach dostępnych dla JST programów i stwierdzono , że na ten moment największą liczbę 
podpisanych umów (95) oraz najwyższą wartość 41 642 932,37zł osiągnęły projekty wdrażane 
w ramach programu operacyjnego PO KL (rys. 11). Blisko 44% jednostek terytorialnych poziomu 
gmin wiejskich województwa lubelskiego sięgnęła po środki z tego programu.  
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Rysunek 11. Liczba programów i gmin województwa Lubelskiego realizujących w ich ramach projekty w okresie 
2007-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Łączna wartość projektów realizowanych przez gminy wiejskie z funduszu EFS w ramach 
PO KL wynosi 41 642 932,37zł, a tym samym ten program osiągnął najwyższy poziom wkładu 
własnego - 35 396 492,57zł, co pokazuje (rys. 12). 

 

Rysunek 12. Łączna wartośćprojektów i wkładu własnego gmin województwa Lubelskiego w ramach 
poszczególnych programów w okresie 2004-2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Czynniki kształtujące dochód w indywidualnych gospodarstwach 
rolniczych1 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono czynniki kształtujące dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w towarowych gospodarstwach rolniczych. Badaniami objęto 
gospodarstwa rolnicze, funkcjonujące w ramach systemu zbierania danych rachunkowych FADN 
w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2004-2007. Gospodarstwa rolnicze, w których 
wykorzystywano kapitał obcy podzielono na trzy grypy według metody kwartyli. 
W gospodarstwach o najwyższym zadłużeniu wyniki finansowe kształtowane są  głównie przez 
produktywność aktywów trwałych i utrzymywane relacja pomiędzy majątkiem trwałym 
a obrotowym. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, dochód gospodarstwa rolnego, analiza finansowa. 

Wstęp 

Zapotrzebowanie na kapitał obcy często pojawia się w gospodarstwach rolniczych z chwilą 
braku wystarczających środków na realizację inwestycji. Każde zwiększenie aktywów zarówno 
trwałych, jak i obrotowych może być sfinansowane przez zwiększanie pasywów np. poprzez 
zaciągnięcie kredytu, zatrzymanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, bądź pozyskanie 
kapitału z innych źródeł. W ramach działalności zarządzający podejmują decyzje finansowe 
w zakresie zarządzania aktywami obrotowymi i zobowiązaniami operacyjnymi, determinując 
szybkość obiegu środków pieniężnych oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, 
kształtując wielkość zobowiązań krótkoterminowych, finansujących bieżącą działalność2. 

Rolnicy utrzymują wyższe zasoby pieniężne, niż poziom zobowiązań krótkoterminowych, 
co ułatwia zarządzanie przepływami środków pieniężnych i wynika z motywu transakcyjnego, 
ostrożnościowego lub też manipulacyjnego. Utrzymywana rezerwa gotówkowa zabezpiecza 
ciągłość finansowania cyklu operacyjnego w sytuacji zakłóceń rotacji zapasów lub wystąpienia 
zdarzeń nadzwyczajnych. Podejście takie obniża dochodowości oraz rentowność działalności 
operacyjnej, majątku, jak i kapitału gospodarstw rolniczych. 

Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych, kształtujących sytuację finansową 
gospodarstw rolniczych jest możliwa, poprzez analizę finansową odnoszącą się do rentowności 
produkcji. Zyskowność kapitału własnego uwarunkowana jest strukturą kapitału i zdefiniowana 
została jako wielkość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w relacji do kapitału 
gospodarstwa. Rentowność pełni rolę miernika maksymalizacji bogactwa właścicieli danego 
podmiotu gospodarczego3. Uzyskana stopa rentowności odnosi się do dwóch możliwych 
wariantów oceny: minimalizacji kosztów pozyskania kapitału lub maksymalizacji przychodów 
uzyskiwanych przez gospodarstwo. Zatem stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału zależy od 
podjętych przedsięwzięć w gospodarstwie, jak również od efektywności obracania posiadanym 
kapitałem własnym. Według tezy Waśniewskiego i Skoczylas przy maksymalizacji ROE4 ma 
zastosowanie zasada „duży zysk, mały obrót” (maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży, 
pozostałych przychodów operacyjnych oraz wpływów z działalności finansowej) lub odwrotnie 

                                                   
1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy 
nr N N113 116734. 
2 Duliniec A., 2007: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 23. 
3 Stępień K., 2008: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Difin, Warszawa, s. 91. 
4 ang. Return on Equity, wskaźnik rentowności kapitału własnego 
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„mały zysk, duży obrót” (wiąże się ze strategią lepszego wykorzystania kapitału własnego)5. Takie 
relacje odnotowano również w gospodarstwach, w których wykorzystywane są dostępne nakłady 
i kapitał w sposób bardziej intensywny. Możliwości zwiększania rentowności przy wyższym 
zaangażowaniu kapitału obcego warunkowane są redystrybucją czynnika produkcji pomiędzy 
gospodarstwami, jakim jest ziemia. Różnica pomiędzy uzyskaną rentownością dużych i małych 
gospodarstw wynika ze zróżnicowanych kosztów nakładów pracy6. 

W gospodarstwie rolniczym ryzyko będzie utożsamiane z sytuacją, w której występuje brak 
pewności pozyskania przyszłych przychodów ze sprzedaży, podlegających wahaniom sezonowym 
z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności. W rolnictwie uzyskiwany dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolniczego podlega fluktuacji, w zależności od warunków gospodarowania w danym 
roku (w tym warunków naturalnych). Pomiędzy dźwignią finansową, a ryzykiem prowadzonej 
działalności oczekiwać można w tym zakresie negatywnej korelacji. Wynika to z redukcji stopnia 
dźwigni finansowej z tytułu nadmiernego ryzyka (podniesiony poziomu niewypłacalności) oraz 
wykorzystywania kapitału własnego jako preferowanego źródła finansowania.  

Średnie zadłużenie gospodarstw rolniczych nie jest wysokie, a pomimo to przyczynia się do 
uzyskiwania wyższej dochodowości wykorzystania czynników produkcji7. W gospodarstwach 
rolniczych również wzrost poziomu zadłużenia powoduje osiąganie wyższej stopy zwrotu 
z kapitału własnego. Przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolnicze utrzymują poziom zadłużenia 
na stosunkowo stabilnym poziomie. Wzrost zadłużenia w gospodarstwach rolniczych korzystnie 
wpływał na wyższy potencjał wytwórczy, wydajność pracy oraz uzyskane dochody z prowadzonej 
działalności8. Wiąże się to z pozytywnymi efektami wykorzystywania długoterminowych kredytów 
preferencyjnych w gospodarstwach rolniczych, będących dominującym zewnętrznym źródłem 
finansowania9. Kształtować to może odmienne kryteria i czynniki determinujące strukturę kapitału 
w gospodarstwach rolniczych.  

Metody badań 

Celem badań było przedstawienie czynników kształtujących dochód w indywidualnych 
gospodarstwach o najwyższym zadłużeniu. Do obiektów badawczych zaliczono indywidualne 
gospodarstwa rolnicze udostępniające swoje dane w ramach systemu FADN (ang. Farm 
Accountancy Data Network), gromadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w latach 2004-200710. W polu obserwacji FADN 
znajdują się gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej 
w rolnictwie11. Dobór próby badawczej jest reprezentatywny w danym regionie, przy 
uwzględnieniu powierzchni użytków rolniczych (UR) oraz siły ekonomicznej (ESU12). W badaniu 

                                                   

5 Waśniewski T., Skoczylas W., 2004: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo 
Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 270. 
6 Munroe D., 2001: Economic Efficiency in Polish Peasant Forming: An International Perspective. Regional 
Studies, Vol. 35.5, s. 461-471. 
7 Wasilewski M., Mądra M., 2008: Efektywność mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 492. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 435.  
8 Grzelak A., 2005: Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych. Wydawnictwo IRWiR PAN, Wieś 
i Rolnictwo, nr 4, s. 121. 
9 Wasilewski M., Mądra M., 2008: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły 
ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 
64, Warszawa, s. 88. 
10 Liczebność gospodarstw w latach 2004-2007 kształtowała się odpowiednio: 4500, 4779, 4813 oraz 4710. 
11 SGM jest nadwyżką wartości produkcji danej działalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich 
w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji [Goraj L. i inni, 2006, s. 9]. Jednostka ESU jest 
zestandaryzowana i w każdym kraju Unii Europejskiej wynosi 1 ESU = 1200 €. System FADN w Polsce gromadzi 
dane na gospodarstw rolniczych, które uzyskały ESU na poziomie równym bądź wyższym niż 2 ESU. 
12 ang. European Size Unit. 
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wybrano region Mazowsze i Podlasie, w którym występują gospodarstwa średnie o przeciętnym 
poziomie intensywności produkcji. Gospodarstwa zostały podzielone na cztery grupy pod 
względem wielkości wskaźnika zadłużenia, obliczonego jako relacja zobowiązań do aktywów 
ogółem. Do pierwszej grupy zaliczono jedynie gospodarstwa nie posiadające zobowiązań, 
a pozostałą zbiorowość, wykorzystującą kapitał obcy w finansowaniu działalności podzielono na 
kolejne trzy podgrupy według metody kwartyli. Drugą grupę w badaniu stanowił kwartyl 25% 
gospodarstw o najniższym zadłużeniu, trzecia grupa to podwojony kwartyl obejmujący 50% 
gospodarstw o średnim zadłużeniu. Ostatni kwartyl obejmuje 25% gospodarstw o najwyższym 
poziomie zadłużeniu (czwarta grupa). Podział ten pozwolił na badanie relacji majątkowo-
kapitałowych w grupie gospodarstw o najwyższym poziomie zadłużenia (grupa czwarta). Dla celów 
analizy ilościowej oszacowano równania regresji wielorakiej dla zmiennej objaśnianej dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Obliczenia przeprowadzono w programie STATISTICA 9. 

Wyniki badań 

Równania regresji wielorakiej opisują powiązanie zmiennej zależnej Y ze zbiorem 

zmiennych niezależnych nxxxxx ,...,,, 4321 . Równanie regresji określono wzorem: 

  kk xxxY ...22110  

gdzie:  - składnik losowy, 

k ..,, 210 - parametry równania. 

Parametry równania oszacowano metodą najmniejszych kwadratów. Do oceny dobroci 

dopasowania modelu posłużono się współczynnikiem determinacji13 
2R oraz błędem 

standardowej estymacji Se14. Do oceny istotności zmiennych objaśnianych, zakwalifikowanych 
w danej grupie przyjęto uogólniony test Walda, o rozkładzie F15, dla którego postawiono hipotezę 

0H : oszacowane parametry w równaniu nie różnią się od zera oraz hipotezę alternatywną 1H : 

niektóre z oszacowanych parametrów równania są niezerowe. Jeżeli wartość statystyki testu F16 

jest większa, niż wartość krytyczna (dla poziomu istotności 0,05), to hipoteza 0H  zostaje 

odrzucona17. Model sprawdzono również pod względem heteroskedastyczności oraz zastosowano 
regresję grzbietową18. Wszystkie zmienne zostały zlogarytmowane – za podstawę przyjęto 
logarytm dziesiętny. Model regresji wielorakiej przyjął postać:

   

kk xbxbxbbY log...logloglog 22110 


 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki oszacowanych modeli regresji wielorakiej krokowej 
wstecznej dla zmiennej zależnej dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Do zmiennych 
objaśniających dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w modelu regresji zakwalifikowano: 

                                                   
13 W ocenie równania regresji wykorzystano wartość skorygowaną 2R , dla której uwzględniono korektę 
o liczbę stopni swobody stosowaną dla grup o liczności powyżej 100 obserwacji. Model sprawdzono również 
pod względem heteroskedastyczności i homoskedastyczności. 
14 Współczynnik determinacji 2R przyjmuje wartości pośrednie między 0 i 1.  
15 Rozkład F-Snedecora F[k, n(k+1)]. 
16 Test ten jest zmienną losową o asymptotycznym rozkładzie Fishera-Snedecora, określą przez liczbę stopni 
swobody. 
17 Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki – z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, 
tom 2, Modele liniowe i nieliniowe, Wydawnictwo Statsoft, Kraków, s. 251. 
18 W regresji grzbietowej następuje sztuczne zmniejszenie wartości współczynników korelacji przez wartości 
parametru lambda. Pozwala to na otrzymanie bardziej stabilnych wartości współczynników w modelu regresji. 
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1x   – wartość dotacji przyznanych (zł), 

2x  – produktywność aktywów trwałych (%)19,  

3x – wskaźnik zadłużenia ogółem (%), 

4x – wskaźnik związania aktywów (krotność)20,  

5x – kapitał obrotowy netto (zł)21, 

6x – wydatki inwestycyjne na 1 ha UR (zł/ha UR). 

Tabela 1. Wyniki regresji wielorakiej wstecznej krokowej dla zmiennej zależnej dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego  

Lata Zmienne BETA 
Błąd stand. 

BETA 
B Błąd stand. B p-value 

Zmienna zależna – Y – log dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
W. wolny  4,5365 0,6572 0,0000 

1log x  0,1655 0,0352 0,1312 0,0276 0,0000 

2log x  0,4535 0,0455 1,2501 0,1255 0,0000 

3log x  0,1656 0,0353 0,4367 0,0931 0,0000 

4log x
 

0,4520 0,0522 0,9115 0,1052 0,0000 

5log x
 

0,4748 0,0448 0,5334 0,0503 0,0000 

2004 
Model  

2R = 0,6006, Skoryg. 2R =59,5%, F(5,340)= 65,77, p<0,0000, Se = 732,9 

W. wolny  4,0759 0,5869 0,0000 

1log x  0,2567 0,0374 0,3185 0,0465 0,0000 

 2log x  0,5901 0,0442 1,4023 0,1051 0,0000 

3log x  0,1011 0,0357 0,4012 0,0871 0,0011 

4log x
 

0,4979 0,0500 0,9279 0,0932 0,0000 

5log x
 

0,3576 0,0441 0,3431 0,0423 0,0000 

2005 
Model  

2R = 0,6111, Skoryg. 2R = 59,0%, F(5,329)= 29,61, p<0,0000, Se = 690,8 

W. wolny  0,8164 0,8475 0,3359 

1log x  0,2620 0,0340 0,2527 0,0328 0,0000 

 2log x  0,4257 0,0392 0,9711 0,0895 0,0000 

3log x  0,0978 0,0355 0,4132 0,1212 0,0015 

4log x
 

0,4014 0,0442 0,6827 0,0751 0,0000 

5log x
 

0,4973 0,0384 0,3951 0,0305 0,0000 

6log x
 

0,1315 0,0342 0,4124 0,1074 0,0001 

2006 
Model  

2R = 0,6081, Skoryg. 2R =59,7%, F(6,409)= 253,08, p<0,0000, Se = 630,8 

                                                   
19 Zmienna ta została obliczona jako relacja wartości produkcji rolniczej do wartości aktywów trwałych 
gospodarstwa. 
20 Zmienna ta została obliczona jako relacja aktywów trwałych do obrotowych. 
21 Zmienna ta została obliczona jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a krótkoterminowymi 
zobowiązaniami. 
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W. wolny  0,9177 0,7761 0,0244 

1log x  0,2420 0,0342 0,2101 0,0297 0,0000 

 2log x  0,4634 0,0427 1,0567 0,0974 0,0000 

3log x  0,0811 0,0455 0,4235 0,1311 0,0022 

4log x
 

0,4031 0,0486 0,7248 0,0873 0,0000 

5log x
 

0,4955 0,0400 0,4197 0,0339 0,0000 

6log x
 

0,1163 0,0344 0,3786 0,1193 0,0008 

2007 
Model  

2R = 0,5741, Skoryg. 2R =56,4%, F(6,398)= 273,89, p<0,0000, Se = 641,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PL-FADN. 

W modelu regresji oszacowanym dla 2004 roku dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego był kształtowany głównie przez produktywności aktywów trwałych (0,4535), wartość 
kapitału obrotowego netto (0,4748) oraz wskaźnik związania aktywów (0,4520). Błąd standardowy 

był niski i wynosił ±732,9 zł, natomiast skorygowany 2R wynosił 59,5% i odzwierciedlał wariancję 
dochodu dla danych po logarytmicznej transformacji dziesiętnej. Wskaźnik zadłużenia ogółem 
zakwalifikowano do modelu ze współczynnikiem BETA na poziomie 0,1656, co wskazuje na 
większy wpływ na uzyskane wyniki finansowe innych zmiennych niezależnych. Wynika to 
z relatywnie niskiego poziomu zadłużenia w tej grupie gospodarstw rolniczych (średnio 30%), 
w którym dominują preferencyjne kredyty długoterminowe. W roku 2005 do równania regresji do 
zmiennych o najwyższym współczynniki regresji cząstkowej zaliczono produktywność aktywów 
trwałych (0,5901 – wyjaśnia zmienność zmiennej zależnej w ponad 50%), wartość kapitału 
obrotowego netto (0,3576) oraz wskaźnik związania aktywów (0,4979). Wskaźnik związania 
aktywów był istotny statystycznie i wskazywał na dodatni korelację w relacji do zmiennej zależnej. 
Wskazuje to na zwiększanie dochodu wraz z ograniczaniem udziału aktywów obrotowych. 
Wynikać to może z możliwości zainwestowania środków pieniężnych i najbardziej płynnych 
aktywów obrotowych w realizację inwestycji, które pozwoliły na zwiększenie dochodu 
i rentowności sprzedaży. Błąd standardowy w modelu dla 2005 roku był niski i wynosił ±690,8 zł, 

natomiast skorygowany 2R - 59,6%. Niski poziom współczynnika determinacji wynikał z wpływu 
innych zmiennych, które nie zostały uwzględnione w równaniu regresji. Do równań regresji 
zakwalifikowane powinny być również zmienne jakościowe, których nie uwzględniono w badaniu. 

W latach 2006-2007 do modeli regresji wielorakiej, oprócz wymienionych zmiennych, 
zakwalifikowano udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem ( 6x ), ze współczynnikiem 

BETA wynoszącym odpowiednio 0,1315 oraz 0,1163. Świadczy to o możliwości zwiększania 
dochodu wraz z realizacją bieżących inwestycji. Natomiast wskaźnik zadłużenia ogółem w latach 
2006-2007 odnotował spadek współczynnika BETA. Wskazywać to może na dynamiczne zmiany 
w poziomie zapotrzebowania na kapitał obcy oraz przyjętej strategii finansowania przez 
zarządzających, która w grupie gospodarstw o najwyższym zadłużeniu wynika ze obniżenia 
średniego poziomu zadłużenia w 2007 roku w badanej populacji. Według opinii rolników 
wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania i utrzymywanie ich na odpowiednim 
poziomie przyczynia się do wzrostu dochodowości oraz efektywności gospodarowania majątkiem 
i kapitałem w gospodarstwach. Natomiast za główną przyczynę zaangażowania kapitału obcego 
rolnicy uznali niedobór środków własnych na realizację inwestycji, w celu zwiększenia 
efektywności działalności22. 

                                                   
22 Mądra M., 2008: Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej 
indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, nr 6, Szczecin, s. 202. 
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Największy dodatni wypływ na poziom dochodu z rodzinnego gospodarstw rolnego 
odnotowano dla zmiennej „kapitał obrotowy netto” (0,4973 oraz 0,4955). W latach 2006-2007 
błąd standardowy w oszacowanych modelach regresji był niski i wynosił odpowiednio ±630,8 zł 

oraz ±641,9 zł, natomiast skorygowany 
2R  kształtował się na poziomie 59,7% oraz 56,4%. 

Współczynnik ten odzwierciedlał wariancję dochodu danych po transformacji logarytmicznej oraz 
wpływ innych zmiennych nie uwzględnionych w modelu. We wszystkich oszacowanych modelach 
regresji wartość statystyki F potwierdzała istotne zróżnicowanie parametrów równań od zera.  

Rys 1 przedstawia normalności reszt w oszacowanych modelach regresji w latach 2004-
2007. Położenie punktów na wykresie w stosunku do naniesionej prostej sugeruje, że rozkład jest 
zbliżony do normalnego. Normalność rozkładu reszt potwierdzono testem Shapiro-Wilka, dla 
którego prawdopodobieństwo testowe było wyższe niż 0,05, zatem nie ma podstaw do odrzucenia 

hipotezy 0H .  

 
Rysunek 1. Normalności reszt modelu regresji wielorakiej wstecznej krokowej dla zmiennej dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PL-FADN. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki współczynnika korelacji Spearmana w celu zbadania 
zależności zarówno liniowych, jak i nieliniowych pomiędzy zmiennymi, dla których hipoteza 
o normalności rozkładu została odrzucona. Współczynnik korelacji rangowej został określony 
wzorem: 
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            r   - przyporządkowana ranga dla danej zmiennej.  
Wskaźnik ten interpretowany jest analogicznie do korelacji liniowej Pearsona23. Siłę 

związku pomiędzy zmiennymi należy oceniać ze względu na wielowymiarowość zmiennej, jaką jest 
dochód z rodzinnego gospodarstw rolnego, na którą wpływ ma wiele zmiennych niezależnych. Dla 
przedstawionych zależności korelacyjnych, obliczono istotność współczynnika Spearmana. 
Wartość krytyczna współczynnika korelacji rangowej została uznana za istotnie statystyczną 
zbieżność dla poziomu α=0,05. Współczynniki korelacji obliczono dla całej populacji gospodarstw 
w latach 2004-2007. 

Najwyższą współzależność w relacji do zmiennej zależnej stwierdzono dla zmiennej 
„powierzchnia UR” (0,60 w 2007 roku) oraz wartości przyznanych dotacji (0,59 w 2005 roku). Wraz 
z większą powierzchnią UR zaangażowaną w produkcję rolniczą odnotowano wyższy poziom 
dochodu. Natomiast wysoka istotność statystyczna dla zmiennej „wartość przyznanych dotacji” 
wynikała z zwiększenia o tą kwotę wartości dodanej w gospodarstwie, pozwalając na uzyskanie 
wyższego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Dodatni wpływ na dochód stwierdzono 
również w przypadku zmiennej „obsada inwentarza żywego” (0,58 w 2004 roku). Wynika to ze 
wzrostu dochodu wraz ze zwiększeniem obsady inwentarza żywego, bez uwzględnienia korzyści 
krańcowych, a jedynie w relacji do skali produkcji zwierzęcej. Wzrost wskaźnika zastosowania 
kapitałów własnych determinował spadek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zależność 
ta miała słaby charakter, ale wskazywała na obniżanie dochodowości przy zaangażowaniu wyższej 
wartości kapitału własnego, przewyższającej wartość aktywów trwałych (-0,16 w 2005 roku). 
Natomiast wskaźniki bieżącej płynności finansowej oraz rotacji zobowiązań nie kształtowały 
istotnie poziomu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Wskazuje to na brak 
statystycznego wpływu poziomu płynności finansowej na dochodowość prowadzonej produkcji 
rolniczej. Wynika to z niskiego udziału krótkoterminowych źródeł kapitału. W większości 
gospodarstw zadłużenie to nie występowało i nie kształtowało poziomu uzyskanego dochodu 
w tych gospodarstwach.  

Tabela 2. Współczynnik korelacji Spearmana w badanej populacji 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (zł) 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 
Powierzchnia UR (ha UR)  0,4924 0,44 0,44 0,60 
Obsada inwentarza żywego (SD)  0,58 0,42 0,51 0,54 
Wartość przyznanych dotacji ogółem (zł)  0,36 0,59 0,42 0,48 
Wskaźnik związania aktywów  -0,07 -0,03 -0,01 0,03 
Wskaźnik zastosowania kapitałów własnych  -0,11 -0,16 -0,13 -0,13 
Bieżąca płynność finansowa  0,01 0,02 0,01 0,06 
Wskaźnik rotacji zobowiązań  0,02 0,02 0,00 0,03 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PL-FADN. 

Podsumowanie 

W opracowaniu przedstawiono czynniki kształtujące dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego w gospodarstwach rolniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano 
następujące wnioski. 

1. W gospodarstwach rolniczych o najwyższym poziomie zadłużenia dochód kształtowany 
był głównie przez produktywność aktywów trwałych, wskaźnik związania aktywów oraz 

                                                   

23 Interpretacja według następujących przedziałów dla | n |: równe 1 – ścisła zależność; <0,9; 1) - silna 

zależność; <0,7; 0,9) - znacząca zależność; <0,4; 0,7) - umiarkowana zależność; <0,2; 0,4) – słaba zależność, <0; 
0,2) – brak zależności. 
24 Istotne statystycznie współczynniki korelacji Spearmana. 
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wartość kapitału obrotowego netto. Efektywne gospodarowanie aktywami trwałymi 
przy utrzymywaniu optymalnych relacji pomiędzy majątkiem trwałym a obrotowym 
pozwala na takie kształtowania kapitału obrotowego netto, które sprzyjać będzie 
zwiększaniu dochodowości, a tym samym rentowności. Wskaźnik zadłużenia istotnie 
kształtował poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, natomiast nie był 
zmienną o najsilniejszym wpływie. Wiąże się to z ostrożnościowym charakterem 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, których efekt zaangażowania w rozwój 
gospodarstw rolniczych ma charakter długoterminowy, z uwagi na dominację kredytów 
o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy. 

2. Na dochód gospodarstw w badanej populacji nie wpływała bieżąca płynność finansowa, 
co wynikało z niskiego zaangażowania zobowiązań krótkoterminowych, które w opinii 
rolników wiążą się z obniżeniem rentowności działalności operacyjnej. Natomiast 
dochodowość towarowych gospodarstw rolniczych determinowała skala prowadzonej 
działalności związana z powierzchnią UR oraz obsadą inwentarza żywego. Wskazuje to 
na dodatnią korelację wzrostu dochodu w gospodarstwach rolniczych wraz z większą 
skalą działalności zarówno w gospodarstwach w których prowadzona jest produkcja 
roślinna, jak i zwierzęcą. Natomiast wzrost dochodu przy większej powierzchni UR 
kształtowany jest również przez dotacje obszarowe, będące istotnym źródeł 
finansowania w gospodarstwach o małej powierzchni i niskiej sile ekonomicznej. 
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Rachunek kosztów zmiennych – możliwość implementacji w spółdzielni 
mleczarskiej 

Streszczenie: Celem głównym artykułu jest określenie możliwości implementacji rachunku kosztów 
zmiennych w spółdzielniach mleczarskich oraz ocena dotychczas stosowanego w nich rachunku 
kosztów pod względem przydatności i wykorzystania do podejmowania decyzji zarządczych. 
Implementacja rachunku kosztów zmiennych w spółdzielniach mleczarskich umożliwi 
zarządzającym skuteczne zarządzanie strukturą sprzedaży oraz pomoże w polityce cenowej. 

Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie, rachunek kosztów zmiennych i pełnych 

Wprowadzenie 

Spółdzielnie mleczarskie znajdują się obecnie w sferze szybkich i ciągłych zmian. Polityka 
państw członkowskich, liberalizacja rynków przy akceptacji GATT oraz poszerzenie UE zwiększają 
konkurencję, przy jednoczesnym ograniczeniu subwencji na rynkach produktów podstawowych. 
Z drugiej strony biotechnologia, techniki informacyjne, rosnące znaczenie kanałów dystrybucji 
oraz firm międzynarodowych wymagają zwiększonych działań koordynacyjnych w sektorze rolno-
spożywczym. Zróżnicowanie potrzeb prowadzi do coraz większych wymagań konsumentów, co 
powoduje konieczność znalezienia nowoczesnych struktur organizacyjnych w spółdzielczości 
mleczarskiej. Ta ewolucja jednak stworzy możliwości dla jednych spółdzielni, a dla innych 
spowoduje zagrożenie. Na rynku mleka pozostaną zatem tylko te podmioty spółdzielcze, które 
z sukcesem zmodernizują swoje komórki organizacyjne. Biorąc pod uwagę struktury 
zorganizowania spółdzielni europejskich zauważamy tendencję koncentracji przez fuzje lub wykup, 
które dają początek wielkim przedsięwzięciom regionalnym i krajowym. To z kolei pozwala na 
zwiększenie kapitału, osiąganie korzyści ze skali ekonomii nie tylko w przetwórstwie, lecz również 
w logistyce, dystrybucji i sektorze badań naukowych. Integracja daje większą marżę zysku, 
osiąganą w zewnętrznych kanałach łańcucha spożywczego1. Spółdzielnie mleczarskie powinny 
zwiększać swoją efektywność ekonomiczną nie tylko poprzez doskonalenie działalności 
operacyjnej (wzrost wydajności), ale również w zakresie strategicznym, poprzez poprawę 
atrakcyjności swoich portfeli asortymentowych i zwiększanie siły przetargowej względem 
nabywców doskonaląc techniki analizy i przetwarzania informacji o ponoszonych kosztach2. 

Działalność każdego przedsiębiorstwa jest nieodłącznie związana z ponoszeniem kosztów. 
Dzieje się tak, dlatego, że nie ma efektów bez ponoszenia kosztów. Przedsiębiorstwo, aby mogło 
wyprodukować wyrób i osiągnąć przychody ze sprzedaży, musi najpierw ponieść koszty. Koszty 
różnią się od przychodów m.in. tym, że powstają wewnątrz jednostki, natomiast przychody 
przedsiębiorstwo osiąga na zewnątrz, czyli na rynku. Koszty są, więc kategorią wewnętrzną, co ma 
bardzo ważne znaczenie dla analizy kosztów i racjonalnego ich kształtowania. Koszty są często 
definiowane jako pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. 
Obejmują swym zakresem zarówno nakłady pracy żywej (wynagrodzenia za pracę wraz 
z narzutami), jak i nakłady pracy uprzedmiotowionej (zużycie materiałów i surowców oraz maszyn 
i budynków). W kosztach są również ujęte usługi transportowe, remontowe, budowlane itp. 
Koszty można, więc określić jako wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, 

                                                   

1 Mierzwa D.: Modele organizacyjne spółdzielczości rolniczej w UE. Przegląd Mleczarski, nr 11, listopad 2001, 
s. 15. 
2 Pietrzak M.: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2006, s. 154. 
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materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki nie 
odzwierciedlające zużycia czynników produkcji, poniesione w związku z normalną działalnością 
przedsiębiorstwa w pewnym okresie, których rezultatem są użyteczne produkty i (lub) usługi.  

Analiza kosztów przedsiębiorstwa rozpoczyna się zwykle od ogólnej ich oceny w sumach 
globalnych. Ponieważ całkowite koszty przedsiębiorstwa obejmują wiele różnych składników, 
dlatego dla celów analizy muszą być najpierw zgrupowane według określonych kryteriów. 
Podstawowym kryterium podziału całkowitych kosztów przedsiębiorstwa jest ich rodzaj, 
a zgrupowane według tego kryterium koszty tworzą układ rodzajowy kosztów. Układ rodzajowy 
kosztów obejmuje jednorodne składniki kosztów, będące z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
prostymi elementami procesu pracy, takimi jak amortyzacja, zużycie materiałów i energii, 
wynagrodzenia. Do kosztów tych nie zalicza się zużycia energii, półfabrykatów i usług 
wytwarzanych we własnym zakresie w przedsiębiorstwie, ponieważ są to koszty złożone. 
Wszystkie zgrupowane w układzie rodzajowym koszty odnoszą się jedynie do podstawowej 
działalności operacyjnej. Układ ten nie obejmuje kosztów prostych pozostałej działalności 
operacyjnej, działalności inwestycyjnej, finansowej, a także kosztów dotyczących funduszy 
specjalnych. 

Realia współczesnej gospodarki i prawa rządzące rynkiem wymuszają na przedsiębiorcach 
– także kierujących spółdzielniami mleczarskimi – doskonalenia technik zarządzania, do których do 
tej pory nie przywiązywano znacznej uwagi, takich jak: ustalanie odpowiedniego poziomu cen oraz 
kształtowanie optymalnej struktury produkcji i sprzedaży wyrobów. Istotnym narzędziem 
umożliwiającym podejmowanie decyzji w tych dwóch aspektach jest rachunek kosztów, gdyż to 
właśnie koszty są podstawową kategorią ekonomiczną, która towarzyszy każdej działalności 
gospodarczej. Ich prawidłowe rozpoznanie, ewidencja oraz analiza może prowadzić do 
podejmowania decyzji, które będą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej wobec innych 
podmiotów w branży.  Znajomość kosztów funkcjonowania oraz ich dogłębna analiza dostarcza 
przedsiębiorstwu informacji w celu podejmowania racjonalnych działań w zakresie choćby 
szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w coraz bardziej postępującym otoczeniu 
gospodarczym przedsiębiorstwa.  

Cel badań  

Celem głównym artykułu jest określenie możliwości implementacji rachunku kosztów 
zmiennych w spółdzielniach mleczarskich oraz ocena dotychczas stosowanego w nich rachunku 
kosztów pod względem przydatności i wykorzystania do podejmowania decyzji zarządczych. 
Wprowadzono w jednej wybranej w sposób celowy (jedna z największych w Polsce) spółdzielni 
mleczarskiej wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych. Próba implementacji alternatywnego 
rachunku kosztów wiąże się z faktem, iż nie zastosowano do tej pory w spółdzielniach 
mleczarskich rachunku kosztów z podziałem na stałe i zmienne.  

Potrzeba doskonalenia rachunku kosztów w spółdzielni mleczarskiej 

Rachunek kosztów to system dostarczający informacji finansowych dotyczących 
działalności określonego podmiotu gospodarczego, które pomagają podejmować decyzje 
zarządcze, wspomagają planowanie i kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa. Dane 
uzyskiwane z rachunku kosztów potrzebne są nie tylko zarządzającym organizacją, ale również 
użytkownikom zewnętrznym tych informacji, takim jak np. kredytodawcy, właściciele oraz wszyscy 
inni, którzy zainwestowali w działalność danego przedsiębiorstwa. Dzięki funkcji informacyjnej 
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rachunku kosztów stosowanego w przedsiębiorstwie możliwe staje się podejmowanie określonych 
decyzji, mających wpływ na funkcjonowanie firmy w przyszłości3. 

Kalkulacja kosztu jednostkowego nie może ograniczać się do obliczenia łącznej sumy 
kosztów przypadających na jednostkę produktu, ale musi również umożliwiać ustalenie 
poszczególnych elementów kosztu wytworzenia produktów. Wartość poznawcza kalkulacji, a tym 
samym jej znaczenie dla zarządzania spółdzielnią mleczarską, jest bowiem tym większa, im 
dokładniejsze dane ilościowe i wartościowe otrzymuje się na jej podstawie w zakresie zużycia 
środków produkcji i pracy ludzkiej.  Do celów analizy i kontroli przebiegu procesów niezbędne są 
również dane dotyczące kształtowania się kosztów w poszczególnych stadiach wytwarzania 
produktów. Zależnie od potrzeb jednostki koszt jednostki produktu może być ustalany na 
poziomie kosztu wytworzenia (koszty bezpośrednie, skupu i zakupu oraz wydziałowe). Typowy 
układ kalkulacyjny wyrobów mleczarskich przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Typowy układ kosztów w spółdzielni mleczarskiej  

surowiec  
(surowiec brutto, odpady użytkowe, surowiec netto) 

materiały bezpośrednie  
(wsad materiałowy w gotowy wyrób) 

koszty skupu i zakupu 

koszty wydziałowe 

koszty ogólnozakładowe 

koszty sprzedaży 

Źródło: Opracowanie własne. 

Istotne znaczenie dla prawidłowości kalkulacji ma ustalenie jednostek kalkulacyjnych, czyli 
określenie we właściwych jednostkach miary produktów, będących nośnikami kosztów. Za 
odrębnie kalkulowane wyroby mleczarskie uważa się artykuły, do wytwarzania których zużywa się 
różne lub w różnych proporcjach materiały wsadowe (surowiec i pozostałe materiały 
bezpośrednie), poddane innym procesom technologicznym pomimo zużywania takich samych 
materiałów wsadowych oraz porcjowane w różne jednostki sprzedażne4. 

Artykuły mleczarskie należą do produktów wytwarzanych masowo, przy zastosowaniu 
takiego samego surowca ale w wyniku różnych procesów produkcyjnych. Stosowanie takiego 
samego surowca pozwala obliczać koszt jego zużycia przy zastosowaniu kalkulacji podziałowej ze 
współczynnikami kalkulacyjnymi, natomiast stosowanie różnych procesów powoduje potrzebę 
rozliczania kosztów pośrednich za pomocą kluczy podziałowych. Zatem metody kalkulacji 
wyrobów mleczarskich łączą w sobie dwa rodzaje kalkulacji – podziałową ze współczynnikami oraz 
doliczeniową5.  

Zasady ewidencji kosztów w spółdzielni mleczarskiej określone są Rozporządzeniem 
Ministerstwa Finansów z dnia 15 stycznia 1991 roku. W spółdzielniach mleczarskich rachunek 
kosztów obejmuje dwa układy kosztów: układ rodzajowy oraz według typów działalności. 
W układzie rodzajowym wyodrębnia się takie składowe rachunku kosztów jak: amortyzacja, 
                                                   
3 Wasilewski M., Chmielewska M.: Praktyczne aspekty rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich. 
Rachunkowość i controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 
1125, Wrocław 2006, s. 133. 
4 Włodarczyk H., Górniak J.: Wzorcowy rachunek kosztów dla spółdzielni mleczarskich. Wydawnictwo Sanpollac 
sp. z o.o., Warszawa 1992, s. 7.  
5 Wasilewski M., Chmielewska M.; Praktyczne aspekty… op. cit., s. 235. 
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zużycie materiałów i energii, zużycie surowca, usługi obce, wynagrodzenia, narzuty na 
wynagrodzenia (świadczenia na rzecz pracowników), podatki i opłaty oraz pozostałe koszty. Każda 
ze składowych układu rodzajowego dzieli się dodatkowo na szczegółowe koszty, dostosowane do 
specyfiki konkretnej spółdzielni np. koszty usług obcych podzielone są dodatkowo na koszty usług 
transportowych, koszty usług proszkowni itp. w zależności z jakich usług dana spółdzielnia 
korzysta.  

Układ kosztów według typów działalności może być rozpatrywany w różnych przekrojach 
(klasyfikacjach) dotyczących struktury wewnętrznej kosztów, miejsc ich powstawania (koszty 
wydziałów pomocniczych, koszty ogólnozakładowe), stopnia powiązania z produkcją (koszty 
pośrednie i bezpośrednie) oraz według pozycji kalkulacyjnych (surowiec, koszty skupu i zakupu, 
materiały bezpośrednie, koszty wydziałowe, zarządu oraz koszty sprzedaży). Układ kosztów 
według typów działalności jest bardziej przydatny dla celów rachunku kosztów w przeciwieństwie 
do układu rodzajowego, przewidzianego głównie dla potrzeb statystycznych. W spółdzielniach 
mleczarskich poniesione w danym okresie koszty ewidencjonuje się jednocześnie na kontach 
układu rodzajowego oraz w układzie według typów działalności. Koszty rodzajowe przenosi się 
zgodnie w miejscem ich powstawania na określone konta odpowiadające działalności, w której 
dany koszt powstał np. koszty zużycia surowca przenosi się w całości na produkcję, ponieważ tylko 
tam zostały one faktycznie poniesione. Koszty pośrednie oraz pozostałe koszty bezpośrednie (bez 
kosztów surowca mlecznego) ewidencjonuje się na odpowiednich kontach typów działalności np. 
na koncie „wydziały pomocnicze” lub „koszty wydziałowe”. Koszty skupu i zakupu surowca rozlicza 
się w układzie rodzajowym i przenosi odpowiednie sumy na konto „koszty skupu i zakupu”. Po 
przeprowadzonej ewidencji kosztów i rozdzieleniu ich na układ według typów działalności rozlicza 
się koszty poniesione we wcześniejszych okresach, ale dotyczących bieżącego rachunku kosztów 
(okresu), znajdujące się na koncie „rozliczenia międzyokresowe kosztów”6.  

Kalkulacja kosztów w spółdzielniach mleczarskich przeszła i wciąż przechodzi modyfikacje 
podyktowane urynkowieniem gospodarki, zmianami działalności jednostek gospodarczych, ich 
struktur i metod zarządzania, wzrostu zapotrzebowania na rzetelne informacje kosztowe oraz 
rosnącą konkurencją na rynku produktów mleczarskich.  

Spółdzielnia mleczarska nie ma narzuconych „z góry” schematów kalkulacji. Zarządzający 
mogą stosować zasady sporządzania kalkulacji produkowanych wyrobów według założeń 
przyjętych przez zarząd danej spółdzielni lub korzystać z rozwiązań proponowanych przez 
różnorodne związki i zrzeszenia spółdzielni mleczarskich, z uwzględnieniem norm obowiązujących 
w rachunkowości. Główną przesłanką sporządzania arkuszy kalkulacyjnych jest ustalenie 
jednostkowych kosztów poszczególnych wyrobów potrzebnych do podejmowania decyzji 
cenowych oraz analizy poziomu ponoszonych kosztów na jednostkę produktu.  

Artykuły mleczarskie są produktami wytwarzanymi masowo z tego samego surowca, ale 
w wyniku różnorodnych procesów produkcyjnych, dlatego też spółdzielnie mleczarskie stosują 
kalkulację podziałową ze współczynnikami oraz doliczeniową. Przy ustalaniu zużycia surowca na 
jednostkę produkcji stosuje się kalkulację podziałową ze współczynnikami natomiast koszty 
pośrednie dolicza się do kosztów surowca (mleka) z wykorzystaniem kalkulacji doliczeniowej, za 
pomocą odpowiednio dobranych kluczy podziałowych. 

Surowiec mleczny rozlicza się na poszczególne produkty według norm zużycia jednostek 
tłuszczu i plazmy, uwzględniając niekiedy normę zużycia jednostek białka. Norma zużycia surowca 
na dany produkt określa ilość jednostek tłuszczowych i jednostek plazmy, jakie wykorzystuje się do 
wytworzenia jednostki gotowego produktu. Norma zużycia jest różna dla każdego rodzaju 
produktu (np. dla mleka o zawartości tłuszczu - 2% wynosi 2,03 jednostki tłuszczu oraz 0,995 
jednostki plazmy) i uwzględnia straty poniesione w procesie produkcyjnym. Wartość surowca 
mlecznego na pojedyncze produkty ujmowana jest w jednostkach tłuszczu i plazmy. Koszt 
jednostek tłuszczu obliczany jest jako iloczyn ceny jednostki tłuszczu i normy zużycia jednostek 

                                                   

6 Wasilewski M., Chmielewska M., Praktyczne aspekty…  op. cit. s. 237. 
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tłuszczu na dany wyrób, natomiast wartość jednostek plazmy otrzymuje się przez pomnożenie 
ceny jednostki plazmy przez normę zużycia tych jednostek na dany wyrób7. Ceny jednostki 
tłuszczu i plazmy ustalane są według wzorów (1), (2), (3): 

)( JBJT
SMCJT



                                                          (1) 

 

3 litryJB                                                          (2) 

 

JP
JBCJTCJP 

                                                          (3) 
gdzie: 
CJT – cena jednostki tłuszczu, 
JB – jednostki białka, 
JT – jednostki tłuszczu, 
JP – jednostki plazmy, 
CJP – cena jednostki plazmy, 
SM – kwota zapłacona za surowiec mleczny. 
Rozliczanie kosztów w spółdzielni mleczarskiej jest procesem specyficznym, gdyż 

zasadnicza produkcja odbywa się z wykorzystaniem tylko jednego zasadniczego materiału, którym 
jest skupowane mleko. Materiał (surowiec) ten musi być szybko przetworzony na produkt 
końcowy, gdyż ma krótki okres przydatności do przerobu, co wymaga odpowiedniej organizacji 
procesu produkcji. Całkowity koszt surowca mlecznego netto danego produktu określa się jako 
sumę wartości jednostek tłuszczu i plazmy, pomniejszoną o wartość odpadów użytkowych, 
powstałych przy produkcji danego wyrobu (odpadami użytkowymi są wszelkie zmiotki mleka 
w proszku, okrawki serowe itp.). Pozostałe materiały bezpośrednie to wszystkie te elementy 
produktu (nie wliczając surowca mlecznego), które stanowią nieodłączne składniki wyrobu i nie 
mogą być bez nich sprzedane jako pełnowartościowe oraz są uwzględniane przy ustalaniu ceny. 
W każdej spółdzielni funkcjonuje wykaz pozostałych materiałów bezpośrednich, odnoszący się do 
konkretnego produktu (np. pozostałe materiały dla masła to: torba do masła, sól kuchenna, czyste 
kultury na zakwas itp.)8.  

Implementacja rachunku kosztów zmiennych w ujęciu praktycznym 

W warunkach dużej konkurencji na rynku mleczarskim istnieje potrzeba wdrożenia 
rozwiązań w rachunku kosztów przydatnych do podejmowania decyzji krótkoterminowych. Może 
to być związane z przyjęciem pewnych uproszczeń tego rachunku, ale uwarunkowania rynkowe 
wymuszają przeprowadzenie zmian również w zakresie prowadzonego dotychczas rachunku 
kosztów. W spółdzielniach mleczarskich stosuje się koncepcję rachunku kosztów pełnych, co 
wydatnie ogranicza wykorzystanie informacji kosztowych do podejmowania bieżących decyzji, 
zwłaszcza na rynku mleczarskim, charakteryzującym się wysokim stopniem konkurencji. 
Spółdzielnie nie wykorzystują dotychczas w zarządzaniu informacji o kosztach z podziałem na 
zmienne i stałe, nie przeprowadzają przez to podstawowych analiz krótkoterminowych, np. 
w okresach tygodniowych czy miesięcznych. Wykorzystanie progu rentowności oraz 

                                                   
7 W tych spółdzielniach, w których surowiec nie da się rozliczyć bezpośrednio na dany produkt (tam gdzie 
mleko pochodzi nie tylko ze skupu – od dostawców – członków spółdzielni, ale i z zakupu – od innych 
spółdzielni) wartość surowca rozlicza się na dany wyrób na podstawie średnioważonych cen jednostek tłuszczu 
oraz plazmy w skupie i zakupie. 
8Bazydło I., Sokołowski T.: Rozliczanie surowca w zakładach mleczarskich. Krajowe Porozumienie Spółdzielni 
Mleczarskich, Związek Rewizyjny, Warszawa 1998, s. 45. 
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krótkoterminowe analizy finansowe są w tym przypadku wydatnie ograniczone, a przecież skup 
mleka charakteryzuje się dużą sezonowością, przez co ustalenie odpowiedniej ceny skupu 
i sprzedaży produktów ma duże znaczenie. Wprowadzenie rachunku kosztów zmiennych 
w spółdzielniach mleczarskich wydatnie usprawni proces decyzyjny odnośnie wytwarzanych 
produktów, głównie w zakresie ich struktury asortymentowej oraz optymalizacji produkcji. 
Wskazane byłoby podjęcie działań w kierunku zastosowania w spółdzielniach mleczarskich 
wielostopniowego i wielowymiarowego rachunku kosztów. W tym celu niezbędne jest 
wprowadzenie procedury controllingu, co nie rozwiąże bezpośrednio wszystkich problemów, ale 
je ujawni. Istotne również jest to, że określenie sposobu poprawy efektywności spółdzielni 
mleczarskich w ramach systemu controllingu odbywa się w sferze wszystkich obszarów jej 
funkcjonowania. 

Jedną z możliwości zwiększenia przydatności informacji kosztowych jest wdrożenie 
w spółdzielniach mleczarskich rachunku kosztów zmiennych. Uzasadnieniem mogą być coraz 
bardziej zaawansowane procesy konsolidacji i koncentracji przetwórstwa mleczarskiego oraz 
specjalizacja poszczególnych spółdzielni w przyszłości. Celem tego rachunku jest usprawnienie 
sterowania zyskownością oraz zarządzania kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, złożonego 
z wielu oddziałów, ośrodków odpowiedzialności, wytwarzającego dużo produktów 9. 

Nie stosowanie dotychczas w spółdzielniach mleczarskich rachunku kosztów zmiennych 
wiąże się z nie wykorzystywaniem do tej pory podziału kosztów według ich reagowania na zmiany 
rozmiarów produkcji (koszty zmienne i stałe). Istotą rachunku kosztów cząstkowych jest bowiem 
wiązanie z nośnikami kosztów (wyroby, usługi) tylko części kosztów, których wielkość w sposób 
bezpośredni wiąże się z rozmiarami produkcji. Ogół kosztów z punktu widzenia ich reakcji na 
zmiany rozmiarów produkcji dzieli się na koszty stałe i zmienne. Ścisły podział kosztów według 
tego kryterium nie jest możliwy, gdyż część kosztów stałych ma charakter kosztów względnie 
stałych, reagujących nieznacznie na zmiany rozmiarów produkcji. Jednocześnie część kosztów 
zmiennych ma charakter kosztów względnie zmiennych, zmieniających się tylko w pewnym 
stopniu, wraz ze wzrostem wielkości produkcji. W rozwiązaniach praktycznych można 
przyjmować, że koszty o charakterze mieszanym w zależności od przeważającego w nich elementu 
„zmienność” lub „stałość” będą zaliczane do kosztów zmiennych lub stałych. Poznanie i ustalenie 
zależności kosztów od rozmiarów produkcji pozwoli na stosowanie rachunku kosztów cząstkowych 
opartego na kosztach zmiennych, którego zalety wiążą się z tym, że na bieżąco charakteryzować 
można związki między asortymentem produkcji, poziomem kosztów i rentownością.  

Rachunek wyników w spółdzielni może być przeprowadzony za okresy miesięczne 
w postaci rachunku porównawczego lub kalkulacyjnego. W wyniku rachunku porównawczego zysk 
wyprowadza się jako różnicę między przychodem a kosztami całkowitymi okresu, korygowanymi 
o zmianę stanu zapasów produktów. Jest to szybki sposób ustalania zysku, ale bez możliwości 
analizy uzależnienia wielkości zysku od wielkości produkcji poszczególnych wyrobów lub ich grup. 
W wyniku rachunku kalkulacyjnego opartego na kosztach całkowitych bądź częściowych 
uzyskujemy dane szczegółowe o rentowności wyrobów. W rachunku kosztów zmiennych od sumy 
przychodów ze sprzedaży netto poszczególnych wyrobów odejmujemy koszty surowca zużytego 
na te wyroby. Różnica jest marżą służącą do pokrycia kosztów stałych, dotyczących danych 
wyrobów. Wskazuje ona w kwotach bezwzględnych albo relatywnych, w proporcji do przychodu 
netto, w jakim stopniu dany wyrób przyczynia się do pokrycia kosztów pozasurowcowych. 
W kosztach tych znajduje się jeszcze część kosztów, których wielkość zależna jest od rozmiarów 
produkcji. W miarę dokładnego sklasyfikowania kosztów na stałe i zmienne, dla celów 
opisywanego rachunku wyników, można umownie przyjąć, że koszty skupu i zakupu oraz 
wydziałowe w całości są kosztami zmiennymi. Dalszy tok postępowania krótkookresowego 
rachunku wyników opartego na rachunku kosztów zmiennych, związany jest z odjęciem kosztów 

                                                   
9 Maszczyk T.: Rachunek kosztów i wyników w sektorze przetwórstwa mleczarskiego. [w:] Rachunkowość 
i controlling. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1034, Wrocław 2004, s. 148.  
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wydziałowych produkcji od marży uzyskanej w pierwszym obliczeniu. Uzyskany po tym odjęciu 
wynik stanowi również marżę, ale służącą już tylko do pokrycia kosztów zarządzania i sprzedaży.  

W tabeli 2 przedstawiono tradycyjny rachunek kosztów pełnych stosowany 
w spółdzielniach mleczarskich. Można zauważyć, iż na sprzedaży większości produktów 
mleczarskich ponoszona jest strata (najwyższa na maśle – 341 531 zł). Dla porównania w tabeli 3 
ukazany został rachunek kosztów zmiennych wdrożony dla tej samej spółdzielni mleczarskiej i dla 
tych samych danych. 

Tabela 2. Rachunek kosztów pełnych w spółdzielni mleczarskiej 

Lp. Treść  Przychody ze 
sprzedaży 

(zł) 

Koszt 
surowca 

(zł) 

Materiały 
bezp. 

(zł) 

Koszty skupu 
i zakupu (zł) 

Koszty 
wydziałowe 

(zł) 

Koszty 
zarządu 

(zł) 

Koszty 
sprzedaży 

(zł) 

Wynik 
(zł) 

1 Mleko w 
proszku 

6234675 4027900 47135 411360 878425 280074 27618 562163

2 Masło 
stołowe  

2782814 2143115 53516 220285 210329 93507 14918 47144

3 Masło extra 1101683 1139125 28119 116665 101109 47289 10907 -341531

4 Maślanka  276237 159604 2046 16370 96171 24438 4400 -26792

5 Mleko 
spożywcze 2% 

196327 120329 2111 12666 49609 13523 17803 -19715

6 Mleko 
spożywcze 2% 

106851 63216 1119 6713 26293 7167 30737 -28394

7 Mleko 
spożywcze 
3,2% 

285248 176702 2524 17670 59322 16719 34242 -2931

8 Śmietana 30% 
0,5 litra 

76551 58743 1370 6044 3787 2135 558 3915

9 Śmietana 30% 18600 1452 34 150 94 53 542 16275

10 Śmietana 18% 
0,25 litra 

118378 92557 2185 9534 9335 4097 5490 -4820

11 Śmietana 18% 14065 10091 223 1027 2099 679 1181 -1235

12 Twaróg 
półtłusty  

374194 231228 2685 23828 77524 22008 17181 -260

13 Mleko  5954 4048 79 423 1244 362  -203

Razem 12338078 8334021 141688 824982 1816214 573530 165577 482066 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 3. Rachunek kosztów zmiennych w spółdzielni mleczarskiej 

Lp. Produkt  Przychody 
(zł) 

Koszt 
surowca 

(zł) 

MBI Materiały 
bezp. 

(zł) 

MBII Koszty 
skupu i 
zakupu 

(zł) 

MBIII Koszty 
wydziałowe 

(zł) 

MB 

1 Mleko w 
proszku  

6234675 4027900 2206775 47135 2159640 411360 1748280 878425 869855 

2 Masło stołowe  2782814 2143115 639 699 53516 586183 220285 365 898 210329 155569 

3 Masło extra  1101683 1139125 -37 442 28119 -65561 116665 -182226 101109 -283335 

4 Maślanka  276237 159604 116 633 2046 114587 16370 98217 96171 2 046 

5 Mleko 
spożywcze 2% 

196327 120329 75998 2111 73887 12666 61221 49609 11 612 

6 Mleko 
spożywcze 2%  

106851 63216 43635 1 119 42516 6713 35803 26293 9 510 
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7 Mleko 
spożywcze 3,2% 

285248 176702 108546 2524 106022 17670 88352 59322 29030 

8 Śmietana 30% 
0,5 litra  

76551 58743 17808 1370 16438 6044 10394 3787 6607 

9 Śmietana 30%  18600 1452 17148 34 17114 150 16964 94 16870 

10 Śmietana 18% 
0,25 litra  

118378 92557 25821 2 185 23636 9534 14102 9335 4767 

11 Śmietana 18%  14065 10 091 3974 223 3751 1027 2724 2099 625 

12 Twaróg 
półtłusty 

374194 231228 142966 2685 140281 23828 116453 77524 38929 

13 Mleko 
sprzedawane  

5954 4048 1906 79 1827 423 1404 1244 160 

14 Razem  12338078 8334021 3640814 141688 3499126 824982 2674144 1816214 1221173 

15 Koszty zarządu 573530 

16 Koszty sprzedaży 165577 

17 Zysk /strata (14 – 15  – 16) 482066 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z rachunku kosztów zmiennych zarządzający uzyskuje informację o rentowności sprzedaży 
poszczególnych wyrobów. Warto zauważyć, iż o ile w rachunku kosztów pełnych na sprzedaży 
produktów ponoszono stratę, o tyle w rachunku kosztów opartym o koszty zmienne, produkty te 
„uzyskują” wysokie marże brutto (najwyższa na mleku 562 163 zł).  Na sprzedaży mleka 
spożywczego 3,2% w rachunku kosztów pełnych poniesiono stratę w wysokości 21 931 zł, 
natomiast w rachunku kosztów zmiennych marża brutto wyniosła 29 030 zł. Analogiczna sytuacja 
występuje również w przypadku twarogu półtłustego (w rachunku kosztów pełnych strata 
wynosząca 260zł, w rachunku kosztów zmiennych marża brutto 38 929 zł), ze sprzedaży którego 
można pokryć dużą cześć kosztów stałych spółdzielni.  

Rachunek kosztów zmiennych lepiej odzwierciedla rzeczywiste ponoszenie kosztów na 
wytwarzanie produkty. W rachunku tym wyeliminowany jest problem wybory odpowiedniej 
podstawy rozliczania kosztów pośrednich na wyroby, która może powodować „zniekształcenie” 
kosztów ponoszonych na wytworzenie produktów mleczarskich. Rachunek ten umożliwia również 
zarządzającym pozyskiwanie cennych informacji przydatnych do zarządzania spółdzielnią. 

Korzyścią stosowania rachunku wyników opartego o koszty zmienne i stałe jest możliwość 
dokonywania selektywnej analizy, przy stosunkowo małym nakładzie pracy obliczeniowej. 
Rachunek ten umożliwia szybkie rozliczenie kosztów surowca i materiałów na wyroby oraz 
rozliczanie kosztów skupu i zakupu na wydziały. Ponadto rachunek marż pokrywających koszty 
dostarcza danych dla szybkich decyzji dotyczących np. zmiany asortymentu i optymalizacji 
produkcji. Szybkiej ocenie podlegają w tym rachunku również skutki zwiększonej sprzedaży 
wyrobów. Dalszym etapem zmian w systemie rachunku kosztów może być wprowadzenie 
rachunku wielostopniowego. Wiąże się to na ogół z koniecznością stworzenia szczegółowej 
struktury przychodów, odpowiadającej przedmiotowej strukturze kosztów zmiennych produktów 
(usług), z możliwością dalszego podziału na koszty kontrolowane i niekontrolowane. Rachunek 
kosztów może mieć także ujęcie wielowymiarowe, obejmujące obszary sprzedaży, grupy 
produktów i klientów, jak również kanały dystrybucji.  

Wnioski 

Celem głównym artykułu było określenie możliwości implementacji rachunku kosztów 
zmiennych w spółdzielniach mleczarskich oraz ocena dotychczas stosowanego w nich rachunku 
kosztów pod względem przydatności i wykorzystania do podejmowania decyzji zarządczych Na 
podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 
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1. Z punktu widzenia zyskowności całej spółdzielni wytwarzanie niektórych produktów 
mleczarskich jest racjonalne pomimo, że z rachunku kosztów pełnych „emitowana” jest 
informacja o nieopłacalności jednostkowej tego produktu. W rachunku tym sprzedaż 
większości wyrobów mleczarskich „przynosiła” stratę. Problem tkwi w przyjętym 
kryterium rozliczania kosztów pośrednich na wyroby mleczarskie. Dlatego też można 
przyjąć, że system informacyjny rachunku kosztów zmiennych w tym zakresie jest 
bardziej miarodajny.  

2. Wprowadzenie rachunku kosztów zmiennych w spółdzielniach mleczarskich wydatnie 
usprawnia proces decyzyjny odnośnie wytwarzanych produktów, głównie w zakresie ich 
struktury asortymentowej oraz optymalizacji sprzedaży. W rachunku opartym o koszty 
zmienne zauważono wysokie marże brutto na sprzedaży wyrobów mleczarskich. 
Podjęcie działań w kierunku zastosowania w spółdzielniach mleczarskich 
wielostopniowego rachunku kosztów może sprawić, iż zarządzający spółdzielniami 
otrzymają informację o rentowności na poziomie pojedynczego produktu. Mogą na tej 
podstawie podejmować decyzje dotyczące wyboru struktury asortymentowej 
wytwarzanych wyrobów.  

3. W celu implikacji rachunku kosztów zmiennych niezbędne jest wprowadzenie procedury 
controllingu, co nie rozwiąże bezpośrednio wszystkich problemów dotyczących 
zarządzania kosztami, ale wydatnie ten obszar usprawni. Ważne jest aby określenie 
sposobu poprawy efektywności spółdzielni mleczarskich w ramach wykorzystania 
informacji z systemu rachunku kosztów obejmowało wszystkie obszary jej 
funkcjonowania. 
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Przydatność zagregowanych wskaźników finansowych w identyfikacji 
strategii płynności finansowej 

Streszczenie: Celem badań jest próba identyfikacji i klasyfikacji cząstkowych strategii płynności 
finansowej przedsiębiorstw, na podstawie zagregowanego wskaźnika całkowitej strategii 
płynności finansowej. Do badań przyjęto spółki akcyjne z branży spożywczej, notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres badań obejmował lata 2004-2008. Liczba 
przedsiębiorstw w badanym okresie wynosiła 20. Zagregowana miara określiła całkowitą strategię 
płynności finansowej z punktu widzenia osiągnięcia nadrzędnego celu tej strategii, którym było 
znalezienie równowagi pomiędzy dążeniem do zwiększenia wartości dla właścicieli, 
a koniecznością utrzymywania odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Całkowita strategia 
płynności finansowej kształtowana była przez szereg czynników o różnej sile i kierunku 
oddziaływania, w wyniku czego powstawały unikalne dla każdego przedsiębiorstwa kombinacje 
cząstkowych strategii płynności finansowej w poszczególnych latach badanego okresu. 

Słowa kluczowe: strategia płynności finansowej, zagregowane wskaźniki finansowe, 
wielowymiarowa analiza danych. 

Wstęp 

Strategia płynności finansowej jest to model składający się z celów, zamierzeń i działań 
w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi oraz kształtowania odpowiedniej struktury źródeł ich 
finansowania w krótkim okresie1. Zagadnieniem w znacznym stopniu decydującym o wynikach 
procesu identyfikacji i klasyfikacji strategii płynności finansowej w badanej zbiorowości 
przedsiębiorstw jest dobór właściwych miar oraz punktu odniesienia (benchmark)2. Syntetyczny 
wskaźnik całkowitej strategii płynności finansowej powinien pełnić rolę wyznacznika stopnia 
ukierunkowania tej strategii na maksymalizację wartości dla właścicieli lub minimalizację ryzyka 
utraty płynności finansowej. Należy zaznaczyć, że dotychczasowe badania prowadzone przez 
Gołasia i Bieniasz3 potwierdziły dużą przydatność praktyczną miar syntetycznych w identyfikacji 
i ocenie strategii płynności finansowej gospodarstw rolnych. 

Cel i zakres badań 

Celem badań było określenie możliwości zastosowania zagregowanych wskaźników 
syntetycznych w procesie identyfikacji i klasyfikacji strategii płynności finansowej. Badania 
dotyczyły przedsiębiorstw z branży spożywczej notowanych na giełdzie papierów wartościowych 
w Warszawie. Liczba obiektów w badanym okresie wynosiła 20 przedsiębiorstw. Okres badań 
obejmował lata 2004-2008. Materiał liczbowy pochodził z rocznych sprawozdań finansowych 
badanego przedsiębiorstwa. Całkowitą strategię płynności finansowej scharakteryzowano 
w oparciu o trzy rodzaje strategii cząstkowych: strategię majątku obrotowego, strategię 

                                                   

1 Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., 2006: Strategie finansowania działalności 
przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa, s. 11-17. 
2 Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Efektywność strategii zarządzania kapitałem obrotowym w spółkach 
giełdowych z branży spożywczej, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009, s. 176. 
3 Bieniasz A., Gołaś Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii 
zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 
Poznań, 2007, s. 119-128. 
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finansowania tego majątku oraz strategię kapitałowo-majątkową. W zależności od stopnia 
realizacji nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa wyodrębniono agresywne, 
konserwatywne oraz umiarkowane strategie płynności finansowej. Konserwatywne strategie 
płynności finansowej zapewniają dużą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, 
co powoduje zwiększenie kosztu zaangażowanego kapitału oraz obniżenie zysku ekonomicznego 
przedsiębiorstwa. Strategie agresywne dążą do maksymalizacji wartości przez ograniczenie kosztu 
zaangażowanego kapitału, co determinuje zmniejszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.  

Wyniki badań 

W pracy całkowitą strategię płynności finansowej określono na podstawie metody 
liniowego porządkowania obiektów wielocechowych4. Metody porządkowania przy pomocy miary 
syntetycznej ustalają hierarchię liniową w zbiorze obiektów, ze względu na pewne kryterium 
ogólne, reprezentowane przez cechy uwzględnione w badaniu. Na tej podstawie dla każdej pary 
obiektów możemy stwierdzić, który obiekt jest „lepszy” z punktu widzenia kryterium ogólnego. 
Wskaźnik syntetyczny (zagregowany) jest miarą agregatową, przewidującą obliczenie średniej 
arytmetycznej ze zmiennych diagnostycznych, które doprowadzono do porównywalności, poprzez 
unitaryzację oraz wyrażenie tej średniej w skali punktowej w przedziale [0;100]. Odpowiedni wzór 
do obliczenia wskaźnika zagregowanego przybiera następującą postać: 

ij

m

j
ji xaW 




1

*100 , 

gdzie: 
Wi jest wskaźnikiem zagregowanym, m jest liczbą cech branych pod uwagę, aj – wagą j-tej 
zmiennej oraz xij – sumowane wartości wybranej zmiennej. 

Wynikiem zastosowania metody porządkowania liniowego obiektów wielocechowych jest 
utworzenie listy rankingowej badanych przedsiębiorstw w skali od 0 do 100, ze względu na 
kryterium płynności. Utworzenie zagregowanej miary całkowitej strategii płynności finansowej 
wymagało wcześniejszej identyfikacji charakteru zmiennych dobranych do konstrukcji wskaźnika 
syntetycznego, czyli podziału tych zmiennych na stymulanty i destymulanty. Stymulantami 
nazywają się zmienne, których „duże” wartości mają korzystne znaczenie dla badanych zjawisk, 
natomiast destymulanty wywierają korzystny wpływ na zjawisko przy wartościach „małych”. 
Następnym zagadnieniem przy utworzeniu listy rankingowej było doprowadzenie zmiennych do 
wzajemnej porównywalności za pomocą normalizacji zmiennych. Normalizacja przebiega według 
wzorów:  
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 , gdzie: 

subskrypt i oznacza numer obiektu, a subskrypt j, to numer cechy. Odpowiednich wartości 
ekstremalnych (min i max) poszukujemy w zbiorze obiektów dla zadanej cechy. 

W opracowaniu dokonano konstrukcji 3 wskaźników syntetycznych, osobno dla strategii 
majątku obrotowego (S1), strategii finansowania majątku obrotowego (S2) oraz strategii 
majątkowo-finansowej (S3), a następnie oszacowano zagregowany wskaźnik całkowitej strategii 
płynności finansowej (C). Liczbę wskaźników w ramach każdej strategii cząstkowej ograniczono do 

                                                   

4 StatSoft Polska, 2009: Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe. StatSoft Polska. 
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4. Określenie charakteru zmiennych diagnostycznych (stymulanty lub destymulanty) dokonano na 
podstawie studiów literatury przedmiotu (tabela 1)5.  

Tabela 1. Charakterystyka wskaźników finansowych cząstkowych strategii płynności finansowej spółek 
giełdowych z sektora agrobiznesu 

Strategia Wskaźnik Konstrukcja 
Charakter 
zmiennej 

Poziomu aktywów 
trwałych 

Aktywa trwałe/aktywa obrotowe Destymulanta 

Płynności majątku 
obrotowego 

Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa 
obrotowe 

Stymulanta 

Udziału zapasów Zapasy/Aktywa obrotowe Stymulanta 

Majątku 
obrotowego 

Udziału należności 
Należności krótkoterminowe/Aktywa 

obrotowe 
Destymulanta 

Poziomu zobowiązań 
operacyjnych 

Zobowiązania operacyjne/Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Stymulanta 

Płynności zobowiązań 
krótkoterminowych 

Zobowiązania krótkoterminowe/Aktywa 
ogółem 

Destymulanta 

Kapitału własnego Kapitał własny/Aktywa ogółem Stymulanta 

Finansowania 
majątku 

obrotowego 

Zobowiązań 
długoterminowych 

Zobowiązania długoterminowe/Aktywa 
ogółem 

Destymulanta 

Aktywów obrotowych (Zapasy+Należności)/Aktywa ogółem Stymulanta 

Zobowiązań 
operacyjnych 

Zobowiązania operacyjne/Aktywa ogółem Destymulanta 

Płynności bieżącej Aktywa bieżące/pasywa bieżące Stymulanta 
Majątkowo-
finansowa 

Udziału kapitału 
obrotowego netto w 

aktywach ogółem 
KON/Aktywa ogółem Stymulanta 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z założeniem autorskim wszystkim wskaźnikom finansowym dobranym do 
konstrukcji wskaźnika zagregowanego przypisano równe wagi, gdyż trudności ze znalezieniem 
poprawnej metody formalno-statystycznej uzasadniają stosowanie wag ustalonych metodą 
ekspertów, lub przy braku takowych, powstrzymanie się od ważenia cech (Statsoft, 2009). 
Zagregowany wskaźnik całkowitej strategię płynności finansowej (C) oszacowano jako średnią 
arytmetyczną zagregowanych wskaźników strategii cząstkowych. 

Do dalszej klasyfikacji całkowitej strategii płynności finansowej wykorzystano metodę 
kwartyli6. Kwartyle dzielą zbiorowość na cztery liczebnie równe części. Zgodnie z przyjętym 
założeniem do strategii agresywnych należały spółki o wielkości wskaźnika zagregowanego poniżej 
kwartyla pierwszego (dolnego), natomiast strategie konserwatywne obejmowały przedsiębiorstwa 
o wskaźniku większym od kwartyla trzeciego (górnego). Przedsiębiorstwa znajdujące się pomiędzy 
kwartylem pierwszym, a trzecim i stanowiące 50 % liczby badanej populacji zaliczono do strategii 
umiarkowanych, charakteryzujących się przeciętnym nastawieniem na maksymalizację wartości 
dla właścicieli, przy umiarkowanym ryzyku utraty płynności finansowej.  

Identyfikację całkowitych strategii płynności finansowej rozpoczęto od ustalenia 
cząstkowych strategii majątku obrotowego badanych przedsiębiorstw. Oszacowanie 

                                                   

5 Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003, s. 147-164. 
6 Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Efektywność strategii zarządzania kapitałem obrotowym w spółkach 
giełdowych z branży spożywczej, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009, s.177. 
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zagregowanego wskaźnika strategii majątku obrotowego umożliwiło wyodrębnienie grup 
przedsiębiorstw o zróżnicowanych strategiach oraz scharakteryzowanie sposobu zarządzania 
majątkiem obrotowym w tych grupach (tabela 2). 

Tabela 2. Strategia majątku obrotowego spółek giełdowych z sektora agrobiznesu 

Lata Typ strategii7 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Średnio 

A 22,7 26,8 17,9 18,6 13,7 19,9 
U 41,0 45,3 37,6 41,0 36,4 40,3 
K 67,9 69,6 67,7 72,3 69,4 69,4 

Średnio 43,1 46,7 40,2 43,2 39,0 42,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

W grupie przedsiębiorstw o strategiach agresywnych wielkość średniego zagregowanego 
wskaźnika ukształtowała się na poziomie 19,9 pkt, natomiast w grupie przedsiębiorstw 
o strategiach konserwatywnych wyniosła 69,4 pkt. Średni wskaźnik zagregowany dla grupy 
przedsiębiorstw o strategiach umiarkowanych stanowił 40,3 punktów, co było o 2,2 punkty 
poniżej średniej wielkości wskaźnika dla całej badanej zbiorowości. Zgodnie z koncepcją dochód-
ryzyko w zarządzaniu aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa o strategiach agresywnych dążyły 
do maksymalizacji zdolności produkcyjnych, co przekładało się na niską elastyczność majątku. 
W strukturze aktywów obrotowych dominowały należności, gdyż przedsiębiorstwa 
wykorzystywały bardzo liberalną politykę kredytowania klientów, w celu maksymalizacji 
sprzedaży. Zapasy oraz inwestycje krótkoterminowe pozostawały na niskim poziomie, ponieważ 
zarządy unikały zamrożenia środków w tych składnikach majątku. Przedsiębiorstwa o strategiach 
konserwatywnych cechowały się dużą płynnością majątku. W celu zapewnienia zdolności do 
regulowania zobowiązań bieżących maksymalizowano poziom inwestycji krótkoterminowych oraz 
zapasów, natomiast dążenie do ograniczenia ryzyka kredytowego skutkowało obniżeniem 
poziomu należności krótkoterminowych. Strategie umiarkowane charakteryzowały się 
przeciętnymi wielkościami wskaźników finansowych. Polityka w zakresie zarządzania majątkiem 
obrotowym tych przedsiębiorstw miała na celu przede wszystkim prowadzenie efektywnej 
działalności wraz z zapewnieniem zadowalającej płynności finansowej. 

Strategia finansowania majątku obrotowego charakteryzuje sposób zarządzania płynnością 
finansową w aspekcie kapitałowym (tabela 3).  

Tabela 3. Strategia finansowania majątku obrotowego spółek giełdowych z sektora agrobiznesu 

Lata Typ strategii 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
Średnio 

A 40,5 40,5 32,6 28,5 23,1 33,0 
U 53,2 57,2 59,3 55,1 44,7 53,9 
K 80,9 80,5 81,8 82,3 81,7 81,4 

Średnio 56,9 58,9 58,3 55,3 48,6 55,6 

Źródło: Opracowanie własne. 

Średnia liczba punktów zagregowanego wskaźnika finansowego dla przedsiębiorstw 
o agresywnych strategiach finansowania majątku obrotowego stanowiła 33,0, natomiast dla 
przedsiębiorstw o strategiach konserwatywnych - 81,4. W grupie spółek o umiarkowanych 
strategiach wielkość zagregowanego wskaźnika finansowego ukształtowała się na poziomie 53,9 
punktów, co było o 1,7 punktu poniżej średniej wielkości wskaźnika dla całej badanej zbiorowości. 

                                                   

7 A – agresywna, U – umiarkowana, K - konserwatywna 
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W ujęciu dochód-ryzyko przedsiębiorstwa o agresywnych strategiach finansowania majątku 
obrotowego charakteryzowały się dużym udziałem zobowiązań w sumie bilansowej, a także 
przewagą oprocentowanych kredytów i pożyczek w strukturze zobowiązań krótkoterminowych. 
Z jednej strony, utrzymywanie wysokiego poziomu zadłużenia skutkowało obniżeniem kosztu 
zaangażowanego kapitału oraz zwiększeniem stopy zwrotu z kapitału własnego. Z drugiej strony, 
podwyższone ryzyko utraty płynności finansowej mogło zagrażać wiarygodności kredytowej takich 
przedsiębiorstw, co przekładało się na wyższą stopę zwrotu wymaganą przez dawców kapitału. 
Spółki o strategiach konserwatywnych utrzymywały duży poziom kapitału własnego względem 
kapitału obcego oraz minimalizowały udział kredytów w strukturze zobowiązań 
krótkoterminowych. Przedsiębiorstwa tej grupy cechowały się najwyższym średnim ważonym 
kosztem kapitału finansującego prowadzoną działalność oraz najniższym ryzykiem utraty płynności 
finansowej. W grupie spółek o strategiach umiarkowanych wskaźniki finansowe przyjmowały 
przeciętne wielkości. Oznaczało to dążenie do osiągnięcia umiarkowanych korzyści, przy 
wystarczającej zdolności do regulowania zobowiązań bieżących. 

Strategia majątkowo-finansowa charakteryzuje relacje zachodzące pomiędzy majątkiem 
obrotowym, a źródłami jego finansowania w krótkim okresie (tabela 4). Średni zagregowany 
wskaźnik strategii majątkowo-kapitałowej wynosił 25,8 punkty w grupie przedsiębiorstw 
o strategiach agresywnych oraz 72,0 punkty w grupie przedsiębiorstw o strategiach 
konserwatywnych. Spółki o strategiach umiarkowanych charakteryzowały się średnim 
wskaźnikiem strategii na poziomie 49,5 punkty, co było o 0,3 punkty powyżej średniej dla badanej 
zbiorowości. W ujęciu dochód-ryzyko przedsiębiorstwa o agresywnych strategiach majątkowo-
finansowych charakteryzowały się najniższymi wskaźnikami płynności bieżącej oraz najniższym 
udziałem kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem. Ponadto, spółki z tej grupy utrzymywały 
niski stan operacyjnych aktywów obrotowych oraz wysoki stan operacyjnych zobowiązań 
krótkoterminowych, co oznaczało finansowanie działalności operacyjnej kredytem handlowym 
uzyskanym od kontrahentów. Świadczyło to o wyższym ryzyku utraty płynności finansowej, gdyż 
istniało duże prawdopodobieństwo występowania niedoboru kapitału obrotowego netto. 

Tabela 4. Strategia majątkowo-finansowa spółek giełdowych z sektora agrobiznesu 

Lata  Typ strategii 
 2004 2005 2006 2007 2008 Średnio 

A 28,3 34,5 25,1 20,7 20,5 25,8 
U 47,4 62,3 48,1 45,6 44,4 49,5 
K 73,4 78,2 73,9 67,1 67,1 72,0 

Średnio 49,1 59,3 48,8 44,8 44,1 49,2 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przedsiębiorstwa o strategiach konserwatywnych cechowały się najwyższymi wskaźnikami 
płynności finansowej oraz najwyższym udziałem kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem. 
Spółki z tej grupy wykazywały wysoki udział operacyjnych aktywów obrotowych oraz niski udział 
operacyjnych zobowiązań krótkoterminowych w sumie bilansowej, co wskazywało na wyższe 
koszty finansowania działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwa te preferowały utrzymanie wyższej 
elastyczności majątku przy wykorzystaniu bezpieczniejszych źródeł do jego sfinansowania. 
W grupie przedsiębiorstw o strategiach elastycznych występowały przeciętne wskaźniki strategii 
majątkowo-kapitałowej, co oznaczało zachowanie wystarczającej płynności finansowej przy 
umiarkowanym dążeniu do maksymalizacji wartości dla właścicieli. 

Całkowita strategia płynności finansowej została ustalona na podstawie średniej 
arytmetycznej zagregowanych wskaźników strategii cząstkowych w poszczególnych latach 
badanego okresu. Wykorzystanie miary średniej umożliwia określenie ogólnego charakteru 
całkowitej strategii, gdyż stanowi ona kombinację zróżnicowanych strategii cząstkowych (tabela 
5). 
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Tabela 5. Całkowita strategia płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu 

Lata Typ strategii 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Średnio 

A 37,1 40,9 35,2 31,6 27,1 34,4 
U 49,8 57,2 48,1 47,0 43,3 49,1 
K 62,2 64,7 65,0 65,4 61,8 63,8 

Średnio 49,7 55,0 49,1 47,7 43,9 49,1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najmniejszą liczbą punktów charakteryzowały się strategie agresywne, w których średnia 
wielkość zagregowanego wskaźnika finansowego wyniosła 34,4 punkty. Oznacza to, że agresywne 
strategie płynności finansowej cechowały się największym nastawieniem na maksymalizację 
wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli, poprzez minimalizację zdolności do regulowania 
zobowiązań bieżących. W grupie przedsiębiorstw o strategiach konserwatywnych wielkość 
wskaźnika zagregowanego była najwyższa i stanowiła 63,8 punkty. Świadczyło to dążeniu do 
maksymalizacji płynności finansowej, co wiązało się z ograniczeniem możliwości osiągnięcia 
dodatkowych korzyści dla właścicieli. W grupie przedsiębiorstw o strategiach umiarkowanych 
wskaźnik zagregowany wynosił 49,1 punkty, co było równe średniej wielkości dla całej 
zbiorowości. Taka sytuacja wskazywała na politykę realizacji przeciętnych korzyści, przy 
zadowalającym poziomie płynności finansowej.  

Wnioski 

W opracowaniu określono możliwości zastosowania zagregowanych wskaźników 
syntetycznych w procesie identyfikacji i klasyfikacji strategii płynności finansowej. Na podstawie 
przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski. 

1. Klasyfikacja strategii płynności finansowej przedsiębiorstw może być przeprowadzona 
metodami o różnym podłożu teoretycznym i stopniu skomplikowania. Metoda liniowego 
porządkowania obiektów wielocechowych umożliwiła jednoznaczne określenie 
całkowitej strategii płynności finansowej przy pomocy miary agregatowej, stworzonej na 
podstawie tradycyjnych wskaźników finansowych. Zagregowany wskaźnik całkowitej 
strategii płynności finansowej był pewnym uogólnieniem strategii cząstkowych, 
wyznaczający stopień nastawienia strategii całkowitej na osiągnięcie postawionego 
kryterium, którym była maksymalizacja płynności finansowej. 

2. W zarządzaniu aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa o strategiach agresywnych 
dążyły do maksymalizacji zdolności produkcyjnych, co przekładało się na niską 
elastyczność majątku. Natomiast przedsiębiorstwa o strategiach konserwatywnych 
cechowały się dużą płynnością majątku. 

3. Przedsiębiorstwa o agresywnych strategiach finansowania majątku obrotowego 
charakteryzowały się dużym udziałem zobowiązań w sumie bilansowej, a także 
przewagą oprocentowanych kredytów i pożyczek w strukturze zobowiązań 
krótkoterminowych. Spółki o strategiach konserwatywnych utrzymywały duży poziom 
kapitału własnego względem kapitału obcego oraz minimalizowały udział kredytów 
w strukturze zobowiązań krótkoterminowych.  

4. Przedsiębiorstwa o agresywnych strategiach majątkowo-finansowych charakteryzowały 
się najniższymi wskaźnikami płynności bieżącej oraz najniższym udziałem kapitału 
obrotowego netto w aktywach ogółem. Przedsiębiorstwa o strategiach 
konserwatywnych cechowały się najwyższymi wskaźnikami płynności finansowej oraz 
najwyższym udziałem kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem. 
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Aspekt fiskalizmu w gospodarce polskiej 

Streszczenie: Artykuł został poświęcony analizie zjawiska fiskalizmu, które zdominowało polski 
system podatkowy po 1989 roku. W celu lepszego zobrazowania pojęcia fiskalizm dokonano 
wyróżnienia wskaźników ekonomicznych, które bezpośrednio oddają istotę tego zjawiska. Poziom 
krajowego wskaźnika nadmiernego opodatkowania, kształtującego się w latach 1991-2002 
odniesiono do tego samego miernika kształtujących się w krajach wysoko rozwiniętych. Z analizy 
zaprezentowanej problematyki nasuwają się wnioski, które wdrożone w życie usprawnią 
mechanizm gospodarczy. Zarządzający gospodarką powinni mieć na uwadze politykę podatkową 
opierająca się na preferencyjnych rozwiązaniach z zakresu konstrukcji podatkowych. Obejmować 
one muszą zarówno podatki bezpośrednie jak i pośrednie. Takie rozwiązanie będzie sprzyjać 
ograniczeniu fiskalizmu oraz podniesie rangę polskiej gospodarki w świecie.  

Słowa kluczowe: podatek, fiskalizm, mierniki fiskalizmu. 

1. Wstęp 

Nieodłącznie z podatkiem w gospodarce wiąże się funkcja fiskalna. Wyraża się ona 
w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Dochody te są niezbędne tej władzy dla ponoszenia 
wydatków związanych z realizacją różnego rodzaju zadań realizowanych przez tą władzę. Podatki 
powodują uszczuplenie zasobów pieniężnych osób fizycznych i jednostek gospodarczych 
i zmuszają te podmioty do zmiany zachowań. W przypadku osób fizycznych podatki powodują 
spadek skłonności do oszczędzania. Gdy podatki są wysokie osoby fizyczne zmuszone są do 
ograniczenia konsumpcji i zmiany jej struktury, zwiększenia spożycia dóbr normalnych 
i podrzędnych, zmniejszenia zakupu dóbr luksusowych. W przypadku jednostek gospodarczych 
podatki powodują spadek skłonności do inwestowania, obniżają popyt na towary i usługi 
i zmuszają jednostki gospodarcze do ograniczenia skali prowadzonej działalności gospodarczej.  

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie zjawiska nadmiernego opodatkowania 
w polskim systemie podatkowym, który funkcjonował na przełomie XX w. i XXI w. Przedmiotowe 
zagadnienie wydaje się być bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki, 
ponieważ może dostarczyć pozytywnych i negatywnych czynników w odniesieniu do procesu 
gospodarowania.  

2. Pojęcie fiskalizmu 

W obrębie funkcjonowania podatków, gdzie występuje stan związany z podwyższonym 
obciążeniem źródeł podatkowych zwykło się używać terminu fiskalizm. Pojęcie to jest używane 
w różnoraki i wieloznaczny sposób. Chodzi tutaj o różne ujęcie definicji fiskalizmu w literaturze 
polskiej i zagranicznej. W literaturze przedmiotu wielu państw „fiskalizm” używany jest głównie na 
określenie zakresu działania podatków. To ujęcie prezentowane jest na łamach literatury 
francuskiej1 i anglojęzycznej2. 

W Polsce termin fiskalizm funkcjonuje w nieco odmiennym znaczeniu. Słownik wyrazów 
obcych definiuje „fiskalizm” jako politykę skarbową zmierzającą do osiągnięcia jak największych 
wpływów z podatków i opłat. Etymologia tego słowa bierze swój początek od łacińskiego 
określenia „fiscalis”3. 

                                                   
1 Auby J.M. (i in.), Droit public, droit fiscal, Paris 1984, s. 94, 
2 Peacock A., Shaw G.K., The Economic Theory of Fiscal Policy, London 1971, s. 14, 
3 Tokarski J. (red.), Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 221, 
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W użyciu teoretycznym i praktycznym termin powyższy jest używany w tym samym sensie. 
Oznacza on duże obciążenie na skutek nałożenia podatków. Przedstawiony problem odgrywa 
istotną rolę w całokształcie działalności państwa. Głównie odnosi się do kształtowania dochodów 
i wydatków obywateli. 

W obecnej myśli ekonomicznej ścierają się dwie postawy teoretyczne postkeynesowskie 
i neoliberalne. Wyznawcy teorii Johna Maynarda Keynesa utrzymują pogląd, że polityka 
podatkowa powinna w swej istocie być zsynchronizowana z polityka budżetową, monetarną 
i bankową. W okresie kryzysu w systemie podatkowym powinny dominować niewielkie stawki 
podatkowe, natomiast w trakcie ożywienia gospodarczego należy użyć zwiększonego ciężaru 
podatkowego. Fiskalizm wynikający z tych poglądów daje odpowiedź, iż w systemie podatkowym 
daje się odczuć różne działania do realizacji jak największych wpływów budżetowych. Zależnie od 
sytuacji przyjmuje się, że wysokość podatków jest zmienna zależnie od potrzeb: raz wyższa raz 
niższa.4  

Neoliberalizm w zakresie fiskalizmu nakazuje powściągliwość w stosowaniu 
opodatkowania. Wg ekonomistów wyznających tą zasadę podatki powinny być niskie, 
a opodatkowaniu powinno przyświecać cecha neutralności.5 

W sytuacji gospodarczej kształtującej się po 1989 r. trudno jednoznacznie wskazać 
teoretyczną podstawę wynikającą z powyższych poglądów. Powszechnie uważa się, iż fiskalizm 
polskiej gospodarki wynika z ułomności działającego systemu podatkowego oraz wysokich 
obciążeń podatkowych w nim istniejących6.  

3. Fiskalizm w Polsce i sposoby jego pomiaru 

W mentalności polskich przedsiębiorców to zjawisko postrzegane jest w negatywnym 
świetle z uwagi na restrykcyjne postępowanie ze strony aparatu skarbowego w ramach wymiaru 
i ustalania podatków. Państwo, które posada w swoim funkcjonowaniu instytucje skarbowe 
zabiera część wytworzonej przez gospodarkę nadwyżki w formie różnych podatków i innych 
przymusowych opłat. Pojawiająca się reakcja u podmiotu gospodarującego jest sprzeczna 
z założeniami i interesami państwa, które ma na celu pewne cele fiskalne. Przedsiębiorca dąży do 
gromadzenia jak największej nadwyżki finansowej, która później jest uszczuplana przez państwo. 
Działania takie są niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dążąc do ograniczenia ciężaru 
podatkowego jednostka gospodarcza może wykorzystywać taką politykę finansową, która będzie 
miała ukierunkowanie na wykorzystanie takich metod, które w swoim końcowym działaniu będą 
przyczyniały się do zmniejszenia dochodów budżetowych państwa7. 

Fiskalizm można wskazać jako główną przyczynę kształtowania się szarej strefy. W tym 
przypadku pojawia się problem mierzenia stopnia fiskalizmu podatkowego. Popularną metodą, 
pojawiającą się dość często na łamach czasopism polskich i zagranicznych jest ustalenie dnia 
wolności podatkowej. Dzień ten wyznacza się, porównując wysokość wydatków publicznych 
z poziomem PKB. Można to określić jeszcze, że od tego dnia podatnicy pracują na własny 
rozrachunek. W świecie różnie wypada ta data. W zamieszczonym artykule w „The Economist”8 
ujęto różne kraje świata i odpowiadające im terminy w roku, w którym przypadał dzień wolności 
podatkowej. 

                                                   

4 Gajl N., Teorie podatkowe fiskalizmu a normy systemu podatkowego w Polsce, [w:] Chopia – Duch E., 
Grnowski W., Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997, 
Wyd. Kik, Warszawa 1998 r., s. 26, 
5  tamże s. 27, 
6  tamże s. 28-29, 
7 Ochrymiuk A., Fiskalizm w obecnej sytuacji gospodarczej, [w:] Sikorski J., Podatki, a polityka fiskalna  
państwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2002, s. 219-226 
8  Skwirowski P., Podatki, Wolna Sobota, Gazeta Wyborcza, 28-29.06.1997 r.  
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W 1997 r. kształtował się on następująco: 
 - Singapur – 4 marca, 
 - Stany Zjednoczone – 11 kwietnia, 
 - Japonia – 12 kwietnia, 
 - Australia – 25 kwietnia, 
 - Hiszpania – 5 maja, 
 - Szwajcaria – 6 maja, 
 - Wielka Brytania – 9 maja, 
 - Belgia – 17 czerwca, 
 - Szwecja – 3 lipca, 

W Polsce ustalaniem dnia wolności w roku podatkowym zajmuje się Centrum Adama 
Smitha w Warszawie. Prezentuje ono corocznie począwszy od 1994 r. obliczenia, dotyczące 
„święta podatników”, kiedy to mogą rozpocząć zarabiać na własny rachunek9. 

 

 

Wykres 1. Dzień wolności podatkowej  

Źródło: Portal internetowy www.gazeta.pl. 

Kolejno w 2006 r. termin ten przypadł na 24 czerwca, 2007 r. – 26 czerwca, 2008 r., 2009 r. 
– 14 czerwca.  

Na stronach Białej Księgi Podatków10 zawarto wyjaśnienie, że: "Miarą fiskalizmu jest udział 
podatków w produkcie krajowym brutto (PKB)”. 

                                                   
9 Gwiazdowski R., Dzień (bez) wolności podatkowej, Wprost z 6.07.2003 r. 
10 Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Ministerstwo Finansów 
1998, s.49-50 
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W Polsce według ostatnich kompletnych statystyk OECD obejmujących lata 1991 - 2004 
udział ten wynosił zawsze powyżej 40 %. Dane te plasują nas w grupie krajów o najwyższym 
stopniu obciążeń fiskalnych. 

Tabela 1. Podatki i inne niepodatkowe dochody budżetowe w % PKB w latach 1991 – 2002 

 Lata 
Kraj 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Australia 34,2 33,9 34,4 34,6 35,9 36,8 37,1 37,9 37,8 36,9 37,0 37,4 
Austria 51,2 52,9 53,7 52,4 52,0 52,8 52,1 51,7 51,8 50,8 51,9 51,0 
Belgia 46,9 46,6 48,3 48,3 48,5 49,2 49,5 50,0 49,6 49,5 50,0 50,5 
Kanada 43,9 44,2 43,5 43,0 43,1 43,8 44,5 44,5 44,1 44,1 42,8 41,4 
Czechy - 43,0 43,5 43,5 42,8 41,3 40,3 39,2 39,9 40,0 39,7 40,5 
Dania  55,4 56,8 58,9 59,1 58,0 58,8 58,3 58,7 59,5 57,3 58,0 57,5 
Finlandia 56,7 57,5 56,9 57,2 55,7 56,7 55,1 54,4 54,2 56,1 54,3 54,2 
Francja 49,1 48,8 49,3 49,4 49,5 51,3 51,8 51,1 51,7 51,1 50,9 50,3 
Niemcy 44,2 45,5 46,2 46,6 46,1 46,9 46,6 46,6 47,3 47,1 45,5 45,0 
Grecja 35.6 37,2 38,6 40,7 39,9 40,8 43,7 44,9 45,7 47,7 46,2 45,2 
Węgry 53,7 53,2 53,2 52,3 49,3 48,1 44,6 44,7 44,4 44,9 43,8 42,3 
Islandia 40,8 41,9 40,0 39,6 40,7 41,6 41,7 42,9 45,7 45,3 43,1 44,6 
Irlandia 42,0 42,3 42,3 42,3 39,4 39,4 38,6 37,2 36,8 36,5 35,0 33,3 
Włochy 43,8 46,1 47,4 45,2 45,8 46,1 48,4 46,8 47,1 46,2 45,8 45,2 
Luksem. 45,6 46,2 47,3 47,3 47,6 47,5 46,5 45,1 44,8 44,9 45,3 46,7 
Holandia 52,2 51,6 53,2 50,1 47,3 47,8 47,1 46,4 47,6 47,5 46,6 45,9 
Nowa 
Zelandia 

47,7 46,3 44,7 45,4 44,9 43,9 43,5 43,2 42,0 41,7 41,1 41,8 

Norweg. 55,0 54,4 53,7 54,4 55,0 55,6 55,1 53,2 54,4 58,4 58,5 58,6 
Polska 44,1 47,9 49,8 45,9 44,8 43,3 42,8 41,5 41,4 42,8 43,2 42,8 
Portug. 37,5 41,5 39,7 38,3 39,6 41,0 41,2 41,0 42,4 42,3 42,0 43,3 
Słowacja - - - 52,7 54,0 55,0 59,3 57,1 51,9 51,5 48,7 43,6 
Hiszpania 40,3 42,3 42,4 40,8 38,4 38,8 38,6 38,3 39,0 39,0 39,1 39,8 
Szwecja 60,4 59,9 61,4 60,4 60,2 62,3 61,3 62,9 61,6 60,8 61,6 59,5 
Wielka 
Brytania 

40,9 39,3 37,7 38,2 38,9 38,5 38,8 39,9 40,3 40,9 41,0 39,3 

USA 32,2 32,2 32,5 32,9 33,3 33,7 33,9 34,3 34,4 35,1 34,3 32,1 
UE 45,2 45,9 46,3 45,8 45,5 46,2 46,6 46,4 46,9 46,6 46,2 45,5 
Ogółem 
OECD 

37,8 38,2 38,3 38,1 38,2 38,6 38,9 38,8 39,0 39,3 38,9 37,8 

Źródło: OECD Economic Outlook, 2003/2, nr 74, s. 209. 

 Ujęte dane w w/w tabeli oraz na nw. wykresie wartości pokazują: udział podatkowych 
dochodów budżetu państwa, samorządów terytorialnych, składek ubezpieczeń społecznych oraz 
niepodatkowych dochodów budżetu w łącznej wartości PKB.  

Jak można zauważyć wśród krajów europejskich poziom fiskalizmu zawiera się w przedziale 
od 60 % (Szwecja) do 35,6 % (Grecja). Większość państw europejskich posiada wskaźnik udziału 
podatków i innych niepodatkowych dochodów budżetu w PKB przekraczający 40 %.  
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Wykres 2. Wielkość łącznych obciążeń podatkowych w krajach UE w 2003 r. w % PKB 

Źródło: Tax revenue in UE Member States: Trends, level and structure 1995 – 2003, Statistics in Focus – 
Economy and Finance 2005 nr 3, podaję za: Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 36. 

 Dla Polski wskaźnik fiskalizmu w latach 1991 – 2002 zmniejszył się z 44,1 % do 42,8 %. Jest 
to niewielkie posunięcie jeśliby wziąć pod uwagę ten przedział liczbowy. Jednak w roku 1993 
mieliśmy do czynienia z największym fiskalizmem w polskiej gospodarce postsocjalistycznej. 
Amplituda tej wartości odchylała się różnie co można zobaczyć przez okres następnych lat, 
schodząc do najmniejszego poziomu 41,4 % w 1999 r. W następnych latach stopniowo się 
podwyższała osiągając w 2002 r. poziom 42,8 %. Oceniając przejście pomiędzy największym 
poziomem tego wskaźnika, a najmniejszym można stwierdzić, ze gospodarka zyskała na 
zmniejszeniu udziału ogółu dochodów budżetowych w Produkcie Krajowym Brutto o 7 pkt %. Ta 
ocena musi się jednak zawierać pomiędzy okresem od roku 1991 do 2002. Pomiędzy tym okresem 
istnieje różnica 1,3 pkt % na korzyść 2002 r. Jest to nastawienie pozytywne i może sprzyjać 
gospodarce. Dużą zmianę widzimy na przełomie lat 2002/2003 - wskaźnik fiskalizmu obniża się 
o 7 pkt %. To jest duże osiągnięcie, jeśli chodzi o polską gospodarkę, gdyż średnia unijna w okresie 
tych dwóch lat obniża się tylko o 4 pkt %. 
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 Wielu ekonomistów oceniając stopień fiskalizmu danego państwa nie posługuje się 
wartościami wymienionymi w podanej tabeli 1 Stosowane jest inne narzędzie pokazujące poziom 
fiskalizmu, które ma większość elementów z poprzedniego wskaźnika. Skorygowane jest ono 
w liczniku o wszelkie opłaty nie stanowiące podatków. Obraz nowego wskaźnika pokazuje tylko 
udział samych podatków w % PKB. Z reguły, która wyrażana jest przez większość osób badających 
mechanizmy gospodarcze jest to barometr bardziej dokładniejszy w odczytaniu stopnia natężenia 
podatkowego w gospodarce. W latach 1991 – 2002 kształtował się on w Polsce następująco: 

Tabela 2. Udział podatków w % PKB w latach 1991 – 2002 

 Lata 

Wyszczególnienie 
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Udział podatków  
W % PKB 

 
23,4 

 
24,4 

 
26,9 

 
27,6 

 
27,0 

 
26,7 

 
25,9 

 
23,9 

 
21,2 

 
19,3 

 
18,8 

 
19,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Białej Księgi Podatków Ministerstwa Finansów (1991-1996) oraz 
Ostaszewski J. (i in.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, (1997-2002) Wyd. Difin, Warszawa 
2004. s. 118 

Według danych zawartych w publikacjach z zakresu podatków spotykamy często 
informacje o wielkości udziału podatków w globalnym budżecie państwa. Są to różne dane, które 
świadczą o odmiennym stopniu i nasileniu zjawiska fiskalizmu. Dochody generowane w wyniku 
coraz to większych przychodów w polskim życiu gospodarczym w okresie transformacji wynikały 
przeważnie z podnoszenia stawek podatkowych i ograniczania przywilejów podatkowych, które 
prowadziły do zmniejszania obowiązku podatkowego. Autorzy często wskazują, że w krajach 
rozwijających się (a do takich należy Polska), polityka podatkowa nastawiona jest na realizacje 
funkcji nieco innych, niż w krajach rozwiniętych gospodarczo. Zdobywanie środków finansowych 
na przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarki oraz poprawę jej funkcjonowania wiąże się wręcz 
z prowadzeniem drakońskiej polityki podatkowej. Ten sposób opiera się na chęci uzyskania 
wyższej stopy zwrotu z inwestycji w odniesieniu do prywatnej konsumpcji, kosztem podniesienia 
podatków. W tym przypadku podatki powinny szybciej rosnąć w szybszym tempie, niż produkt 
krajowy brutto11. 

 Problematyka podatkowa poruszana na łamach publikacji książkowych wskazuje, że 
w systemie podatkowym po 1989 r. mamy do czynienia z fiskalizmem. Rysuje się on bardzo 
wyraźnie w obliczu uciskowych rozwiązań podatkowych. Wielu autorów wskazuje, że za wzrostem 
fiskalizmu kryje się niesprawność systemu, który wynika z częstych jego zmian.  

 Oceniając fiskalizm polskiego systemu podatkowego warto także wskazać, że rozwiązania 
przyjęte w postępowaniu podatkowym, zobowiązaniach podatkowych oraz prawie karnym 
skarbowym, które znacznie zwiększają ciężar opodatkowania powodując wzrost fiskalizmu. Istota 
fiskalizmu była już zakorzeniona w ustawie o zobowiązaniach podatkowych12, która to 
funkcjonowała od początku lat 90, aż do roku 1997 roku. Przepis art. 34 tejże ustawy 
w postępowaniu podatkowym zezwalał na żądanie od podmiotów gospodarczych, a także od osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą informacji o dokonanych przez ich klientów 
zakupach, których wartość przekroczyła kwartalnie 10.000 zł. Regulacje tego artykułu były 
przejawem restrykcyjności m. in. przez ograniczanie swobody gospodarowania, wykorzystywania 

                                                   
11 Kiniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji 
systemowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997, s. 14  
12  Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z dnia 19.12.1980 r. (tj. Dz.U. z 1993 r. nr 108, poz.486 z późn. zm.) 
zastąpiona przez ustawę z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,  
poz.60 z późn. zm.). 
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i wydatkowania dochodów, a w końcowym swym działaniu zwiększały elementy fiskalne 
w opodatkowaniu13.  

 W nowym uregulowaniu podstaw funkcjonowania prawa podatkowego – Ordynacji 
podatkowej zawarto podobne zapisy. W art. 285a pkt 2 mowa m.in. o tym, że podatnik, będący 
osobą fizyczną na żądanie urzędu skarbowego obowiązany jest złożyć oświadczenie majątkowe. 
Zapis tego aktu prawnego świadczy o daleko posuniętym działaniu fiskalnym. Wiele kontrowersji 
wzbudził też przepis o informowaniu przez banki o stanach kont swoich klientów oraz 
ustanowieniu hipoteki. Zabezpieczenie na hipotece miało dać gwarancję ściągnięcia należności 
podatkowych nawet przed wierzycielami osobistymi, chociażby wierzytelność z tego tytułu nie 
została ujawniona w księdze wieczystej. 

 Analiza treści wymienionych przykładowo przepisów nasuwa wiele zastrzeżeń. Ich 
istnienie naruszyło prawa własności podmiotów co nie powinno występować przy przechodzeniu 
do gospodarki rynkowej. Daleko posunięty duch fiskalizmu nie powinien tutaj występować, 
ponieważ interes Skarbu Państwa jest chroniony w sposób dostateczny w innych przepisach14. 
Przykładowo wymienione zapisy tych aktów prawnych mogły spowodować daleko posunięte 
skutki gospodarcze prowadzące do ograniczenia. 

 Wielu autorów stara się zbadać wpływ fiskalizmu na zjawiska ekonomiczne. Ich poglądy po 
przeprowadzeniu weryfikacji są zgodne co do tego, iż nadmierny fiskalizm powoduje spustoszenie 
w gospodarce. Niekorzystne jego działanie nie tylko uaktywnia się poprzez powstawanie szarej 
strefy, ale ma też dalekosiężne skutki w postaci zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego oraz 
w zwiększaniu bezrobocia.  

4. Podsumowanie 

Podsumowując fiskalizm jest poważnym problemem dla polskiej gospodarki. Co prawda 
widać pozytywne tendencje, jednakże daleko nam do takiego systemu podatkowego, który 
charakteryzowałby się niskimi podatkami. W Polsce istnieje polityka budżetowa, mająca na celu 
maksymalizację wpływów do budżetu, która podporządkowana jest wydatkom. Jeśliby przypatrzyć 
się wydatkom budżetu to z wielu można by zrezygnować. Dotyczy to nie tyle wydatków 
związanych z gospodarką, bo te jak najbardziej są pożądane, lecz wypływów pieniężnych jako 
subwencje np. dla partii politycznych. Z punktu widzenia ekonomicznego wydatki takie nie mają 
uzasadnienia, a państwo mimo to musi je ponosić. Dane liczbowe pozwoliły na sklasyfikowanie 
Polski jako kraju o średnim poziomie fiskalizmu. Jednakże poziom ponad 40 pkt % jest znaczący 
i patrząc przez pryzmat inwestorów zagranicznych będzie to czynnik negatywny. Każdy z nich 
chcąc ocenić możliwości powodzenia inwestycji będzie brał pod uwagę poziom obciążeń 
fiskalnych.  
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Zarządzanie majątkiem obrotowym w gospodarstwach rolniczych 
województwa lubelskiego 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono opinie rolników dotyczące struktury majątku 
obrotowego i sposobów zarządzania tym majątkiem w gospodarstwach rolniczych Lubelszczyzny. 
Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na próbie 62 gospodarstw rolniczych 
z województwa lubelskiego, uczestniczących w PL-FADN. Przeprowadzone badania wykazały, że 
w gospodarstwach rolniczych w strukturze aktywów obrotowych przeważały środki pieniężne, 
których nadwyżka w większości przeznaczana była na inwestycję. Stwierdzono także, że rolnicy 
najchętniej utrzymywali optymalny poziom zapasów oraz w taki sposób zarządzali należnościami, 
aby nie dopuszczać do sytuacji w której powstawałyby należności przeterminowane i nieściągalne.  

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolnicze, majątek obrotowy, środki pieniężne, zapasy, należności. 

Wstęp 

Majątek każdej jednostki gospodarczej stanowiący aktywa, składa się z majątku trwałego 
i obrotowego. Majątek obrotowy charakteryzuje się okresem użytkowania do jednego roku, 
większą płynnością oraz szybszą rotacją, niż składniki majątku trwałego. Do aktywów obrotowych 
zalicza się zapasy, należności krótkoterminowe, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz 
środki pieniężne1. 

Od wielkości poszczególnych składników majątku obrotowego, struktury oraz źródeł 
finansowania, zależy kondycja finansowa każdego podmiotu gospodarczego, w tym także 
gospodarstwa rolniczego. W warunkach gospodarki rynkowej wielkość majątku obrotowego 
w gospodarstwie rolniczym zależy od specyfiki gospodarstwa, zaplanowanego celu oraz 
wyznaczonych zadań na konkretny okres2. Należy jednak pamiętać, aby racjonalizować majątek 
obrotowy, gdyż nadmiar środków obrotowych przyczynia się do obniżenia efektywności 
funkcjonowania gospodarstw rolniczych3. 

Według Bienia zarządzanie majątkiem obrotowym obejmuje szereg decyzji wpływających 
na wielkość i strukturę tegoż majątku. Decyzje te powinny prowadzić do określenia wielkości 
poszczególnych elementów majątku obrotowego, niezbędnej do prowadzenia działalności 
przedsiębiorstwa przy racjonalnym ich wykorzystaniu, mając na uwadze różny charakter 
poszczególnych elementów składowych majątku obrotowego4.  

Zdaniem Szymańskiego zarządzanie majątkiem obrotowym to takie kształtowanie wielkości 
i struktury aktywów, które zapewni maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Dlatego też 
zarządzanie majątkiem obrotowym to gospodarowanie zapasami, należnościami, środkami 
pieniężnymi i źródłami ich finansowania. Zarządzanie tymże majątkiem powinno koncentrować się 

                                                   

1 Kaczmarek T., Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw- ujęcie praktyczne, Difin, 
Warszawa 2007, s. 96. 
2 Bórawski P., Bełdycka-Bórawska A., Gospodarowanie majątkiem obrotowym w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych na przykładzie województwa podlaskiego, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa -Poznań -Puławy 2004, 
s. 33. 
3 Wasilewski M., Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego, Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa 2007, s. 29. 
4 Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002, s. 257. 
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na zapewnieniu ciągłości dostaw materiałów i towarów, stymulowaniu sprzedaży oraz 
zapewnieniu płynności finansowej, mając na uwadze koszty źródeł finansowania5.  

Szczególnie istotne wydaje się zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwach 
rolniczych, w których w porównaniu z branżami pozarolniczymi, występuje wysoki poziom 
zapasów, wynikający ze specyfiki działalności rolniczej oraz sezonowości produkcji rolnej6. Należy 
jednak pamiętać, że zbyt wysoki poziom zapasów nie jest zjawiskiem korzystnym, gdyż powoduje 
to zamrażanie środków finansowych. 

W dobie nasilającej się konkurencji rynkowej rolnicy powinni dostrzegać potrzebę 
podejmowania określonych działań, związanych z bieżącym funkcjonowaniem ich gospodarstw 
rolniczych, co wiąże się także z podejmowaniem decyzji dotyczących majątku obrotowego. 
Właściwe zarządzanie majątkiem obrotowym jest o tyle istotne, że często decyduje o przetrwaniu 
gospodarstwa w okresach niekorzystnej koniunktury gospodarczej.  

Cel i metody badań 

Celem badań było określenie sposobów gospodarowania zapasami, należnościami oraz 
środkami pieniężnymi gospodarstw rolniczych, położonych w województwie lubelskim. 

Dobór gospodarstw do badań był celowy. Były to obiekty z terenu województwa 
lubelskiego, uczestniczące w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network), prowadzące 
rachunkowość rolną pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- 
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (IERiGŻ-PIB)7. Podmioty znajdujące się w polu 
obserwacji Polskiego FADN są to gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział w tworzeniu 
wartości dodanej rolnictwa. Za takie uznawane są te, które mieszczą się w grupie gospodarstw 
wytwarzających w danym regionie FADN co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki 
bezpośredniej. W kręgu zainteresowania PLFADN znajduje się 12100 gospodarstw rolniczych, co 
stanowi 14,3% wszystkich gospodarstw włączonych do FADN. W 2008 roku w województwie 
lubelskim w bazie Polskiego FADN było 1031 gospodarstw rolniczych, z czego do badań przyjęto 
62, co stanowiło 6% populacji. Przy doborze zastosowano metodę doboru kwotowego 
(proporcjonalnego). Kryterium doboru był typ rolniczy gospodarstwa oraz powierzchnia użytków 
rolnych (UR). Badania przeprowadzono w 2008 roku. Metodą badań był wywiad bezpośredni 
z właścicielami gospodarstw rolniczych z terenów województwa lubelskiego. Na zadawane pytania 
rolnicy mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź. 

Województwo lubelskie wybrane zostało z uwagi na typowo rolniczy charakter regionu, 
gdzie rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki oraz dlatego, iż jest to  obszar zaliczany do 
najbiedniejszych regionów zarówno w Polce, jak i  w Unii Europejskiej. 

Gospodarstwa rolnicze podzielono według kryterium typu rolniczego i powierzchni 
użytków rolnych (UR). Biorąc pod uwagę typ rolniczy, gospodarstwa podzielono na następujące 
grupy: uprawy polowe (1), zwierzęta żywione w systemie wypasowym (razem z krowami 
mlecznymi) (4), zwierzęta ziarnożerne (5), mieszane (6). Natomiast ze względu na powierzchnię 
użytków rolnych wydzielono ich cztery grupy obszarowe: małe (5=<10 ha), średnio małe (10=<20 
ha), średnio duże (20=<30 ha) oraz duże (30=<50 ha). 

W badaniach pominięto gospodarstwa o typie uprawy ogrodnicze, winnice, uprawy trwałe 
oraz gospodarstwa należące do grup obszarowych bardzo małe (do 5 ha) i bardzo duże (powyżej 
50 ha) z uwagi na ich małą liczebność. 

                                                   
5 Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Petros, Łódź 2007, s. 77. 
6 Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami 
w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 109. 
7 Ustawa z dnia 29.listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw 
rolnych, Dz. U. Nr 3 z 2001 r. poz. 20. 



 Agnieszka Gałecka 

   195 

Wyniki badań 

Tabela 1 przedstawia opinie rolników dotyczące rodzaju majątku obrotowego 
przeważającego w ich gospodarstwach rolniczych. Stwierdzono, iż we wszystkich grupach 
obszarowych właściciele gospodarstw najczęściej deklarowali, że głównym składnikiem majątku 
obrotowego są środki pieniężne. W miarę wzrostu powierzchni UR gospodarstwa wzrastał udział 
tej odpowiedzi i w gospodarstwach dużych (30-50 ha) wynosił 100%. Można zatem przypuszczać, 
iż wraz ze wzrostem powierzchni UR wzrasta poziom bezpieczeństwa finansowego gospodarstw 
rolniczych. Istotnym składnikiem majątku obrotowego gospodarstw były także zapasy produktów, 
które w strukturze składników aktywów obrotowych zajmowały drugą pozycję. W gospodarstwach 
małych (5-10 ha) 34% właścicieli zaznaczyło, że przeważającym aktywem obrotowym są zapasy 
wyrobów gotowych mających zbyt na rynku, jednak w miarę wzrostu powierzchni UR gospodarstw 
udział tej odpowiedzi spadał. W gospodarstwach dużych żaden z pytanych nie udzielił takiej 
odpowiedzi. W ramach wydzielonych grup obszarowych gospodarstw rolnicy rzadko wymieniali 
należności, jako główny składnik majątku obrotowego. Najwięcej, czyli 14% rolników zaznaczyło 
taką odpowiedź w gospodarstwach średnio dużych (20-30 ha). W poszczególnych typach 
rolniczych gospodarstw, podobnie jak przy podziale na grupy obszarowe, właściciele gospodarstw 
w większości deklarowali przewagę środków pieniężnych nad innymi składnikami aktywów. 
Najwyższy udział tej odpowiedzi odnotowano w gospodarstwach o typie „uprawy polowe” (89%), 
natomiast najniższy w gospodarstwach o typie „zwierzęta ziarnożerne” (50%). Właściciele 
gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierząt ziarnożernych najczęściej, w porównaniu 
z innymi grupami odpowiadali, że w ich gospodarstwach przeważają zapasy wyrobów gotowych, 
mających zbyt na rynku (38%) oraz zapasy wyrobów gotowych nie mających zbytu na rynku (38%). 
W grupie tej 25% rolników zaznaczyło, że głównym składnikiem majątku obrotowego są zapasy 
produktów. Jednak najwięcej wskazań na tą odpowiedź odnotowano w gospodarstwach typu 
„mieszane” (53%). W gospodarstwach specjalizujących się w chowie zwierząt żywionych 
w systemie wypasowym 33% badanych odpowiedziało, że w ich obiektach przeważają zapasy 
materiałów. W porównaniu z innymi typami gospodarstw był to najwyższy udział wskazań tej 
odpowiedzi. 

Tabela 1. Główne składniki majątku obrotowego w gospodarstwach rolniczych 

Udział opinii rolników w zależności od (%): 
powierzchni UR (ha) typu rolniczego Wyszczególnienie 

5=<10  10=<20 20=<30 30=<50 1 4 5 6 
Środki pieniężne 59 61 86 100 89 83 50 58 
Należności 3 0 14 0 22 0 0 0 
Zapasy wyrobów gotowych 
mających zbyt na rynku 34 17 14 0 22 17 38 24 
Zapasy wyrobów gotowych 
nie mających zbytu na rynku 0 0 14 0 22 17 38 24 
Zapasy produktów 38 43 22 50 22 0 25 53 
Zapasy materiałów 3 9 0 0 0 33 0 3 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli 2  przedstawiono opinie rolników, dotyczące sposobów zarządzania środkami 
pieniężnymi w gospodarstwach rolniczych. W większości właściciele gospodarstw utrzymywali 
minimalny poziom środków pieniężnych, natomiast ewentualną nadwyżkę przeznaczali na 
różnego rodzaju inwestycje. Rolnicy inwestowali głównie w zakup maszyn, zakup nawozów oraz 
budowę nowych lub modernizację starych budynków gospodarczych. W miarę wzrostu 
powierzchni gospodarstwa zwiększała się liczba badanych, którzy nadwyżkę środków pieniężnych 
przeznaczali na inwestycje, natomiast spadała tych, którzy utrzymywali minimalny poziom 
środków pieniężnych. Właściciele gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierząt 
ziarnożernych wolne środki pieniężne przeznaczali na inwestycje (63%) oraz na wcześniejszą 
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spłatę długów gospodarstwa (38%). W gospodarstwach o wysokim stopniu specjalizacji produkcji 
(typ zwierzęta żywione w systemie wypasowym oraz zwierzęta ziarnożerne ), rolnicy rzadko starali 
się utrzymywać środki pieniężne na minimalnym poziomie. Zapewne związane jest to z faktem, iż 
właściciele tych gospodarstw z uwagi na wysoki stopień specjalizacji działalności oraz dużą 
mechanizację produkcji nie mogą sobie pozwolić na zbyt niski poziom środków pieniężnych, 
ponieważ są to najbardziej płynne aktywa, które mogą być w każdej chwili dostępne. 
 

Tabela 2. Cele i kierunki zaangażowania środków pieniężnych w gospodarstwach rolniczych 

Udział opinii rolników w zależności od (%): 

powierzchni UR (ha) typu rolniczego Wyszczególnienie 

5=<10  10=<20 20=<30 30=<50 1 4 5 6 
Utrzymywanie wysokiego 
poziomu środków 
pieniężnych 7 9 14 0 11 17 0 8 
Utrzymywanie minimalnego 
poziomu środków 
pieniężnych 24 17 14 0 22 17 0 24 
Inwestowanie nadwyżki śr. 
pien. 55 61 71 100 56 50 63 63 
Przeznaczenie nadwyżki śr. 
pien. na wcześniejszą spłatę 
długów gospodarstwa 21 30 0 0 11 17 38 21 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli 3 przedstawiono sposoby zarządzania zapasami w gospodarstwach rolniczych 
województwa lubelskiego. We wszystkich wydzielonych grupach obszarowych właściciele 
gospodarstw rolniczych najczęściej twierdzili, że utrzymują optymalny, ich zdaniem, poziom 
zapasów. Najwyższy udział tej odpowiedzi odnotowano w gospodarstwach małych (79%), 
a najniższy w gospodarstwach dużych (50%). W gospodarstwach dużych 50% rolników twierdziło, 
że stara się minimalizować zapasy środków do produkcji z zakupu. Natomiast w gospodarstwach 
małych i średnio małych stosunkowo często ich właściciele maksymalizowali zapasy własnych 
produktów rolniczych, w celu prowadzenia produkcji zwierzęcej. Podobnie sytuacja wyglądała 
w poszczególnych typach gospodarstw, w których  większość właścicieli gospodarstw rolniczych 
utrzymywało optymalny, w danym momencie, poziom zapasów. W gospodarstwach o typie 
„uprawy polowe” 89% rolników udzieliło takiej odpowiedzi. W grupie tej 22% właścicieli 
gospodarstw stwierdziło, że działanie, które najbardziej obrazuje zarządzanie zapasami w ich 
gospodarstwie to minimalizacja zapasów środków do produkcji pochodzących z zakupu. Natomiast 
w gospodarstwach wyspecjalizowanych odnotowano stosunkowo duży udział odpowiedzi, iż w 
celu prowadzenia produkcji zwierzęcej zapasy własnych produktów rolniczych są utrzymywane na 
jak najwyższym poziomie. Najczęściej odpowiedzi takiej udzielali właściciele gospodarstw 
wyspecjalizowanych w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (50%). 

Tabela 3. Zarządzanie zapasami w gospodarstwach rolniczych 

Udział opinii rolników w zależności od (%): 
powierzchni UR (ha) typu rolniczego Wyszczególnienie 

5=<10  10=<20 20=<30 30=<50 1 4 5 6 
Zwiększanie zapasów 3 4 0 0 0 0 0 5 
Zmniejszanie zapasów 0 0 14 0 0 0 0 3 
Minimalizacja zapasów 
środków do produkcji z 
zakupu 14 9 14 50 22 0 0 16 



 Agnieszka Gałecka 

   197 

Maksymalizacja zapasów 
własnych produktów 
rolniczych  14 39 0 0 0 50 25 21 
Utrzymywanie optymalnego 
poziomu zapasów 79 52 71 50 89 50 75 63 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 4 prezentuje opinie rolników na temat zarządzania należnościami 
w gospodarstwach rolniczych. Właściciele gospodarstw na pytanie czy udzielają kredytu 
handlowego odbiorcom produktów i usług, w większości odpowiadali, że tak. Najczęściej „na 
kredyt” sprzedawali właściciele gospodarstw średnio dużych (86%) i średnio małych (61%), 
natomiast najrzadziej gospodarstw dużych (50%). Również w poszczególnych typach rolniczych 
większość właścicieli gospodarstw udzielało kredytu handlowego, natomiast w gospodarstwach 
specjalizujących się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym - 100% pytanych 
udzieliło takiej odpowiedzi. Wyjątek stanowiły gospodarstwa o typie „mieszane”, w których 61% 
rolników stwierdziło, że sprzedaje tylko za gotówkę. 

Tabela 4. Zarządzanie należnościami w gospodarstwach rolniczych 

Udział opinii rolników w zależności od (%): 
powierzchni UR (ha) typu rolniczego Wyszczególnienie 

5=<10  10=<20 20=<30 30=<50 1 4 5 6 
1. Czy właściciel gospodarstwa udziela kredytu handlowego odbiorcom produktów i usług? 

Tak  52  61  86  50  89  100  88  39 
Nie 48  39  14  50  11  0  12  61 

Jeśli „tak” to jakie terminy regulowania powstałych należności są akceptowane? 
 1-7 dni  0  0  0  0  0  0 0  0 
7-14 dni  52  43  17  100  25  33  72  46 
14-21 dni  19  36  0  0  25  0  0  41 
21-30 dni  19  28  66  0  25  67  28  20 
30-60 dni  5  7  17  0  25  0  0  8 

inne odpowiedzi  5  7  0  0  0  0  0  13 
2. Czy właściciel gospodarstwa posiada należności przeterminowane i nieściągalne? 

Tak  0  17  0  0  11  17  0  5 
Nie  100  83  100  100  89  83  100  95 

Źródło: Opracowanie własne. 

Można przypuszczać, że właściciele gospodarstw nie posiadający zobowiązań wobec 
dostawców, niechętnie też udzielają kredytu handlowego swoim odbiorcom. Zauważono także, iż 
rolnicy sprzedając swoje produkty, czy usługi „na kredyt” w większości udzielali krótkich terminów 
płatności (7-14 dni). W gospodarstwach dużych (30-50 ha) 100% rolników posiadających 
należności akceptowało terminy ich regulowania od 7 do 14 dni. Natomiast według kryterium typu 
rolniczego najwyższy udział tej odpowiedzi odnotowano w gospodarstwach wyspecjalizowanych 
w chowie zwierząt ziarnożernych (72%). Wyjątek stanowili właściciele gospodarstw średnio 
dużych (20-30 ha) oraz typu „zwierzęta żywione w systemie wypasowym” (4), w których około 
67% udzielających kredytu handlowego akceptowało dłuższe terminy płatności, tj. 21-30 dni. 
W gospodarstwach o typie rolniczym „uprawy polowe” powstałe należności regulowane były 
w terminie od 7 do 60 dni. Właściciele gospodarstw pytani o należności przeterminowane 
i nieściągalne w przeważającej większości twierdzili, że ich nie posiadają. Przy klasyfikacji 
gospodarstw rolniczych według powierzchni UR należności przeterminowane i nieściągalne 
występowały jedynie w 17%  gospodarstw średnio małych (10-20 ha). Tego rodzaju należności 
występowały również w gospodarstwach o typie „uprawy polowe” (11%), „zwierzęta żywione 
w systemie wypasowym” (17%) oraz „mieszane” (5%). W pozostałych grupach właściciele 
gospodarstw nie posiadali należności przeterminowanych i nieściągalnych. Można zatem 
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stwierdzić, że większość rolników z terenu Lubelszczyzny, w przypadku nie wywiązywania się 
kontrahenta z płatności w wyznaczonym terminie, stosuje właściwą politykę ściągania należności. 
Niski poziom należności przeterminowanych może świadczyć również o tym, że rolnicy zanim 
udzielą kredytu handlowego odbiorcom produktów i usług, sprawdzają ich wiarygodność lub np. 
w przypadku nowych kontrahentów sprzedają tylko za gotówkę. 

Wnioski 

W opracowaniu, na podstawie opinii rolników, określono strukturę majątku obrotowego 
oraz sposoby zarządzania majątkiem obrotowym w gospodarstwach rolniczych Lubelszczyzny. Na 
podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. W gospodarstwach rolniczych z województwa lubelskiego w strukturze aktywów 
obrotowych przeważały środki pieniężne, których udział w majątku rósł wraz ze 
wzrostem powierzchni UR gospodarstwa. Należy zatem przypuszczać, że rolnicy z terenu 
Lubelszczyzny posiadali płynność finansową oraz, że wraz ze wzrostem powierzchni UR 
gospodarstwa wzrastała także zdolność regulowania bieżących zobowiązań. 

2. Właściciele gospodarstw rolniczych najczęściej nadwyżkę środków pieniężnych 
przeznaczali na różnego rodzaju inwestycje np. zakup maszyn, budowa nowych lub 
modernizacja starych budynków gospodarczych. Im większe gospodarstwo tym częściej 
wolne środki pieniężne były inwestowane. 

3. Zarządzanie zapasami w gospodarstwach rolniczych polegało przede wszystkim na 
utrzymywaniu optymalnego ich poziomu, co jest zachowaniem racjonalnym, gdyż zbyt 
duże zamrożenie środków pieniężnych w zapasach pogarsza bezpieczeństwo finansowe, 
poprzez zmniejszenie dostępności najbardziej płynnych aktywów. W gospodarstwach 
o wysokim stopniu specjalizacji produkcji rolnicy często maksymalizowali zapasy 
własnych produktów rolniczych. Wynika to ze specyfiki gospodarstw nastawionych na 
produkcję zwierzęcą oraz z faktu, że pasze własne są najtańsze. Natomiast właściciele 
gospodarstw dużych dążyli do minimalizacji zapasów środków do produkcji z zakupu, 
których poziom w tych obiektach zapewne był zbyt wysoki. 

4. Właściciele gospodarstw rolniczych w większości udzielali kredytu handlowego 
odbiorcom produktów i usług. Obrót należnościami w gospodarstwach był relatywnie 
krótki, gdyż zazwyczaj nie przekraczał 30 dni. Właściwe zarządzanie należnościami 
potwierdza dodatkowo fakt, iż przeważająca większość gospodarstw nie posiadała 
należności przeterminowanych i nieściągalnych. 
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Struktura kapitału a źródła finansowania – problematyka  
definiowania pojęć 

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest próba usystematyzowania terminologii zagadnień 
związanych z pojęciem „kapitał”, tj. struktury kapitału, struktury finansowej oraz źródeł 
finansowania, w związku z występowaniem w literaturze przedmiotu niejednorodnych definicji 
i niejednolitego zakresu pojęciowego tych zagadnień, poprzez wprowadzenie nowej klasyfikacji 
źródeł finansowania według kryterium momentu postawienia ich do dyspozycji przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: kapitał, struktura kapitału, struktura finansowa, źródła finansowania. 

Wprowadzenie 

Kluczowym zagadnieniem poruszanej w artykule problematyki jest pojęcie „kapitał”, 
którego geneza sięga czasów starożytnego Rzymu, kiedy oznaczało sumę będącą przedmiotem 
pożyczki. Za twórcę teorii uważany jest F. Quesnay, który wprowadził pojęcie kapitału jako 
bogactwa zebranego uprzednio w celu podjęcia dalszej produkcji1. Współcześnie pojęcie „kapitał” 
rozumiane jest w wieloraki sposób, przy czym można wyróżnić kilka jego podstawowych znaczeń2: 

 w sensie ekonomicznym kapitał oznacza dobra (aktywa) kapitałowe, tzn. te zasoby 
wyprodukowanych dóbr, które nie są bieżąco konsumowane; w jednostce gospodarczej 
oznaczają one tę część majątku, którą pozostawiono w celu kontynuowania produkcji3; 

 w dziedzinie rachunkowości pojęcie kapitału utożsamiane bywa z kategorią aktywów 
netto i oznacza nadwyżkę aktywów ogółem nad zobowiązaniami ogółem4; 

 w analizach biznesowych kapitał dzieli się często na kapitał pracujący (working capital) 
i kapitał trwały (fixed capital)5; 

 w analizie sposobu finansowania przedsiębiorstwa pojęciem kapitału określa się sumę 
środków finansowych, którą powierzyli mu inwestorzy (właściciele i wierzyciele) na 
finansowanie działalności6. 

W związku z różnorodnością rodzajów (źródeł) kapitału, z zagadnieniem tym związane jest 
nierozerwalnie pojęcie „struktury kapitału”. W literaturze angielskiej „struktura kapitału” 
określana jest pojęciem „gearing”, a w literaturze amerykańskiej „leverage”7. 

                                                   
1 Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999, s. 13. 
2 Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 17-19. 
3 W takim znaczeniu kapitał stanowi czynnik produkcji obejmujący przede wszystkim takie elementy jak 
maszyny, urządzenia, budynki, grunty, surowce, materiały, półfabrykaty (tzw. kapitał fizyczny) oraz środki 
finansowe zaangażowane w proces produkcji dóbr i usług (tzw. kapitał finansowy). Dochód z zastosowania 
kapitału powszechnie określany jest mianem zysku. 
4 Przez tak zdefiniowane pojęcie kapitału rozumie się kapitał własny, co w przypadku spółki kapitałowej 
oznacza sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, zysków zatrzymanych oraz różnego 
rodzaju kapitałów rezerwowych. 
5 W tego typu klasyfikacji kapitał pracujący oznacza aktywa bieżące (płynną część aktywów), które są 
zamieniane na środki pieniężne w ramach normalnego cyklu biznesowego. Kapitał trwały to dobra 
produkcyjne, które w ramach normalnego cyklu biznesowego nie są zamieniane na środki pieniężne, ale 
utrzymywane po to, aby mógł być kontynuowany w przyszłości. 
6 Mogli to uczynić w różnoraki sposób, np. przez zakup wyemitowanych przez przedsiębiorstwo instrumentów 
finansowych (np. akcji lub obligacji), udzielenie pożyczki, czy też rezygnację z pobrania dywidendy 
i pozostawienie do dyspozycji firmy wygenerowanych przez nią zysków. 
7 Jerzemowska M., Kształtowanie ..., op. cit., s. 14. 
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1. Struktura kapitału a struktura finansowa 

Pojęcie „struktury kapitału” (struktury kapitałowej) jest w literaturze przedmiotu w różny 
sposób rozumiane i mierzone. Stosowane przez różnych autorów interpretacje w tym zakresie 
można podzielić na dwie grupy. Według pierwszej, struktura kapitału jest ogólnie definiowana 
jako proporcja udziału kapitału własnego i obcego w finansowaniu działalności firmy, czyli w tym 
ujęciu struktura kapitału odzwierciedla strukturę pasywów8. Według drugiego z podejść należy 
rozróżnić pojęcia „struktury finansowej” i „struktury kapitału”. Struktura finansowa (struktura 
finansowania) wskazuje na sposób finansowania aktywów, a zatem jest ona odzwierciedlona po 
pasywnej stronie bilansu, co pokrywa się z interpretacją pierwszego podejścia. Natomiast przez 
strukturę kapitału rozumie się tzw. finansowanie permanentne, czyli dług długookresowy, kapitał 
uprzywilejowany oraz kapitał własny akcjonariuszy9. W takim rozumieniu struktura kapitału 
obejmowałaby tylko część struktury finansowej, bez uwzględnienia zobowiązań 
krótkoterminowych. Niemniej jednak i w drugim podejściu do definicji struktury kapitału 
występują dość istotne różnice interpretacyjne, gdyż np. według Brealeya i Myersa10 strukturę 
kapitału stanowią papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwo w podziale na 
papiery dłużne (bony, obligacje) oraz papiery właścicielskie (akcje zwykłe i uprzywilejowane)11. Nie 
ma tu jednoznacznego wyeliminowania zobowiązań krótkoterminowych, które mogą powstać 
w wyniku emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. W polskiej literaturze przedmiotu 
podobny pogląd został zaprezentowany przez M. Jerzemowską12, według której struktura kapitału 
ujmuje zadłużenie krótko- i długoterminowe oraz kapitały własne. Prawie w taki sam sposób 
strukturę kapitału definiuje A. Duliniec13, według której stanowi ona kapitały zainwestowane 
w przedsiębiorstwie w postaci kapitału własnego i zobowiązań, od których płacone jest 
oprocentowanie (ponoszony jest koszt), nie bierze się natomiast pod uwagę zobowiązań wobec 
dostawców, pracowników, z tytułu podatków, ceł i innych, od których nie jest płacone 
oprocentowanie14. Taka interpretacja jest bliska rozważaniom Modiglianiego i Millera na temat 
relacji dług/kapitał własny15, według których najistotniejszą cechą długu są płatności odsetkowe 

                                                   

8 Jednym z reprezentantów takiego stanowiska jest R.W. Masulis, według którego struktura kapitału podmiotu 
gospodarczego zawiera instrumenty finansowe sprzedawane drogą emisji publicznej, jak również prywatnej, 
kredyty bankowe, kredyty handlowe, kontrakty leasingowe, zobowiązania podatkowe, zobowiązania 
emerytalne, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zarządu i pracowników, udzielone gwarancje oraz innego 
rodzaju zobowiązania. Lista ta obejmuje podstawowe roszczenia do dochodów generowanych przez aktywa. 
Masulis R.W., The Debt Equity Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988, s. 1, za: Gajdka J., Teorie 
..., op. cit., s. 19. A. Duliniec wymienia także S.A. Rossa, R.W. Westerfielda, J. Jaffe, R.C. Higginsa oraz E. 
Mączyńską jako przedstawicieli takiego podejścia: Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. 
PWN, Warszawa 1998, s. 12. 
9 Takie stanowisko reprezentują J.F. Weston i T.E. Copeland. Weston J.F., Copeland T.E., Managerial Finance, 
The Dryden Press, New York 1991, s. 565, za: Gajdka J., Teorie..., op. cit., s. 20. Inni reprezentanci tego 
podejścia to m.in. E.A. Helfert, J. Downes, J.E. Goodman, R. Pike, B. Neale, R.Ch. Moyer, J.R. McGuigan, W.J. 
Kretlow: Duliniec A., Struktura ..., op. cit., s. 13 oraz Jerzemowska M., Kształtowanie ..., op. cit., s. 14. 
10 Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1991, s. 397. 
11 Duliniec A., Struktura ..., op. cit., s. 13. 
12 Jerzemowska M., Kształtowanie ..., op. cit., s. 14. 
13 Duliniec A., Struktura ..., op. cit., s. 14. 
14 Brak płatności odsetkowych od zobowiązań handlowych nie oznacza, że kredyt kupiecki otrzymany od 
dostawców nie pociąga za sobą kosztów dla firmy. Wiążą się one z utraconym rabatem gotówkowym 
w przypadku odroczenia płatności. Jednakże o wielkości kredytu kupieckiego decyduje polityka handlowa 
stosowana przez dostawców, a nie polityka firmy w zakresie kształtowania struktury kapitału (w tym poziomu 
zadłużenia). Ibidem, s. 14. 
15 Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „The 
American Economic Review”, June 1958, vol. 48, nr 3, s. 268. 
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od wyemitowanych papierów dłużnych oraz zaciągniętych kredytów, które jako koszty finansowe 
zmniejszają podstawę opodatkowania, przez co przynoszą przedsiębiorstwu korzyści podatkowe16. 

Zróżnicowanie podejść interpretacyjnych w stosunku do „struktury kapitału” i „struktury 
finansowej” (struktury finansowania) przedstawia rys. 1. 
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Kapitał obcy

Struktura kapitału

Kapitał własny

Kapitał obcy 
długoterminowy

Zobowiązania 
krótkoterminowe

Struktura kapitału

Kapitał własny

Kapitał obcy 
długoterminowy

Zobowiązania 
krótkoterminowe
oprocentowane

Zobowiązania 
krótkoterminowe

nieoprocentowane

Struktura kapitału

St
ru

kt
ur

a 
fin

an
so

w
a

St
ru

kt
ur

a 
fin

an
so

w
a

St
ru

kt
ur

a 
fin

an
so

w
a

 

Rysunek 1. Zróżnicowane definicje pojęć „struktury kapitału” i „struktury finansowej” (struktury finansowania) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kontekście pojęcia struktury (źródeł) kapitału i struktury finansowej bardzo często 
w literaturze przedmiotu wykorzystywane jest pojęcie „źródeł finansowania”. 

2. Przedmiotowy zakres pojęcia źródeł finansowania 

Każda działalność gospodarcza i realizacja postawionych przed nią celów wymaga 
wyposażenia w odpowiednie aktywa trwałe i obrotowe poprzez wykorzystanie do ich pozyskania 
różnorodnych źródeł finansowania. Zasadniczo pojęcie źródeł finansowania jest w literaturze 
przedmiotu utożsamiane z pojęciem źródeł kapitału. Często są używane jako synonimy17. Jednakże 
w niektórych publikacjach przedmiotowy zakres pojęcia źródeł finansowania nie jest 
równoznaczny ze strukturą (źródłami) kapitału. 

Prezentowana powszechnie systematyka podziału źródeł finansowania uwzględnia 
różnorodne kryteria, do których należą przede wszystkim18: 

 prawo własności dzielące kapitały na własne i obce, 
 źródło pochodzenia: zewnętrzne i wewnętrzne, 
 czas dysponowania: krótkoterminowe i długoterminowe, 
 powód (cel) finansowania: finansowanie pierwotne, bieżącej działalności oraz rozwoju19. 

Zmodyfikowany podział w aspekcie praw własności oraz źródeł pochodzenia proponuje J. 
Ostaszewski, według którego źródła finansowania można podzielić na finansowanie własne 
zewnętrzne, samofinansowanie, finansowanie dłużne i finansowanie hybrydowe20. 

                                                   
16 Duliniec A., Struktura ..., op. cit., s. 14. 
17 Np. wg J. Ickiewicz „… przedsiębiorstwa zaopatrują się w kapitał z dwu podstawowych źródeł: zewnętrznych 
i wewnętrznych. W aspekcie funkcjonalnym określamy je odpowiednio finansowaniem zewnętrznym 
i wewnętrznym. Kryterium takiego podziału finansowania jest źródło pochodzenia kapitału.” Ickiewicz J., 
Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2001, s. 29.  
18 Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s. 19-20. 
19 Inne kryteria podziału źródeł finansowania zostały omówione w: Gajdka J., Teorie..., op. cit., s. 25 oraz 
Ickiewicz J., Pozyskiwanie…, op. cit., s. 38. 
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Najwięcej rozbieżności w przedmiotowym zakresie pojęcia źródeł finansowania dotyczy 
kryterium źródła pochodzenia w zakresie kapitału własnego i obcego. Finansowanie zewnętrzne 
dotyczy kapitałów pochodzących od innych podmiotów, które udostępniły przedsiębiorstwu 
nadwyżki środków finansowych lub kapitał rzeczowy na czas nieokreślony lub na konkretny 
okres21. Można je podzielić na własne i obce. Do źródeł finansowania zewnętrznego własnego 
zaliczane są: wpłaty na kapitał zakładowy (emisja akcji, wzrost liczby udziałów), zapasowy 
(w postaci nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną) oraz dopłaty do kapitału22. W zakresie 
finansowania zewnętrznego obcego występuje pewne zróżnicowanie. O ile w większości literatury 
przedmiotu wymieniane są „klasyczne” źródła finansowania obcego (długo- i krótkoterminowego) 
w postaci zobowiązań wobec podmiotów rynku finansowego (kredyty, pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe, leasing) oraz kontrahentów (zobowiązania wobec dostawców), o tyle w niektórych 
publikacjach zalicza się do nich także faktoring, franchising, dotacje i subwencje, środki z funduszy 
pomocowych oraz rezerwy, jednak bez jednoznacznego odniesienia do pojęcia struktury 
kapitału23. 

Faktoring nie może być traktowany jako źródło finansowania w aspekcie struktury kapitału, 
stanowi bowiem formę transformacji należności w środki pieniężne, a zatem powoduje tylko 
przyspieszenie przekształceń w majątku obrotowym. 

W przypadku franchisingu wszystko zależy od zawartej umowy, w której określone są 
zasady wzajemnych rozliczeń między dawcą, a biorcą franczyzy. Jeżeli zobowiązania biorcy 
ograniczają się do przekazywania na rzecz dawcy jednorazowej opłaty lub okresowych płatności 
i nie są równoznaczne z wzajemnym świadczeniem w postaci składników majątkowych takich jak 
np. licencje, know-how, znaki towarowe, surowce, towary itp., to stanowią wyłącznie koszt, a nie 
źródło kapitału. Franchising bywa określany jako metoda bezkapitałowego rozwoju rynku24. 

Dotacje, subwencje oraz środki z funduszy pomocowych są specyficzną formą przychodów 
pokrywających w części bądź w całości ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty związane 
najczęściej z wydatkami inwestycyjnymi, które taka zewnętrzna pomoc ma za zadanie 
współfinansować. Moment, w którym są one postawione do dyspozycji zależy od warunków 
umowy i może polegać na prefinansowaniu (wypłata w postaci zaliczki lub przedpłaty) lub zwrocie 
poniesionych wcześniej wydatków. Tego rodzaju źródła finansowania mają wpływ na strukturę 
kapitału poprzez wynik finansowy, który jest jednak źródłem kapitału własnego o charakterze 
wewnętrznym. 

Źródłem finansowania długoterminowego mogą być rezerwy tworzone 
w przedsiębiorstwie. Stanowią one specyficzny rodzaj kapitałów obcych i są tworzone dla 
ubezpieczenia ryzyka wynikającego z bieżącej obsługi wszelkiego rodzaju płatności i zobowiązań25. 
Jednakże nie można ich traktować jak pierwotnego źródła finansowania, ponieważ pojawienie się 
rezerw w strukturze kapitału nie powiększa wartości, a jest jedynie formą jej transformacji. 

Jeszcze większy brak spójności między pojęciem źródeł finansowania a źródłami (strukturą) 
kapitału występuje w przypadku finansowania wewnętrznego. Bezspornym źródłem w tym 
zakresie jest zysk netto. Jednakże w niektórych publikacjach wymienia się nadwyżkę finansową, 
czyli sumę zysku netto i amortyzacji jako źródło kapitału. Amortyzacja poprzez swoją funkcję 
finansową26 jest narzędziem tworzenia funduszy przeznaczonych na zastąpienie części zużytych 

                                                                                                                              
20 Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 16. 
21 Ickiewicz J., Pozyskiwanie…, op. cit., s. 29. 
22 Ibidem, s. 30-31; Ostaszewski J., Źródła …, op. cit., s. 16, 18; Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego 
struktura, SGH, Warszawa 2008, s. 12. 
23 Grzywacz J., Kapitał …, op. cit., s. 12; Ickiewicz J., Pozyskiwanie…, op. cit., s. 30; Skowronek-Mielczarek A., 
Małe …, op. cit., s. 29. 
24 Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999, s. 65. 
25 Skowronek-Mielczarek A., Małe …, op. cit., s. 29-30. 
26 Amortyzacja spełnia również funkcję umorzeniową i kosztową. 
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aktywów nowymi inwestycjami. Jej właściwością jest przeciwdziałanie dekapitalizacji aktywów 
trwałych. Gromadzenie środków na funduszach amortyzacyjnych z reguły wyprzedza potrzeby 
odtworzeniowe, wobec czego niejednokrotnie część z nich może być wykorzystywana jako źródło 
finansowania bieżącej działalności27. Niemniej jednak tego rodzaju źródło finansowania nie może 
być utożsamiane ze źródłem (strukturą) kapitału, gdyż amortyzacja ze względu na swój specyficzny 
charakter odzwierciedla raczej krążenie wartości w przedsiębiorstwie, co w zakresie funkcji 
kosztowej jest realizowane poprzez przenoszenie zużycia majątku trwałego do kosztów 
całkowitych. 

Kolejnym niespójnym ze źródłami (strukturą) kapitału przykładem wewnętrznego 
finansowania jest sprzedaż zbędnych składników majątku i przyspieszenie rotacji aktywów 
obrotowych28. Należy je przede wszystkim traktować jako proces transformacji (przekształceń) 
majątku służący odzyskaniu środków pieniężnych z „zamrożonego” wcześniej kapitału w formie 
rzeczowej. Taką funkcję spełnia faktoring oraz forfaiting. 

Pojęcie „finansowanie wewnętrzne” jest często w literaturze przedmiotu utożsamiane 
z samofinansowaniem. Takie podejście wydaje się jednak błędne, gdyż według większości definicji 
samofinansowanie jest pojęciem węższym. Jednocześnie nie zdefiniowano jednoznacznie zakresu 
pojęciowego samofinansowania, gdyż niektórzy autorzy twierdzą, iż jest to finansowanie 
działalności z wszelkiego rodzaju przychodów, inni, że tylko ze środków własnych, bez dopływu 
zewnętrznego kapitału własnego i obcego. Według jeszcze innych opinii, pojęcie 
samofinansowania powinno się wiązać z wykorzystaniem nadwyżki finansowej29. W tym zakresie 
także występują rozbieżności, ponieważ J. Ostaszewski samofinansowanie utożsamia tylko 
z kapitalizacją zysków, bez uwzględniania amortyzacji nadając takiemu podejściu miano 
kapitałowego30. 

Należy stwierdzić, że literatura przedmiotu nie dostarcza jednolitego przedmiotowego 
zakresu pojęciowego źródeł finansowania. Nie daje również klarownej odpowiedzi na pytanie, 
dotyczące relacji źródeł finansowania w stosunku do źródeł (struktury) kapitału. Jednym z autorów 
zwracających na to uwagę jest A. Duliniec, która stwierdza jednoznacznie, że źródła kapitału są 
pojęciem węższym od źródeł finansowania przedsiębiorstwa31. 

3. Pierwotne i wtórne źródła finansowania 

Wobec braku w literaturze przedmiotu jednoznacznej definicji przedmiotowego zakresu 
pojęcia źródeł finansowania w odniesieniu do struktury kapitału (struktury finansowej), 
właściwym jest wprowadzenie nowej klasyfikacji, poprzez zastosowanie kryterium momentu 
postawienia ich do dyspozycji przedsiębiorstwa. W dużej mierze podział ten prowadzi do 
rozróżnienia tych źródeł finansowania, które utożsamiane są ze źródłami kapitału bezpośrednio 
odwzorowanymi w jego strukturze oraz tych, które się w niej nie znajdują, bądź ich udział i wpływ 
na wielkość tej struktury ma charakter pośredni. Pierwszą grupę można nazwać pierwotnymi 
źródłami finansowania, natomiast drugą – wtórnymi źródłami finansowania. 

Pierwotne źródła finansowania (Original Sources of Financing - OSF) to takie, które 
w wyniku określonych operacji gospodarczych stanowią nowe zasoby kapitału 
w przedsiębiorstwie, a tym samym powodują w każdym przypadku wzrost wartości sumy 
bilansowej. Ich pierwotny charakter przejawia się tym, że przedsiębiorstwo uzyskuje do nich 
dostęp po raz pierwszy, a więc podlegają pierwszemu zagospodarowaniu w zakresie struktury 
majątkowej. Ich charakterystyczną cechą jest również bezpośrednie odwzorowanie w strukturze 

                                                   
27 Skowronek-Mielczarek A., Małe …, op. cit., s. 26. 
28 Grzywacz J., Kapitał …, op. cit., s. 21; Skowronek-Mielczarek A., Małe …, op. cit., s. 27. 
29 Grzywacz J., Kapitał …, op. cit., s. 21-22; Ickiewicz J., Pozyskiwanie…, op. cit., s. 32-33. 
30 Stopa samofinansowania, a więc stopa zysku zatrzymanego jest różnicą między stopą zwrotu kapitału 
własnego, a stopą wypłaty dywidendy. Ostaszewski J., Źródła …, s. 16, 19. 
31 Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 37. 
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kapitału. Należą do nich: wpłaty na kapitał zakładowy (podstawowy), tj. emisja akcji, objęcie 
udziałów, wpłaty na kapitał zapasowy w formie nadwyżki emisyjnej, dopłaty do kapitału własnego 
jako zewnętrzne finansowanie własne oraz różnego rodzaju pożyczki, kredyty, dłużne papiery 
wartościowe (także o charakterze hybrydowym), leasing finansowy, zobowiązania wobec 
dostawców jako zewnętrzne finansowanie obce. 

Wtórne źródła finansowania (Secondary Sources of Financing - SSF) to takie, które 
w wyniku określonych operacji gospodarczych stanowią odzyskany kapitał w procesie 
przekształceń majątkowo-kapitałowych uprzednio zaangażowany w działalność jako pierwotne 
źródło finansowania, bądź są rodzajem finansowania pozabilansowego. Mogą powodować wzrost 
wartości sumy bilansowej, albo jej spadek, lub też brak zmian. Mogą być bezpośrednio 
odwzorowane w strukturze kapitału lub też wpływać na nią w sposób pośredni. Należą do nich: 
nadwyżka finansowa, rezerwy, leasing operacyjny, faktoring, forfaiting, sprzedaż zbędnych 
składników majątku rzeczowego lub finansowego. 

Występują takie źródła finansowania, które posiadają cechy zarówno pierwotnych, jak 
i wtórnych. Trudno je zatem jednoznacznie zakwalifikować do którejś z tych dwóch grup. Są to 
dotacje i subwencje oraz innego rodzaju środki z funduszy pomocowych. Z jednej strony mogą 
mieć charakter pierwotnego zasilania w kapitał w postaci prefinansowania, natomiast z drugiej 
strony oddziałują na strukturę kapitału w sposób wtórny, poprzez wynik finansowy, zwiększając 
każdorazowo sumę bilansową. Nie są zatem bezpośrednio odwzorowane jako oddzielny składnik 
struktury kapitału. Dlatego też można je zakwalifikować do quasi-wtórnych źródeł finansowania 
(Quasi-Secondary Sources of Financing - QSSF). 

Charakterystyczne cechy pierwotnych, wtórnych i quasi-wtórnych źródeł finansowania, 
poprzez ich wpływ na sumę bilansową oraz odwzorowanie w strukturze kapitału (strukturze 
finansowej) przedstawiono w tabeli 1. 

 Tabela 1. Zestawienie charakterystycznych cech pierwotnych, wtórnych i quasi-wtórnych źródeł finansowania 

Rodzaj źródeł 
finansowania 

Wpływ na wartość  
sumy bilansowej 

Odwzorowanie w 
strukturze kapitału 

Przykłady źródeł finansowania 

Pierwotne wzrost bezpośrednie 

– emisja akcji (objęcie udziałów) 

– wpłaty na kapitał zapasowy w formie 
nadwyżki emisyjnej 

– dopłaty do kapitału własnego 

– pożyczki, kredyty 

– dłużne papiery wartościowe 

– leasing finansowy 

– zobowiązania wobec dostawców 

Wtórne 
wzrost 
spadek 

brak zmian 

bezpośrednie 
pośrednie 

– zysk netto 

– amortyzacja 

– rezerwy 

– leasing operacyjny 

– faktoring 

– forfaiting 

– sprzedaż zbędnych składników 
majątku 

Quasi-wtórne wzrost pośrednie 
– dotacje i subwencje 

– środki z funduszy pomocowych 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wnioski 

Podjęcie próby usystematyzowania terminologii zagadnień dotyczących pojęcia struktury 
kapitału i struktury finansowej oraz przedmiotowego zakresu źródeł finansowania wynikało 
z analizy porównawczej literatury przedmiotu, która nie wypracowała w tym zakresie 
jednorodnych definicji. W związku z tym sformułowano następujące wnioski: 

1. W literaturze przedmiotu brak jest jednorodnej definicji pojęcia struktury kapitału. Można 
zasadniczo rozróżnić dwa podejścia, według których albo struktura kapitału odzwierciedla 
udział kapitału własnego i obcego, jako źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa, 
czyli jest utożsamiana z pasywną stroną bilansu, albo stanowi tylko jej część. 

2. Pojęcie źródeł finansowania nie ma jednoznacznego odniesienia do struktury kapitału 
(struktury finansowej). Raz są one traktowane jako synonimy, innym razem prezentowany 
jest rozszerzony, przedmiotowy zakres pojęcia źródeł finansowania obejmujący takie jego 
rodzaje, które nie mają bezpośredniego odwzorowania w strukturze kapitału. 

3. W celu usystematyzowania zróżnicowanego podejścia do przedmiotowego zakresu pojęcia 
źródeł finansowania w kontekście struktury kapitału (struktury finansowej) 
zaproponowano nową klasyfikację, poprzez zastosowanie kryterium momentu postawienia 
źródeł finansowania do dyspozycji przedsiębiorstwa. Wprowadzono pojęcie pierwotnych 
źródeł finansowania dla tych, które podlegają pierwszemu zagospodarowaniu w zakresie 
struktury majątkowej oraz wtórnych źródeł finansowania, czyli takich, które odzyskiwane 
są z wcześniej zaangażowanego kapitału w formie rzeczowej lub finansowej. Cechą 
różnicującą jest także bezpośrednie lub pośrednie odwzorowanie w strukturze kapitału 
(strukturze finansowej). Pozostałe źródła finansowania, posiadające zarówno cechy źródeł 
pierwotnych, jak i wtórnych, określono mianem quasi-wtórnych źródeł finansowania. 

4. Wprowadzenie nowej klasyfikacji źródeł finansowania poprzez zastosowanie kryterium 
momentu postawienia ich do dyspozycji przedsiębiorstwa nie podważa dotychczas 
stosowanych, ale umożliwia zwrócenie szczególnej uwagi na relacje zachodzące między 
zróżnicowanymi źródłami finansowania, a strukturą kapitału przedsiębiorstwa. 
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Streszczenie: W artykule omówiono sytuację finansową oraz obciążenia fiskalne przedsiębiorstw 
działających na rynku niskiego hazardu. Okres badań obejmował lata 2003-2007. Niski hazard był 
najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku hazardu w Polsce. Największym 
zainteresowaniem podmiotów cieszyły się gry na automatach o niskich wygranych. Wzrost 
zryczałtowanej stawki podatku od gier nie wpłynął hamująco na proces rejestracji automatów oraz 
wysokość obrotów osiąganych z tej działalności. Rzeczywiste obciążenia podatkowe zwiększyły się 
zarówno w przypadku podatku od gier, jak również podatku CIT. 

Słowa kluczowe: działalność hazardowa, obciążenia podatkowe rynku niskiego hazardu. 

Wstęp 

Rozwój gier urządzanych na automatach o niskich wygranych (ANW) zwanych potocznie 
„niskim hazardem” obserwujemy od 2003 r., w którym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 poz. 27, z późn. zm.) wprowadzono nowy rodzaj 
gier nazwany „grami na automatach o niskich wygranych”. Ustawa ta określiła możliwości 
urządzania i prowadzenia działalności w tym zakresie. Jednocześnie wydane zostały 
rozporządzenia, które regulowały wiele kwestii związanych z działalnością podmiotów na rynku 
niskiego hazardu. Przy każdej nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie 
opodatkowania gier na ANW dochodziło do ożywionej dyskusji na temat sposobów 
opodatkowania tego segmentu rynku w kontekście zastosowania właściwej stawki podatku. 
Wielkim zaskoczeniem dla branży było wprowadzenie zakazu urządzania gier na wszelkich 
automatach z elementami losowości poza kasynami1.  

Cel i metody badań 

Celem artykułu było określenie sytuacji finansowej oraz obciążeń fiskalnych 
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku niskiego hazardu w Polsce. Badaniem objęto wszystkie 
podmioty prowadzące działalność na rynku niskiego hazardu w latach 2003-2007. Główną metodą 
przyjętą do realizacji postawionego celu była analiza danych rzeczywistych firm tego sektora. 
Wykorzystano podstawowe materiały źródłowe pochodzące z Ministerstwa Finansów oraz dane 
i informacje znajdujące się w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) i Wojewódzkich Urzędach 
Statystycznych. Skorzystano zarówno z ogólnie dostępnych danych statystyki masowej, jak 
i danych finansowo-ekonomicznych, przygotowanych na podstawie składanych do GUS-u 
formularzy sprawozdań bilansowych F-01 i F-02. Zebrany materiał został uporządkowany, 
wyselekcjonowane, sklasyfikowany i pogrupowany na grupy tematyczne, z których jedna 
dotyczyła ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw prowadzących gry niskowygraniowe, druga 
zaś obciążeń podatkowych tego segmentu rynku. Zebrany materiał oraz dane źródłowe zostały 
przetworzone metodą analizy opisowej, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych. 
Dane źródłowe poddane zostały analizie tabelarycznej. W artykule posłużono się metodą 
wnioskowania dedukcyjnego, tj. formułowania ogólnych twierdzeń w oparciu o dorobek teorii 
i analizę zagadnień.  

                                                   

1 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 
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Ogólna sytuacja branży niskiego hazardu 

W lata 2003-2007 najdynamiczniej rozwijający się segment rynku hazardu w Polsce był 
rynek niskiego hazardu. Nawet podwyższenie w późniejszym okresie tj. od 2008 r. zryczałtowanej 
stawki podatku od gier na automatach o niskich wygranych o 44%, tj. ze 125 euro do 180 euro nie 
wpłynęło hamująco, zarówno na proces rejestracji automatów, jak i również na wysokość obrotów 
osiąganych z tej działalności2. Zaobserwowano także znaczącą modernizację już istniejącego 
(zarejestrowanego) parku automatów. 

Na zarejestrowanych w 2004 r. 10 309 automatów o niskich wygranych, eksploatowanych 
było 6 852 automatów3 (tabela 1). W 2005 r. liczby te wynosiły odpowiednio 24 548 i 11 896 
automatów4. W kolejnych latach odnotowano dalsze znaczące zwiększenia zarówno liczby 
rejestrowanych, jak i eksploatowanych automatów. Różnice jakie uwidaczniały się pomiędzy liczbą 
rejestrowanych oraz eksploatowanych automatów obrazowały faktyczną liczbę automatów, jaka 
pozostawała w dyspozycji podmiotów, które w sposób tylko od nich zależny mogły być 
eksploatowane. Ponadto uwidocznił się wzrost wydawanych przez właściwe organy decyzji 
zezwalających na prowadzenie tej działalności, czego przykładem są dane źródłowe zamieszczone 
w rocznych raportach, z których wynika, że na koniec 2004 r. wydanych było 141 zezwoleń na 
13 354 punkty gry na automatach o niskich wygranych, na koniec 2005 r. w obiegu prawnym było 
202 decyzje na 18 381 punktów natomiast na koniec 2006 r. decyzji tych było 267 i obejmowały 
one 23 730 punktów5. Liczby zarejestrowanych automatów oraz punktów gier ujętych 
w zezwoleniach wskazały potencjalne możliwości podmiotów na zwiększenie obrotów 
z prowadzonej działalności.  

Tabela 1. Liczba punktów gry oraz eksploatowanych automatów o niskich wygranych  

Lata  
Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 

Zmiana  
2007-2004 

Liczba uruchomionych 
punktów gry na ANW 206 4884 9675 14050 18372 376 

Liczba 
eksploatowanych 
automatów ANW 

329 6852 11896 18950 27746 172 

Źródło: Opracowanie własne.  

Wykorzystywały one tylko w części swój potencjał do generowania przychodów. W 2006 r. 
9680 punktów gier na automatach o niskich wygranych nie została uruchomiona. Często 
spowodowane to było przesunięciem w czasie, który niezbędny był na załatwienie wszystkich 
niezbędnych formalności związanych m.in. z koniecznością uzyskania świadectw zawodowych 
przez pracowników obsługujących punkty gier. 

Rynek „niskiego hazardu” w znaczącym stopniu miał wpływ na poziom dochodów 
budżetowych państwa. Roczna kwota dochodów budżetowych generowanych przez rynek 
niskiego hazardu w okresie od 2003 r. uzależniona była od rosnącej zryczałtowanej stawki 
podatku, kursu euro w oparciu, o który obliczana była zryczałtowana stawka podatku od gier oraz 

                                                   
2 Z ostatniego raportu dot. Informacji o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych za 2008 r. wynika, że 
branża niskiego hazardu wygenerowała podatek od gier w wysokości 295 mln zł, 
3 Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2004 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 
2005, 
4 Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2005 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 
2006,  
5 Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier, Ministerstwo Finansów. 
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od liczby eksploatowanych automatów. Na koniec 2007 r. przychody ze sprzedaży tych gier 
wyniosły 4 931 mln zł i stanowiły blisko 41,2% łącznych przychodów generowanych przez cały 
rynek hazardu (11 965 mln zł). Podatek od gier z tego sektora osiągnął poziom 155 mln zł, co 
stanowiło 13,9% udziału w podatku z całego rynku (1 110 mln zł)6.  

Wprowadzone zmiany w zakresie opodatkowania powinny uwzględniać ewentualny wpływ 
na sytuację finansową, przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku hazardu. W przypadku 
działalności prowadzonej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych rosnąca stawka 
opodatkowania z 50 euro w 2003 r. do 180 euro (wprowadzono od 2008 r.) w żaden zauważalny 
sposób nie miała wpływu na wysokość przychodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych, na co mogły by wskazywać zwiększone koszty uzyskania przychodów, 
rzutujące na obniżenie podstawy opodatkowania (tabela 5).  

Opodatkowanie sektora gier na automatach o niskich wygranych zryczałtowaną stawką 
podatku od gier uważane było przez pozostałe sektory rynku hazardu za zbyt uprzywilejowane. 
W szczególności gdy weźmie się pod uwagę sektor gier urządzanych w kasynach oraz w salonach 
gier na automatach. Udział podatku ryczałtowego w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych 
z jednego automatu zainstalowanego w salonie gier na automatach w 2005 r. wyniósł 11,5%, 
a w przypadku automatów o niskich wygranych zainstalowanych w punktach gier na automatach 
o niskich wygranych 4,1%7. Wzrost zryczałtowanej stawki podatku od gier płaconej od jednego 
eksploatowanego automatu o niskich wygranych zmniejszał dysproporcję w zakresie 
opodatkowania tych dwóch sektorów gier. 

Charakterystyka podmiotów działających na rynku niskiego hazardu 

Działalność hazardowa w Polsce, w tym również i urządzanie gier na automatach o niskich 
wygranych, prowadzona była wyłącznie w formie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcjonariuszami 
(udziałowcami) spółek prowadzących ww. działalność mogły być osoby prawne lub spółki nie 
mające osobowości prawnej, których siedziba znajdowała się na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego [art. 5 ustawy o grach 
i zakładach wzajemnych]. Do gier niskohazardowych zaliczane są gry na automatach o niskich 
wygranych, gdzie wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, 
a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro [art. 
2 ust. 2b ustawy o grach i zakładach wzajemnych]. W związku z faktem, iż gry na automatach 
o niskich wygranych wprowadzone zostały do katalogu gier z dniem 15 czerwca 2003 r. 
znowelizowaną ustawą o grach i zakładach wzajemnych, dane z tego segmentu rynku możliwe 
były do ustalenia dopiero od połowy 2003 r. i były niepełne.  

W 2003 roku, w oparciu o uzyskane zezwolenia, działalność prowadziło łącznie 23 
podmioty z czego tylko 4 związane były z niskim hazardem (tabela 2). Zmiana liczby podmiotów 
podejmujących działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych pokazuje, że jest to 
najdynamiczniej rozwijający się sektor gier. Liczba podmiotów angażujących się w tę działalność 
rosła z każdym rokiem. W 2004 roku nastąpił ponad 5-krotny jej wzrost. Kolejne dwa lata świadczą 
o dużym zainteresowaniu tym sektorem jednakże zauważalna była stopniowa stabilizacja tego 
rynku. W 2007 r. 45 podmiotów urządzało gry niskowygraniowe. Udział podmiotów z rynku 
niskiego hazardu w rynku ogółem wyniósł 68,1%. 

                                                   
6 Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2007 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 
2008. 
7 Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej, Wydział Polityki Gier. 
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Tabela 2. Liczba podmiotów działających na rynku hazardu w Polsce 

Wyszczególnienie Lata   Dynamika  
(rok poprzedni = 100) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
Podmioty urządzające gry 
zaliczane do tzw. niskiego 
hazardu NH 

 
4 

 
21 

 
32 

 
44 

 
45 

 
525,0 

 
152,3 

 
137,5 

 
102,2 

Łączna liczba podmiotów 
na rynku hazardu 

23 42 54 63 66 182,6 128,5 116,6 104,7 

Udział podmiotów z 
rynku NH w rynku 
ogółem w % 

17,3 50,0 59,2 69,8 68,1 289,0 118,4 117,9 97,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

W latach 2004-2007 przychody ze sprzedaży gier na automatach o niskich wygranych 
wzrosły 14,2 krotnie z poziomu 347 mln zł do 4.931 mln zł (tabela 3). 

Tabela 3. Przychody oraz wygrane na rynku niskiego hazardu 

Lata 
Dynamika  

(rok poprzedni = 100) 

2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Wyszczególnienie 

mln zł mln zł mln zł mln zł % % % 

Przychody 347,3 1 350,0 2 417,5 4 931,4 388,7 179,1 204,0 

Wygrane 242,0 985,0 1 755,0 3 627,0 407,0 178,2 206,6 

Udział wygranych w 
przychodach  
w % 

69,6 72,9 72,5 73,5 104,3 99,4 101,4 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najwyższy wzrost przychodów nastąpił w 2005 r., gdzie dynamika wzrostu w stosunku do 
2004 r. kształtowała się na poziomie 388,7%. Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost 
wygranych. Ich wysokość w 2007 r. ustalona na poziomie 3 927,0 mln zł stanowiła 69,6% udział 
w przychodach. Świadczy to o tym, że zainteresowanie klienta tym rodzajem gier determinowane 
było dużą częstotliwością wygranych. W 2006 r. nastąpiło obniżenie przyrostu wartości zarówno 
przychodów jak i wygranych w stosunku do pozostałych lat. Ponadto miał miejsce wyraźny spadek 
dynamiki wskaźnika wygranych . 

Podmioty działające w branży ANW w ciągu całego analizowanego okresu wykazywały zysk 
na sprzedaży usług w granicach od 15 mln zł (2004 r.) do 389 mln zł (2007 r.), (tabela 4). 

Tabela 4. Zysk na rynku niskiego hazardu (mln zł) 

Lata 
Dynamika  

(rok poprzedni = 100) Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Zysk na sprzedaży 0 15 51 114 389 0 337 226 341 

Zysk z całokształtu 
działalności 

-1 9 39 75 165 -807 454 193 219 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Rosnąca dynamika zmian zysku na sprzedaży wskazywała na opłacalność tej działalności. 
Branża gier na automatach o niskich wygranych w każdym roku wykazywała dodatni wynik 
finansowy z całokształtu prowadzonej działalności. 

Obciążenia sektora niskiego hazardu 

Działalność spółek na rynku hazardu podlegała miedzy innymi obowiązkowi podatkowemu 
w zakresie podatku od gier. W przypadku gier na automatach o niskich wygranych 
w analizowanym okresie płacony był miesięczny podatek od gier w formie ryczałtowej od każdego 
automatu. Wysokość podatku była zróżnicowana, ustalona kwotowo w euro na każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2003 r. W 2003 r. podatek wynosił równowartość 50 euro, zaś 
w kolejnych latach następował jego coroczny wzrost o 25 euro, przy czym w 2007 r. wysokość 
podatku została ustalona na poziomie z 2006 r., tj. w równowartości 125 euro.  

Podatek ryczałtowy nie był jednak jedynym obciążeniem podatkowym branży niskich 
wygranych. Na rynku niskiego hazardu oprócz podmiotów będących operatorami urządzeń do gry 
(bezpośrednio związanych z rynkiem hazardu poprzez uzyskane zezwolenia na organizowanie 
i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych), działały również i inne. Były to podmioty 
sprzedające automaty jak również firmy je konserwujące oraz właściciele punktów gier, w których 
te automaty były lokalizowane. Większość z nich podlegała opodatkowaniu nie tylko podatkiem 
dochodowym, ale byli oni również płatnikami podatku VAT. Ponadto oprócz typowych obciążeń 
podatkowych branża niskiego hazardu wnosiła do budżetu państwa opłaty za wydane zezwolenia 
oraz przeprowadzone egzaminy i otrzymane świadectwa zawodowe. Poziom tych opłat był 
zróżnicowany i kształtował się w przedziale od 1,8 mln zł do 7 mln zł8. 

Zauważalna była wyraźna tendencja wzrostowa zarówno dla podatku od gier, jak również 
podatku CIT płaconego przez przedsiębiorstwa działające na rynku niskiego hazardu. Dynamika 
wzrostu podatku od gier była malejąca w kolejnych latach, jednakże w 2007 r. nastąpił 11 krotny 
jego wzrost w porównaniu do roku 2004 (tabela 5).  

Tabela 5. Wybrane przychody budżetowe uzyskiwane z działalności rynku niskiego hazardu – podmioty 
posiadające koncesję na prowadzenie gier 

Lata 

2004 2005 2006 2007 
Zmiana 07/04 

Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 

Podatek od gier 14,0 86,1 56,0 84,5 114,0 85,6 155,0 77,8 141,0 1 107,1 

podatek dochodowy 
CIT 

2,3 13,9 10,3 15,5 19,1 14,4 44,1 22,2 41,9 1 960,9 

Razem przychody 
budżetowe 

16,3 100,0 66,3 100,0 133,1 100,0 199,1 100,0 182,9 1 225,4 

Źródło: Opracowanie własne.  

W tym samym okresie podatek dochody wzrósł z 2 mln zł do 44 mln zł. Udział podatku 
w łącznych przychodach budżetowych wyniósł 22,2%. Działalność hazardowa nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże podatek ten płacony był przez inne 
firmy, które nie były bezpośrednimi organizatorami gier. Bez ich udziału nie byłoby możliwe 
skuteczne oferowanie gier niskowygraniowych.  

Przy oszacowaniu całkowitych przychodów budżetowych generowanych przez branżę 
niskiego hazardu uwzględniono następujące założenia: 

                                                   

8 Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej, Wydział Egzaminów i Rejestracji Automatów do Gier. 
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 wartość umów podpisanych z właścicielami punktów gier, gdzie wstawiane były 
automaty. Wartość umów jest określana najczęściej jako procent od deklarowanych 
przychodów z automatu (przychody – wygrane). Jest ona trudna do określenia ponieważ 
zależy od indywidualnych negocjacji umowy. Z informacji zamieszczanych przez IBnGR 
wynika, że średnia wartość umów kształtowała się na poziomie 38% deklarowanych 
przychodów z automatów;  

 wartość umów zawartych z firmami konserwującymi i serwisującymi automaty. 
Określana najczęściej jako połowa wartości umów zawieranych z właścicielem punktu; 

 w przypadku właścicieli punktów gdzie wstawiane były automaty niskowygraniowe ANW 
oraz firm serwisujących je wartość zawartych umów, po ich zrealizowaniu tworzy 
przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT lub PIT, zgodnie 
z obowiązującymi stawkami. W analizowanym okresie przyjęta została do szacunków 
podstawowa stawka podatku w wysokości 19%; 

 kwota umów zawierająca podatek VAT ze stawką podstawową 22%. 
Przy takich założeniach, dla przychodów osiąganych z jednego automatu na poziomie 3000 

zł, wartość umowy określana jest na kwotę 1140 zł brutto. W kwocie tej zawarty jest podatek VAT 
22% = 205,57 zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego w wysokości 19% zysk właściciela punktu 
wynosi 756,89 zł. Łączne obciążenia budżetowe winny uwzględniać kwotę podatku 
ryczałtowanego płaconego przez podmiot organizujący gry oraz podatek dochodowy i podatek od 
towarów i usług płacony zarówno przez organizatora jak również podmioty współpracujące. 
Agregacja przedstawionych uwarunkowań daje możliwość oszacowania łącznych przychodów 
budżetowych państwa z tytułu działalności branży niskiego hazardu. Biorąc pod uwagę rzeczywiste 
dane dotyczące przychodów deklarowanych przez branżę, rzeczywisty poziom podatku od gier 
oraz oszacowany w części poziom podatku dochodowego i podatku od towarów i usług całkowite 
przychody budżetowe państwa w poszczególnych latach zostały zaprezentowane w tabeli 6.  

Branża niskiego hazardu charakteryzowała się wysoką dynamiką wzrostu wszystkich 
obciążeń podatkowych. Spowodowane to było w głównej mierze rosnącą w kolejnych latach liczbą 
eksploatowanych automatów oraz szybkim tempem wzrostu przychodów deklarowanych 
z automatów. 12,3 krotny wzrost obciążeń w ciągu czterech lat pozwolił na wygenerowanie na 
koniec 2007 r. wpływów budżetowych w kwocie 449 mln zł.  

Tabela 6. Przychody budżetowe generowane przez wszystkie podmioty bezpośrednio i pośrednio związane z 
branżą automatów 

Lata 

2004 2005 2006 2007 Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł % mln zł % mln zł % 

Podatek od gier  14,0 38,4 56,0 41,1 114,0 43,8 155,0 34,5 

Podatek dochodowy 
PIT/CIT 

11,6 31,8 42,7 31,3 77,9 30,0 159,9 35,6 

Podatek VAT 10,8 29,7 37,5 27,5 68,1 26,2 134,1 29,9 

Łączne przychody 
budżetowe 

36,4 100,0 136,2 100,0 260,0 100,0 449,0 100,0 

Źródło: Obliczenia własne.  

Podatek od gier płacony w formie ryczałtu stanowił najwyższą wartościowo kategorię 
źródeł wpływów podatkowych. Największy 43,8% udział podatku w łącznych obciążeniach 
budżetowych wystąpił w 2006 r.  
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Porównanie łącznej kwoty podatków obciążających branżę niskiego hazardu z kwotą 
deklarowanych przychodów z automatów o niskich wygranych daje możliwość określenia 
efektywnej stopy opodatkowania branży ANW (tabela 7).  

Tabela 7. Efektywna stopa opodatkowania branży ANW  

Lata 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 

Deklarowane przychody (mln zł) 105,3 365,0 662,5 1304,4 

Łączne przychody budżetowe (mln zł) 36,4 136,2 260,0 449,0 

Efektywna stopa opodatkowania (%) 34,6 37,3 39,3 34,4 

Źródło: Obliczenia własne.  

Efektywna stopa opodatkowania branży ANW w ciągu czterech lat była zróżnicowana 
i kształtowała się w przedziale od 34,4% do 39,3%. Najwyższą efektywnością opodatkowania 
charakteryzował się 2006 r. Wówczas stopa opodatkowania wyniosła 39,3%. Najniższy wskaźnik, 
niższy o 5 pkt % w stosunku do 2006 r., osiągnięty został w 2007 r.  

Wnioski 

W artykule przedstawiono sytuację finansową oraz obciążenia fiskalne przedsiębiorstw 
działających na rynku niskiego hazardu. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano 
następujące wnioski: 

1. Branża niskiego hazardu cieszyła się największym zainteresowaniem wśród podmiotów 
działających na rynku hazardu w Polsce. Spośród 66 spółek działających w 2007 r., 45 
urządzało gry zaliczane do tzw. niskiego hazardu. 

2. Rynek niskiego hazardu był najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku hazardu. 
Wzmocnił tempo wzrostu całego sektora gier i zakładów wzajemnych. Wzrost 
zryczałtowanej stawki podatku od gier na automatach o niskich wygranych nie wpłynął 
hamująco na proces rejestracji automatów oraz wysokość obrotów osiąganych z tej 
działalności.  

3. Rzeczywiste obciążenia podatkowe zwiększyły się zarówno w przypadku podatku od gier, 
jak również podatku CIT, w związku z czym łączne przychody budżetu państwa 
wynikające z działalności branży systematycznie rosły i na koniec 2007 r. wyniosły 449 
mln zł. Efektywna stopa opodatkowania branży ANW w ciągu czterech lat była 
zróżnicowana i kształtowała się w przedziale od 34,4% do 39,3%. 
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Ułatwienia odpraw celnych dla przedsiębiorców jako element zwiększający 
dochody budżetowe państwa  

Streszczenie: W niniejszym artykule określono poziom wpływów z ceł i podatków uzyskanych od 
towarów zgłoszonych z zastosowaniem procedury uproszczonej, które mają coraz większe 
znaczenie w należnościach celno-podatkowych pobieranych przez Służbę Celną. Wskazano, że 
najczęściej procedury uproszczone dotyczyły wywozu, tranzytu oraz procedury dopuszczenia do 
obrotu. Przedstawiono, że instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO jest dynamicznie 
rozwijającą się formą uproszczeń w zakresie obrotu towarów u polskich przedsiębiorców. 
Omówiono również zagadnienia z zakresu stosowania ustawy o VAT w imporcie towarów 
i ograniczenia jakie w niej obowiązują dla stosowania procedury uproszczonej. 

Słowa kluczowe: cło, należności celno-podatkowe, procedury uproszczone. 

Wstęp 

Rynek wewnętrzny w obszarze unii celnej zapewnia swobodny przepływ towarów 
pochodzących z poszczególnych państw członkowskich, jak również towarów z państw trzecich, 
które przekroczyły granicę celną UE i tym samym zostały dopuszczone na obszar celny UE [Barcz 
2003, s. 45].  

Polska będąc uczestnikiem unii celnej działa w oparciu o wspólne przepisy celne, którego 
nadrzędną regulacją jest Wspólnotowy Kodeks Celny, określający warunki handlu między 
Wspólnotą w państwami Trzecimi. Oprócz przepisów wspólnotowych w materii prawa celnego 
funkcjonują regulacje krajowe, które w oparciu o przepisy wspólnotowe dają szereg delegacji 
państwom członkowskim, umożliwiającym swobodne kształtowanie wybranych zagadnień 
celnych. 

Pomimo, iż poszczególne państwa członkowskie mają swobodę w określeniu zasad 
organizacji administracji celnej, wspólną ich cechą jest przyjęta misja, która ma na celu 
wprowadzanie procedur uproszczonych, przy dokonywaniu odpraw celnych przez 
przedsiębiorców. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zarówno organy celne, jak i przedsiębiorcy 
zmierzają do ochrony zasad uczciwej konkurencji, wysokiej jakości i szybszych odpraw celnych 
[Walczak 2008, s. 77]. 

Jednym z głównych zadań administracji celnej każdego państwa członkowskiego jest pobór 
ceł i podatków pośrednich. W oparciu o wewnętrzne regulacje prawne może ona zachęcać do 
odpraw celnych w poszczególnych państwach członkowskich i pozyskać 25% wpływów z cła, gdyby 
towary importowane zostały dopuszczone do obrotu przez poszczególne organy celne krajów 
członkowskich.  

Ułatwienia w zakresie stosowania procedury uproszczonej, instytucja upoważnionego 
przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) czy liberalizacja przepisów z zakresu podatku 
VAT od importu towarów mogą zachęcić przedsiębiorców do odpraw celnych z wykorzystaniem 
polskiego obszaru celnego.  

Cel i metody badań 

Celem opracowania jest określenie zakresu stosowania procedur uproszczonych oraz ich 
znaczenia w obrocie gospodarczym w wymianie handlowej. Wskazując na ich udział we 
wypływach z ceł i podatków od towarów zgłoszonych przy wykorzystaniu tej procedury. Poddano 
charakterystyce instytucję upoważnionego przedsiębiorcy AEO oraz zwrócono uwagę na bariery 
związane ze stosowaniem procedury uproszczonej w oparciu o obowiązujące przepisy VAT 
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w imporcie towarów. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Biuletynów 
Służby Celnej z lat 2006-2009 z zastosowaniem metody statystyki opisowej oraz na podstawie 
ustawy o podatku od towarów i usług.  

Procedury uproszczone i ich zastosowanie  

Procedury uproszczone reguluje art. 76 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Celny1, jak również przepisy 
rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r., wprowadzające przepisy 
wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego2 w art. 253-289.  

Procedury uproszczone są stosowane w Polsce od 12 lat i są instytucją prawa celnego, 
która została ustanowiona w celu usprawnienia i ułatwienia czynności niezbędnych do objęcia 
towarów procedurą celną [Janke 2004, s. 236]. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem 
uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem. Regulacja jest 
ważna dla przedsiębiorców oraz agencji celnych, mogących ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na 
stosowanie procedury uproszczonej [Gad 2010, s. 46]. Przepisy regulujące te procedurę z biegiem 
lat uległy licznym zmianom, które prowadzą generalnie do liberalizacji regulacji prawnych.  

Ostatnia przeprowadzona nowelizacja w zakresie stosowania procedury uproszczonej 
obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Wprowadziła jednolite wnioski o pozwolenie na procedurę 
uproszczoną dla wszystkich krajów członkowskich UE. W ten sposób uzyskuje się jedno 
pozwolenie na wszystkie procedury w ramach procedury uproszczonej. Oznacza to, że wydawane 
pozwolenia będą zintegrowane, czyli jedno wydawane pozwolenie będzie dotyczyło np. 
wszystkich pozwoleń przywozowych lub też wywozowych. W jednym pozwoleniu będą mogły być 
też zawarte połączone uregulowania np. dla przedstawicielstwa oraz występowania we własnym 
imieniu. Istotną zmianą jest również wprowadzenie możliwości ubiegania się o stosowanie 
procedury uproszczonej dla przedstawiciela bezpośredniego. Jednakże istnieje tutaj konieczność 
przedstawiania organowi celnemu wykazów firm, które będą obsługiwane przez agencję celną, 
która działa w takim przedstawicielstwie. Wprowadzono też dodatkowe obostrzenia dla tzw. 
„młodych firm”, które prowadzą działalność w okresie krótszym niż 3 lata. W pierwszym roku po 
wydaniu pozwolenia firmy te podlegają ścisłej kontroli (odmowa poddania się weryfikacji jest 
przesłanką do odebrania pozwolenia). 

Pewnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, którzy otrzymali przed 1 stycznia 2009 r. 
pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej jest ich weryfikacja czy posiadacz pozwolenia 
spełnia nowe wymogi stawiane podmiotom ubiegającym się o procedurę uproszczoną. Po 
sprawdzeniu pozwolenie zostaje wydane na nowo – zgodnie z nowymi wymogami (zostaje nadany 
nowy numer pozwolenia). Ponowna ocena istniejących już pozwoleń będzie następować 
sukcesywnie w ciągu najbliższych 3 lat.  

Systematycznie wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców procedurą uproszczoną i ma to 
też odzwierciedlenie we wpływach budżetowych z tytułu ceł i innych podatków pobieranych przez 
służbę celną w wyniku jej stosowania. W roku 2009 wpływy do budżetu w wyniku stosowania 
procedury uproszczonej wyniosły ponad 5,6 mln zł i jest to wzrost w stosunku do roku 2008 
o 23,6%. W roku 2006 wpływy te wyniosły zaledwie 2,7 mln zł. Udział wpływów z ceł i podatków 
od towarów zgłoszonych z zastosowaniem procedury uproszczonej do wpływów z ceł i podatków 
ogółem w roku 2009 wyniósł 7,4% (rys. 1). 

                                                   
1 Dz.Urz.WE L 302 z 19.10.1992 r. z późn.zm. 
2 Dz.Urz. UE L 253 z 11.10.1993 r. z późn.zm. 
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Rysunek 1. Wpływy z ceł i podatków od towarów zgłoszonych w procedurach uproszczonych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyny Służby Celnej. 

W latach 2005-2009 wydano 2840 pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej przy 
obejmowaniu towarów przeznaczeniem celnym (w zależności od rodzaju przeznaczenia 
i procedury celnej). Najwięcej pozwoleń (959) wydano na stosowanie procedur uproszczonych do 
procedury wywozu i stanowi to 33,8% ogólnej liczy pozwoleń w tym okresie. Ponad 870 pozwoleń 
wydano do procedury tranzytu, a 578 do procedury dopuszczenia do obrotu co stanowi 20,4% 
udział w poszczególnych rodzajów pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych 
(rysunek 2). 
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Rysunek 2. Udział poszczególnych rodzajów pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyny Służby Celnej. 
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Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje instytucja pojedynczego pozwolenia SASP (Single 
Authorisation for Simplified Procedures), która jest nowym rodzajem pojedynczych pozwoleń na 
stosowanie procedury uproszczonej, udzielana podmiotom przez dwie administracje celne 
różnych krajów UE. Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej pozwala 
podmiotom gospodarczym na uzyskanie w jednym z Państw Członkowskich pozwolenia 
obejmującego wszystkie transakcje importowe lub eksportowe dokonywane w procedurze 
uproszczonej na obszarze innych uczestniczących w realizacji pozwolenia Państw Członkowskich. 
Pozwala to przedsiębiorcom na scentralizowanie księgowości i płatności należności celnych dla 
wszystkich transakcji w jednym z krajów UE wydającym pozwolenie, choć fizycznie przedstawienie 
towarów odbywać się będzie w innym Państwie Członkowskim3. 

W przypadku stosowania pojedynczego pozwolenia SASP, należności w postaci podatku 
VAT pozostają w kraju gdzie prowadzona jest księgowość, a cło wpływa do budżetu Państwa 
Członkowskiego, w którym było dokonane zgłoszenie celne. Od momentu wprowadzeniu 
procedury do Polski wpłynęły dwa wnioski na SASP z Holandii, ale żaden z nich nie spełniał 
warunków, obecnie polska administracja celna oczekuje na wniesienie poprawek w tych 
wnioskach. 

Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej a świadectwa AEO  

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji 
upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator), który może posiadać jeden 
z trzech rodzajów świadectw:  

 świadectwa AEO - uproszczenie celne (AEOC), dla przedsiębiorców wnioskujących 
o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych, 

 świadectwo AEO – bezpieczeństwo i ochrona (AEOS), przewidziane głównie dla 
przedsiębiorców, którzy dokonują w imieniu swoich klientów przewozu i transportu 
towarów oraz zainteresowanych szybkimi dostawami towarów. Pozwala to korzystać 
z ułatwień w kontroli celnej z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, 

 świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona (AEOF), dla 
przedsiębiorców zainteresowanych zarówno uproszczeniami celnymi, jak i ułatwieniami 
przy obrocie towarowym. 

Status AEO może zostać udzielony każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na 
obszarze celnym Wspólnoty, który przestrzega wymogów celnych. Posiada odpowiedni system 
zarządzania ewidencjami handlowymi z wyodrębnioną ewidencją transportu, dzięki której 
możliwe jest przeprowadzenie właściwej kontroli celnej. Podmioty te winny posiadać wdrożone 
odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony oraz posiadać udokumentowaną wypłacalność. 

Posiadacz świadectwa AEO korzysta z następujących ułatwień: 
 podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych oraz kontroli 

dokumentów, 
 w przypadku wytypowania do kontroli jest powiadomiony o niej wcześniej niż 

przedsiębiorcy, a podczas kontroli jest traktowany priorytetowo (posiadacz świadectwa 
AEO obsługiwany jest w pierwszej kolejności), 

 może wnioskować o przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż urząd celny, 
 może składać przywozową/wywozową deklarację skróconą z ograniczonym zakresem 

danych z zakresu bezpieczeństwa (dotyczy posiadaczy świadectw AEO bezpieczeństwa 
i ochrona oraz AEO uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) 

 ma szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń w przepisach celnych4. 

                                                   
3   Materiały informacyjne Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/słuzba-celna 
4 Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO), Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów-
Departamentu Polityki Celnej, nr PC13/8607/45/ATS/2009/2142 z 10 lipca 2009r. 
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Uzyskane świadectwo AEO - uproszczenia celna lub AEO – uproszczenia 
celne/bezpieczeństwo i ochrona nie oznacza automatycznie, że dany podmiot jest uprawniony do 
korzystania z procedury uproszczonej. Przepisy wspólnotowe przewidują jedynie, że w takich 
przypadkach nie bada się ponownie spełnienia przez wnioskodawcę wymogów podmiotowych dla 
uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Tak więc przedsiębiorca posiadający 
świadectwo AEO także musi formalnie wystąpić o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury 
uproszczonej. Natomiast brak świadectwa AEO nie jest przeszkodą w uzyskaniu przedmiotowego 
pozwolenia. 

Przedsiębiorcy posiadający status AEO odnoszą także korzyści ekonomiczne. Stają się 
wiarygodnymi partnerami, a pewne procesy w przedsiębiorstwie są należycie zorganizowane. 
Spedytorzy i przewoźnicy korzystający ze statusu AEO mają możliwość korzystania z osobnych 
pasów ruchu na przejściach granicznych tym samym mają zapewnioną szybszą obsługę 
logistyczną. Mogą również uzyskać dłuższe terminy płatności lub niższe koszty ubezpieczenia, 
ponoszą także niższe koszty kontroli i magazynowania [Kaliszuk 2009, s. 21]. 

Według danych z 30 września 2010 r. przedsiębiorcy w Unii Europejskiej posiadają 3645 
wydanych certyfikatów AEO. Dotychczas najwięcej świadectw AEO, bo aż 1174 przyznano 
w Niemczech, ponad 300 świadectw wydano we Francji, Holandii. Polska z 253 świadectwami AEO 
zajmuje 5 miejsce z pośród wszystkich Państw Członkowskich plasując się między takimi krajami 
jak Szwecja i Włochy (tab. 1). 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorców posiadających świadectwo AEO przyznane w krajach Unii Europejskiej (stan 
na dzień 30.09.2010 r.) 

Lp. Kraj Liczba 
przedsiębiorców 

Lp. Kraj Liczba 
przedsiębiorców 

1 Austria 137 15 Luksemburg 12 
2 Belgia 105 16 Łotwa 7 
3 Bułgaria 13 17 Malta 7 
4 Cypr 5 18 Niemcy 1174 
5 Czechy 64 19 Polska 253 
6 Dania 35 20 Portugalia 35 
7 Estonia 9 21 Rumunia 22 
8 Finlandia 35 22 Słowacja 24 
9 Francja 315 23 Słowenia 36 

10 Grecja 7 24 Szwecja 238 
11 Hiszpania 136 25 Węgry 52 
12 Holandia 379 26 Włochy 298 
13 Irlandia 43 27 Wielka Brytania 191 
14 Litwa 13 Razem 3645 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KE, http://ec.europa.eu/taxation_customs. 

Najczęściej wydawanymi świadectwami AEO dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej są 
uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona (AEOF) 69,3%. Uproszczenie celne (AEOC) mają 
27,1% udział, a pozostałe to bezpieczeństwo i ochrona (AEOS) 3,6% (rys. 3).  
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Rysunek 3. Zapotrzebowanie unijnych podmiotów gospodarczych na poszczególne rodzaje świadectw AEO 
(stan na dzień 30.09.2010 r.) (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KE, http://ec.europa.eu/taxation_customs. 

W Polsce większym zainteresowaniem cieszą się wydane certyfikaty AEO zawierające 
uproszczenie celna 51,4%. Kolejne miejsce zajmują świadectwa AEO zawierające uproszczenia 
celne/bezpieczeństwo i ochrona 46,2%, a pozostałe to bezpieczeństwo i ochrona 2,4%. 
Przedstawiona struktura podziału udzielonych certyfikatów AEO jest wynikiem powiązania 
procedury uproszczonej z statusem AEO AEOC i AEOF, co oznacza, że firmy, które otrzymały status 
AEO AEOC lub AEOF mają do minimum ograniczone wymogi stawiane przy ubieganiu się 
o procedurę uproszczoną. W przypadku posiadania statusu AEO AEOC i AEOF organ celny uznaje, 
że wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury 
uproszczonej.  

Regulacje w zakresie VAT w imporcie towarów  

Osobnym zagadnieniem mającym niebagatelny wpływ na konkurencyjność odpraw celnych 
w Polsce i obrotem ma regulacja sposobu rozliczania podatku importowego VAT. O ile kwestie 
związane z rozliczeniem cła zostały uregulowane poprzez Wspólnotowy Kodeks Celny, który jest 
jednolitą ustawą celną obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich i ma pierwszeństwo 
przed obowiązującym w danym zakresie prawem krajowym, to regulacje podatkowe pozostają 
nadal po stronie państw członkowskich. 

Od 1 grudnia 2008 r. do ustawy o VAT zostały wprowadzone uproszczenia dla importerów, 
polegające na możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, bez 
konieczności zapłaty podatku na konto urzędu celnego. Uproszczenie to jest przewidziane dla 
firm, które posiadają status tzw. zaufanego importera, dokonujących importu towarów w ramach 
tzw. procedur uproszczonych. Stosowanie tych procedur pozwala nie tylko na automatyzację 
procesu obsługi odpraw celnych w imporcie i eksporcie, ale również na oszczędności związane 
z wydatki na dotychczasową obsługę celną. Na korzyści płynące ze stosowania procedur 
uproszczonych składają się: oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów, lepsza organizacja dostaw, 
możliwość wykorzystania towarów przed uiszczeniem należności celnych i podatkowych, 
odroczenie płatności należności celnych i podatkowych. Pozwala to przedsiębiorcom prowadzić 
działalność gospodarczą bardziej efektywnie, niż gdyby musieli zgłaszać towary do procedur 
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celnych w sposób standardowy. Niestety uproszczenie to nie działa w pełni, gdyż artykuł 33a ust.2 
ustawy o VAT5 nakłada na podmioty, które otrzymały pozwolenie na stosowanie procedur 
uproszczonych obowiązek złożenia w izbie celnej tzw. zabezpieczenia generalnego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, którego kwota powinna odpowiadać 2-3 miesięcznym 
należnościom podatkowym importera (rys. 4). W dużych firmach może ono wynosić nawet 
kilkaset mln zł, co przy standardowej opłacie za gwarancję bankową w wysokości od 1,5 do 2%, 
znacznie zwiększa koszty działalności firmy.  
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Rysunek 4. Liczba wydanych pozwoleń stosowanie zabezpieczenia generalnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyny Służby Celnej. 

Zainteresowanie przedsiębiorców pozwoleniami na stosowanie zabezpieczenia 
generalnego maleje. W roku 2009 ich liczba wyniosła 191 i była o 75,4% niższa niż liczba wydanych 
pozwoleń w roku 2006. 

Stosowanie zabezpieczenia generalnego jest na tyle niezrozumiałe, iż stosuje się go jedynie 
w przypadku importu towarów. Wówczas podatek płacony jest 10 dni od dnia importu lub przy 
ujęciu go w deklaracji VAT jest zabezpieczony do czasu rozliczenia. W przypadku nabycia 
wewnątrzwspólnotowego podatek jest rozliczany w deklaracji VAT i nie jest konieczne złożenie 
żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Kwota importowego podatku VAT stanowi jednocześnie 
podatek VAT do odliczenia. Co więcej, w sytuacji gdy towar jest wysyłany do innego państwa 
członkowskiego ostateczna wysokość podatku VAT wynosi 0%, tak jak w przypadku 
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Taka transakcja jest więc dla budżetu państwa zawsze 
neutralna [Zaniewski 2010, s.184]. W tej sytuacji obowiązek zabezpieczanie kwoty podatku wydaje 
się nieuzasadniony.  

Na przykładzie regulacji w ustawie o VAT w Niemczech w art. 216 do podatku importowego 
stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące ceł. W sytuacji gdy podatek może być odliczony 

                                                   

5 Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 218 poz. 1336). 
6 Ustawa o podatku od wartości dodanej (orygn.Umsatzsteuergesetz), BGBI. Nr 663/1994 ostatnio zmieniony 
BGBI. Nr 135/2009). 
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w całości płatność podatku może być odroczona bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia. 
Podobne regulacje, ale jeszcze bardziej przyjazne dla przedsiębiorcy stosowane są w austriackiej 
ustawie o VAT, dzięki którym przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia podatku importowego 
dwojako w sposób tradycyjny czyli płatności podatku przy odprawie oraz w deklaracji VAT. Jeżeli 
przedsiębiorca ma prawo do odliczenia całości zadeklarowanego podatku naliczonego, nie 
dokonuje on wpłat z tytułu podatku importowego. Warunkiem jest zaznaczenie odpowiedniej 
opcji już w momencie odprawy celnej importowej. Przedsiębiorca otrzymuje miesięczne 
zestawienie, z którego wynika kwota podatku VAT do ujęcia w deklaracji miesięcznej 
w powiązaniu z konkretnymi numerami zgłoszeń celnych. W oparciu o to zestawienie 
przedsiębiorca dokonuje rozliczenia podatku w deklaracji oraz jego zapłaty. Ułatwienia te 
powodują, że przedsiębiorca ma prawo rozliczyć podatek VAT w deklaracji bez konieczności 
składania dodatkowego zabezpieczenia lub przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 
dokumentów.  

Obowiązek przedstawiania zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa jest dodatkowym zbędnym warunkiem dla rozliczenia podatku importowego 
w deklaracji. Wystarczyłoby, aby urząd celny we własnym zakresie uzyskał informację z urzędu 
skarbowego i ZUS o braku nieprawidłowości.  

Omówione regulacje mają znaczenie dla importerów krajowych mających wpływ na ich 
decyzję o odprawach towarów w Polsce czy też w innych krajach UE. O tyle zmiany w konstrukcji 
zwolnienia z podatku VAT mogą zachęcić potencjalnych importerów z innych krajów UE do 
odpraw w Polsce towarów przeznaczonych dla Państw Członkowskich. Zgodnie z polskimi 
przepisami możliwe jest zastosowanie zwolnienia w imporcie towarów przeznaczonych na 
dostawę do innego państwa członkowskiego UE, jeżeli: 

 importer jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce, 
 importer jest zarejestrowanym podatnikiem w kraju przeznaczenia towaru, 
 kwota podatku zastała zabezpieczona. 

Warunek rejestracji importera jako zarejestrowanego podatnika VAT w Polsce stawia 
dodatkowe obowiązki rejestracyjne i idące za tym obowiązki podatkowe oraz organizacyjno-
administracyjne wobec podmiotów, które nie są zainteresowane prowadzeniem działalności 
w naszym kraju a jedynie miałyby dokonać odprawy celnej w Polsce. Podmioty zagraniczne 
prowadzące działalność w innym kraju UE nie są zainteresowane nowymi obowiązkami w Polsce. 
Tym samym przedsiębiorcy z innych krajów członkowskich UE nie dokonują odpraw celnych 
w Polsce i w efekcie nie zwiększają wpływów budżetowych o 25% z tytułu pobieranego cła. 

Wnioski końcowe 

1. Wzrasta wartość wpływów do budżetu państwa należności celno-podatkowych 
pozyskanych ze stosowania procedury uproszczonej. Przy jednoczesnym większym 
procentowym udziale wpływów z ceł i podatków od towarów zgłoszonych z procedurach 
uproszczonych do wpływów z ceł i podatków ogółem pobieranych przez Służbę Celną. 

2. Najczęściej pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej dotyczyły wywozu, 
tranzytu oraz procedury dopuszczenia do obrotu. W tych trzech przypadkach obserwuje 
się coroczny wzrost zakresu stosowania omawianej procedury. 

3. Polska zajmuje piątą pozycję z pośród Państw Członkowskich w liczbie przedsiębiorców 
korzystających z instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO.  

4. U polskich przedsiębiorców dominują certyfikaty AEO zawierające uproszczenia celne 
oraz certyfikaty zawierające uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona. Biorąc pod 
uwagę wszystkie kraje UE najczęściej stosowanym certyfikatem AEO są uproszczenia 
celne/bezpieczeństwo i ochrona. 

5. Uproszczenia dla importerów polegające na możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu 
w deklaracji podatkowej nie funkcjonują w pełni. Ogranicza je wymóg formalny jakim 
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jest obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia generalnego w postaci 
gwarancji bankowej, co powoduje znaczny wzrost kosztów działalności firmy. 
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Webinaria, podcasty i sieci społeczne formułą dwustronnej komunikacji 
w e-learning 

Streszczenie: Wykorzystanie Internetu oraz interaktywnych narzędzi do komunikacji umożliwia 
bezproblemową komunikację w dowolnym czasie i miejscu z każdym uczestnikiem procesu 
kształcenia, czy też czytelnikiem serwisu www. Internet będący masowym narzędziem komunikacji, 
daje coraz to nowsze możliwości prowadzenia konferencji, prezentacji, seminarium czy wykładu 
w formie tzw. webinaru. Drugim rozwiązaniem jest tworzenie sieci społecznych – grup 
zainteresowań, które pozwalają w realizacji zawodowych czy pozazawodowych celów. W artykule 
omówiono najnowsze sieciowe narzędzia komunikacyjne i przekazu informacji. 

Słowa kluczowe: webinar, podcast, sieci społeczne, komunikacja, Internet, e-learning. 

1. Wstęp 

E-learning czyli nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii, pozwalające na 
przeprowadzenie szkolenia (i jego ukończenie) bez konieczności fizycznej obecności w sali 
wykładowej obecnie przechodzi szereg zmian rozwojowych. Dzisiejszy e-learning należy 
zdefiniować o wiele szerzej niż jeszcze kilka lat temu – jako różnorodne działania rozwojowe 
prowadzone ze wsparciem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest to więc nie tylko  
e-nauczanie na platformie e-learning, ale także szereg innych rozwiązań takich jak: webinary, 
webcasty, narzędzia Google (np. dokumenty Google, formularze, kalendarz), środowisko Wiki, 
serwisy TED Talks, YouTube, Flickr, kanały RSS, blogi, fora dyskusyjne, sieci społeczne oraz 
wirtualne światy (takie jak Second Life), symulacje i gry1. Nowe rozwiązania wprowadzone do  
e-learning zwiększają stopień komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, dając możliwość 
dynamicznej zmiany ról pomiędzy nimi. Daje to nowe możliwości komunikowania się ze sobą czy 
nawiązywania znajomości ze specjalistami, z którymi kontakt w innym modelu byłby trudny, bądź 
wręcz niemożliwy. 

Tak rozbudowane formy komunikacji w e-learning wymagają ciągłego inicjowania zdarzeń, 
które budzą dyskusje wśród uczestników szkolenia i wymagają także zaangażowania ze strony 
osób uczących się.  

2. Webinaria, podcasty i sieci społeczne w e-learning 

Kształcenie społecznościowe jest jednym z nowych trendów w e-learning i dotyczy sektora 
publicznego oraz e-biznesu. Związane jest to z rozwojem Internetu oraz ciągłym szukaniem 
innowacyjnych rozwiązań sprzyjających coraz efektywniejszemu oraz mniej formalnemu i bardziej 
elastycznemu dostępowi do szkoleń, informacji oraz danych biznesowych2. Przygotowując 
środowisko do nauczania na odległość, planowanych jest wiele elementów związanych 
z materiałami elektronicznymi i ich formą przekazu. Często osoby przygotowujące system  
e-learning, zapominają o stymulowaniu nawiązywania więzi pomiędzy członkami grupy zdalnej. 
Tymczasem wspólnoty sieciowe w ramach kursu e-learning powstają automatycznie, często są 
formalne (wraz z zapisaniem się do grupy e-learningowej), różniące się od grupy stacjonarnej 
chociażby tym, że są na tym kursie z wyboru. Grupę e-learningową łączy wspólnota zainteresowań 

                                                   

1 Na podstawie: http://www.hrweb.pl/e-learning-jako-sposob-zwiekszania-kompetencji-pracownikow/, sieć 
Internet, stan na dzień [24.08.2010] 
2 Kuciapski M., E-learning w biznesie, [w:] S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2010 
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– wszyscy wybrali kurs realizowany w takiej formule, sami są odpowiedzialni za wybór i z reguły 
posiadają duże umiejętności komputerowe. Wszystkie te elementy sprzyjają tworzeniu się więzi 
sieciowych, które pozwalają wykorzystywać okazję do dyskusji na forach internetowych, czatach 
w ramach systemu e-learning, wyszukiwania pożytecznych informacji w Internecie, czy innych 
aktywności. W przypadku sformalizowanego systemu e-learning, społeczność wirtualna jest 
związana z kursem internetowym i często jest wymuszana i zapoczątkowana przez nauczyciela3.  

 

 

Rysunek 1. Forum dyskusyjne w systemie e-learning – przykład zawiązania się formalnej dyskusji 
(http://moodle.wsh-kielce.edu.pl). 

Dzięki modelom kształcenia nieformalnego – nie poprzez studia czy szkolenia, pracownicy 
wykorzystują w podnoszeniu swoich kwalifikacji sieci społeczne, webinary czy podcasting. 
Technologie te stymulują kreatywność, współpracę, współuczestniczenie i współdzielenie zasobów 
użytkowników portali internetowych. W nieformalnym kształceniu, to członkowie grupy sami 
budują własną społeczność zgromadzoną wokół własnych zainteresowań, będąc niejednokrotnie 
ukierunkowanym na pogłębianie swojej wiedzy, starając się by istniała formuła wielokierunkowej 
komunikacji (na poziomie użytkownik – użytkownik) w ramach obowiązującego np. portalu 
wiedzy. Często uczestnicy takich systemów zostawiają w nich swoje dane, tworzą profile, 
uruchamiają blogi technologiczne, biorą udział w badaniach ankietowych, wspierają sieciowe 
inicjatywy, tworzą grupy zainteresowań i wsparcia w ramach pojawiających się problemów 
dotyczących ich zainteresowań. Coraz bardziej rozbudowane, profesjonalne sieci społeczne (w tym 
i serwisy społecznościowe) pozwalają na pozostawienie po sobie nie tylko podstawowych danych 
(jeżeli jest taka wola członka społeczności) ale także np. wprowadzenie gustów czytelniczych, 
miejsc które odwiedził w podróży, doświadczeń zawodowych itp. W szerokim rozumieniu – 
informacje takie pozwalają na coraz lepsze opisanie swojej osoby, wręcz zdefiniowanie swojej 
sylwetki w sieci, a przez to uzyskanie np. lepszych szans rekrutacyjnych na rynku pracy, 
sprawniejsze znalezienie osób o podobnych zainteresowaniach zawodowych czy 
pozazawodowych. Jest to z korzyścią dla siebie samego, jak i dla osób korzystających z takich 
systemów, mających spójny styl i pozwalających budować markę edukacyjną, profil czy grupy 
zainteresowań w ramach kursu e-learning. Często działania takie związane są z zawodowym 
wykorzystaniem Internetu, jak i pozazawodowym korzystaniem z sieci – wiele wyszukiwanych 

                                                   

3 Penkowska G., Meandry e-learningu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010 
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informacji wykorzystuje użytkownik w pracy jak i w domu z takim samym rezultatem – 
pogłębianiem swojej wiedzy dla siebie i przedsiębiorstwa, w którym pracuje. 

Najprostszym rozwiązaniem propagującym wiedzę poprzez Internet, wykorzystującym 
technologię RSS (Really Simple Syndication) jest podcast, czyli forma publikacji internetowej 
dźwiękowej lub filmowej w postaci regularnych odcinków.  

 

 

Rysunek 2. Podcast "Tym żył świat" Trójki Polskiego Radia (http://www.polskieradio.pl/trojka/swiat/) 

Podcast i jego pochodne (webcast – transmisja i prezentacja wideo; screencast – film 
instruktażowy z zdarzenia prezentowanego na ekranie komputera; vodcast – publikacja filmowa) 
mogą być w prezentowane i zamieszczone jako nieformalny blog technologiczny, kurs językowy, 
czy profesjonalna audycja radiowa. Dzięki zastosowaniu tej technologii użytkownicy serwisu mogą 
subskrybować audycje i być automatycznie powiadamiani o nowych odcinkach. Uczelnie Berkeley 
i Stanford udostępniają w formie podkastów wybrane wykłady, muzykę i audycje radia 
studenckiego. Np. jednym z wartościowszych podcastów jest TED Talks (Technology, 
Entertainment i Design) – zapisy wystąpień konferencyjnych największych myślicieli, naukowców, 
biznesmenów czy ikon popkultury, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą 
i prognozami.  

 

 

Rysunek 3. TED Talks (http://www.ted.com) 

W przeciwieństwie do webinariów – podcasty czy screencasty nie wymagają od 
subskrybentów aktywności (poza kliknięciem i obejrzeniem czy wysłuchaniem audycji). Webinar 
będący pewnego rodzaju internetowym seminarium – konferencją on-line, zakłada i umożliwia 
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obustronną interakcję między prowadzącymi a uczestnikami – z wykorzystaniem wirtualnych 
narzędzi. Webinaria w przeciwieństwie od konferencji czy seminariów mają zazwyczaj 
szczegółową tematykę. Osoba je prowadząca jest praktykiem, co pozwala na łatwość udzielania 
odpowiedzi, nawet na najbardziej indywidualne problemy. Dużym plusem jest również to, że są 
zazwyczaj dostępne po ich zakończeniu, tym samym pozwalają wrócić do omawiany zagadnień4. 

 

 

Rysunek 4. Przykład webinara poświęconego e-learning (http://testabz.ning.com/page/zasoby-1) 

Kolejnym narzędziem umożliwiającym m.in. zebranie informacji o podcastach, webinarach 
czy innych aktywnościach dostępnych w Internecie oraz serwisach e-learning są sieci społeczne. 
Wywodzą się one od serwisów społecznościowych, skupiają osoby charakteryzujące się zbliżonymi 
zainteresowaniami, które chcą się nimi podzielić i nawiązać nowe znajomości. Często serwisy te 
dysponują narzędziami do autoprezentacji i zakładania grup tematycznych i komunikacji5.  

Badania dotyczące wykorzystania sieci społecznych w biznesie i edukacji, jakie 
przeprowadziła w 2010 roku firma SkillSoft na grupie 3000 osób pokazują, iż respondenci zwracają 
uwagę na6: 

 Możliwość wymiany doświadczeń i idei – 28%, 
 Wsparcie w działaniach poprzez współdzielenie wiedzy – 28%, 
 Pozytywny wpływ na postrzeganie marki – 17%, 
 Możliwość wpływu na podejmowanie w organizacji decyzje – 14%. 

Inne badanie – wpływu sieci społecznych na rozwój pracowników, zrealizowane przez 
organizację ASTD Research pokazało, że istnieje związek między pracownikami, którzy korzystają 
z mediów oraz narzędzi społecznych w życiu osobistym na ich lepsze funkcjonowanie 
w przedsiębiorstwie – ze względu na większe zaznajomienie z technologią informatyczną7. 
Poniższy wykres pokazuje stopień wykorzystania mediów społecznościowych przez różne 

                                                   
4 Na podstawie: http://e-metodyk.pl/wordpress/, sieć Internet, stan na dzień [24.08.2010] 
5 Elek A., E-learning w biznesie, [w:] S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2010 
6 Na podstawie: http://www.skillsoft.com/emea/news/research.asp?dm_i=6B,7QBH,10YWDZ,JIZH,1, sieć 
Internet, stan na dzień [24.08.2010] 
7 Na podstawie: http://www.astd.org/TD/Archives/2010/Jul/Free/1007_TheRiseOf.htm, sieć Internet, stan na 
dzień [24.08.2010] 
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generacje ludzi urodzonych między 1965 – 1985 (generacja x), 1976 – 1982 oraz 1990 – 2001 
(generacja y) oraz 1946 – 1964 (baby boomers). 

 

 

Rysunek 5. Stopień wykorzystania mediów społecznościowych 
(http://www.scribd.com/doc/33444904/Prezentacja-do-webinara-Web-2-0-moda-czy-
konieczno%C5%9B%C4%87) 

Rozmowy sieciowe, dyskusje na forach, blogi, tworzenie się grup zainteresowań to główne 
cechy sieci społecznych. Pozwalają one na swobodną, dwukierunkową komunikację między 
dowolną liczbą użytkowników, ułatwiają wzajemne poznawanie się, a w dłuższym czasie mogą 
nawet przygotować grupę do podjęcia prac projektowych realizowanych zespołowo. 

 

 

Rysunek 6. GoldenLine - przykład serwisu sieci społecznych (http://www.goldenline.pl) 
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Często sieci społeczne służą do budowy sieci znajomości profesjonalnych i podtrzymywaniu 
relacji. W edukacji, podobnie jak w biznesie znajomości są jednym z elementów kapitału 
społecznego i mogą być cennym źródłem zasobów informacji oraz możliwości. Serwisy te łączą 
ludzi i główną ich zaletą jest fakt, iż odbywa się to niewielkim kosztem. Dzięki temu przedsiębiorcy, 
władze uczelni, czy sami naukowcy mają możliwość poszerzenia swej sieci kontaktów, a także 
prowadzenia kampanii reklamowych, tworzenia grup wiedzy, czy szukania pomocy w rozwiązaniu 
problemów8. 

Ważnym czynnikiem podsumowującym wszystkie powyższe elementy e-learning jest 
sposób działania podcastów, webinarów czy sieci społecznych. Aby móc być uczestnikiem tych 
aktywności nie ma konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze, 
gdyż wszystko odbywa się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, 
Opera).  

3. Podsumowanie 

Podcasty, webinary i sieci społeczne to media, które doskonale znalazły swoje miejsce 
w świadomości współczesnych użytkowników Internetu. Rozszerzają funkcjonalność 
standardowych narzędzi i systemów e-learning oraz pozwalają na bardzo szybkie oraz prawie 
idealne dotarcie do określonej grupy docelowej, która w sposób nieskomplikowany ma możliwość 
wykorzystania innowacyjnych i nowoczesnych technik komunikowania się ze sobą, a także 
przekazywania wiedzy w postaci filmów, audycji audio czy prezentacji/konferencji on-line. Jedyne 
ograniczenie (i zagrożenie) pojawiające się w wyżej wymienionych narzędziach to jakość treści 
prezentowanych przez autorów oraz tematyka i zawartość merytoryczna danego webinara czy 
podcastu.  
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Prawne aspekty handlu elektronicznego 

Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie genezy handlu elektronicznego oraz 
jego prawnych aspektów. Handel elektroniczny definiowany jest nie tylko jako sprzedaż 
dokonywana za pośrednictwem stron internetowych, ale także zjawisko odnoszące się do 
wszelkich form udziału gospodarczego realizowanego za pomocą technik komunikacji 
elektronicznej, a przede wszystkim z wykorzystaniem Internetu. Szybki rozwój nowoczesnych 
technologii przetwarzania i przekazywania informacji stworzył możliwości oferowania 
i świadczenia nowej jakości usług za pośrednictwem urządzeń informatycznych połączonych 
sieciami telekomunikacyjnymi. Handel elektroniczny daje szansę na zwiększenie konkurencyjności, 
innowacyjności oraz poprawę efektywności przedsiębiorstw. Dla prawidłowego funkcjonowania tej 
formy działalności niezbędne jest stanowienie odpowiednich przepisów prawnych i norm, które 
zapewnią bezpieczeństwo elektronicznego obrotu. Na całym świecie obserwuje się dynamiczny 
wzrost wartości sprzedanych towarów i usług w handlu elektronicznym. Również Polska podąża 
w tym kierunku. 

Słowa kluczowe: handel elektroniczny, rynek elektroniczny, elektroniczny obrót prawny, prawo 
społeczeństwa informacyjnego. 

Większość prawnych problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu pojawiła się 
w momencie, gdy zaczął on być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Do 
powszechnego użytku weszło, robiąc szybką karierę i zdobywając niebywałą popularność, 
określenie „handel elektroniczny” (e-commerce), używane nie zawsze w tym samym znaczeniu. 
Ujmowany jest on szeroko, nie tylko jako synonim sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sieci 
WWW, ale jako termin odnoszony do wszelkich przypadków faktycznego udziału w obrocie 
gospodarczym prowadzonym z wykorzystaniem techniki interaktywnej komunikacji elektronicznej, 
przede wszystkim z wykorzystaniem Internetu. Komunikacja tego rodzaju otwarła nowe możliwości 
prowadzenia działalności zawodowej i zarobkowej, a równocześnie zaspokajania potrzeb 
konsumenckich. 

Dla rozwoju handlu elektronicznego nie bez znaczenia jest fakt przełamywania 
psychologicznych oporów oraz obaw przed zawieraniem transakcji w Internecie, obaw 
wynikających między innymi z tego, że - upraszczając - nie można wziąć do ręki towaru ani 
zobaczyć kontrahenta. Praktyka pokazała jednak szybko, że niedogodności te rekompensowane są 
przez wiele udogodnień charakteryzujących działalność gospodarczą prowadzoną w trybie on-line 
(indywidualizacja oferty handlowej, oszczędność czasu, większe możliwości wyboru 
poszukiwanego dobra i in.), ryzyko zaś związane z tego rodzaju transakcjami nie jest bynajmniej 
większe od tego, jakie cechuje handel tradycyjny. Nie kwestionując trafności takiego sądu, należy 
jednak zaznaczyć, że do jego formułowania przyczynia się także poniekąd małe rozpoznanie 
i uświadomienie zagrożeń, jakie przynosi posługiwanie się Internetem, zwłaszcza w sferze szeroko 
rozumianego prawa do prywatności. Zmiana tego stanu rzeczy może zahamować rozwój handlu 
elektronicznego. Z tego też powodu poszukuje się i wprowadza odpowiednie rozwiązania 
techniczne oraz regulacje prawne, które mają zapewnić większe poszanowanie prywatności 
w handlu elektronicznym i skuteczniejszą ochronę danych osobowych.1 

Atrakcyjności i upowszechniania handlu elektronicznego nie są w stanie skutecznie osłabić 
czy zatrzymać liczne problemy prawne (dotyczące właściwie prawie wszystkich dziedzin, od prawa 
konstytucyjnego do podatkowego), z jakimi przychodzi się tu zetknąć. Problemy te pojawiły się 

                                                   

1 J. Barta, R. Markiewicz, Handel elektroniczny. Prawne problemy, Zakamycze, 2005, s. 9. 
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równie szybko, jak szybko rozwiało się u większości osób początkowe naiwne przekonanie (czy 
nadzieja), że Internet stanowić będzie swoisty obszar wolności bez sztywnych ram prawnych, 
administracyjnych ograniczeń czy fiskalnych obciążeń. Podejście to zmieniło się głównie za sprawą 
handlu elektronicznego, który powinien zapewnić jego uczestnikom pewien niezbędny poziom 
bezpieczeństwa.2 

Zarówno w prawie europejskim, jak i polskim brak jest jednolitej definicji handlu 
elektronicznego. Jednakże pod tym pojęciem zgodnie rozumie się różnego rodzaju transakcje 
handlowe, w ramach których obydwie strony zawierają umowę przy użyciu elektronicznych 
środków porozumiewania się na odległość.3 Handlem elektronicznym jest więc reklama, sprzedaż 
i dystrybucja produktów przez sieci teleinformatyczne, w tym przede wszystkim za pośrednictwem 
Internetu. 

Wbrew pozorom handel elektroniczny ma już dość długą historię.4 Jego rozwój, będący 
odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, można podzielić na kilka głównych etapów 
w których wyróżnia się poszczególne fazy: 

Etap „przedinternetowy” e-commerce5: 
 faza pierwotnego (tradycyjnego) e-commerce - wykorzystywanie EDI i sieci VAN; 

Etap „internetowego” e-commerce: 
 faza niedojrzałego e-commerce - prezentacja oferty katalogowej; 
 faza interaktywnych powiązań i budowy społeczeństwa rynkowego; 
 faza wspólnego rynku.6 

Korzenie handlu elektronicznego sięgają lat 60-tych, kiedy to wprowadzono do użytku sieci 
komputerowe umożliwiające przesyłanie środków pieniężnych pomiędzy przedsiębiorstwami 
i bankami. Jednakże kontakty tego rodzaju nie powstały na drodze rozwoju Internetu. 
„Tradycyjny” handel elektroniczny zaczął się właściwie rozwijać w latach 70-tych i 80-tych, gdy 
popularność zaczęły zdobywać rozwiązania EDI.7 Wówczas to rozpoczęto przesyłanie dokumentów 
elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami. W tym celu wykorzystywano sieci VAN8 oraz EDI. 
Pierwsze wdrożenia systemu opartego na elektronicznej wymianie danych (EDI) miały miejsce 
w przemyśle motoryzacyjnym (ponad 30 lat temu) i finansach. 

Kolejnym logicznym krokiem w rozwoju handlu elektronicznego było wkroczenie w obszar 
pierwszej ogólnoświatowej sieci komputerowej - Internetu. Na początku lat dziewięćdziesiątych w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki powstała koncepcja tworzenia narodowej infrastruktury 
informacyjnej.9 W roku 1995 opublikowany został raport dotyczący Światowej Infrastruktury 
Informacyjnej10, pod tytułem „Program współdziałania”.11 Od tego momentu, w efekcie zgodnej 
współpracy rządów, organizacji międzynarodowych oraz wielkich korporacji, nastąpił szybki 
rozwój handlu elektronicznego.12  

Na początku Internet stanowił miejsce publikacji oferty katalogowej firm i innych 
materiałów informacyjnych. Rzadko można było tą drogą składać zamówienia. Jednakże 

                                                   

2 J. Barta, R. Markiewicz, Handel…, s. 10. 
3 X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, „Biblioteka Marketingu Bezpośredniego”, Warszawa 2002, s. 15. 
4 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2002, s. 80. 
5 Termin „e-commerce” wszedł do powszechnego użycia dopiero w 1997 roku. Wykreowany został przez firmę IBM. 
6 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce…, s. 80. 
7 Electronic Data Interchange - Elektroniczna Wymiana Danych/Dokumentów - standard pozwalający na 
wymianę wystandaryzowanych dokumentów w postaci elektronicznej. 
8 Wide Area Network (WAN) - rozległa sieć komputerowa zlokalizowana na dużym obszarze geograficznym - 
krajów i kontynentów. Najbardziej znaną siecią WAN jest Internet.  
9 M. Niedźwiedziński, „Globalny handel elektroniczny”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 91. 
10 Global Information Infrastructure - Ogólnoświatowa sieć informacyjna - połączenie urządzeń 
komputerowych z telekomunikacyjnymi. 
11 Raport A Framework for Global Electronic Commerce - Zręby światowej gospodarki elektronicznej. 
12 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, s. 81. 
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przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać zalety nowego medium i sukcesywnie rozwijały swą 
internetową ofertę. Sprzyjał temu (i sprzyja) nie tylko sam rozwój Internetu i jego ogólnoświatowy 
zasięg, ale również zniesienie dotychczasowych barier prawnoekonomicznych, ograniczających 
dostęp na arenę gospodarki światowej wielu drobnym, lokalnym przedsiębiorcom, dotychczas 
pozbawionym dostatecznych środków na globalny marketing i reklamę.13 Powiązania między 
dostawcami i odbiorcami tworzą coraz częściej coś na miarę społeczeństwa sprzedawców 
i nabywców.14 Obie strony transakcji kreują nowy elektroniczny rynek, a sam Internet staje się jedynie 
narzędziem - pośrednikiem między nimi. 

Podstawową cechą handlu elektronicznego jest jego globalny, „ponadkrajowy” charakter, 
będący pochodną podobnych cech samych sieci komputerowych. Konsekwencje tego faktu są 
istotne zarówno z perspektywy oferujących, jak i potencjalnych klientów. Wśród korzyści z handlu 
elektronicznego wymienia się min.: zwiększenie konkurencyjności rynku, obniżenie kosztów, 
indywidualizację produktów i usług. Tego rodzaju forma zawierania transakcji odbywa się 
w różnych relacjach; najczęściej w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami w coraz większym jednak 
stopniu również w relacjach przedsiębiorca - konsument. Pierwsza postać, realizowana przede 
wszystkim z wykorzystaniem systemu EDI stosowana jest głownie przez wielkie przedsiębiorstwa 
realizujące tą drogą masowe zakupy lub masową sprzedaż własnych towarów albo usług innym 
przedsiębiorcom. Natomiast kontrakty z indywidualnymi konsumentami są zawierane przede 
wszystkim poprzez strony WWW. Powiększa się również liczba transakcji zawieranych na linii 
przedsiębiorstwa - administracja rządowa. 

Zagadnienie handlu elektronicznego uważane jest obecnie za jedno z najbardziej istotnych 
z perspektywy kształtującego się modelu społeczeństwa informacyjnego.15 

Gwałtowny rozwój handlu elektronicznego związany jest z licznymi jego zaletami. 
Rozpoczęciu działalności w sieci sprzyja: 

 możliwość indywidualizacji przekazu - przejście od modelu komunikacji „one to many” 
na „one to one”; 

 interaktywność - wpływająca m.in. na lepsze zapamiętywanie prezentowanych treści; 
 elastyczność - możliwość błyskawicznego zamieszczania informacji na stronach oraz 

stosunkowo niskie koszty budowy i przebudowy serwisów; 
 dostępność - serwis internetowy jest dostępny na całym świecie przez 24 godziny na 

dobę, przez 365 dni w roku, siedem dni w tygodniu, nieprzerwanie zarabiając na siebie; 
 możliwość ulepszenia oferowanych usług - sieć pozwala firmie ulepszyć jakość usług 

zarówno przed, w czasie, jak i po procesie sprzedaży m.in. poprzez wyczerpującą 
prezentację wszystkich opcji oferty, skrócenie czasu płatności i czasu realizacji 
zamówienia, a także zamieszczanie na stronach wyczerpującej pomocy; 

 oszczędność kosztów - funkcjonowania i wyposażenia biur, dokonywania rezerwacji, 
obniżenie liczby personelu sprzedaży i kosztów szkoleń, skrócenie kanałów dystrybucji”. 

Szybkiemu upowszechnianiu się handlu elektronicznego sprzyjają także: 
 istnienie możliwości wyboru rozwiązań dopasowanych do potrzeb konkretnej firmy; 
 wzrost bezpieczeństwa transakcji; 
 procesy globalizacyjne i liberalizacja handlu.16 

W literaturze dotyczącej działalności e-biznes, w tym i handlowi elektronicznemu, wyróżnia 
się kilka podstawowych elementów, które się na niego składają: 

 rynek elektroniczny, czyli wirtualny obszar handlowy, w którego ramach realizowane są 
różne modele handlu; 

                                                   

13 W. J. Kocot, Wpływ Internetu na Prawo Umów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 27. 
14 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, s. 81. 
15 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 91. 
16 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce…, s. 82. 
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 bezpieczeństwo i zaufanie przy zawieraniu transakcji internetowych; 
 system płatności przy transakcjach internetowych, w tym ich rozliczanie.17 

Wszystkie wyżej wymienione elementy są ze sobą powiązane i występują łącznie przy 
realizacji niemal każdej transakcji internetowej.  

Wielu zwolenników nieskrępowanej wolności handlu elektronicznego początkowo 
kwestionowało zasadność objęcia go jakąkolwiek regulacją. Jednakże „(…) lata doświadczeń, 
a zwłaszcza większa wiedza na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z posługiwaniem się 
Internetem zmusiły do zasadniczej rewizji takiego stanowiska.”18 W chwili obecnej większość 
przedstawicieli doktryny jest przekonanych, iż handel elektroniczny będzie się rozwijał właściwie 
tylko wówczas, gdy zapewni się odpowiednią infrastrukturę prawną. Istniejące przeszkody 
w handlu elektronicznym będą w miarę upływu czasu niwelowane, a nowa forma dokonywania 
transakcji stanie się powszechnie stosowanym sposobem działania na rynku.19 

W doktrynie pojawiają się różne koncepcje prawnego uregulowania stosunków handlu 
elektronicznego. 

Pierwsza z nich postuluje odrzucenie jakiegokolwiek związku Internetu z prawem. 
Zwolennicy tej koncepcji uważają, że Internet to struktura technologicznie samodzielna 
i ponadpaństwowa, która nie poddaje się jakiejkolwiek regulacji. 

Druga koncepcja również wyklucza możliwość stosowania tradycyjnego prawa do 
stosunków nawiązywanych w sieci. Głosi ona potrzebę stworzenia zespołu autonomicznych reguł 
postępowania ustalanych na zasadzie konsensu. 

Natomiast trzecia koncepcja opiera się na założeniu, iż dotychczasowe metody regulacji 
stosunków społecznych należy umiejętnie i rozsądnie stosować w obrocie elektronicznym, 
aczkolwiek z uwzględnieniem specyfiki i odrębności technologicznej Internetu. Suwerenne 
państwa powinny podjąć się wspólnego określenia zasad, na podstawie których stworzony 
zostanie w ramach ich wewnętrznych systemów prawnych autonomiczny zespół jednolitych norm 
regulujących stosunki internetowe.20  

Handel elektroniczny jest zjawiskiem międzynarodowym. W związku z tym uaktualnia się 
problem stosowania właściwego prawa do zjawisk związanych z tym handlem. Zjawiska, które 
zachodzą w Internecie, mają w znacznym stopniu charakter eksterytorialny; łącznik miejsca ma 
bardzo ograniczone znaczenie.21 

Problemy jurysdykcji i wyznaczenia prawa właściwego są dużo starsze niż handel 
elektroniczny. Są one nieodłącznie związane z każdą międzynarodową działalnością gospodarczą 
oraz innymi sferami międzynarodowego obrotu prawnego. Nie oznacza to, że rozwój technologii 
komunikacji nie stał się źródłem szczególnych problemów dotyczących określenia jurysdykcji 
i prawa właściwego. Są one związane przede wszystkim z globalnym zasięgiem komunikacji 
internetowej. Obowiązujące dotychczas reguły wiążą wiele konsekwencji z miejscem określonych 
zdarzeń lub czynności prawnych (np. miejscem wykonania umowy, miejscem czynu wywołującego 
szkodę, miejscem zawarcia umowy etc.). Tymczasem zastosowanie środków komunikacji na 
odległość, a w szczególny sposób technologii internetowej powoduje, że lokalizacja tych zdarzeń 
napotyka na znaczne trudności. Z jednej strony Internet jest „przestrzenią” nie związaną ściśle 
z jakimkolwiek obszarem suwerenności państwowej, z drugiej strony globalny zasięg przekazu 
może rodzić skutki równocześnie na obszarze wielu odległych od siebie państw. Te okoliczności 

                                                   
17 M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001, s. 18. 
18 W. J. Kocot, Wpływ Internetu…, s. 29. 
19 M. Niedźwiedziński, Globalny…, s. 94. 
20 W. J. Kocot, Wpływ Internetu…, s. 34. 
21 M. Chudzik, A. Frań,  A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz - Kraków 2005, s. 230. 
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uzasadniają w wielu wypadkach potrzebę nowego zastosowania tradycyjnych instytucji prawa 
międzynarodowego, postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.22 

Elektronizacja obrotu stwarza małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości techniczne 
przejścia od operowania na rynku lokalnym do działania na rynku globalnym, co powoduje, że 
kwestia likwidacji barier proceduralnych w handlu światowym staje się ważnym i pilnym 
problemem makroekonomicznym.23  

Proces tworzenia jednolitych międzynarodowych norm regulujących stosunki handlu 
elektronicznego, jest optymalnym sposobem rozwiązywania zagadnień obrotu internetowego. 

Harmonizacja na szczeblu międzynarodowym jest jednym z istotnych warunków rozwoju 
światowego handlu, sprzyja wzrostowi wymiany towarowej i ułatwia kontakty gospodarcze, 
usuwa różnice między regulacjami wewnętrznymi państw, umacniając pewność prawa. 

Uważa się, iż ujednolicanie prawa metodą upowszechniania ustaw modelowych nie 
prowadzi do powstania ponadnarodowego systemu prawnego, ponieważ każde państwo korzysta 
zwykle z szerokiej autonomii, gdy chodzi o zakres i sposób implementacji proponowanych 
rozwiązań wzorcowych. 

Internet jest na tyle zdecentralizowany, złożony technicznie i podlega tak dynamicznym 
zmianom - co podkreśla się niejednokrotnie w doktrynie - że poddanie go jednolitej regulacji 
międzynarodowej jest zadaniem, któremu raczej trudno sprostać.  

W obrocie elektronicznym proponuje się regulować stosunki handlu elektronicznego 
w sposób kontraktowy (tzw. regulacje prywatne), a więc poza systemem powszechnej normy 
prawa stanowionego. Praktyka kontraktowa, jest mniej zainteresowana wspieraniem procesów 
legislacyjnych w ramach krajowych systemów prawnych i inicjatyw harmonizacyjnych zgłaszanych 
na szczeblu międzynarodowym.  

Istnieją postulaty za tym, aby zagadnienia cyberprzestrzeni poddać regulacjom prywatnym, 
opartym na ujednoliconych porozumieniach zawieranych pomiędzy operatorami czy 
usługodawcami internetowymi, które proponuje się traktować jako odpowiednik multilateralnych 
umów międzynarodowych.24 Koncepcja ta wychodzi z założenia, iż Internet, który jest 
ponadnarodową, globalną siecią sieci, nie powinien być w sposób fragmentaryczny regulowany 
przez prawodawców krajowych, ale przez podmioty na bieżąco administrujące poszczególnymi 
elementami jego infrastruktury. 

Jednakże, rezygnacja z powszechnie stanowionej normy prawnej na rzecz „samoregulacji” 
Internetu ma jednak słabe strony. Przede wszystkim regulacja kontraktowa oznacza osłabienie 
ochrony konsumenta i zachwianie równowagi wzajemnych świadczeń w stosunkach między 
przedsiębiorcami. Z pozostawieniem większej swobody w określaniu relacji kontraktowych wiąże 
się z reguły niebezpieczeństwo powstania układów zależności i porozumień między dużymi 
korporacjami i organizacjami gospodarczymi, których celem jest nieuczciwa konkurencja 
i ograniczanie innym dostępu do rynku. 

Kompromis w prawie regulacji stosunków kontraktowych w Internecie proponuje się 
osiągnąć przede wszystkim w drodze swobodnego kształtowania treści umów przez samych 
użytkowników sieci. Jednakże opieranie się w tej mierze na samej tylko intuicji kontrahentów 
może okazać się niewystarczające, szczególnie w innych sferach regulacji, jak m.in. ochrona dóbr 
osobistych, własności przemysłowej czy praw na dobrach niematerialnych, będących 
przedmiotem obrotu elektronicznego. Przy próbie kontraktowego uregulowania tych zagadnień 
dojść może do kolizji rozwiązań zawartych w umowie z imperatywnymi normami obowiązującymi 
w lokalnym prawie krajowym. 

Zarówno doktryna, jak i praktyka prezentują zróżnicowane podejście do całościowego 
ujęcia zagadnienia międzynarodowej, jednolitej regulacji prawnej cyberprzestrzeni. Regulację tę 

                                                   
22 M. Chudzik, A. Frań,  A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu…, s. 270. 
23 M. Niedźwiedziński, Globalny…, s. 103. 
24 W. J. Kocot, Wpływ Internetu…, s. 35. 
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należy odnieść po pierwsze do wszelkiej aktywności ujawnianej za pośrednictwem Internetu, a po 
drugie do publicznoprawnej problematyki zarządzania cyberprzestrzenią.25 

Do najważniejszych należą inicjatywy harmonizacyjne Komisji Narodów Zjednoczonych ds. 
Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).26 Jednym z zasadniczych założeń Komisji było 
stopniowe usuwanie barier ekonomicznych i prawnych rozwoju handlu. Celem powołania 
UNCITRAL pozostaje zatem nadal modernizacja i harmonizacja prawa regulującego 
międzynarodowe stosunki gospodarcze.  

Pod auspicjami tej Komisji przygotowano i zatwierdzono konwencje, dotyczące handlu 
elektronicznego tj. konwencja o handlu elektronicznym27, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 
w rezolucji nr 51/196 z dnia 16 grudnia 1996 roku. 

Powyższa regulacja modelowa jest dla państw członkowskich ONZ niewiążącą propozycją 
jednolitego uregulowania zasad korzystania z informatycznych narzędzi komunikowania się na 
odległość. 

Ustawa modelowa o handlu elektronicznym jest pierwszą, udaną próbą upowszechnienia 
jednolitych międzynarodowo norm regulujących obrót elektroniczny.28 Komisja UNICITRAL w 1996 
r. przyjęła ustawę modelową o handlu elektronicznym, która ma za zadanie zharmonizować 
i ujednolicić międzynarodowe prawo handlowe w środowisku elektronicznym. Państwa wydające 
swoje wewnętrzne przepisy są zachęcane do wzorowania się na ustawie modelowej w celu 
uznania możliwości transakcji przeprowadzonych w formie elektronicznej i zapewnienia ich 
prawnej skuteczności i ważności29 

Ustawa modelowa o handlu elektronicznym ma istotne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że 
była jednym z pierwszych rozwiązań dotyczących elektronicznej informacji, po drugie zaś była 
i pozostaje wskazówką dla ustawodawców krajowych, jak powinni tworzyć ustawy związane z tą 
tematyką. Wyznacza drogę, którą poszczególne państwa mają zdążać dostosowując swe prawa do 
elektronicznego obrotu gospodarczego. 

Obrót elektroniczny stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania i aktywności 
legislacyjnej również w Unii Europejskiej. Dostrzegła ona potrzebę wprowadzenia ujednoliconej 
regulacji zagadnień obrotu elektronicznego. Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą m.in. 
stosunków kontraktowych nawiązywanych w sieci.  

Dyrektywa 2000/31/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku 
w sprawie niektórych prawnych aspektów usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
handlu elektronicznego w obrębie Wspólnego Rynku (Dyrektywa o handlu elektronicznym)30, 
dotyczy wsparcia instrumentami prawnymi budowy w ramach jednoczącej się Europy 
nowoczesnych społeczeństw informacyjnych, świadomych swoich praw, potrzeb i odrębności 
kulturowych, a także uporządkowania i wzmocnienia rynku usług elektronicznych. 

W krajowym porządku prawnym większość regulacji dotyczących elektronicznego obrotu 
prawnego jest konsekwencją wynikającego zobowiązania prawnomiędzynarodowego związanego 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym koniecznością dostosowania polskiego 
ustawodawstwa z prawem unijnym. W związku z tym w Polsce zakres m.in. problematyki handlu 
elektronicznego regulują trzy zasadnicze ustawy tj. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz o podpisie elektronicznym. Jednakże, powyższy 

                                                   
25 M. M. Kenig-Witkowska, Niektóre zagadnienia prawnomiędzynarodowej regulacji Internetu, „Państwo 
i Prawo” 2001, z. 9, ss. 59 - 61. 
26 W. J. Kocot, Wpływ Internetu…, s. 38. 
27 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, ss. 96 - 99. 
28 W. J. Kocot, Wpływ Internetu…, s. 39. 
29 K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, 
wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 159. 
30 D. Kot., Handel elektroniczny „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, Rok X: 2001, z. 1, ss. 165 - 188. 
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zakres przedmiotowy wspierany jest także innymi ważnymi dla obrotu prawego regulacjami m.in. 
ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Nie ulega wątpliwości fakt, iż handel elektroniczny będzie się systematycznie rozwijał 
i rozszerzał już rozpoczęte zmiany w gospodarce. Wiele jednak zależy od stworzenia poczucia 
bezpieczeństwa obrotu elektronicznego, czemu mają także służyć wprowadzane regulacje prawne 
oraz podejmowane w tym celu inicjatywy przez kompetentne organy administracji publicznej. 
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Skuteczność stylu przywództwa 

Streszczenie: W opracowaniu podęto problem skuteczności stylu przywództwa, które jest 
niezmiernie istotne we współczesnych organizacjach działających w zmiennym i bardzo 
konkurencyjnym otoczeniu. W pierwszej części zostało zdefiniowane przywództwo i jego elementy. 
W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań dotyczących skuteczności stylu 
przywództwa kierowników. 

Słowa kluczowe: przywództwo, przywództwo transformacyjne, kierownik, skuteczność. 

Wstęp 

Przywództwo i związany z nim styl kierowania to ważna problematyka kapitału ludzkiego, 
który stanowi wartość niematerialną przedsiębiorstwa i może decydować o jego ukrytej 
przewadze konkurencyjnej. We współczesnych organizacjach, działających w burzliwym 
i zmiennym otoczeniu niezbędni są pracownicy posiadający odpowiednie do danego stanowiska 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale również kreatywni menedżerowie, potrafiący 
przewodzić organizacją i pracownikami, traktujący ludzi jako najważniejszy intelektualny majątek 
i podstawową siłę napędową. Zarządzanie zasobami ludzkimi stało się więc strategicznym 
wyzwaniem, które wymaga odpowiednich zdolności zarządczych1. Przywództwo zawsze związane 
jest z grupą osób, których podstawą działania jest osiąganie wspólnych celów. Przywództwo jest 
więc procesem społecznym w którym działania członków grupy są kierowane w stronę 
określonego celu2. Rolą kierowników w takich grupach jest stworzenie możliwości do uwolnienia 
kompetencji, twórczości i zaangażowania podwładnych, by dążyli oni do realizacji celów 
organizacji. Szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wymuszają wykorzystanie 
zdolności i zaangażowania wszystkich pracowników, w związku z powyższym, w organizacjach 
zmianie powinien ulegać styl przywództwa. Menedżer powinien wykazywać się merytorycznym 
wsparciem dla swoich pracowników, jak również udowadniać, że jest silnie zaangażowany 
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa3, a nie jedynie wydawać nakazy i polecenia do wykonania. 

Pojęcie przywództwa 

Przywództwo jest jedną z podstawowych funkcji kierowniczych, a jego problematyka jest 
przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dziedzin naukowych takich jak: psychologia, 
socjologia, administracja, zarządzanie, ekonomia i nauki polityczne4. W związku z powyższym 
w literaturze funkcjonuje bardzo wiele definicji przywództwa, które odnoszą się do różnych jego 
aspektów. Wg Encyklopedii Organizacji i Zarządzania przywództwo to oddziaływanie na 
zachowanie innych osób, polegające na ustanawianiu nowych wzorców zachowań, zmianie 
częstości występowania określonych zachowań oraz dostarczaniu wskazówek dotyczących 

                                                   
1 Idrisa F., Mohd Ali K. A., The impacts of leadership style and best practices on company performances: 
Empirical evidence from business firms in Malaysia, „Total Quality Management” 2008, Vol. 19, Nos. 1–2, 
January–February, s. 165. 
2 Andersen J. A., Leadership, personality and effectiveness, „The Journal of Socio-Economics” 2006, nr 35, 
s. 1079. 
3 Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J. M., Menedżer – przywódca w organizacji gospodarczej, Skrypty 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007, 
s. 79. 
4 Ibidem, s. 1079. 
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modyfikacji zachowań5. Najpowszechniejszą definicją przywództwa jest propozycja R. M. Stogdilla, 
który rozpatruje to pojęcie jako proces i właściwość. Według autora „proces przywództwa polega 
na nieprzymuszonym ukierunkowywaniu i koordynowaniu działań członków zorganizowanej grupy 
dla osiągania grupowych celów”, przywództwo jako właściwość jest „zbiorem cech 
osobowościowych przypisywanych tym, których postrzega się jako stosujących takie oddziaływanie 
z powodzeniem”6. 

Zupełnie inna jest koncepcja przywództwa przedstawiana w pracach M. De Pree, który 
twierdzi, że sztuka przywództwa polega na „daniu ludziom szansy wykonania tego, czego się od 
nich wymaga, w najbardziej ludzki i skuteczny sposób”7. Według tej teorii przywódca umożliwia 
swoim podwładnym wykorzystanie wszystkich ich możliwości. M. De Pree uważa, iż sztuka 
przywództwa opiera się na przeplataniu się relacji międzyludzkich a nie na gromadzeniu 
informacji. W związku z tym dobrym przywódcą człowiek staje się w miarę upływu lat 
i zdobywania doświadczenia, a nie w wyniku otrzymanego wykształcenia i przyswojonej wiedzy 
teoretycznej8. 

Głównym powodem zainteresowania badaczy problematyką stylów kierowania 
i przywództwa jest poszukiwanie przez nich sekretów kierowania sprawnego coraz bardziej 
niezbędnego w warunkach konkurencyjnej gospodarki9. W badaniach nad przywództwem 
wyróżnia się dwa odmienne stanowiska. Zwolennicy pierwszego stanowiska tzw. „personaliści” 
uważają, że skuteczność przywódczą determinują specyficzne zmienne osobowe. Na 
przeciwległym krańcu znajdują się „sytuacjonaliści”, którzy wszystkie różnice w skuteczności 
przywództwa przypisują ograniczeniom narzucanym przez otoczenie. Jednak by zrozumieć 
zachowania przywódcze należy uwzględnić nie tylko cechy przywódcy, jego pozycję 
i doświadczenie ale także cechy podwładnych (wartości, postawy, poglądy) i specyfikę zaistniałej 
sytuacji (charakter zadania, typ organizacji, kultura organizacyjna, sytuacja socjoekonomiczna 
i polityczna) co schematycznie zostało przedstawione na rys. 1. Występująca interakcja pomiędzy 
liderem a podwładnymi w określonej sytuacji sprawia, że pojęcie przywództwa jest tak złożone10. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku zrodziła się koncepcja przywództwa 
transformacyjnego i transakcyjnego, które charakteryzują dwa najbardziej wybitne typy 
przywództwa w nowoczesnych grupach i organizacjach. B. Bass w 1985 roku rozwinął 
transformacyjny/transakcyjny model, a podstawą jego modelu były prace Jamesa McGregora 
Burnsa, które pochodzą z roku 1970. Burns twierdził, że każdy proces przywództwa może być 
zaklasyfikowany jako transakcyjny lub transformacyjny. Model przedstawiony przez Bassa zawiera 
dwa dominujące rodzaje przywództwa, przywództwo transakcyjne i transformacyjne, a także 
trzeci mniej popularny - laissez-faire11. 

                                                   
5 Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, pod redakcją Pasiecznego, PWE, Warszawa 1981, s. 207. 
6 Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 83-84. 
7 De Pree M., Przywództwo jest sztuką, Business Press, Warszawa 1999, s. xxii. 
8 Ibidem, s. xxii. 
9 Kuc B. R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2010, s. 35. 
10 Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Wydawnictwo Studio 
Emka, Warszawa 2008, s. 203-204. 
11 Flynn S. I., Transformational & Transactional Leadership, EBSCO Research Starters, Publishing 2009 
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Rysunek 1. Sfera przywództwa 

Źródło: Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Wydawnictwo 
Studio Emka, Warszawa 2008, s. 204. 

Bass w modelu transakcyjnym odnosi się do stylu przywództwa, w którym lider dokonuje 
wymiany nagród za wysiłki swoich podległych12. Ten typ przywództwa występuje wówczas gdy 
lider wynagradza lub dyscyplinuje podwładnych na podstawie uzyskiwanych przez nich osiągnięć. 
Kierownik transakcyjny przydziela zadania, bądź ustala z podwładnymi co i jak powinno zostać 
wykonane, a następnie określa sposób wynagradzania za właściwe wywiązanie się 
z przydzielonych obowiązków13. 

Transformacyjne przywództwo charakteryzuje lidera, który zachęca swoich podwładnych 
do osiągnięcia coraz wyższych poziomów wydajności dla dobra organizacji, w związku z tym 
kierownik wyznacza ambitniejsze wyzwania, aby wykorzystać całość potencjału pracowników, 
a w konsekwencji uzyskać lepsze rezultaty. W przywództwie transformacyjnym wyróżnia się cztery 
kluczowe komponenty. 

1. Wyidealizowane oddziaływanie/charyzma – związane są z tworzeniem i wyrażaniem 
wizji i celów. Zachowanie charyzmatyczne sprawia, że podwładni są dumni i czują się 
związani z liderem, który przedkłada wymagania grupy nad własne potrzeby. Przywódca 
taki dzieli ryzyko z podwładnymi, wzbudza zaufanie, kreśli optymistyczną przyszłość 
wskazując na szanse organizacji14. 

                                                   
12 Ibidem 
13 Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 
295. 
14 Bass B. M., Avolio B. J., Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership , Sage, 
Thousand Oaks, CA 1994; Shelly D. D., Francis Y. J., Leanne A. E., William S. D., Transformational leadership and 
team performance, Transformational, [w:] S. Pawar Badrinarayan, Leadrship Research: Issues and Implications, 
GBR: Emerald Group Publishing Limited, Bradford 2004, s. 182. 
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2. Natchniona motywacja – postępowanie w sposób, który motywuje i inspiruje osoby 
znajdujące się w otoczeniu, poprzez stawianie ambitnych wyzwań, wzbudzanie chęci 
pracy zespołowej15. 

3. Stymulacja intelektualna – pobudzanie inteligencji, racjonalne i ostrożne rozwiązywanie 
problemów. Zachowanie to zakłada, że kierownik patrzy z różnej perspektywy na 
pojawiające się problemy, sugeruje poszukiwanie nowych dróg rozwiązania problemów 
i zachęca do przemyślenia idei, które nie były podejmowane w przeszłości16. 

4. Indywidualne podejście – traktowanie podległych jak odrębnych jednostek nie zaś jako 
członków grupy. Lider stosujący indywidualne podejście poświęca czas na uczenie 
i pomoc podwładnym w rozwijaniu ich mocnych stron, wysłuchiwanie ich trosk17. 

Przywództwo transformacyjne to wzbudzanie motywacji do angażowania się 
i podejmowania trudniejszych, bardziej złożonych wyzwań niż pierwotnie pracownicy uważali za 
możliwe do wykonania18.  

Przywództwo laissez-faire charakteryzuje typ przywództwa, w którym liderzy nie 
podejmują żadnych działań zmierzających do sprostania potrzebom podwładnych i nie reagują, 
bądź wycofują się ze swoich obowiązków19. Ten styl postępowania w świetle ocen większości 
specjalistów jest najbardziej nieefektywny20. 

Skuteczność przywództwa w różnych sferach działań organizacji 

Skuteczne i sprawne zarządzanie stało się strategiczną siłą współczesnych organizacji. To 
skuteczne i sprawne zarządzanie można w dużym uproszczeniu określić jako sztukę podejmowania 
decyzji o tym co i jak należy robić, a następnie realizowania tego przez ludzi współdziałających ze 
sobą w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Jednym z zadań stawianych menedżerom 
w organizacjach jest zwiększenie efektywności ekonomicznej całej działalności21, bądź określonego 
działu, którym zarządza kierownik. Odpowiedzialność za uzyskiwane przez przedsiębiorstwo 
wyniki, bez względu na jego branżę, specyfikę, czy typ spoczywa na przywódcach22. 
Menedżerowie współpracując z pracownikami w określony sposób mogą pobudzać ich do 
działania, mogą tworzyć bodźce wywołujące u podwładnych określone motywy do działań 
zgodnych z celami organizacji23. Można więc stwierdzić że styl przywództwa wpływa na 
skuteczność działań podwładnych, a co za tym idzie na skuteczność działań organizacji. Kierownik 
poprzez swój sposób zachowania, posiadane kompetencje i doświadczenie oddziałuje na swoich 
podwładnych, którzy poprzez wykonywaną pracę mogą wypracowywać wyższą wydajność lub 
osiągać lepszą jakość. Praca kierownika nie powinna jednak ograniczać się do wydawania poleceń, 
wymaga ona umiejętności prowadzenia pracowników do osiągania wspólnych celów, pobudzania 
ich do rozwoju, co wpływa na zwiększanie ich zaangażowania w wykonywane zadania i obowiązki. 
Odpowiedni sposób pracy kierownika z podwładnymi, prócz uwarunkowań organizacyjnych 
(technologii, struktury organizacyjnej czy też środków finansowych) może przesądzić o sukcesie 
lub porażce przedsiębiorstwa. 

Przywództwo jest częstym, choć czasem kontrowersyjnym tematem badań dotyczących 
przedsiębiorstwach, przede wszystkim ze względu na pełnienie przez tą grupę pracowników 
                                                   

15 Ibidem, s. 292 
16 Shelly D. D., Francis Y. J., Leanne A. E., William S. D., Transformational leadership…, op.cit., s. 182. 
17 Shelly D. D., Francis Y. J., Leanne A. E., William S. D., Transformational leadership…, op.cit., s. 182. 
18 Karaszewski R. Przywództwo w środowisku…, op.cit., s. 282 
19 Flynn S.I., Transformational & Transactional…, op.cit. 
20 Ibidem, s. 298. 
21 Winch S., Czas jako wymiar kultury organizacyjnej a efektywność przedsiębiorstwa, „Organizacja 
i Kierowanie” 1998, nr 2 (124), s. 51. 
22 Ibidem, s. 9. 
23 Januszek H., Sikora J., Socjotechnika zarządzania, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 
Bydgoszcz 1995, s. 20. 
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najważniejszej funkcji w organizacji. W literaturze spotyka się opracowania skupiające się na 
badaniu predyspozycji i kompetencji, oraz cech, którymi powinna się charakteryzować osoba 
zatrudniona na kierowniczym stanowisku. Różni autorzy skupiają się na badaniu wpływu jaki 
wywiera posiadanie określonych kompetencji i umiejętności na różne aspekty funkcjonowania 
organizacji. Badacze próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące budowy i dostrzegalnych 
wyników organizacyjnych dostarczanych przez przywódców24. Istnieje wiele opracowań, które 
potwierdzają, że przywódcy ze względu na ich role są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, 
które pomagają organizacjom odnosić sukces w konkurencyjnym środowisku25. 

Jedną z sytuacji, w których skuteczność przywództwa może być dostrzegalna występuje w 
okresie wdrażania bądź zmiany strategii organizacji. Wdrożenie strategii wymaga od lidera 
wzmocnienia jej poprzez odpowiednie rozdysponowanie zasobów niezbędnych do realizacji 
strategii, a także skutecznego przezwyciężenia oporu wobec zmian i przekonania podwładnych, że 
nowa inicjatywa jest ważna dla pracowników i będzie służyć wspieraniu ich interesów. W wielu 
badaniach podkreśla się jak kluczowym wyznacznikiem udanego wdrożenia nowej strategicznej 
inicjatywy jest wsparcie na poziomie liderów zmiany26. Badanie 196 menedżerów z 20 organizacji, 
dowiodło, że im większe zaangażowanie wśród kierowników średniego szczebla w formułowanie 
strategii organizacji, tym lepsze wyniki osiągają przedsiębiorstwa jako rezultat nowej strategii27. 

Badania przeprowadzone w Malezji wykazały, że styl przywództwa ma pozytywny 
strukturalny związek z wynikami finansowymi. Autorzy wykazali, że organizacje, które mają 
zdolności przywódcze i dokonują zmiany podejścia do zarządzania wykorzystując najlepsze 
praktyki są zdolne do dalszej poprawy. Najlepsze praktyki zostały określane przez autorów jako 
wykorzystywanie środków umożliwiających poprawę rentowności i stabilności finansowej 
przedsiębiorstwa. Zdaniem autorów organizacje, które chcą zaadoptować najlepsze praktyki, 
muszą doprowadzić do wzrostu znaczenia transformacyjnego stylu zarządzania28. 

W ostatnich latach dużą popularność i zainteresowanie wśród badaczy wzbudzała teoria 
przywództwa transformacyjnego. Badania prowadzone od ponad dwudziestu lat potwierdzają, że 
przywództwo transformacyjne jest bardziej efektywne niż przywództwo transakcyjne w zakresie 
generowania dodatkowego wysiłku, zaangażowania i budowania satysfakcji wśród 
pracowników29.Przywódca transformacyjny motywuje podwładnych do zrobienia więcej niż 
początkowo zostało zamierzone rozbudza poczucie wartości i ważności ich zadań, zachęca do 
wykraczania poza interes własny na rzecz zespołu i organizacji30. Lider stosujący ten styl 
przywództwa może być skuteczny, powinien jednak wykorzystywać własną energię do inspiracji 
podwładnych. K. Obłój uważa, że przywódca transformacyjny może zrewolucjonizować 
przedsiębiorstwo, przystosować je do otoczenia31. Można więc wysunąć hipotezę, że ten typ 
przywództwa zwiększa skuteczność organizacji. 

W badaniach, w których skupiono się na określeniu różnic w wynikach osiąganych przez 
zespoły wykonujące stresujące zadania w zależności od stylu przywództwa lidera zespołu 
wykazano, że pracownicy kierowani przez lidera transformacyjnego osiągali lepsze wyniki od 

                                                   
24 Hannan M. T., Young A. A., Structural inertia and organizational change, „American Sociological Review” 
1984, nr 49, s. 149−164. 
25 Bass B. M., Bass and Stogdill's handbook of leadership: Theory, research and managerial applications, The 
Free Press, New York 1991, Waldman D. A., Yammarino F. J., CEO charismatic leadership: Levels-of-
management and levels-of-analysis effects, „Academy of Management Review” 1999, nr 24, s. 266−285. 
26 O'Reilly C. A., Caldwell D. F., Chatman J. A., Lapiz M., Self W., How leadership matters: The effects of leaders' 
alignment on strategy implementation, „The Leadership Quarterly” 2010, nr 21, s. 105. 
27 Wooldridge B., Floyd S. W. The strategy process, middle management involvement, and organizational 
performance, „Strategic Management Journal” 1990, nr 11, s. 231−241. 
28 Idrisa F., Mohd Ali K.A., The impacts of leadership…op.cit., s. 170. 
29 Karaszewski R., Przywództwo w środowisku…, op.cit., s. 273 
30 Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J. M., Menedżer – przywódca…, op.cit., s. 98. 
31 Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994, s. 134-138. 
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zespołów kierowanych przez przywódców transakcyjnych32. Można więc wysunąć wniosek, że 
przywódcy transformacyjni są skuteczniejsi w zespołach działających pod presją czasu, 
wykonujących strategiczne działania dla organizacji. 

Wiele badań potwierdza, że współczesne organizacje, działające w warunkach natężonej 
konkurencji i wzrastającej złożoności życia gospodarczego i społecznego, a także szybkiego 
postępu technologicznego chcąc zwiększyć skuteczność zespołów pracowniczych i działań 
organizacyjnych powinny poszukiwać kierowników transformacyjnych. Ten typ przywództwa daje 
organizacjom szansę na skuteczne i szybkie dostosowanie się do zmian otoczenia i przetrwania 
w sytuacjach kryzysowych. 

Wnioski 

Dotychczasowe badania nad stylami kierowania potwierdzają ich związek ze skutecznością 
w różnych sferach funkcjonowania organizacji. W literaturze podkreśla się znaczenie poczucia 
satysfakcji z pracy wśród pracowników oraz ich zaangażowania we właściwe wykonywanie zadań, 
co pośrednio może wpływać na skuteczność działań przedsiębiorstwa. Z badań prowadzonych nad 
przywództwem w okresie ostatnich dwudziestu lat wynika, że najskuteczniejsi są kierownicy 
stosujący styl transformacyjny. 
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Sytuacja społeczna muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii 

Streszczenie: Głównym celem opracowania jest analiza sytuacji społecznej muzułmanów 
mieszkających we współczesnej Wielkiej Brytanii. Analizie poddane zostaną: geneza i rozwój 
środowisk muzułmańskich w Wielkiej Brytanii, sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna 
ludności muzułmańskiej (z uwzględnieniem kolejno: jej wielkości, zróżnicowania etnicznego, 
rozmieszczenia geograficznego i zajmowanej pozycji społeczno-ekonomicznej), aspekt prawny 
sytuacji społecznej muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii, społeczne aspekty aktywności 
religijnej, politycznej i medialnej brytyjskich muzułmanów. Podkreślić należy, że problematyka 
opracowania stanowi streszczenie przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 

Słowa kluczowe: sytuacja społeczna, muzułmanie, Wielka Brytania. 

Wprowadzenie 

Nasilenie procesów migracyjnych po II wojnie światowej – w opinii większości ekspertów – 
stanowi od czasów reformacji jedną z najważniejszych przemian  religijnych na ziemiach Starego 
Kontynentu. W ich konsekwencji islam stał się drugą pod względem liczby wyznawców dominującą 
religią Europy (jednocześnie stanowi on najszybciej rozwijającą się religię w skali 
ogólnoświatowej).  

Głównym czynnikiem zmuszającym muzułmanów1 do podjęcia decyzji o emigracji do 
Europy Zachodniej po II wojnie światowej była zła sytuacja wewnętrzna w państwach ich 
pochodzenia i chęć poprawy warunków swojej egzystencji. Ponadto imigranci byli potrzebni 
Europie do wydźwignięcia się z kryzysu ekonomicznego spowodowanego zniszczeniami 
wojennymi. Skoro państwa będące tradycyjnie źródłem napływu emigrantów (jak np. Polska) 
zostały odgrodzone od Zachodu żelazną kurtyną – głównymi eksporterami siły roboczej stały się 
kolonie. Dynamiczny wzrost populacji muzułmańskich w państwach cywilizacji zachodniej jest 
zatem rezultatem zarówno wysokiej dzietności rodzin muzułmańskich, jak też efektem ich legalnej 
i nielegalnej imigracji. Konwersja na islam ma ograniczony charakter.  

Historycznie badacze wyróżnili dwa etapy migracji: migrację samotnych mężczyzn, 
a następnie proces łączenia rodzin. Pierwszy z nich (etap migracji samotnych mężczyzn) 
w większości państw cywilizacji zachodniej przebiegał od końca II wojny światowej do początku lat 
siedemdziesiątych. Zaostrzenie polityki imigracyjnej wywołane kryzysem paliwowym (1972-1974) 
spowodowało w konsekwencji przejście do drugiego stadium migracji. Skoro przebywający 
w Europie imigranci nie mogli już swobodnie podróżować do państw ich pochodzenia, 
podejmowali decyzję o sprowadzeniu swoich rodzin do państw cywilizacji zachodniej. 

W przypadku etapu migracji samotnych mężczyzn, islam był zazwyczaj niezauważalny dla 
obserwatorów zewnętrznych. Muzułmanie emigrowali do Europy w celach ekonomicznych, 
a zatem praktyki religijne ograniczały się z reguły do codziennych modlitw indywidualnych. 
Jednakże wraz z przybyciem żon i dzieci imigrantów rola islamu jako systemu wartości 

                                                   
1 Muslim (l. mn. muslimuna) to imiesłów czynny od słowa islam; oznacza więc człowieka „poddającego się” 
w domyśle „woli Boga”. W niniejszej pracy termin „muzułmanie” będzie rozumiany szeroko. Pojęcie to 
używane będzie na oznaczenie: 1. osoby urodzonej w muzułmańskiej rodzinie, wywodzącej się z islamskiego 
państwa (kryterium etniczne); lub/i 2. wyznawcy religii islamu (kryterium religijne); lub/i 3. osoby, u której 
dominującym układem odniesienia w postrzeganiu doświadczenia życiowego jednostki jest tradycja kultury 
islamu (kryterium kulturowe). Brown M., Quantifying the Muslim Population  in Europe: Conceptual and Data 
Issues, “International Journal of Social Research Methodology” 2000, Vol. 3, Issue 2, s. 88-91. 



 Sytuacja społeczna muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii 

 248 

regulującego wszystkie sfery życia człowieka wzrosła. Ukształtowała się zatem społeczność, 
w której uległy odnowieniu tradycyjne wartości i normy islamu.  

Przybycie do Europy żon i dzieci muzułmańskich imigrantów zapoczątkowało 
instytucjonalizację religii islamu (m.in. budowanie meczetów, tworzenie szkół koranicznych 
i islamskich partii politycznych). Dla przykładu: w Wielkiej Brytanii w 1963 roku zarejestrowanych 
było jedynie 13 meczetów. Do 1973 roku ich liczba w tym państwie wzrosła do 73. Dziesięć lat 
później z kolei było ich już 277. Natomiast w 2005 roku na terenie Wielkiej Brytanii znajdowało się 
około 1200 meczetów2.  

Jednym z przejawów instytucjonalizacji religii islamu jest również tworzenie organizacji 
zorientowanych na działalność w sferze prywatnej (organizacje izolacjonistyczne) lub publicznej 
(organizacje interwencjonistyczne). Organizacje pierwszego rodzaju – mając za zadanie ochraniać 
swych członków od „skażenia moralnego” wynikającego z kontaktów z niemuzułmanami – dążą 
zazwyczaj do budowania wewnątrz społeczeństw europejskich „moralnych społeczności 
alternatywnych”. Natomiast organizacje interwencjonistyczne za cel swojej działalności uznają 
aktywizowanie muzułmanów do uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym państw 
europejskich. Zaznaczyć należy, że stopień obywatelskiego zaangażowania muzułmanów w danym 
państwie stanowi wypadkową aktywności funkcjonujących w nim organizacji 
interwencjonistycznych, a także czynników strukturalnych (jak np. stosunki Państwo-Kościół, 
model integracji muzułmanów). 

Europejczycy mają duży problem z wyważonym odnoszeniem się do muzułmańskich 
współmieszkańców. Po 11 września 2001 roku akty wrogości przyjęły radykalną formę. 
Egzemplifikację mogą tu stanowić zamieszki na tle rasowym w Niemczech, w czasie których 
zamordowani zostali tureccy gastarbeiterzy. Ofiarami napaści padło również wielu Sikhów, których 
turbany przypominały agresorom nakrycia głowy noszone przez afgańskich talibów. Większość 
Europejczyków negatywnie ocenia tego typu akty agresji. Niemniej jednak krytyce poddane 
zostało również stanowisko ugodowe. Niezadowolenie Polaków wzbudził fakt, że w projekcie 
preambuły Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przemilczano judeochrześcijańską 
przeszłość Europy. Negacja ta stała się - częściowo z racji nacisków ze strony wzrastającej 
populacji muzułmańskiej, szczególnie w Anglii i we Francji - elementem rządowej polityki.  

Generalnie w Europie można się zetknąć z różnymi wariantami trzech podstawowych 
modeli – ukształtowanych w różnych środowiskach społeczno-politycznych: pracowników 
gościnnych, asymilacji i wielokulturowości. 

Pierwszemu modelowi jest najbliższy niemiecki sposób zarządzania zróżnicowaniem 
kulturowym. Imigranci nie są w tym państwie traktowani jako stały element rzeczywistości 
społecznej, gdyż  każdego dnia mogą powrócić do państwa swego pochodzenia. W tym modelu 
muzułmanom nie przysługują zatem żadne prawa polityczne - jednakże jeśli są w stanie wykazać 
przynależność do niemieckiej wspólnoty etnicznej, prawa obywatelskie są im przyznawane niemal 
automatycznie. 

Model asymilacji – w którym imigranci są postrzegani jako jednostki tworzące stały 
element krajobrazu społecznego – spotkać można we Francji. W przypadku tego modelu od 
muzułmanów oczekuje się przejęcia kultury grupy większościowej. Tożsamość religijna, językowa 
czy kulturowa jest tolerowana wyłącznie wtedy, gdy nie wykracza poza sferę prywatną.  

Z modelem wielokulturowości można się natomiast zetknąć w Wielkiej Brytanii. Imigranci 
przebywający w tym państwie w szybkim tempie uzyskali prawa obywatelskie. W państwie 
stworzonym przez narody: Anglików, Irlandczyków, Szkotów i Walijczyków muzułmanie szybko 
odnaleźli możliwość artykulacji swoich potrzeb i interesów w sferze publicznej. 

Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo dużego zróżnicowania współczesnych społeczności 
muzułmańskich zamieszkujących kontynent europejski, można wyróżnić pewne elementy wspólne 
(podobieństwo na poziomie faktów empirycznych wynikających z codziennej praktyki religijnej 

                                                   

2 Nielsen J. S., Muslim in Western Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004, s. 46. 
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i analogicznych problemów życiowych – wysoki poziom bezrobocia, dyskryminacja; a także na 
poziomie analizy socjologicznej – ogólne przyczyny i cechy rozwoju tych społeczności).   

Problematyka i znaczenie badań 

W przedstawionym powyżej obszarze badań wyróżniono cztery problemy badawcze: (1) 
historyczna analiza  procesu imigracji muzułmanów; (2) określenie profilu demograficznego 
i społeczno-ekonomicznego muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii; (3) przedstawienie 
aspektu prawnego sytuacji społecznej muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii; (4) 
charakterystyka społecznych aspektów aktywności religijnej, politycznej i medialnej muzułmanów 
we współczesnej Wielkiej Brytanii. 

Głównym celem opracowania jest analiza sytuacji społecznej muzułmanów mieszkających 
we współczesnej Wielkiej Brytanii (zaznaczyć należy, że pojęcie sytuacji społecznej muzułmanów 
w  niniejszej pracy oznaczać będzie ogół uwarunkowań – m.in. historycznych, demograficznych, 
politycznych, prawnych i ekonomicznych – odnoszących się do jakości życia muzułmanów, 
determinujących wszelkie rodzaje podejmowanych przez nich działań). Takie ujęcie celu 
badawczego wynika z  faktu, że czynnikiem przejawiającym się w różnych rodzajach działalności 
podejmowanych przez brytyjskich muzułmanów (religijnej, politycznej, wydawniczej czy 
medialnej) – jest ich społeczny charakter. Ilustruje to rola meczetów, które nie ograniczają się 
jedynie do zapewnienia miejsca dla modlitw. Stanowią one przede wszystkim centra kulturalne 
muzułmańskiej społeczności, gdzie odbywają się rytuały odzwierciedlające ważną rolę 
w muzułmańskim życiu rodzinnym (małżeństwo, obrzezanie, śmierć). Przychody z zakatu 
(religijnego obowiązku płacenia jałmużny) umożliwiają tej instytucji udzielanie pomocy finansowej 
członkom społeczności. Analogicznie – koszt pogrzebu, lub też repatriacja do państwa 
pochodzenia są często w pełni sfinansowane przez meczet lub też przez specjalną zbiórkę podjętą 
przez członków kongregacji3. Ponadto instytucje te prowadzą również w medresach (szkółki 
koraniczne przy meczetach) zajęcia ze znajomości Koranu. Oprócz powyżej określonych funkcji – 
meczety posiadają również na swoim terenie sale wykładowe, mieszkania (m.in. dla imama), 
księgarnie, biblioteki, sklepy i kawiarnie. Celem pracy jest zatem analiza społecznych przejawów 
działalności brytyjskich muzułmanów.  

Na skutek ataku terrorystycznego w Londynie z 7 lipca 2005 roku, islam przestał być 
postrzegany jako temat wewnętrzny poszczególnych państw – stając się problemem cywilizacji 
zachodniej4. Zamachu dokonano bowiem w Wielkiej Brytanii – państwie, które ma najbardziej 
rozwinięte w Europie prawo antyterrorystyczne. Po serii zamachów terrorystycznych dokonanych 
w imię szerzenia islamu, religia ta stała się na początku XXI wieku globalnym symbolem kontestacji 
Zachodu. W tym kontekście konieczne jest przeprowadzenie rzetelnych badań naukowych nad 
działalnością muzułmanów w Wielkiej Brytanii. Terroryzm stanowi bowiem najbardziej widoczny 
typ aktywności, jaki dociera do nas z obszarów cywilizacji islamskiej, ale jest to tylko jeden z kilku 
konkurencyjnych nurtów życia społeczno-religijnego tamtych terenów5.  

W Europie można się zetknąć z różnymi wariantami trzech podstawowych modeli 
integracji muzułmanów ukształtowanych w różnych środowiskach społeczno-politycznych. Jeden 
z tych modeli w najczystszej postaci występuje właśnie w Wielkiej Brytanii (model 
wielokulturowości). Chęć podjęcia analizy sytuacji społecznej muzułmanów w omawianym 
państwie wynika również z faktu, że Wielka Brytania – obok Niemiec – corocznie przyjmuje 

                                                   
3  Cesari J., Mosque Conflicts In European Cities: Introduction “Journal of Ethnic & Migration Studies” 2005, Vol. 
31, Issue 6, s. 1017-1018. 
4 Wśród 56 ofiar londyńskich zamachów były trzy Polki - Monika Suchocka, Karolina Gluck i Anna Brandt. 
5 Trud przemiany, jaką przechodzą społeczeństwa cywilizacji islamskiej uwalniające się od ostatnich 
pozostałości kolonializmu i dołączające do grona nowożytnych państw narodowych obrazuje, pięć tendencji: 
islamizacja, okcydentalizacja, demokracja, dyktatura i terroryzm; por. Pauly R. J., Islam in Europe: integration 
or marginalization, Ashgate, Aldershot-Burlington 2004, s. 149. 
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największą liczbę obcokrajowców6. Celowe wydaje się przedstawienie w jaki sposób te statystyki 
przekładają się na sytuację społeczną imigrantów muzułmańskich w Zjednoczonym Królestwie. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym na rzecz podjęcia badań nad sytuacją 
społeczną muzułmanów w wyżej wymienionym państwie jest fakt, że zagadnienie to jest 
w niewielkim stopniu obecne w polskiej literaturze przedmiotu (poza nielicznymi artykułami 
naukowymi i fragmentami kilku książek, w Polsce brakuje studium podejmującego pełną analizę 
sytuacji społecznej muzułmanów w Wielkiej Brytanii).  

Pomimo, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to jednak wiedza społeczeństwa 
polskiego na temat wielokulturowego charakteru społeczeństw Europy Zachodniej jest znikoma. 
O muzułmanach mieszkających na Zachodzie mówi się w tym państwie wyłącznie przy okazji 
dyskusji o przestępczości, fundamentalizmie i terroryzmie religijnym. Jednakże w kontekście 
akcesji Polski do Unii Europejskiej procesy migracyjne powinny ulec nasileniu. Odnotować należy, 
że w 2005 roku liczbę muzułmanów żyjących w Polsce oszacowano na około 25-30 tysięcy, 
podczas gdy na początku lat dziewięćdziesiątych było ich pięciokrotnie mniej7. Przyjęty w Polsce 
model polityki wobec cudzoziemców (określany mianem biurokratyczno-administracyjnego) 
stanowi sposób na odsunięcie w czasie niewygodnego (ale również nieuchronnego) problemu, 
dając jednocześnie możliwość przygotowania się do przyjęcia imigracji zarówno pod względem 
prawnym, jak i ideologicznym. Polskie władze – póki co nie stojące przed koniecznością 
podejmowania decyzji pod naciskiem mniejszości etnicznych, tak jak to ma miejsce w państwach 
Europy Zachodniej – mają szansę wykorzystania tzw. renty zapóźnienia (zwłaszcza, że polska 
polityka migracyjna w zasadzie do dziś dnia nie obejmuje zagadnień integracji obcokrajowców)8. 
Jest to zatem kolejny argument na rzecz podjęcia gruntownej analizy sytuacji społecznej 
mniejszości muzułmańskich w poszczególnych państwach Europy Zachodniej – w tym w Wielkiej 
Brytanii. Prace te powinny ułatwić stworzenie doktryny migracyjnej – stanowiącej fundamentalną 
zasadę polityki odzwierciedlającej polską rację stanu, idee humanitarne oraz filozofię państwa. 

Problemy badawcze enumeratywnie wymienione w przedstawionym powyżej obszarze 
badań skłaniają do sformułowania następujących hipotez badawczych: (1) liczba muzułmanów 
żyjących w  Wielkiej Brytanii systematycznie wzrasta; (2) warunki życia społeczno-ekonomicznego 
ludności muzułmańskiej odbiegają od stopy życiowej, poziomu zatrudnienia, a także 
wynagrodzenia Brytyjczyków w badanym państwie; (3) liczba tworzonych w Wielkiej Brytanii 
islamskich organizacji religijnych, politycznych i medialnych ukierunkowanych na działalność 
w sferze społecznej wzrasta; (4) Zasięg społecznych działań muzułmańskich organizacji religijnych, 
politycznych i medialnych w Wielkiej Brytanii powiększa się.  

Stan badań 

Islam jako problem społeczny i badawczy wyłonił się dopiero po kryzysie paliwowym 
(1972-1974) wraz z migracją całych rodzin i instytucjonalizacją religii islamu. Pomimo, że znaczna 
liczba muzułmanów zamieszkuje państwa Europy Zachodniej już od co najmniej lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, to jednak ich tożsamość religijna stała się przedmiotem badań od niedawna. Do 
lat osiemdziesiątych XX wieku muzułmanie byli bowiem postrzegani niemal wyłącznie przez 
pryzmat narodowości, języka, etniczności, przynależności politycznej lub klasy społeczno-

                                                   

6 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Wielkiej Brytanii – obok Francji i Niemiec – zamieszkuje największa 
liczba imigrantów muzułmańskich  - K. Pędziwiatr szacuje ją na 1591000; por. Pędziwiatr K., Od islamu 
imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Wydawnictwo Nomos, Kraków 
2005, s. 249.  
7 Pogorzelski A. J., Polscy Tatarzy „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 3, s. 59. 
8 Wilk-Jakubowski G., Integracja czy izolacja? Polityka migracyjna w III RP, [w:] Stan realizacji polityki 
społecznej w XXI wieku, red. M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód, Oddział Świętokrzyski, Kielce 2009, s. 77 i n. 
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ekonomicznej, a ich tożsamość była przez badaczy łączona z jedną lub kombinacją kilku 
powyższych kategorii.  

W roku 1978 na półkach księgarń pojawiła się książka Edwarda Saida Orientalism9. Autor 
przedstawił w niej stanowisko pisarzy, filozofów i polityków w odniesieniu do kwestii odmienności 
dalekowschodniej kultury, jej zwyczajów i religii. Said przedstawiając rezultaty swoich rozważań 
poświęconych historii i naturze zachodnich postaw wobec Wschodu, wyposażył badaczy islamu 
w nowe narzędzia analizy. Jednakże badania kwestii muzułmańskiej obecności w Europie pojawiły 
się dopiero w latach osiemdziesiątych. Przyczyną zwiększonego zainteresowania naukowców stało 
się zaostrzenie polityki migracyjnej państw europejskich, a także zmiany świadomościowe wśród 
muzułmanów (słabnące poczucie tożsamości). 

Badania naukowe nad społecznościami muzułmańskimi w Europie prowadzone są 
w państwach Starego Kontynentu w różnym tempie. O ile przoduje w nich Francja i Wielka 
Brytania, o tyle badania nad społecznymi aspektami życia muzułmanów w Niemczech znajdują się 
dopiero w początkowej fazie (jest to spowodowane m.in. odmienną historią kontaktów tych 
państw ze społecznościami muzułmańskimi i różnymi sposobami postrzegania islamu przez elity 
polityczne). 

Większość współczesnych badaczy zagranicznych koncentruje się na analizie procesów 
instytucjonalizacji islamu, przemianach tożsamości religijnych, a także badaniach procesów 
sekularyzacji i radykalizacji niektórych grup w obrębie społeczności muzułmańskich. Ten ostatnio 
niezwykle modny kierunek badań rozwinął w Wielkiej Brytanii Olivier Roy (Globalised Islam. The 
Search for a New Ummah)10.  

Zagadnieniem ogólnej analizy sytuacji społeczności muzułmańskich zamieszkujących 
Wielką Brytanię zajęli się m.in. Eric Butterworth (A Muslim Community in Britain)11, Danièle Joly 
(Britannia's Crescent: Making a Place for Muslims in British Society)12, Philip Lewis (Islamic Britain: 
Religion, Politics and Identity among British Muslims; Bradford in the 1990s13), Nabil Matar (Turks, 
Moors, and Englishmen in the Age of Discovery14) oraz Humayun Ansari, autor książki The Infidel 
Within: Muslim in Britain Since 180015. 

Rozwinięte są również badania nad specyfiką poszczególnych grup narodowych 
wchodzących w skład społeczności muzułmańskich zamieszkujących Wielką Brytanię. W tym 
kontekście wymienić należy książki: Muhammada Anwara The Myth of Return: Pakistanis in 
Britain16, Talipa Kűcűkcana Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish Muslims in Britain17 
i Alison Shaw A Pakistani Community in Britain18. Analizie poddano też muzułmańską młodzież w 
Wielkiej Brytanii. Ten kierunek badań podjęli w swoich pracach m. in.: Muhammad Anwar (Young 
Muslims in Britain – Attitudes, Educational Needs and Policy Implication19; Beetwen Cultures – 

                                                   
9 Said E., Orientalism, Vintage, New York 1978. 
10 Roy O., Globalised Islam. The Search for a New Ummah, C. Hurst & Co., London 2004. 
11 Butterworth E., A Muslim Community in Britain, Church Information Office,  London 1967. 
12 Joly D., Britannia's Crescent: Making a Place for Muslims in British Society: Muslim in Birmingham, University 
of Warwick, Aldershot 1995. 
13 Lewis P., Islamic Britain: Religion, Politics and Identity among British Muslims; Bradford in the 1990s, I. B. 
Tauris, London 1994. 
14 Matar N., Turks, Moors, and Englishmen in the Age of Discovery, Columbia University Press, New York 2004. 
15 Ansari H., The Infidel Within: Muslim in Britain Since 1800, C Hurst and Company Publishers, London 2004. 
16 Anwar M., The Myth of Return: Pakistanis in Britain, Heinemann, London 1979. 
17 Kűcűkcan T., Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish Muslims in Britain, Ashgate Publishing, 
Aldershot 1999. 
18 Shaw A., A Pakistani Community in Britain, Basil Blackwell, Oxford-New York 1988. 
19 Anwar M., Young Muslims in Britain – Attitudes, Educational Needs and Policy Implication, The Islamic 
Foundation, Leicester 1994. 
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Comunity and Change in the Lives of Young Asians20) i Jessica Jacobson (Islam in Transition: 
Religion and Identity among British Pakistani Youth21). 

Problematyka obecności muzułmanów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych 
państwach Europy Zachodniej w polskiej literaturze naukowej jest niemal zupełnie nieobecna. 
Pozytywnie na tym tle wyróżnia się książka Konrada Pędziwiatra Od islamu imigrantów do islamu 
obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej – stanowiąca syntetyczny opis społeczności 
muzułmańskich w 10 państwach Starego Kontynentu (we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Austrii i Szwajcarii). W przedmowie autor zaznaczył, 
że jego celem było przedstawienie „skondensowanych informacji na temat populacji 
muzułmańskiej w danym państwie”22. Analogiczny charakter ma książka Muzułmanie w Europie 
wydana pod redakcją Anny Parzymies23. Poszerzeniu uległa w niej wprawdzie geograficzna 
perspektywa badawcza (zestawienie obejmuje bowiem również muzułmanów zamieszkujących 
Bałkany i Europę Środkowo-Wschodnią), ale w konsekwencji materiał prezentujący sytuację 
muzułmanów zamieszkujących poszczególne państwa zawarty jest na zaledwie kilkudziesięciu 
stronach. Bogate źródło informacji o głównych kierunkach myślenia i próbach rozwiązywania 
problemu integracji muzułmanów w realiach współczesnej Europy stanowi też książka pod 
redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Konrada Pędziwiatra, i Pawła Kubickiego Islam 
i obywatelskość w Europie24. 

W 2008 roku na półkach księgarń pojawiła się książka Magdy Zawadewicz pt. Życie 
codzienne w muzułmańskim Londynie25. Autorka – jako pierwsza w Polsce – podjęła się próby 
opisania „muzułmańskich akcentów Londynu”. Zasięg jej analizy ograniczony został jednak jedynie 
do stolicy Zjednoczonego Królestwa.  

Żaden polski autor nie podjął się przeprowadzenia całościowej analizy sytuacji społecznej 
muzułmanów w Wielkiej Brytanii. Celem rozprawy doktorskiej jest zatem wypełnienie 
dotychczasowej luki w polskiej literaturze przedmiotu.  

Wnioski 

W toku już przeprowadzonych badań zweryfikowane zostały sformułowane hipotezy 
badawcze. W wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że – po pierwsze – liczba muzułmanów  
imigrujących do Wielkiej Brytanii (pomijając wahania w ich napływie w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego) systematycznie się zwiększała. Po drugie, warunki życia społeczno-
ekonomicznego ludności muzułmańskiej odbiegają in minus od stopy życiowej, poziomu 
zatrudnienia, a także wynagrodzenia Brytyjczyków w badanym państwie. Po trzecie, liczba 
tworzonych w Wielkiej Brytanii islamskich organizacji religijnych, politycznych i medialnych 
ukierunkowanych na działalność w sferze społecznej wzrasta. Po czwarte, zasięg społecznych 
działań muzułmańskich organizacji religijnych, politycznych i medialnych w Wielkiej Brytanii 
powiększa się.  

                                                   
20 Tenże, Beetwen Cultures – Comunity and Change in the Lives of Young Asians, Routledge, London 1998. 
21 Jacobson J., Islam in Transition: Religion and Identity among British Pakistani Youth, RoutledgeCurzon, 
London 1998. 
22 Pędziwiatr K., Od islamu…, s. 12. 
23 Parzymies A. (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003. 
24 Górak-Sosnkowska K., Pędziwiatr K., Kubicki P. (red.), Islam i obywatelskość w Europie, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2006. 
25 Zawadewicz M., Życie codzienne w muzułmańskim Londynie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 
2008. 
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Uwarunkowania opodatkowania podatkiem dochodowym w małych 
i średnich przedsiębiorstwach 

Streszczenie: Jednym z rodzaju podatków, który budzi wśród przedsiębiorców najwięcej dyskusji 
jest podatek dochodowy. Z punktu widzenia możliwości finansowania prowadzonej działalności 
podstawowe znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma wysokość obciążenia dochodu 
lub przychodu podatkiem, gdyż w ten sposób zostaje zarządzającym uszczuplona pewna wartość, 
która mogłaby stanowić kapitał własny. Pozostawione w przedsiębiorstwie środki pieniężne mogą 
zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw 
z sektora MŚP ze względu na ograniczoną dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania 
przedsięwzięć gospodarczych. Podatki bezpośrednie jakimi są podatki dochodowe w znacznym 
stopniu decydują o możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych, które są nimi obciążane. 
Zarządzający przedsiębiorstwami gospodarując zasobami jednostek gospodarczych wykorzystują 
narzędzia polityki fiskalnej państwa, w celu kształtowania wysokości zobowiązań podatkowych. 
Ulgi podatkowe dają możliwość zarządzającym wpływania na wysokość dochodu i wartość 
podatków wpłacanych do budżetu państwa. Stosowanie ulg podatkowych lub rezygnacja z nich 
pozwala w niektórych przypadkach na kształtowanie zobowiązań podatkowych na możliwym do 
zaakceptowania poziomie. 

Słowa kluczowe: podatek od dochodu, podatek od przychodu, ustalenie zobowiązania 
podatkowego. 

1. Wprowadzenie 

Podatek jest to świadczenie pieniężne, nakładane jednostronnie na podatników przez 
państwo lub inne organizacje publiczno-prawne (np. samorząd terytorialny) na podstawie 
przepisów prawa. Podatek ma charakter ogólny, przymusowy, bezzwrotny, nieodpłatny 
(nieekwiwalentny)1. Podatek ma charakter pieniężny, co oznacza, że nie jest pobierany w naturze, 
ogólny to znaczy że jest nakładany, na określoną grupę podmiotów nieoznaczonych imiennie. 
Przymusowy charakter podatków wynika z uprawnień państwa, a ich pobieranie i egzekwowanie 
jest zabezpieczone obowiązującymi przepisami prawa. Bezzwrotność podatku oznacza, że jest 
obciążeniem definitywnym i nie jest formą czasowej pożyczki. Nieodpłatność (nieekwiwalentność) 
oznacza, że podatek nie jest związany z żadnym bezpośrednim i konkretnym świadczeniem ze 
strony państwa na rzecz konkretnego podatnika. Polityka fiskalna państwa względem 
kształtowania obciążeń podatkowych jest stosowana w taki sposób, aby zintensyfikować 
pozytywne skutki uczestnictwa w procesie gospodarowania2. 

Zarządzający przedsiębiorstwami gospodarując zasobami jednostek gospodarczych 
wykorzystują narzędzia polityki fiskalnej państwa w celu kształtowania wysokości zobowiązań 
podatkowych. Ulgi podatkowe dają możliwość zarządzającym wpływania na wysokość dochodu 
i wartości wpłacanej do budżetu państwa. Stosowanie ulg podatkowych lub rezygnacja z nich 

                                                   
1 Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe. PWE, Warszawa 1995, s. 30-31. 
2 Gruziel K., Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW, 
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 77, Warszawa 2009, s. 175. 
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pozwala w niektórych przypadkach na kształtowanie zobowiązań podatkowych na możliwym do 
zaakceptowania poziomie. 

Podstawowym założeniem funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na 
konkurencyjnym rynku jest nie tylko ich przetrwanie, ale przede wszystkim szybki rozwój. Wymaga 
to stałego podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności ich gospodarowania. 
Poszukiwanie przez zarządzających przedsiębiorstwem obcych źródeł finansowania jest sposobem 
na przełamanie bariery niedoboru środków pieniężnych3. 

Jednym z rodzaju podatków, który budzi wśród przedsiębiorców najwięcej dyskusji jest 
podatek dochodowy. Z punktu widzenia możliwości finansowania prowadzonej działalności 
podstawowe znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma obciążenie dochodu lub 
przychodu podatkiem, gdyż w ten sposób zostaje zarządzającym uszczuplona pewna wartość, 
która mogłaby stanowić kapitał własny. Pozostawione w przedsiębiorstwie środki pieniężne 
mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój. Ma to szczególne znaczenie dla 
przedsiębiorstw z sektora MŚP ze względu na ograniczoną dostępność do zewnętrznych źródeł 
finansowania przedsięwzięć gospodarczych4. Podatki bezpośrednie (jakimi są podatki dochodowe) 
w znacznym stopniu decydują o możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych, które są nimi 
obciążane. Osiągany przez jednostki gospodarcze dochód lub przychód, jest dzielony przez 
przedsiębiorców m.in. na rozwój. 

W tabeli 1 przedstawiono obowiązki przedsiębiorców i zarządzających jednostkami 
gospodarczymi, związane z ewidencją operacji gospodarczych i zobowiązań podatkowych 
w zakresie podatku dochodowego. Spółki kapitałowe i inne jednostki (w tym przedsiębiorstwa 
państwowe) nie mają wyboru w zakresie prowadzenia ewidencji. Mają w każdej sytuacji 
obowiązek prowadzić księgi handlowe i nie mogą w tym zakresie skorzystać z uproszczeń. 
W związku z tym, że podmioty te posiadają osobowość prawną - dochód rozliczają w oparciu 
o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. W spółkach osobowych i indywidualnych 
działalnościach nie występuje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych do wysokości 
przychodów ze sprzedaży 1 200 000 euro. W związku z tym, podmioty w których właścicielami są 
wyłącznie osoby fizyczne mają możliwość korzystania z uproszczonych ewidencji (podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów). Ewidencje uproszczone nie 
zapewniają informacji odbiorcom zewnętrznym, ale zawierają wszystkie dane, które umożliwiają 
sporządzenie podstawowych elementów sprawozdania finansowego. 

Tabela 1. Rodzaje ewidencji oraz obowiązki podatkowe z zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa 

Forma prawna 
jednostki 

Rodzaj prowadzonej 
ewidencji 

Akt prawny Podstawa prawna 
rozliczeń dochodu 

 
 

Osoby fizyczne 

Ewidencje uproszczone: - 
zryczałtowane  przychody 
ewidencjonowane, karta 
podatkowa 
 - zasady ogólne 
(podatkowa księga 
przychodów i rozchodów) 
Pełna ewidencja 
księgowa: 
- księgi handlowe 

Ustawa o zryczałtowanym 
podatku dochodowym  od 
niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby 
fizyczne  
Rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie 
prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i 
rozchodów 
 
Ustawa o rachunkowości 

 
 
Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  
 

                                                   

3 Juszczyk S., Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty 
Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, Warszawa 2008, s. 31.  
4 Gołębiowski G., Próba analizy sytemu opodatkowania dochodów MSP w Polsce. Studia i Prace KZiF SGH, 
Zeszyt Naukowy, nr 42, 2004. 
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Spółki osobowe: 
spółka cywilna, 
spółka jawna, spółka 
partnerska 

Ewidencje uproszczone:  
- zryczałtowane  
przychody 
ewidencjonowane, karta 
podatkowa 
 - zasady ogólne - 
podatkowa księga 
przychodów i rozchodów 
Pełna ewidencja 
księgowa: 
księgi handlowe 

 
Ustawa o zryczałtowanym 
podatku dochodowym  od 
niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby 
fizyczne  
Rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie 
prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i 
rozchodów 
Ustawa o rachunkowości 

 
 
Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  
 

Spółki kapitałowe: 
spółka akcyjna, 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Pełna ewidencja 
księgowa: 
księgi handlowe 

 
Ustawa o rachunkowości 
 

 
Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych  

Spółki kapitałowo-
osobowe: 
spółka 
komandytowa, 
spółka 
komandytowo-
akcyjna 

Pełna ewidencja 
księgowa: 
księgi handlowe 
 

 
Ustawa o rachunkowości 

 
Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  
Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych  

Źródło: Pisarska A., Efektywność gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi w małych i średnich 
przedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 98. 

Ewidencje uproszczone (podatkowe) pozwalają uzyskać informacje o przedsiębiorstwie, 
dokonując analizy rejestrów i ksiąg prowadzonych w jednostce. Na podstawie ksiąg handlowych 
sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej, które dostarcza kompletnej 
informacji o jej sytuacji ekonomiczno-finansowej (tabela 1). Sprawozdania finansowe są jawne, 
gdyż kierownik jednostki składa je we właściwym rejestrze sądowym razem z opinią biegłego 
rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia (organu 
zatwierdzającego) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub 
pokryciu straty. W przypadku spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 
spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych składane jest także sprawozdanie z działalności 
jednostki – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli 
sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, to 
należy je złożyć we właściwym sądzie lub innym właściwym organie w ciągu 15 dni po tym 
terminie. Prawo wyboru ewidencji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
można uznać za formę wsparcia dla tych podmiotów, które działają na mniejszą skalę. Podmioty 
mając możliwość wyboru ewidencji uproszczonych mogą ograniczyć koszty związane z jej 
prowadzeniem. W niektórych przypadkach płacenie podatków zryczałtowanych, umożliwia 
przedsiębiorcom dysponowanie większą wartością środków pieniężnych, co daje szersze 
możliwości przetrwania tych podmiotów na rynku. 

2. Cel i metody badań 

Celem opracowania jest określenie uwarunkowań związanych z wyborem rodzaju 
opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu lub przychodu małych i średnich 
przedsiębiorstw. W oparciu o kwestionariusz wywiadu ustalono także liczbę podmiotów 
gospodarczych działających w różnych formach prawnych oraz ustalono rodzaje ewidencji operacji 
gospodarczych, prowadzone przez badane przedsiębiorstwa. Do badań wybrano przedsiębiorstwa 
z regionu świętokrzyskiego, gdyż dominują one w strukturze funkcjonujących na tym terenie 
jednostek gospodarczych. Region świętokrzyski charakteryzował się dotychczas także niskim 
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) 
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regiony gospodarczo słabiej rozwinięte mają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków 
finansowych na rozwój i modernizację sfery usługowo-wytwórczej. W dużym stopniu dotyczy to 
także małych i średnich przedsiębiorstw. 

Badania dotyczyły 50 małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego. Okres 
badań obejmuje lata 2002–2006. Zastosowano dobór celowy przedsiębiorstw, a jego kryterium 
był fakt zakwalifikowania podmiotu do sektora MŚP. Niezbędna była również zgoda właściciela lub 
zarządzającego przedsiębiorstwem na udostępnienie informacji finansowych. Źródłowe dane 
empiryczne uzyskano na podstawie kwestionariusza wywiadu, który został wypełniony przez 
zarządzających (na ogół właścicieli) przedsiębiorstwami. W opracowaniu wykorzystano dane 
z bilansu oraz rachunku zysków i strat badanych przedsiębiorstw.  

Wykorzystując metodę kwartyli do analizy danych empirycznych, badane przedsiębiorstwa 
grupowano według następujących kryteriów: wartości kapitału ogółem, wartości rzeczowych 
aktywów trwałych oraz wielkości zatrudnienia. Przedsiębiorstwa sklasyfikowane według wartości 
kapitału ogółem podzielono na następujące grupy: 0-500 tys. zł, 500-10 000 tys. zł i powyżej 
10 000 tys. zł. Podmioty sklasyfikowane według wartości rzeczowych aktywów trwałych to grupy: 
0-50 tys. zł, od 50-1 000 tys. zł i powyżej 1 000 tys. zł. Natomiast klasyfikacja podmiotów według 
wielkości zatrudnienia była zgodna z przepisami zawartymi w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej z 2004 roku5, która określa mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę według 
kryteriów ilościowych. W ramach klasyfikacji według wielkości zatrudnienia wyodrębniono 
podmioty zatrudniające 0-9 pracowników, zatrudniające 10-49 pracowników oraz 50-249 
pracowników6. Badane przedsiębiorstwa według wymienionych kryteriów klasyfikacji będą 
określone również jako grupy I, II, III.  

3. Wyniki badań 

Dominującą formą prawną badanych przedsiębiorstw była spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, (średnio 53% odpowiedzi) (tabela 2). Indywidualną działalność gospodarczą 
prowadziło średnio 19,7% jednostek gospodarczych. Wśród analizowanych podmiotów było tylko 
średnio 1,9% spółek komandytowych i 3% spółek jawnych. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna w której prowadzono działalność w większości 
jednostek z grupy, o wartości kapitału ogółem 500-10 000 tys. zł (65,2%) oraz rzeczowych 
aktywów trwałych w kwocie 50-1 000 tys. zł (65%). W przedsiębiorstwach sklasyfikowanych 
według wielkości zatrudnienia we wszystkich grupach przedsiębiorstw, w większości działalność 
prowadzono w formie sp. z o.o. – od 50% jednostek z przedziału 10-49 pracowników do 58,3% 

                                                   

5 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z 06.06.2004 r. 
6 Obowiązującą w Polsce dla celów praktyki gospodarczej jest definicja zawarta w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807), według której: za 
mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych: zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec roku jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zł 2 mln euro. Za 
małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych: 
zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w zł 10 mln euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zł 10 
mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się takiego, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych: 
zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w zł 50 mln euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zł 43 
mln euro. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 
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przedsiębiorstw zatrudniających 0-9 pracowników. Zarządzający przedsiębiorstwami wybierając tę 
formę prowadzenia działalności kierują się głównie zmniejszeniem ryzyka związanego 
z odpowiedzialnością za zobowiązania oraz możliwością zatrudniania się udziałowców w tych 
jednostkach.  

W przypadku spółek z o.o. majątek osobisty udziałowców nie wchodzi w skład aktywów 
przedsiębiorstwa. Indywidualna działalność gospodarcza to również często wybierana forma do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Wybrało ją średnio 43,9% jednostek z grupy pierwszej we 
wszystkich rodzajach ich klasyfikacji. Majątek osobisty właścicieli w przypadku tej formy prawnej 
jest spójny z majątkiem przedsiębiorstwa i zadłużenie jednostki jest regulowane również z majątku 
osobistego. Przedsiębiorcy wybierają zwykle tę formę prawną z powodu niskich kosztów jej 
uruchomienia i możliwość prowadzenia ewidencji podatkowych. 

Tabela 2. Forma prawna funkcjonowania badanych przedsiębiorstw (%) 

Forma prawna przedsiębiorstw w zależności od (%): 

wartości kapitału 
ogółem (tys. zł) 

wartości rzeczowych 
aktywów trwałych  
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1. Indywidualna 
działalność 
gospodarcza 

40,0 13,0 0 50,0 5,0 11,1 41,7 16,7 0 19,7 

2. Spółka cywilna 20,0 0 0 8,3 10,0 0 0 12,5 0 5,6 
3. Spółka jawna 0 8,7 0 0 10,0 0 0 8,3 0 3,0 
4. Spółka 
komandytowa 

0 4,3 0 0 0 5,6 0 0 7,1 1,9 

5. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

40,0 65,2 50,0 41,7 65,0 50,0 58,3 50,0 57,2 53,0 

6. Spółka akcyjna 0 8,8 41,7 0 10,0 27,7 0 12,5 28,6 14,4 
7. Spółdzielnia 0 0 8,3 0 0 5,6 0 0 7,1 2,3 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli 3 przedstawiono rodzaje prowadzonej w analizowanych przedsiębiorstwach 
ewidencji. Większość podmiotów ewidencjonuje operacje gospodarcze za pomocą pełnej 
ewidencji księgowej (średnio 77,8%). Nieliczne podmioty prowadziły podatkową księgę 
przychodów i rozchodów (średnio 18,2%) oraz ewidencję przychodów (średnio 4%). Księgi 
handlowe prowadzone były przez wszystkie przedsiębiorstwa z grupy trzeciej i większość 
podmiotów z grupy drugiej, tj. od 79,2% w podmiotach zatrudniających 10-49 pracowników do 
95,7% w jednostkach o wartości kapitału z przedziału 500-10 000 tys. zł. Podatkową księgę 
przychodów i rozchodów prowadzono głównie w przedsiębiorstwach z grup pierwszych, od 33,3% 
w jednostkach zatrudniających 0-9 pracowników, do 58,3% podmiotów o wartości rzeczowych 
aktywów trwałych 0-50 tys. zł. 
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Tabela 3. Rodzaje prowadzonej ewidencji operacji gospodarczych (%) 

Rodzaje prowadzonej ewidencji w zależności od (%): 
wartości kapitału ogółem 
(tys. zł) 

wartości rzeczowych 
aktywów trwałych  
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1. Karta 
podatkowa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ewidencja 
przychodów 

13,3 0 0 0 10,0 0 8,4 4,2 0 4,0 

3. Podatkowa 
księga 

przychodów i 
rozchodów 

46,7 4,3 0 58,3 5,0 0 33,3 16,6 0 18,2 

4. Księgi 
handlowe 

40,0 95,7 100,0 41,7 85,0 100,0 58,3 79,2 100,0 77,8 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Wnioski 

 W opracowaniu przedstawiono możliwości opodatkowania dochodu lub przychodu 
w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Badane przedsiębiorstwa 
spełniają kryteria małych i średnich, a okres badań obejmuje lata 2002-2006. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski:  

1. Dominującą formą prawną badanych przedsiębiorstw była spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (średnio 53% odpowiedzi). Indywidualną działalność gospodarczą 
prowadziło średnio 19,7% jednostek gospodarczych. Wśród analizowanych podmiotów 
było tylko średnio 1,9% spółek komandytowych i 3% spółek jawnych. Zarządzający 
przedsiębiorstwami wybierając prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością kierują się głównie zmniejszeniem ryzyka związanego z ze 
zobowiązaniami jednostki gospodarczej oraz możliwością zatrudniania się udziałowców 
w tych podmiotach.  

2. Wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne 
działające samodzielnie oraz w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej mają prawo 
wyboru wszystkich form opodatkowania. Mogą w ten sposób decydować o wysokości 
obciążeń podatkowych. 

3. Zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami, (które mają możliwość wyboru 
formy opodatkowania) w sposób świadomy wpływają na wielkość nadwyżki finansowej, 
pozostającej do dyspozycji kierowników jednostek gospodarczych. Jednak decyzje te 
muszą być podjęte w ściśle określonych (w obowiązujących przepisach prawnych) 
terminach i nie mogą być zmieniane w czasie trwania roku podatkowego. 

4. Ulgi podatkowe jako instrumenty kształtowania polityki fiskalnej państwa dają 
zarządzającym przedsiębiorstwami (szczególnie z sektora MŚP) możliwość 
ukształtowania zobowiązania wobec budżetu państwa na stosunkowo pożądanym, 
możliwym do zaakceptowania poziomie. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że 
zarządzający przedsiębiorstwami decydując o wyborze formy opodatkowania i rodzaju 
prowadzonej ewidencji podatkowej nie są w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, 
które mogą wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego. 
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5. Zarządzający przedsiębiorstwami posiadającymi osobowość prawną (np. spółki 
kapitałowe) i rozliczające dochód w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób 
prawnych mają prawo zmiany okresu obrotowego/podatkowego w zależności od 
czynników kształtujących m.in. obciążenia podatkowe.  
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Rola mediów i sztabu wyborczego w marketingu politycznym 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rolę mediów oraz sztabu wyborczego jakie pełnią 
w trakcie przygotowania oraz prowadzenia kampanii wyborczych. Przedstawiono również funkcje 
wolontariuszy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie profesjonalnej kampanii wyborczej, 
jednego z głównych elementów marketingu politycznego. 

Słowa kluczowe: kampania wyborcza, marketing polityczny, media, sztab wyborczy, 
wolontariusze. 

1. Wstęp 

W Polsce kampanie wyborcze, znane w dotychczasowej formie zaczęły funkcjonować 
podczas pierwszych wolnych wyborów parlamentarno – prezydenckich w 1989 roku. Rok później 
miały miejsce pierwsze wybory samorządowe, gdzie wyborcy wybierali swoich przedstawicieli do 
najbliżej ich działających jednostek państwowych, urzędów miast i gmin. Wtedy jednak, tak jak 
i cztery lata później w 1994 roku, marketing polityczny rozpoczynał swoją długoletnią „karierę” 
i nie był tak ceniony jak obecnie. Na przełomie ostatnich dwudziestu jeden lat przeprowadzono 
czternaście kampanii wyborczych. W tym czasie zarówno marketing polityczny jak i inne czynniki 
składające się na poprawne przeprowadzenie przedwyborczej batalii politycznej uległy znaczącym 
zmianom. Silny rozwój mediów ukształtował przez lata prowadzenie kampanii wyborczej, którą 
niektórzy porównują z kampaniami marketingowymi. Zwłaszcza przy dużych kampaniach 
nieoceniona jest pomoc wolontariuszy oraz dobre przygotowanie sztabu wyborczego.  

Celem artykułu jest pokazanie funkcji jaką pełnią i jaką wnoszą w rozwój marketingu 
politycznego media, wolontariusze oraz sztab wyborczy podczas trwania kampanii wyborczej.  

2. Rola mediów w kampaniach wyborczych  

Media to jeden z najważniejszych elementów wpływających na sposób prowadzenia 
kampanii wyborczej. Dzięki środkom masowego przekazu spotkanie kandydata w jednym zakątku 
Polski może śledzić nawet kilka milionów osób w całym kraju. Tak jest między innymi w czasie 
kampanii prezydenckich, kiedy wszyscy wyborcy, a także Polacy za granicą śledzą kroki kilku 
faworytów1.  

Media nazywane czwartą władzą demokracji są w stanie manipulować treścią przekazu2, 
wyolbrzymiać lub zmarginalizować stanowisko kandydata dotyczące poszczególnych zagadnień, 
jakie były przez niego poruszane. Środki masowego przekazu mogą przedstawić polityka jako 
wspaniałego człowieka, bądź jako osobę nie szczerą, zakłamaną, niesympatyczną. Kształtują 
osobowościowo – emocjonalny wizerunek kandydata, podkreślając jego pozytywne, bądź 
negatywne cechy. Potrafią określić ostateczny kształt wizerunku kandydata poprzez niekiedy 
subiektywną ocenę wypowiedzi, sposobu mówienia bądź każdej innej kwestii, o której się 
wypowiada w danym momencie dany polityk.  

Media masowe są związane z istnieniem sformalizowanych organizacji, dzięki którym 
możliwe jest nadawanie przekazu skierowanego do społeczeństwa. Bez względu na to czy jest to 
wydawanie gazet, czy produkcja oraz emisja programów radiowych i telewizyjnych potrzebny jest 

                                                   
1 Malesa K., Rozwój ulotki wyborczej podczas kampanii wyborczych w latach 1994 – 2009, Praca magisterska 
SGGW, Warszawa 2010, s.27-31. 
2 Głowacka A., Wizerunek głowy, Czasopismo Press - Media Reklama, Public Relations 2000, nr 7(54).  
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określony kapitał. W rezultacie wydatki, pozwalające mediom funkcjonować podlegają kontroli 
tychże organizacji3. 

Magdalena Łań4 uważa, że czasami środki masowego przekazu zaczynają odchodzić od 
swojego pierwotnego posłannictwa w opisie rzeczywistości do pokusy jej kreowania. W ciągu 
ostatniej dekady z pewnością słowo „czasami” zostałoby zastąpione słowem „często”. 

Media można podzielić na te, które nie kryją swoich sympatii i antypatii do niektórych 
polityków, bądź bardziej partii politycznych oraz na te, które starają się być obiektywne. Te 
ostatnie można by było podzielić na te, którym się to udaje oraz na te, które mimo że powinny być 
bezstronne nie mogą, ponieważ w pewnym stopniu są związane, uzależnione od decydentów 
partyjnych. Każdy ma swoje upodobania polityczne, każdy redaktor ma swojego redaktora 
prowadzącego, któremu podlega. Większość osób chce wykonać swoją pracę w taki sposób, aby 
ich przełożony był z niej zadowolony, a to może spowodować zniekształcenie poszczególnych 
informacji. Bywa to powodem przekłamań dotyczących relacjonowania wydarzeń politycznych.  

Jednym z najlepszych przykładów manipulowania mediami i zacieśniania się związków 
mediów z polityką jest przykład przez wiele lat najbogatszego Włocha, magnata medialnego, 
premiera Włoch – Silvio Berlusconiego, który po wielu latach bycia liderem w dziesiątce 
najbogatszych Włochów w roku 2009 znalazł się na równie zaszczytnej drugiej pozycji5. 
Berslusconi jest właścicielem większości największych stacji telewizyjnych i radiowych, kontroluje 
również prasę. Informacje płynące z tych mediów są zawsze nastawione pozytywnie do jej 
właściciela. Mimo że większość Włochów zdaje sobie z tego sprawę, „boski Silvio”, bowiem tak 
nazywają go Włosi, ma od wielu lat swój silny elektorat, który do tej pory go nie zawiódł6. 

John B. Thompson opisujący w 1994 roku teorię komunikacji pomiędzy mediami a ich 
odbiorcami zauważył, że media odgrywają bardzo ważną rolę w mechanizmach władzy. Thompson 
co prawda nie opisywał polskich mediów, jednak na całym świecie mają one porównywalną 
nieopisaną i znaczącą władzę. Porównując polskie środki masowego przekazu z początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, a czasów obecnych zaobserwować można zasadniczą różnicę. 
Obecnie istnieje o wiele więcej gazet, rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. Telewizje 
prywatne, a zwłaszcza telewizje informacyjne, odgrywają bardzo znaczącą rolę podczas kampanii 
wyborczych. Często są postrzegane jako bezstronne, zapraszając polityków z różnych ugrupowań, 
zadając im wszystkim trudne pytania, relacjonując wydarzenia z różnych sztabów wyborczych 
pokazują, że nie są stronniczy7.  

Telewizja niewątpliwie dociera do najszerszej grupy osób, jednak rozważając promocję 
w niej, należy liczyć się z bardzo dużymi kosztami. Mogą sobie na nie pozwolić wyłącznie duże, 
bogate partie. Poszczególni kandydaci startujący na przykład w wyborach samorządowych, bądź 
parlamentarnych bardzo rzadko mogą sobie pozwolić na telewizyjną reklamę.  

Inaczej sprawa wygląda z prasą, spośród licznych tytułów gazet, tygodników oraz 
czasopism można wyszczególnić te, które są najbardziej opiniotwórcze, są redagowane na 
wysokim poziomie i głównie jest to prasa ogólnopolska8. Są to dzienniki najczęściej czytane 
i posiadające wieloletnią tradycję. Gazeta Wyborcza, która swoją nazwę i początek istnienia 
zawdzięcza pierwszym po 1989 roku wolnym wyborom, Rzeczpospolita, Super Express, wśród 
tygodników: Polityka, Wprost oraz Newsweek. Właśnie w tych tytułach najlepiej jest się 
reklamować w trakcie kampanii wyborczej. W przypadku, gdy mówimy o wyborach 

                                                   

3 Cwalina W., Falkowski A., Marketing politycznym perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 105 – 120. 
4 Łań M., Kampania wyborcza dzień po dniu, Brief - Magazyn Komunikacji Marketingowej 2002, nr 38, s.17. 
5 Fornovo L., La Stampa, Wydanie Torino, 11 maja 2009, s.24. 
6 Malesa K., tamże, s.28. 
7 Cwalina W., Falkowski A, tamże, s. 246. 
8 Zieliński J., Prasa, [online], http://www.winter.pl/internet/w0676.html, [ 4.07.1998]. 
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parlamentarnych, prezydenckich lub o ogłoszeniach partii politycznych najlepszym miejscem 
rozważając rynek prasowy są wyżej wymienione tytuły. Jednak w przypadku wyborów 
samorządowych o wiele bardziej poczytną prasą pozostaje prasa lokalna, a niższy koszt 
zamieszczenia ogłoszeń umożliwia większej ilości kandydatom przedstawienie wizerunku swojej 
osoby i swojego programu wyborczego.  

Kampania wyborcza w prasie może funkcjonować na wiele sposobów, często zaczyna się 
jeszcze na kilka miesięcy przed dniem wyborów, kiedy to następuje moment zapoznawania 
czytelników z przyszłym ubiegającym się o dany mandat, bez nazywania go „kandydatem”. Osoba 
taka pisze różnego rodzaju artykuły, porady. Poruszane są wtedy różne tematy, problemy 
dotyczące obecnej sytuacji lokalnej, poszczególnych społeczności, relacje z ważniejszych wydarzeń 
w danym regionie. Są to tematy głównie nie związane bezpośrednio z polityką oraz wyborami. 
Dzięki takim zabiegom przyszli wyborcy poznają nową twarz i nazwisko osoby, która kilka miesięcy 
później przedstawi im swój program wyborczy, prosząc o poparcie w zbliżających się wyborach. 

Metoda taka jest o tyle ciekawa, a zarazem skuteczna, bowiem czytelnicy są w stanie lepiej 
poznać osobę, którą ewentualnie będą mogli poprzeć. Przed wyborami w gazetach pojawia się 
wiele ogłoszeń wyborczych, które głównie pokazują uśmiechniętą osobę, imię, nazwisko, krótkie 
hasło, najczęściej bez szczegółowych informacji. W kampaniach XXI wieku w odróżnieniu od 
wcześniejszych, olbrzymią rolę odgrywa Internet, większość z kandydatów posiadając swoje strony 
internetowe w krótkich ogłoszeniach prasowych podaje nazwę swojej strony, a dzięki tej 
informacji potencjalny wyborca może dowiedzieć się w zasadzie wszystkiego o danym kandydacie. 

Przewaga prasy nad radiem bądź telewizją jest taka, że informacja raz przeczytana 
pozostaje u właściciela, może on przekazać gazetę wielu osobom, pokazać zdjęcie, nazwisko i inne 
informacje o kandydacie, a co najważniejsze jeśli zapomni tych informacji, może je ponownie 
przeczytać. Spot telewizyjny bądź reklama radiowa są wiadomościami ulotnymi, na ogół krótkimi, 
bo czas emisji jest bardzo kosztowny. Jeśli kandydat jest charakterystyczny istnieje szansa, że 
zapamiętanie jego twarzy nie będzie stanowiło problemu, ale czy inne informacje, takie jak 
nazwisko, okręg w którym kandyduje oraz stanowisko zostaną zapisane w pamięci odbiorcy? 
Oczywiście autor ma na myśli wszystkie wybory z wyjątkiem prezydenckich, kiedy to jest tylko 
kilku, najczęściej dobrze znanych polityków. Jednak w przypadku wyborów samorządowych, 
startują tam osoby nowe w świecie polityki, często nie znane. 

W obecnych czasach rozważając temat mediów nie wolno zapominać o Internecie, który 
dzięki nowoczesnym technologiom pełni rolę zarówno prasy, radia jak i telewizji. Stanowi również 
miejsce dyskusji, wymiany poglądów, a przede wszystkim jest najszybszym źródłem wiedzy nie 
opisanej o kandydatach. Często jest to taka wiedza, której kandydaci najchętniej by nie ujawniali, 
jednak przed Internetem nic się nie ukryje. Informacja raz tam zamieszczona pozostanie tam 
prawie na pewno na zawsze.  

3. Rola sztabu wyborczego i wolontariuszy podczas kampanii wyborczej  

Niepodważalne jest, że kandydat odgrywa główną rolę podczas kampanii, jest 
niezastąpionym jej elementem. Cechy osobowościowe, dobrze przygotowany program, wyuczona 
bądź naturalnie dobra prezencja, różnego rodzaju materiały wyborcze, spoty reklamowe oraz inne 
środki marketingu politycznego odgrywają równie bardzo ważną rolę. Należy jednak pamiętać 
o tym, że do skutecznego użycia elementów kampanii wyborczej potrzebni są ludzie, 
wolontariusze, czyli sztab wyborczy.  

Dobry sztab wyborczy pracuje w godzinach od szóstej rano często do północy. 
W zależności od rodzaju wyborów, taki tryb pracy trwa na ogół od czterech do sześciu tygodni. 
Ilość osób w sztabie wyborczym na ogół zależy od rodzaju wyborów i samego kandydata. 
W przypadku wyborów samorządowych do rad gmin, dzielnic, rad miast, rad powiatów czy 
sejmików wojewódzkich, poszczególne sztaby wyborcze to najczęściej rodzina i przyjaciele 
kandydata. W większości przypadków takie kilkuosobowe zespoły są wystarczające ponieważ 
okręg wyborczy nie jest duży. 



 Rola mediów i sztabu wyborczego w marketingu politycznym 

 266 

W przypadku wyborów o większym zasięgu zarówno terytorialnym jak i znaczeniowym 
takich jak: wybory do parlamentu, do parlamentu europejskiego, bądź wybory prezydenckie, 
poszczególne sztaby wyborcze liczą od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób w przypadku 
wyborów prezydenckich, które pod względem zasięgu są największe, obejmując cały kraj. 

Na czele sztabu stoi szef sztabu wyborczego kandydata, który jest z nim w stałym 
kontakcie, pomaga i koordynuje wszystkie działania do jakich dochodzi w trakcie kampanii. Można 
spokojnie powiedzieć, że szef sztabu ciągle towarzyszy kandydatowi we wszystkich miejscach 
w trakcie trwania kampanii, ustala szczegóły wywiadów prasowych i telewizyjnych, układa grafik 
poszczególnych dni i kalendarz kandydata. Jest jego „prawą ręką” podczas całej kampanii 
wyborczej.  

W każdym poważnym sztabie jest kilku koordynatorów, pośród których rozdzielone są 
poszczególne obowiązki. Obowiązki te to między innymi: organizacja spotkań z wyborcami 
i zwolennikami kandydata, spotkania z mediami, monitoring mediów, który jest robiony 
codziennie w godzinach porannych. Monitoring mediów jest bardzo potrzebny, bowiem kandydat 
powinien wiedzieć dokładnie wszystko co zostało napisane o nim, o jego konkurentach oraz 
o trwających wydarzeniach politycznych o które może być zapytany przy okazji licznych 
wywiadów.  

Kolejny koordynator jest odpowiedzialny za kontakt i rozdysponowanie wolontariuszy, 
którzy mimo że są najniżej usytuowani w strukturach sztabu wyborczego, to jednak odgrywają 
nieocenioną rolę przy kolportażu ulotek i innych materiałów reklamowych, bardzo potrzebni 
i przydatni podczas licznych spotkań z wyborcami. Z jednej strony jako pomoc w organizacji, 
a z drugiej jako „tło” dla kandydata.  

Wolontariusze to na ogół osoby młode, pełne energii, które wnoszą entuzjazm oraz 
spontaniczność do prac sztabu wyborczego, ich głównym celem jest przekonanie wyborców do 
poparcia „swojego” polityka poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego danej partii 
i kandydata. Bardzo dobrze jeśli wolontariusze mają takie same koszulki, wyróżnia to ich wśród 
tłumu, są dobrze widoczni, są żywą reklamą swojego kandydata.  

W przypadku kampanii, która ma duży zasięg terytorialny, potrzebny jest koordynator od 
tak zwanych regionów czyli poszczególnych części okręgu wyborczego. Taka osoba kontaktuje się 
z poszczególnymi strukturami partii kandydata w celu ustalania spotkań z nimi oraz prowadzenia 
kampanii wyborczej w danym regionie.  

Każdy większy sztab wyborczy powinien mieć swojego rzecznika prasowego. Ważną osobą 
jest również fotograf. W ostatnich kampaniach wyborczych nieodzownym środkiem promocji jest 
Internet. Potrzebny jest zatem również specjalista – koordynator do spraw informatyki. Jego 
obowiązkiem jest prowadzenie strony internetowej i uaktualnianie jej na bieżąco o informacje, 
zdjęcia, filmy o wszelkich wydarzeniach, w których uczestniczył kandydat. 

Warto wspomnieć, że w większości przypadków wszystkie wymienione osoby pracują 
w sztabach wyborczych na zasadzie wolontariatu czyli non profit. 

Inaczej jest z tak zwanymi „szarymi eminencjami” bądź „spin doktorami”, którzy odgrywają 
bardzo ważną rolę, często z ukrycia doradzają i kierują kandydatem. Takimi osobami są specjaliści 
od marketingu politycznego oraz szeroko rozumiani specjaliści od wizerunku, którzy 
w przeciwieństwie do wolontariuszy pobierają za swoje usługi wynagrodzenie9. 

Nabór wolontariuszy może odbywać się za pośrednictwem młodzieżówek partyjnych, 
poprzez znajomych, rodziny kandydatów, ale również jak zauważa Kamarck10 poprzez 
elektroniczne rozsyłanie kartek do znajomych z prośbą o pomoc w kampanii wyborczej, 
o włączenie się w nią oraz o poparcie danego kandydata. Dzięki takim działaniom promuje się 
kandydata, a dodatkowo można pozyskać osoby chętne do pomocy w sztabie wyborczym. 

                                                   
9 Malesa K., tamże, str.31-36. 
10 Kamarck E.C., Campaigning on the Internet in the off year elections of 1998. A snapshot in time, 
Wydawnictwo School of Government Harvard University 1998, s. 84-91. 
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Wolontariusze docierają do poszczególnych wyborców osobiście, rozpowszechniają 
informacje o kandydacie rozwieszając plakaty, rozdając ulotki wyborcze oraz chodząc po domach 
stosując metodę „od drzwi do drzwi”. W obecnych czasach, dzięki Internetowi część osób pracuje 
w sztabie nie wychodząc nawet z domu, robiąc wpisy na forach internetowych, uzupełniając 
informacje na portalach społecznościowych lub po prostu zarządzając stroną internetową 
kandydata. Wszystko to robią, aby przekonać wyborców do poparcia „swojego” kandydata.  

4. Podsumowanie 

Z roku na rok media pełnią coraz ważniejszą rolę w marketingu politycznym. Ich funkcja 
widoczna jest podczas kampanii politycznych, ale również na co dzień. Liczne audycje i artykuły 
poświęcają dużo uwagi tematom powiązanym z polityką. Rozwój nauki jaką jest marketing 
polityczny oraz technik stosowanych w połączeniu z mediami są najlepszą formą przekazu 
i reklamy dla polityka chcącego czynnie uczestniczyć w życiu politycznym. Kampania wyborcza 
kończy się dzień przed wyborami, natomiast zaczyna się ponownie już z chwilą zamknięcia lokali 
wyborczych i przedstawieniu prognozowanych wyników wyborów i trwa na ogół kilka lat. 
Informację o wynikach do publicznej wiadomości podają właśnie media czyli tylko jeden dzień nie 
odgrywają one ważnej funkcji w marketingu politycznym. 

Przedstawiony przykład sztabu wyborczego miał za zadanie ukazać złożoność procesu 
planowania i organizowania poszczególnych elementów kampanii wyborczej oraz przedstawić 
niepodważalną rolę jaką pełnią w niej wolontariusze. Ich bezinteresowne zaangażowanie, 
prowadzenie kampanii metodą marketingu bezpośredniego, czyli narażonego najbardziej na 
bezpośrednią krytykę wyborców pokazuje jak na ogół osoby młode, pełne energii, wnoszące 
entuzjazm oraz spontaniczność tworzą pełne pozytywnych barw kampanie wyborcze. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

Przepływy pieniężne w gospodarstwach rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono poziom oraz zależność wybranych wskaźników 
przepływów pieniężnych w gospodarstwach rolniczych od wielkości ekonomicznej. Badaniem 
objęto gospodarstwa rolnicze z Regionu Mazowsze i Podlasie z systemu PL FADN. Okres badawczy 
obejmował lata 2006-2008. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa, zwiększało się zapotrzebowanie na gotówkę spoza działalności operacyjnej w celu 
sfinansowania inwestycji i uregulowania zobowiązań długoterminowych. Ponadto pieniężna 
wydajność sprzedaży malała wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej. Podobnie malał udział 
amortyzacji w kształtowaniu nadwyżki finansowej w gospodarstwach, w miarę wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa rolniczego. 

Słowa kluczowe: gospodarstwa rolnicze, przepływy pieniężne, wskaźniki przepływów pieniężnych, 
wielkość ekonomiczna. 

Wstęp 

Kryzys finansowy na świecie spowodował, że coraz większą uwagę przywiązuje się do 
rzetelnej analizy sytuacji przedsiębiorstw. Przeprowadza się dokładną analizę finansową 
sprawozdań, czyli m.in. bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. 
Wędzki1 podkreśla, że analiza wskaźnikowa jest źródłem najważniejszych informacji o sytuacji 
finansowej. Ponadto coraz więcej autorów podkreśla znaczenie przepływów pieniężnych, które 
umożliwiają spojrzenie na przedsiębiorstwo w kategoriach kasowych. Określenie źródeł 
generowania przepływów pieniężnych oraz ich struktury i dynamiki, w połączeniu z innymi 
wielkościami umożliwia, ustalenie pozycji pieniężnej przedsiębiorstwa2. 

W literaturze można spotkać dużo definicji przepływów pieniężnych. W KSR nr 1 przepływy 
pieniężne zdefiniowano, jako wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
w jednostce3. Jest to jedna z najprostszych definicji. Przepływy pieniężne4 w systemie FADN5 są 
definiowane, jako przychody pomniejszone o wydatki poniesione w ramach działalności 
operacyjnej gospodarstwa rolniczego. Przedstawiają zdolność gospodarstwa rolniczego do 
samofinansowania działalności operacyjnej i tworzenia oszczędności w ramach tego obszaru6. 
Wasilewski7 przy definiowaniu przepływów pieniężnych pokreślił specyfikę działalności 

                                                   
1Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2006, s. 9. 
2Jaworski J., Analiza rachunku przepływów pieniężnych w praktyce, Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 1 
(124) styczeń, s. 44. 
3Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, pkt. 6. 
4Przepływy pieniężne to sprzedaż produktów + inne przychody + sprzedaż zwierząt – koszty zakupu zwierząt + 
saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej + saldo dopłat i podatków dotyczących 
inwestycji.  
5FADN - ang. Farm Accountancy Data Network – system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw 
rolniczych. 
6Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Region 
FADN 795. Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, FADN, Warszawa 2010, s. 27. 
7Wasilewski M., Uwarunkowania zależności dochodu rolniczego i przepływów pieniężnych w gospodarstwach 
rolniczych, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1109, Wrocław, 2006, s. 661. 
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indywidualnych gospodarstw rolniczych, która polega na prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz 
z domowym. W obu obszarach rolnik musi kontrolować płynność finansową.  

Podobnie, jak brak jest jednej definicji przepływów pieniężnych, tak również nie ma 
w literaturze jednorodnego kanonu wskaźników opartych na przepływach pieniężnych. Sierpińska 
i Wędzki8 dokonali podziału wskaźników opartych na danych z rachunku przepływów pieniężnych 
ze względu na horyzont czasowy. Wydzielili dwie grupy wskaźników opartych na danych rocznych 
i wieloletnich. Wskaźniki oparte na danych rocznych wykorzystywano do bieżącej oceny sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. W drugiej grupie występowały wskaźniki oparte na danych 
wieloletnich, tj. wskaźniki wystarczalności (adekwatności) cash flow oraz wskaźniki płynności 
Lambda. Wskaźniki wystarczalności cash flow określa zdolność przedsiębiorstwa do generowania 
odpowiedniego poziomu gotówki z działalności operacyjnej na pokrycie wydatków na inwestycje 
w środki trwałe, na przyrost zapasów i na wypłatę dywidend gotówkowych.  

Gottlieb i Lewczyński9 podzielili wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych na dwie 
grupy, tj. wskaźniki wystarczalności gotówkowej oraz wydajności gotówkowej. Wskaźniki 
wystarczalności gotówkowej przedstawiają zdolność do generowania gotówki z działalności 
operacyjnej na pokrycie niezbędnych potrzeb w zakresie inwestycji w majątek trwały, spłatę 
zobowiązań i wypłaty dywidend. Waśniewski i Skoczylas10 wydzielili jeszcze dodatkowo jedną 
grupę – wskaźniki struktury przepływów pieniężnych. Wskaźniki te charakteryzowały strukturę 
źródeł wpływu gotówki z działalności operacyjnej.  

Grzelak i Karmańska11 wydzieliły następujące trzy grupy wskaźników opartych na danych 
z rachunku przepływów pieniężnych: według sprawozdawczych segmentów przepływów 
pieniężnych, określające zdolność do generowania środków pieniężnych, według kluczowych 
obszarów pieniężnej oceny działalności gospodarczej. Autorzy najczęściej przytaczają za 
Gottliebem oraz Lewczyńskim w swoich publikacjach podział wskaźników opartych na 
przepływach pieniężnych, na wskaźniki wystarczalności i wydajności gotówkowej. Analiza 
finansowa wzbogacona o wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych – jak podkreślił 
Łagodzki12– umożliwia uzyskanie pełnych informacji o przepływach pieniężnych w ujęciu 
dynamicznym, czyli zaprezentowanie źródeł pochodzenia i sposobu wydatkowania środków 
pieniężnych.  

Cel i metody badań  

Celem opracowania jest określenie poziomu wybranych wskaźników przepływów 
pieniężnych w zależności od wielkości ekonomicznej13 w gospodarstwach rolniczych. Relacja 
przepływów pieniężnych w stosunku do wybranych parametrów gospodarstw rolniczych pozwala 

                                                   

8Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997, s. 52-56. 
9Gottlieb M., Lewczyński W., Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki (w praktyce USA i warunkach 
polskich), Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993, s. 60 [za:] Giacomino, Mielke, David E., Cash flow: another 
approach to ratio analysis, Journal of Accountancy, March 1993, s. 55-58. 
10Waśniewski T., Skoczylas W., Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalenia i analiza, Fundacja Rozwoju 
Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 38-39. 
11Grzelak K., Karmańska A., Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, Vademecum przedsiębiorcy 
i podatnika, nr 4, kwiecień 1996, s. 33. 
12Łagodzki P., Analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, Zeszyty 
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Tom XXXV, Warszawa 1996, s. 118. 
13 Wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego określa się na podstawie sumy standardowych nadwyżek 
bezpośrednich (SGM - Standard Gross Margin) wszystkich działalności występujących w gospodarstwie 
rolniczym, jest to jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w FADN. 
Europejska Jednostka Wielkości [ESU] jest parametrem, który określa wielkość ekonomiczną gospodarstwa 
rolniczego (1 ESU=1 200 EURO). Natomiast SGM oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością produkcji danej 
działalności rolniczej, a kosztami bezpośrednimi w przeciętnym dla danego regionu warunkach produkcji.  
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poznać rzeczywistą sytuację danego podmiotu w ujęciu kasowym. Badaniem objęto indywidualne 
gospodarstwa rolnicze uczestniczące w systemie PL FADN z regionu Mazowsze i Podlasie14. Dane 
PL FADN gromadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy (IERiGŻ-PIB). Zgodnie z założeniami FADN obserwacją obejmuje te gospodarstwa, które 
w danym regionie lub kraju wytwarzają 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej15. 
Okres badawczy obejmował lata 2006-2008. W badanym okresie średnia liczba gospodarstw 
rolnych w regionie Mazowsze i Podlasie wynosiła 4 870. Najwięcej gospodarstw było w grupie 
o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 16 ESU, ale więcej niż 8 ESU. Najmniej było gospodarstw 
o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU. Obliczono osiem wybranych wskaźników opartych na 
przepływach pieniężnych. Dokonano modyfikacji konstrukcji wskaźników Gottlieba 
i Lewczyńskiego, ze względu na specyfikę działalności rolniczej i systemu danych z gospodarstw 
rolniczych w ramach PL FADN16. W tabeli 1 i 2 przedstawiono konstrukcję tych wskaźników 
w porównaniu do zaprezentowanych przez Gottlieba i Lewczyńskiego. 

Tabela 1. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej  

Lp. Nazwa wskaźnika Wskaźniki za Gottliebem 
Wskaźniki gospodarstw 

rolniczych 

1. 
Ogólnej wystarczalności 

gotówkowej 
CF*/(spłata zob. dług. +wypłata 

dywidend+zakup aktywów) 
CF**/(zob. dług+ 

inwestycje brutto) 

2. 
Spłacalności długoterm. 

zadłużeń 
spłata długoterminowych zadłużeń/ CF* zob. dług / CF** 

3. Wypłaty dywidend wypłata dywidend/ CF* X 

4. Zakupów reinwestycyjnych zakup środków produkcyjnych/ CF* 
inwestycje brutto***/ 

CF** 

5. Spłacalności ogółu zadłużeń suma zadłużeń ogółem/ CF* 
(zob. dług +zob. krótk) / 

CF** 

6. 
Udziału amortyzacji w 

przyroście gotówki 
amortyzacja/ CF* amortyzacja/ CF** 

CF* przepływy środków pieniężnych netto  z działalności operacyjnej. 
CF** sprzedaż produktów + inne przychody + sprzedaż zwierząt – koszty zakupu zwierząt + saldo dopłat 
i podatków dotyczących działalności operacyjnej + saldo dopłat i podatków dotyczących  inwestycji. 
Inwestycje brutto*** to wartość zakupionych i wytworzonych środków trwałych - wartość sprzedanych oraz 
przekazanych nieodpłatnie środków trwałych w roku obrachunkowym + różnica wartości stada 
podstawowego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                   
14 Polska została podzielona na cztery regiony FADN: Pomorze i Mazury (obejmuje województwa: lubuskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie), Wielkopolska i Śląsk (województwa: dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, opolskie, wielkopolskie) Mazowsze i Podlasie (województwa: lubelskie, łódzkie, 
mazowieckie, podlaskie), Małopolska i Pogórze (województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie)  
15Goraj L, Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo Difin, Wydanie II, 
Warszawa 2004, s. 23 oraz Mądra M., Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła 
ekonomiczna, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 78(2009), 
s. 188. 
16 Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. o zbieraniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. 
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Tabela 2. Wskaźniki wydajności gotówkowej  

Lp. Nazwa wskaźnika Wskaźniki za Gottliebem 
Wskaźniki gospodarstw 

rolniczych 

1. 
Przyrostu gotówki 

w relacji do sprzedaży 
CF*/sprzedaż CF**/sprzedaż**** 

2. 
Przyrostu gotówki 
w relacji do zysku 

CF*/zysk z działalności oper. bez 
wyników nadzwyczajnych 

CF**/dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego***** 

3. 
Przyrostu gotówki 

w relacji do majątku 
CF*/średnia wartość majątku CF**/aktywa ogółem 

Sprzedaż**** to produkcja ogółem (produkcja roślinna + produkcja zwierzęca + pozostała produkcja), 
pomniejszona o przekazania do gospodarstwa domowego i zużycie wewnętrzne. 
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego***** to wartość dodana netto, pomniejszona o saldo dopłat 
i podatków dotyczących inwestycji i koszt czynników zewnętrznych, a wartość dodana netto to produkcja 
ogółem pomniejszona o zużycie pośrednie i skorygowana o saldo dopłat i podatków dotyczących działalności 
operacyjnej oraz amortyzację.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Wyniki badań 

Wyniki badań zaprezentowano w dwóch grupach wskaźników, tj. wskaźników 
wystarczalności gotówkowej i wydajności gotówkowej.  

Wskaźniki należące do grupy tzw. wystarczalności gotówkowej służyły do oceny zdolności 
generowania przez gospodarstwa rolnicze gotówki z podstawowej działalności. W tabeli 
1 zaprezentowano 6 różnych wskaźników z tej grupy. Ze względu na brak dywidend 
w gospodarstwach rolniczych, do obliczeń wykorzystano pięć wskaźników.  

W grupie wskaźników wydajności gotówkowej znajdują się trzy wskaźniki (tabela 2). Na ich 
podstawie można określić kasową stopę zwrotu ze sprzedaży, aktywów oraz wyniku finansowego. 
Wysoki poziom tych wskaźników jest oceniany pozytywnie. Za pomocą wskaźników wydajności 
gotówkowej określono elastyczność finansową gospodarstw rolniczych, tzn. zdolność tych 
podmiotów do generowania gotówki.  

 

Rysunek 1. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości 
ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 
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Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej gospodarstw rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej w badanych lata odnotował tendencję malejącą. W miarę wzrostu 
wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych, wskaźnik ten malał. Gospodarstwa o sile 
ekonomicznej poniżej 16 ESU miały wskaźnik większy od jedności (od 1,07 do 3,86). Oznacza to, że 
rolnicy nie potrzebowali sięgać po dodatkowe źródła gotówki, aby sfinansować inwestycje, czy też 
obsłużyć zobowiązania długoterminowe. Jednakże gospodarstwa te charakteryzowały się niskim 
poziomem inwestycji oraz zobowiązań długoterminowych. Najwyższa wielkość tego wskaźnika 
wystąpiła w 2008 roku w gospodarstwach do 4 ESU (3,86). Wynikało to z faktu, iż gospodarstwa te 
miały najniższy poziom inwestycji i zobowiązań długoterminowych w badanym roku. Wraz ze 
wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolniczego, rosło zapotrzebowanie na gotówkę 
w celu sfinansowania inwestycji oraz obsługi długu długoterminowego. Gospodarstwa rolnicze, 
z wyjątkiem tych o sile ekonomicznej z przedziału 4 – 8 ESU i powyżej 100 ESU, odnotowały 
tendencję rosnącą wskaźnika ogólnej wystarczalności gotówkowej w badanych latach. 
Występowało coraz większe zapotrzebowanie na gotówkę spoza działalności operacyjnej na 
rozwój i obsługę długu długoterminowego.  

 

Rysunek 2. Wskaźnik spłacalności długoterminowego zadłużenia gospodarstw rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźniki spłacalności długoterminowego zadłużenia oraz zakupów reinwestycyjnych 
służą do określenia przyczyn kształtowania się wskaźnika ogólnej wystarczalności gotówkowej na 
określonym poziomie. Pierwszy wskaźnik – spłacalności długoterminowego zadłużenia informuje 
o stopniu obciążenia gotówki z działalności operacyjnej m.in. spłatą kredytów i pożyczek. 
Wskaźnik ten wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej zwiększał się w badanych latach. 
Zwiększało się obciążenie gospodarstw długiem długoterminowym. Stwierdzono prawie 
dwukrotny wzrost tego wskaźnika w gospodarstwach rolniczych o sile ekonomicznej powyżej 100 
ESU w 2008 roku w stosunku do 2007 roku (z 2,84 do 5,61). Była to najwyższa wielkość tego 
wskaźnika w badanym okresie. Związane było to z tym, że poziom przepływów pieniężnych w tych 
gospodarstwach znacznie zmalał w 2008 roku w stosunku do lat 2006-2007. Natomiast najniższa 
wielkość tego wskaźnika wystąpiła w gospodarstwach rolniczych poniżej 4 ESU w 2008 roku (0,15). 
Wyjaśnia to dlaczego wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej był na najwyższym poziomie 
w tych gospodarstwach w 2008 roku (Rys. 1). Jedynie gospodarstwa o sile ekonomicznej 
z przedziału 40 - 100 ESU oraz poniżej 4 ESU wykazały jednolitą tendencję malejącą wskaźnika 
spłacalności długoterminowego zadłużenia w czasie. Rolnicy stopniowo ograniczali 
długoterminowe zadłużenie.  
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Rysunek 3. Wskaźnik zakupów reinwestycyjnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości 
ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik zakupów reinwestycyjnych gospodarstw rolniczych wykazał tendencję rosnącą 
w badanych latach. W miarę wzrostu wielkości ekonomicznej badanych gospodarstw zwiększał się 
wskaźnik reinwestycji, czyli przeznaczono coraz więcej środków z działalności operacyjnej na 
inwestycje. Oznacza to, że w przyszłości gospodarstwa o coraz większej wielkości ekonomicznej 
będą charakteryzowały się wyższą rentownością. Dzięki dokonanym inwestycjom będą osiągały 
coraz wyższe zyski.  

W poszczególnych grupach klasyfikacji gospodarstw rolniczych wskaźnik zakupów 
reinwetycyjnych malał w badanym okresie. Najniższą wielkość tego wskaźnika osiągnęły 
gospodarstwa poniżej 4 ESU w 2008 roku (0,11). Jedynie gospodarstwa powyżej 100 ESU 
odnotowały inną tendencję. W 2007 roku poziom tego wskaźnika znacznie spadł (z 2,49 w 2006 r. 
do 1,14 w 2007 roku). Natomiast w 2008 roku wskaźnik zakupów reinwestycyjnych wzrósł 
i wynosił 2,26. Wskaźnik ten był niższy tylko o około 9% w stosunku do roku 2006. Inwestycje 
brutto w badanym okresie w gospodarstwach rolniczych odnotowały tendencję malejącą. 
W gospodarstwach rolniczych powyżej 100 ESU inwestycje brutto w 2007 roku zmalały o około 
20%, a w 2008 roku o 46%w stosunku do 2006 roku. Jednakże największy wpływ na wielkość 
wskaźnika zakupów reinwestycyjnych miał poziom przepływów pieniężnych w badanym okresie. 
Wartość przepływów pieniężnych w 2007 roku w stosunku do 2006 roku znacznie wzrosła 
(o 60,7%), natomiast w stosunku do 2008 roku zmalała (o 63,4%). 

Sierpińska i Wędzki17 [za Bernstein] stwierdzili, że wskaźnik zakupów reinwestycyjnych na 
poziomie 8-10% uważa się za ogólnie satysfakcjonujący. W przypadku badanych gospodarstw 
rolniczych wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 11% aż do 249%. Świadczy o tym, że 
badane gospodarstwa dokonywały dużych inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że są różnice 
w konstrukcji wskaźnika zakupów reinwestycyjnych zaproponowanej przez Sierpińską i Wędzkiego 
a wykorzystywanej do obliczeń w tym opracowaniu. Różnice wynikają ze specyfiki działalności 
rolniczej [tabela 1].  

                                                   
17Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie…, op. cit., s. 55 za Bernstein L., Analysis of Financial Statement, Irwin, 
Homewood 1993, s. 137. 
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Rysunek 4. Wskaźnik spłacalności ogółu zadłużeń gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości 
ekonomicznych [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik spłacalności ogółu zadłużeń gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości 
ekonomicznej w badanym okresie miał tendencję rosnącą. Wraz ze wzrostem wielkości tego 
wskaźnika, zmniejszała się zdolność gospodarstwa do regulowania zobowiązań i odwrotnie. 
W gospodarstwach rolniczych o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU wskaźnik ten był bardzo 
wysoki, w porównaniu do pozostałych gospodarstw rolniczych (w 2008 roku – 10,94). Wystąpił 
znaczny spadek możliwości regulowania zobowiązań ze środków wypracowanych na działalności 
operacyjnej. Związane to było, ze znacznym spadkiem przepływów pieniężnych w 2008 roku 
(o 41,2% w stosunku do 2006 roku i o 63,4% w porównaniu do 2007 roku). Również znacznie 
wzrosły zobowiązania krótkoterminowe w gospodarstwach powyżej 100 ESU w 2008 roku (ponad 
dwukrotnie w stosunku do 2007 roku).  

W gospodarstwach rolniczych poniżej 100 ESU w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych 
wskaźnik spłacalności ogółu zadłużenia kształtował się na zbliżonym poziome w badanych okresie. 
Nie występowały duże odchylenia w wysokości tego wskaźnika w badanych latach. Wynikało to 
z faktu, iż zarówno przepływy pieniężne jak i zobowiązania długoterminowe oraz 
krótkoterminowe kształtowały się na zbliżonym poziomie w badanym okresie.  

Sierpińska i Wędzki18 stwierdzili, że wskaźnik ten był wykorzystywany do przewidywania 
upadłości przedsiębiorstw. Maślanka19 [za Rutkowskim] podaje, że odwrotność tego wskaźnika, 
czyli relacja przepływów pieniężnych do ogółu zobowiązań informuje obiektywnie o płynności 
finansowej danego podmiotu. Zatem wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej zmniejszała się 
płynność finansowa gospodarstw rolniczych.   

                                                   

18Ibidem, s. 54. 
19Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2008, s. 72 [za:] Rutkowski A., Analiza rachunku przepływów pieniężnych – cześć II, „Controlling 
i rachunkowość zarządcza w firmie” 2000, nr 1, s. 11—14. 
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Rysunek 5. Wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście gotówki w gospodarstwach rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście gotówki podkreśla rolę kapitału 
amortyzacyjnego w kreowaniu nadwyżki pieniężnej. Amortyzacja powinna służyć odtwarzaniu 
majątku trwałego przedsiębiorstwa, a nie kształtowaniu środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej. Niski udział amortyzacji w przepływach pieniężnych świadczy o rentowności 
podmiotu i możliwości finansowania stałych wydatków operacyjnych. W badanych 
gospodarstwach poniżej 100 ESU odnotowano spadek wielkości wskaźnika udziału amortyzacji 
w przyroście gotówki wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej. Najwyższa wielkość wskaźnika 
wynosiła 0,44 w gospodarstwach o sile ekonomicznej poniżej 4 ESU (2006 i 2008 r.), a najniższa to 
0,27 w gospodarstwach z przedziału 40-100 ESU (2006 i 2007 r.). Wraz ze wzrostem wielkości 
ekonomicznej wzrasta rentowność badanych obiektów. 

We wszystkich grupach klasyfikacyjnych gospodarstwa odnotowały wzrost wskaźnika 
udziału amortyzacji w przyroście gotówki w 2008 roku w stosunku do poprzednich lat. Wynikało to 
ze wzrostu wartości aktywów trwałych, a w szczególności maszyn i urządzeń w 2008 roku.  

Gospodarstwa rolnicze o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w każdym badanym roku 
odnotowały największą wielkość wskaźnika udziału amortyzacji w przyroście gotówki. Wskaźnik 
ten wzrósł prawie pięciokrotnie w stosunku do poprzednich lat. Miało to związek ze wzrostem 
wartości amortyzacji w gospodarstwach o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w 2008 roku. Koszt 
amortyzacji wzrósł o 130,4% w stosunku do 2006 roku, a o 77,4% w porównaniu do 2007 roku. 
Wzrost wartości amortyzacji spowodował, że dochód z rodzinnego gospodarstwa rolniczego był 
ujemny i wynosił -67 372zł. W 2008 roku aktywa ogółem gospodarstw o sile ekonomicznej 
powyżej 100 ESU wzrosły o 54,0%. W gospodarstwach powyżej 100 ESU w 2008 roku wzrosła 
znacznie wartość maszyn i urządzeń (o 89,5% w stosunku do 2006 roku). To wpłynęło na znaczy 
wzrost amortyzacji. Można domniemywać, że rolnicy dzięki dotacjom bezpośrednim z Unii 
Europejskiej dokonali zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Jeżeli rolnicy z gospodarstw powyżej 
100 ESU będą zamierzali dalej się rozwijać, to muszą sięgnąć po środki spoza obszaru działalności 
operacyjnej.   
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Rysunek 6. Wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do sprzedaży w gospodarstwach rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik przyrostu gotówki w realcji do sprzedaży informuje o pienieżnej wydajności 
sprzedaży gospodarstw rolniczych. Sprzedaż obliczono jako róźnicę poziomu produkcji ogółem 
i wartości przekazanej do gospodarstwa domowego20 oraz zużycia wewnętrznego21. Wskaźnik 
przyrostu gotówki w relacji do sprzedaży wykazywał tendencję malejącą w badanych 
gospodarstwach, tzn. wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej malała wielkość wskaźnika. 
W gospodarstwach o sile ekonomicznej poniżej 40 ESU w 2007 roku wskaźnik odnotował spadek 
w stosunku do ubiegłego roku, ale w 2008 roku ponownie wzrósł. Związane to było ze znacznym 
wzrostem wartości zużycia wewnętrznego w tych gospodarstwach w 2007 roku. Najniższa wartość 
tego wskaźnika wystąpiła w 2008 roku w gospodarstwach o sile ekonomicznej poniżej 4 ESU. 
Jednakże poziom sprzedaży był najniższy w tych gospodarstwach w 2006 roku, ale wartość 
przepływów pieniężnych w 2008 roku spadła w stosunku do roku poprzedniego.  

W gospodarstwach o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w 2008 roku wskaźnik przyrostu 
gotówki w relacji do sprzedaży znacznie spadł w stosunku do poprzednich lat. W porównaniu do 
2007 roku wskaźnik ten zmniejszył się o 75%, zaś w stosunku do 2006 roku - o 66%. Związane jest 
to ze znacznym wzrostem sprzedaży w tych gospodarstwach w 2008 roku, ale również 
z jednoczesnym zmniejszeniem poziomu przepływów pieniężnych. Spadek przepływów 
pieniężnych w gospodarstwach o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w 2008 roku miał związek ze 
znacznym wzrostem salda dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej (o 205,8%). 

                                                   
20Przekazania do gospodarstwa domowego – to wartość produktów roślinnych i zwierzęcych przekazanych do 
gospodarstwa domowego rolnika. Wartość ta stanowi część produkcji ogółem.   
21Zużycie wewnętrzne to wartość produktów roślinnych i zwierzęcych wytworzonych i zużytych w ramach 
działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, np. produkty roślinne zużyte jako pasze dla zwierząt, a także 
nasiona i sadzeniaki. Produkty te uwzględnianie są w rachunku produkcji ogółem a zarazem stanowią istotną 
pozycję w kosztach pasz i materiału rozmnożeniowego.  
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Rysunek 7. Wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego 
w zależności od wielkości ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik przyrostu gotówki w realcji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego 
w latach 2007-2008 wykazywał tendencję malejącą, tzn. wraz ze wzrostem wielkości 
ekonomicznej malała wielkość wskaźnika22. Podobna sytuacja wystąpiła w 2006 roku 
w gospodartwach poniżej 40 ESU. Natomiast w gospodartwach o sile ekonomicznje powyżej 40 
ESU w 2006 roku wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej poziom wskaźnika wzrastał. 
W gospodartwach o sile ekonomicznej powyżej 100 ESU w 2008 roku wskaźnik ten z powodu 
wartości dochodu (-67 372 zł) odnotował wielkość ujemną . Znaczny wzrost amortyzacji 
w gospodartach powyżej 100 ESU spowodował, że dochód miał wartość ujemną.  

Wskaźnik przyrostu gotówki w realcji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego 
poniżej 100 ESU w badanym okresie był większy od jedności. W tych gospodartwach 
w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych w 2007 roku wskaźnik ten znacznie spadł w stosunku 
do 2006 roku, ale w 2008 ponowie wzrósł. Najwyższe wartości w każdej grupie tych gospodartw 
wskaźnik odnowtował w 2008 roku. Za pomocą tego wskaźnika otrzymujemy informacje, o tym 
jaką część wyniku memoriałowego generuje gotówa.  

                                                   

22Wasilewski badał zależność przepływów pieniężnych od wielkości dochodu rolniczego w gospodarstwach 
indywidualnych. Stwierdził, że gospodarstwa rolnicze o najwyższym poziomie dochodu rolniczego 
charakteryzowały się również najwyższym saldem przepływów pieniężnych (Wasilewski M., Uwarunkowania 
…, op. cit., 661)  
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Rysunek 8. Wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do majątku w gospodarstwach rolniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej [krotności] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników standardowych FADN. 

Wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do majątku w gospodarstwach poniżej 100 ESU 
w latach 2006-2008 wykazywał tendencję rosnącą. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej 
zwiększał się poziom wskaźnika. Wynika to z tendencji również rosnącej wartości aktywów ogółem 
i przepływów  pieniężnych. W gospodarstwach powyżej 100 ESU w 2007 roku ten wskaźnik wzrósł 
w stosunku do 2006 roku, ale w porównaniu do 2008 roku znacznie spadł. Miało to ścisły związek 
z kształtowaniem się przepływów pieniężnych w badanym okresie w tych gospodarstwach.  

Wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do majątku informuje o stopniu pokrycia aktywów 
przez środki pieniężne wygenerowane przez działalność operacyjną. W miarę wzrostu wielkości 
ekonomicznej wzrasta stopień pokrycia aktywów, z wyjątkiem gospodarstw rolniczych o sile 
ekonomicznej powyżej 100 ESU.  

Wnioski  

W opracowaniu określono zależność pomiędzy wybranymi wskaźnikami przepływów 
pieniężnych w gospodarstwach rolniczych a ich wielkością ekonomiczną. Na podstawie 
przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. W miarę wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, zwiększało się 
zapotrzebowanie na gotówkę w celu sfinansowania inwestycji oraz obsługi 
długoterminowego długu. Gospodarstwa o sile ekonomicznej powyżej 16 ESU 
wykazywały zapotrzebowanie na gotówkę spoza działalności operacyjnej na inwestycje 
oraz regulowanie zobowiązań długoterminowych.  

2. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej, udział amortyzacji w kształtowaniu nadwyżki 
finansowej w gospodarstwa rolniczych poniżej 100 ESU malał. Niski udział amortyzacji 
w przyroście gotówki świadczy o rentowności gospodarstw. Wyjątek stanowiły 
gospodarstwa powyżej 100 ESU. Związane jest to z dokonanymi dużymi inwestycjami 
w maszyny i urządzenia przez te gospodarstwa rolnicze. 

3. Pieniężna wydajność sprzedaży gospodarstw rolniczych malała wraz ze wzrostem 
wielkości ekonomicznej. Zdolność do generowania gotówki przez przychody ze 
sprzedaży malała wraz ze wzrostem siły ekonomicznej gospodarstwa. Zmniejszała się 
płynność finansowa gospodarstw rolniczych w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej.  

4. Pieniężna wydajność majątku  gospodarstw rolniczych rosła wraz ze wzrostem wielkości 
ekonomicznej. Gospodarstwa o wyższej sile ekonomicznej generowały więcej gotówki 
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z jednej jednostki majątku. Zatem rosła rentowność majątku gospodarstw rolniczych 
w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej.  

5. W latach 2007-2008 stwierdzono tendencję malejącą wskaźnika przyrostu gotówki 
w relacji do dochodu rolniczego. Wskaźnik ten informuje jaką cześć wyniku 
memoriałowego generuje gotówka. W gospodarstwa rolniczych o sile ekonomicznej 
poniżej 100 ESU wskaźnik przyrostu gotówki w relacji do dochodu rolniczego był wyższy 
od jedności. Świadczyło to, że wygenerowana gotówka z działalności podstawowej 
przekraczała wartość dochodu. Zatem na podstawie wyniku memoriałowego nie można 
ocenić rzetelnie sytuacji finansowej gospodarstwa.  

Bibliografia 

1. Bernstein L., Analysis of Financial Statement, Irwin, Homewood 1993. 
2. Giacomino, Mielke, David E., Cash flow: another approach to ratio analysis, Journal of 

Accountancy, March 1993. 
3. Goraj L, Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo Difin, 

Wydanie II, Warszawa 2004.  
4. Gottlieb M., Lewczyński W., Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki (w praktyce 

USA i warunkach polskich), Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993. 
5. Grzelak K., Karmańska A., Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, Vademecum 

przedsiębiorcy i podatnika, nr 4, kwiecień 1996.  
6. Jaworski J., Analiza rachunku przepływów pieniężnych w praktyce, Controlling 

i rachunkowość zarządcza, nr 1 (124) styczeń.  
7. Łagodzki P., Analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania z przepływu środków 

pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Tom XXXV, SKwP Warszawa 1996. 
8. Mądra M., Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna, 

Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 
Nr 78(2009). 

9. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.  

10. Rutkowski A., Analiza rachunku przepływów pieniężnych –cześć II, „Controlling 
i rachunkowość zarządcza w firmie” 2000, nr 1. 

11. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 

12. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu danych rachunkowych z gospodarstw 
rolnych. 

13. Wasilewski M., Uwarunkowania zależności dochodu rolniczego i przepływów pieniężnych 
w gospodarstwach rolniczych, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1109, 
Wrocław, 2006. 

14. Waśniewski T., Skoczylas W., Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalenia i analiza, 
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995. 

15. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer. Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2006.  

16. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN 
w 2008 roku. Region FADN 795. Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, 
FADN, Warszawa 2010.  

17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN 
w 2007 roku. Region FADN 795. Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, 
FADN, Warszawa 2009.  

18. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN 
w 2006 roku. Region FADN 795. Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, 
FADN, Warszawa 2008.  


	000 gotowy - wstęp.pdf
	001 Klepacki.pdf
	002 Wasilewski.pdf
	003 Lis poprawione.pdf
	01 Mokrosińska.pdf
	02 Wasilewski, Zabadała.pdf
	03 kusto.pdf
	04 Misiak.pdf
	05 Stola.pdf
	06 Szyguła.pdf
	07 schmeidel.pdf
	08 Felczak.pdf
	09 Żelazowska-Przewłoka.pdf
	10 Dworniak.pdf
	11 buś-bidas.pdf
	12 cyburt.pdf
	13 Mądra.pdf
	14 Chmielewska.pdf
	15 zabolotnyy.pdf
	16 Furman.pdf
	17 gałecka.pdf
	18 Jędrasek.pdf
	19 Skłodowski Ireneusz.pdf
	20 Skłodowski.pdf
	21 Zieliński.pdf
	22 Żak.pdf
	23 rola-jarzębowska.pdf
	24 Wilk-Jakubowski.pdf
	25 Wasilewski Pisarska.pdf
	26 malesa.pdf
	27 Forfa.pdf

