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Jaros³aw Bia³k
Jaros³aw Bia³k

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma
finansowania inwestycji drogowych w powiatach

ziemskich w œwietle badañ literatury
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania…

Wstêp
Poszukuj¹c ujednoliconej definicji partnerstwa publiczno-prywatne-

go (PPP), warto podkreœliæ, ¿e w rozwi¹zaniach rekomendowanych przez
Komisjê Europejsk¹ zauwa¿yæ mo¿na inne podejœcie ni¿ w polskich prze-
pisach prawa oraz brak jednolitej jego definicji. W Polsce pojêcie PPP
oznacza wspóln¹ realizacjê przedsiêwziêcia opart¹ na podziale zadañ
i ryzyk pomiêdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym [usta-
wa, 2008, art. 1 ust. 2]. Na gruncie prawa wspólnotowego Unii Europej-
skiej przyjête zosta³o, ¿e partnerstwem publiczno-prywatnym jest za-
wi¹zanie wspó³pracy w celu przedstawienia projektu lub œwiadczenia
us³ugi tradycyjnie realizowanej przez sektor publiczny, w którym obie
strony czerpi¹ korzyœci odpowiednie do stopnia realizowania przez nie
zadañ [Wytyczne…, 2003, s. 17]. W najbardziej precyzyjnej definicji PPP
rozumie siê jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, maj¹ce
na celu realizacjê przedsiêwziêæ lub œwiadczenie us³ug tradycyjnie do-
starczanych przez sektor publiczny [Korbus, Strawiñski, 2009, s. 58–59].

Aby zaistnia³ mechanizm PPP, koniecznie musz¹ wyst¹piæ cztery za-
le¿ne od siebie elementy, takie jak: potrzeba publiczna, partner publiczny,
partner prywatny, a tak¿e us³uga. Podstaw¹ partnerstwa publiczno-
-prywatnego jest za³o¿enie, ¿e ka¿da strona, dysponuj¹c w³asnymi œrod-
kami, umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem, realizuje tê czêœæ zadania, któr¹
potrafi wykonaæ sprawniej ni¿ partner. Celem takiego postêpowania jest
zaœ doprowadzenie do wytworzenia infrastruktury lub dostarczanie
us³ug publicznych w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Part-
nerstwo publiczno-prywatne stanowi wiêc jeden z dostêpnych instru-
mentów finansowych, pozwalaj¹cy skutecznie i efektywnie realizowaæ
inwestycje publiczne. Ich najwiêkszym zleceniodawc¹ s¹ jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (jst), które pocz¹wszy od 1989 roku zajmuj¹ siê za-
spokajaniem potrzeb swoich mieszkañców w sferze publicznej.
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Istotn¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœci zaspokajania zidentyfiko-
wanych potrzeb w dziedzinie inwestycji publicznych w obszarze infra-
struktury wydaje siê byæ luka kapita³owa (equity gap). Luka kapita³owa
inwestycji infrastrukturalnych jest wprost proporcjonalna do rosn¹cych
potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz zestawionych
z nimi tradycyjnych, publicznych Ÿróde³ finansowania, które nie s¹ w sta-
nie w pe³ni pokryæ nieustannie wzrastaj¹cych potrzeb [Weber, Alfen,
2010, s. 2]. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ poszukiwania alternatywnych
sposobów finansowania inwestycji. Utrzymanie szybkiego tempa roz-
woju infrastruktury publicznej przy powszechnej szczup³oœci w³asnych
œrodków, ograniczonych mo¿liwoœciach podwy¿szania obci¹¿eñ finanso-
wych oraz jednoczesnym wyczerpywaniu zasilania z UE, daje samorz¹-
dom w³aœnie partnerstwo publiczno-prywatne. Ta forma finansowania
mo¿e stanowiæ wzór anga¿owania kapita³u prywatnego w finansowanie
i, co niezwykle istotne, póŸniejsze utrzymanie inwestycji publicznych.

Dla skutecznego rozwoju gospodarczego kraju niezwykle istotnym
elementem infrastruktury publicznej, ma³o docenianym zarówno przez
bud¿et pañstwa, jak i UE, s¹ drogi lokalne o charakterze zbiorczym, na-
le¿¹ce w zdecydowanej wiêkszoœci do powiatowego szczebla admini-
stracji samorz¹dowej. Jednoczeœnie zdolnoœæ inwestycyjna powiatów
ziemskich w Polsce ustawowo pozostaje najs³absza. W wielu przypad-
kach napotykaj¹ one barierê, która uniemo¿liwia dalsze inwestowanie,
a koniecznoœci¹ staje siê sp³ata zobowi¹zañ z obecnych i przysz³ych do-
chodów. Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y znaleŸæ i zasto-
sowaæ efektywne instrumenty finansowe, które otworz¹ nowe mo¿liwoœ-
ci inwestowania.

Celem artyku³u jest okreœlenie przydatnoœci partnerstwa publiczno-
-prywatnego jako formy finansowania inwestycji publicznych na przy-
k³adzie sieci dróg powiatowych. W wyniku przegl¹du literatury, doku-
mentów publikowanych w krajach Unii Europejskiej oraz case study
research powsta³o opracowanie przedstawiaj¹ce zasadnoœæ stosowania
PPP w finansowaniu inwestycji publicznych na drogach administrowa-
nych przez powiaty. Artyku³ porz¹dkuje i rozszerza wiedzê dotycz¹c¹
wspó³pracy sektora publicznego z prywatnym i pozwala spojrzeæ kry-
tycznie na jej rozwój.
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1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako Ÿród³o pozyskania
kapita³u

Wspó³praca definiowana jako partnerstwo publiczno-prywatne opie-
ra siê na umowie, w ramach której strony dziel¹ siê zadaniami i towarzy-
sz¹cymi ich realizacji ryzykami. W rezultacie partnerstwo publiczno-
-prywatne ró¿ni siê od typowego zamówienia publicznego wspóln¹
realizacj¹ zadania i wspó³dzia³aniem w osi¹gniêciu celu przedsiêwziêcia,
przy czym przepisy prawa pozostawiaj¹ stronom du¿¹ swobodê w po-
dziale zadañ i ryzyk oraz wyborze form wspó³pracy. Takie uwarunkowa-
nia sytuuj¹ PPP wœród efektywnych form realizacji inwestycji komunal-
nych. W prawie polskim ramy prawne PPP wyznaczaj¹ dwie ustawy:
– z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [usta-

wa, 2008] zwana dalej ustaw¹ o PPP,
– z dnia 21 paŸdziernika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budow-

lane lub us³ugi [ustawa, 2016], zwana dalej ustaw¹ o koncesjach.
Pod wzglêdem formalnoprawnym nie ma ograniczeñ bran¿owych

dotycz¹cych formu³y PPP. Stanowi to celowy zabieg ustawodawcy, aby
w najwiêkszym zakresie obj¹æ wszystkie istotne pola mo¿liwej wspó³pra-
cy, a katalog pozostawiæ otwartym. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e w ramach
ustawy mieœci siê kombinacja budowy lub remontu obiektu budowla-
nego, wykonanie dzie³a, œwiadczenie us³ug lub innych œwiadczeñ [pro-
jekt ustawy, 2008, s. 12]. W Wielkiej Brytanii PPP rozwija siê w zakresie
budowy szkó³ (ponad 800 w ci¹gu dziesiêciu lat), szpitali (44 od roku
1997) czy nawet infrastruktury wiêziennej (13). We Francji w latach
2005–2012 podpisanych zosta³o ponad 150 kontraktów realizowanych
w formule PPP, na kwotê ponad 12 mld EUR [Saussier, Tra Tang, 2012,
s. 5]. Formu³a PPP umo¿liwia budowanie dróg, linii kolejowych, metra,
a tak¿e budynków rz¹dowych. Czêste s¹ te¿ projekty z obszaru ochrony
œrodowiska.

Wœród kluczowych elementów wspó³pracy w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego wymieniæ nale¿y:
– wspó³pracê sektora publicznego z sektorem prywatnym,
– umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego),
– charakter celowy: realizacja przedsiêwziêæ (budowa infrastruktury, do-

starczanie us³ug) tradycyjnie wykonywanych przez stronê publiczn¹,
– optymalny podzia³ zadañ,
– podzia³ ryzyk,
– obustronn¹ korzyœæ.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania… 7



Tworzenie sk³adników infrastruktury publicznej w formule PPP
zawsze musi byæ po³¹czone z utrzymaniem lub zarz¹dzaniem sk³ad-
nikiem maj¹tkowym zaanga¿owanym w przedsiêwziêcie. Przy czym za-
kres œwiadczeñ stron mo¿e przybraæ ró¿ne kszta³ty. Zazwyczaj partner
prywatny finansuje i realizuje przedsiêwziêcie (z jego dalszym utrzyma-
niem lub zarz¹dzaniem), a podmiot publiczny wnosi wk³ad w³asny.
Œwiadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polega
w szczególnoœci na:
– poniesieniu czêœci wydatków na realizacjê przedsiêwziêcia, w tym

sfinansowaniu dop³at do us³ug œwiadczonych przez partnera prywat-
nego w ramach przedsiêwziêcia,

– wniesieniu sk³adnika maj¹tkowego.
Wniesienie wk³adu w³asnego w postaci sk³adnika maj¹tkowego mo¿e
nast¹piæ w szczególnoœci w drodze sprzeda¿y, u¿yczenia, u¿ytkowania,
najmu albo dzier¿awy.

W tablicy 1 zosta³y podane najczêœciej wystêpuj¹ce formy wspó³dzia-
³ania na zasadach PPP.

Tablica 1. Formy kooperacji w ramach PPP

Nazwa polska Nazwa angielska Opis formy kooperacji

projektuj–buduj design–build (DB) Podmiot publiczny zawiera umowê
z prywatnym partnerem na
zaprojektowanie i wybudowanie
obiektu zgodnie z wymaganiami
strony publicznej

projektuj–buduj–
utrzymuj

design–build–
maintain (DBM)

Model podobny do
projektuj–buduj, ale partner
prywatny dodatkowo utrzymuje
obiekt

projektuj–buduj–
eksploatuj (te¿:
buduj–przeka¿–
eksploatuj)

design–build–
operate (DBO), te¿:
build–transfer–
operate (BTO)

Sektor prywatny projektuje
i buduje obiekt, po realizacji
przekazuje tytu³ w³asnoœci
sektorowi publicznemu; partner
prywatny eksploatuje obiekt przez
okreœlony czas

projektuj–buduj–
eksploatuj–
utrzymuj (te¿:
buduj– eksploatuj–
przeka¿)

design–build–
operate–maintain
(DBOM), te¿:
build–operate–
transfer (BOT)

Model ³¹cz¹cy odpowiedzialnoœæ
wspó³pracy projektuj–buduj
z eksploatacj¹ i utrzymaniem
obiektu przez okreœlony czas przez
stronê prywatn¹; póŸniej
eksploatacja jest przekazywana do
sektora publicznego

8 Jaros³aw Bia³k



Nazwa polska Nazwa angielska Opis formy kooperacji

buduj–posiadaj–
eksploatuj–przeka¿

build–own–
operate–transfer
(BOOT)

Strona publiczna przekazuje prawo
w³asnoœci partnerowi prywatnemu
za sfinansowanie, zaprojektowanie,
wybudowanie i eksploatacjê
obiektu przez okreœlony czas;
nastêpnie prawo w³asnoœci wraca
do sektora publicznego

buduj–posiadaj–
eksploatuj

build–own–operate
(BOO)

Strona publiczna przyznaje prawo
do sfinansowania, zaprojektowania,
wybudowania, eksploatacji
i utrzymania obiektu partnerowi
prywatnemu, który zachowuje
prawo w³asnoœci i nie ma
obowi¹zku zwrotu obiektu stronie
publicznej

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Raport samorz¹dowy PPP].

W przypadku istniej¹cych ju¿ obiektów mo¿na wyró¿niæ inne formy
wspó³pracy [Wieloñski, 2014, s. 28–29], takie jak:
– umowa na us³ugi – strona publiczna zawiera z podmiotem prywat-

nym umowê na œwiadczenie us³ug publicznych,
– umowa na zarz¹dzanie – strona prywatna jest odpowiedzialna za

wszystkie aspekty eksploatacji i utrzymania obiektu w trakcie kon-
traktu,

– dzier¿awa – partner prywatny eksploatuje i utrzymuje obiekt sto-
sownie do postanowieñ umowy,

– koncesja – strona publiczna przyznaje stronie prywatnej wy³¹czne
prawo do eksploatacji obiektu, zazwyczaj przez d³ugi czas; w tym roz-
wi¹zaniu sektor publiczny zachowuje w³asnoœæ aktywów pierwot-
nych, a podmiot prywatny w stosunku do wszelkich ulepszeñ
dokonanych podczas okresu koncesji,

– zbycie – strona publiczna przekazuje obiekt stronie prywatnej.
Z uwagi na fakt, i¿ PPP mo¿e przybieraæ ró¿norodne formy wspól-

nych dzia³añ zaprezentowane wy¿ej rozwi¹zania nie wyczerpuj¹ katalo-
gu podejmowanej wspó³pracy. Dla rzetelnej oceny zjawiska wa¿ne
wydaje siê, by w decyzji o zastosowaniu formu³y PPP nie doszukiwaæ siê
s³aboœci strony publicznej, której celem mia³oby byæ zrzucenie z siebie
obowi¹zku realizacji zadañ publicznych. W rzeczywistoœci bowiem
instrument ten dostarcza po¿ytku obu stronom. G³ówn¹ przes³ank¹
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wspó³pracy jest pozyskanie dodatkowego kapita³u na sfinansowanie luki
inwestycyjnej. Za tak¹ wspó³prac¹ przemawia równie¿ kilka istotnych za-
let [Zyœko, 2012, s. 138, 139], takich jak:
– zapewnienie korzyœci dla interesu publicznego,
– otwarty dostêp sektora prywatnego do wykonywania zadañ publicz-

nych,
– gwarancja przejrzystych i uczciwych regu³ wyboru partnera prywat-

nego,
– transparentnoœæ w okreœleniu poziomu zaanga¿owania finansowego

strony publicznej,
– zaanga¿owanie dwóch stron (publicznej i prywatnej) w wykonanie

danego projektu,
– zaanga¿owanie partnera prywatnego w ca³oœæ przedsiêwziêcia,

uczestniczy on w kilku etapach realizacji inwestycji (projektowanie,
finansowanie, budowa, zarz¹dzanie i eksploatacja),

– podzia³ ryzyk stosownie do wiedzy i umiejêtnoœci,
– zachowanie w³asnoœci powsta³ej infrastruktury przez podmiot pu-

bliczny przez okres obowi¹zywania umowy albo przeniesienie jej na
podmiot publiczny po zakoñczeniu umowy,

– osi¹gniêcie przez stronê prywatn¹ przychodów ze zrealizowanego
przedsiêwziêcia w postaci po¿ytków albo p³atnoœci ze strony pod-
miotu publicznego,

– d³ugoterminowy charakter umowy.
Zjawisko urynkowienia zadañ publicznych przez przekazanie stro-

nie prywatnej procesu tworzenia i eksploatacji infrastruktury koniecznej
do ich realizacji nie powinno byæ odbierane negatywnie, gdy¿ sferê pry-
watn¹ cechuje zazwyczaj wysoka jakoœæ, efektywnoœæ ekonomiczna i spo-
³eczna œwiadczonych us³ug. Wartoœci¹ strony prywatnej jest wnoszenie
do przedsiêwziêcia know-how, kreatywnoœci, innowacyjnoœci i doœwiad-
czenia ma³o znanego sektorowi publicznemu. Umiejêtne ich wykorzy-
stanie i dobra wspó³praca mog¹ doprowadziæ do usprawnienia i podnie-
sienia poziomu dostarczanych us³ug, a tak¿e obni¿enia kosztów,
pozwalaj¹c skutecznie konkurowaæ na rynku [Antoniuk, 2009, s. 97–98].

Do g³ównych zalet PPP w wariancie koncesyjnym nale¿y zaliczyæ
mo¿liwoœæ przeniesienia finansowania na podmiot prywatny, którego
wynagrodzeniem zazwyczaj nie jest zap³ata, ale mo¿liwoœæ eksploatacji
powsta³ej infrastruktury przez okres, na jaki zostanie zawarta umowa,
zapewniaj¹c w ten sposób zwrot zaanga¿owanego kapita³u oraz zysk.
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Konsekwencj¹ mo¿e byæ miêdzy innymi obni¿enie nak³adów finanso-
wych na inwestycje, co przek³ada siê na poziom zad³u¿enia jst. Paradok-
salnie mimo d³ugiego etapu przygotowywania przedsiêwziêcia inwesty-
cje w ramach PPP czêsto realizowane s¹ szybciej ni¿ w tradycyjny sposób,
wy³aniaj¹c wykonawcê w drodze przetargu [Szmaj, 2010, s. 107–108]. Sfi-
nalizowanie skomplikowanego projektu inwestycyjnego opartego o wspó³-
pracê podmiotu publicznego i prywatnego oraz osi¹gniêcie wymiernych
korzyœci przez stronê publiczn¹ mo¿e byæ tak¿e wykorzystane jako ele-
ment promocji wizerunku jednostki samorz¹du terytorialnego. Nale¿y
zwróciæ uwagê na ograniczone zastosowanie modelu koncesyjnego na
drogach lokalnych z uwagi na ich nieodp³atny charakter.

Korzyœci z zastosowania PPP wystêpuj¹ przy umiejêtnym pos³ugi-
waniu siê tym instrumentem. Brak odpowiedniego przygotowania pro-
jektu lub b³êdy w zarz¹dzaniu wystêpuj¹cymi ryzykami mog¹ spowo-
dowaæ brak ewentualnych korzyœci, a zastosowana formu³a przyniesie
straty. PPP posiada równie¿ swoje w³asne cechy, które mog¹ zniechêcaæ
do stosowania tego instrumentu, zwi¹zane g³ównie z koniecznoœci¹ du-
¿ego wysi³ku organizacyjnego ze strony publicznej. Niebagatelnym prob-
lemem jest d³ugotrwa³a i skomplikowana procedura wypracowywania
decyzji o zastosowaniu formu³y PPP i w jej ramach wy³anianie partnera
prywatnego. Niemal powszechna staje siê koniecznoœæ powo³ania spe-
cjalnego zespo³u w strukturze urzêdu, a tak¿e korzystanie z pomocy do-
radców. Niezbêdne jest przeprowadzenie stosownych analiz ekonomicz-
nych i prawnych. Zabiegi te z pewnoœci¹ generuj¹ dodatkowe koszty,
niemniej jednak brak stosownego doœwiadczenia i wiedzy w zakresie
stosowania PPP przez stronê publiczn¹ zwiêksza ryzyko podjêcia b³êdnej
decyzji, co mo¿e skutkowaæ zawarciem niekorzystnej umowy. Istotne
wiêc dla okreœlenia w³aœciwych kryteriów wyboru najlepszego partnera
prywatnego s¹ kompetencje osób podejmuj¹cych decyzje. Wœród wad
stosowania modelu PPP, zwi¹zanych z uwarunkowaniami funkcjono-
wania sektora prywatnego, wymienia siê te¿ potencjalny wzrost cen
œwiadczonych us³ug i koniecznoœæ zwiêkszenia p³atnoœci na rzecz partne-
ra prywatnego, ograniczenie miejsc pracy w sektorze publicznym oraz
brak ekonomicznego uzasadnienia dla realizacji ma³ych projektów. Po-
nadto podmiot publiczny mo¿e mieæ mniejszy wp³yw na sposób realizacji
przedsiêwziêcia i jego póŸniejsz¹ eksploatacjê [Korczyñski i inni, 2010,
s. 40–42]. Decyduj¹c siê na realizacjê przedsiêwziêcia w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego, trzeba rozwa¿yæ zarówno mo¿liwe do
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osi¹gniêcia korzyœci, jak i potencjalne straty. Wybór sposobu przepro-
wadzenia inwestycji musi byæ w pe³ni œwiadomy.

Przywo³ana œwiadomoœæ wyboru sposobu przeprowadzenia inwe-
stycji powinna byæ poprzedzona, jak ju¿ wspomniano, szczegó³ow¹ anali-
z¹. Pomocne mog³yby tu byæ wyniki badañ, zgodnie z którymi np.
w Wielkiej Brytanii, wg informacji National Audit Office, w roku 2003,
wœród zakoñczonych projektów realizowanych w formule PPP tylko 22%
cechowa³o siê przekroczeniem bud¿etu (przy 73% realizowanych z wyko-
rzystaniem tylko œrodków publicznych), a tak¿e 24% projektów przekro-
czy³o harmonogram czasowy (wobec 70% projektów realizowanych ze
œrodków publicznych) [PPP Reference Guide 2.0, 2014, s. 44]. Dyspro-
porcja pomiêdzy projektami realizowanymi w formule PPP i finanso-
wanymi tylko ze œrodków publicznych jest jeszcze bardziej zauwa¿alna
w Australii, gdzie œrednie przekroczenie bud¿etu projektów realizowa-
nych w formule PPP wynios³o w roku 2008 4% (w porównaniu z 18%
przekroczeniem w przypadku realizacji ze œrodków publicznych), zaœ
œrednie przekroczenie harmonogramu czasowego wynios³o odpowied-
nio 1,4% w przypadku PPP oraz 26% w realizacji projektów ze œrodków
publicznych. [PPP Reference Guide 2.0, 2014, s. 44]. Na uwagê zas³uguj¹
tak¿e doœwiadczenia francuskie, gdzie wœród przebadanych 155 pro-
jektów realizowanych w latach 2005–2012 w formule PPP 90% by³o reali-
zowanych zgodnie z bud¿etem, 77% zgodnie z harmonogramem czaso-
wym, a w przypadku 67% zosta³y zrealizowane cele jakoœciowe [Saussier,
Tra Tang, 2012, s. 20].

Z punktu widzenia samorz¹du powiatowego, a przede wszystkim
powiatów ziemskich, wobec szczup³oœci dostêpnych Ÿróde³ finansowania
szczególnego znaczenia nabiera mo¿liwoœæ zastosowania formu³y PPP
w realizacji projektów budowy dróg powiatowych. Jak dot¹d ¿aden po-
wiat w Polsce nie zrealizowa³ inwestycji drogowej przy wykorzystaniu
partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo nieœmia³o po tê formu³ê siê-
gaj¹ gminy. Mniej ni¿ 10 zbudowa³o drogi w formule PPP, a przecie¿
gmin w Polsce jest 2478. Na uwagê zas³uguj¹ odwa¿ne decyzje samo-
rz¹dów gminnych Krobi, Ustki i Wa³cza. Burmistrzowi Krobi uda³o siê
przekonaæ starostê powiatu gostyñskiego, gdzie ju¿ przygotowano anali-
zy, i prawdopodobnie nied³ugo mo¿e dojœæ do pierwszych w Polsce reali-
zacji inwestycji z wykorzystaniem PPP na drogach powiatowych.
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2. Mo¿liwoœci finansowania budowy infrastruktury drogowej
w powiatach ziemskich

Infrastruktura drogowa determinuje rozwój gospodarki, a jej stan
iloœciowy i jakoœciowy œwiadczy o poziomie atrakcyjnoœci regionu. Z ra-
portu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (KRBRD) wyni-
ka, ¿e w ogólnej iloœci dróg w Polsce najwiêcej jest dróg gminnych, które
stanowi¹ 58,4% (242 923 km), nastêpnie dróg powiatowych 30,1%
(125 274 km), wojewódzkich 6,8% (28 480 km) i krajowych 46% (19 296
km) [KRBRD, 2015, s. 10]. Zdecydowana wiêkszoœæ dróg znajduje siê
w zarz¹dzie jednostek samorz¹du terytorialnego. O koniecznoœci dostêpu
do sprawnej infrastruktury drogowej œwiadczy te¿ wzrost iloœci pojaz-
dów. Przez 6 lat, od 2006 do 2011 roku, liczba pojazdów samochodowych
w Polsce wzros³a o 34%, zaœ w okresie lat 2000–2011 wzrost ten wyniós³
71% [Górczyñska, Krawczyk, 2014, s. 176].

Wadami obecnej infrastruktury drogowej w Polsce s¹ przede wszystkim:
– niesatysfakcjonuj¹ca d³ugoœæ sieci autostrad i dróg ekspresowych,
– niezadowalaj¹ca liczba mostów, skrzy¿owañ dwupoziomowych

i wiaduktów,
– brak odpowiedniej noœnoœci dróg,
– z³y stan nawierzchni,
– znaczna liczba tras drogowych o zbyt intensywnym natê¿eniu ruchu,

przebiegaj¹cych przez tereny miast i obszarów zabudowanych.
Odnosz¹c siê tylko do z³ego stanu nawierzchni, nale¿a³oby w trybie

pilnym dokonaæ zabiegów remontowych na ponad 30,1% ca³ej sieci dro-
gowej. W szczególnie z³ym stanie s¹ drogi zarz¹dzane przez œredni szcze-
bel samorz¹du, bardzo wa¿ne w systemie komunikacyjnym, bo nale¿¹ce
do dróg lokalnych zbiorczych, ³¹cz¹cych sieæ dróg gminnych z wojewódz-
kimi. Taka sytuacja jest efektem braku œrodków w bud¿etach powiatów,
co uwidocznione zosta³o w tablicy 2 zawieraj¹cej relacjê wydatków bud-
¿etowych ogó³em do dochodów bud¿etowych ogó³em w powiatach
ziemskich, w latach 2010–2015.

Dokonuj¹c analizy danych zawartych w tablicy 2, warto zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ w latach 2010–2011 oraz w 2014 roku nastêpowa³o
przekroczenie wartoœci 100%, co oznacza³o koniecznoœæ zad³u¿enia siê sa-
morz¹dów powiatowych w celu sfinansowania deficytu. W pozosta³ych
latach wartoœæ wskaŸnika oscylowa³a wokó³ 100%. Analizuj¹c Ÿród³a do-
chodów powiatów ziemskich, nale¿y podkreœliæ brak dochodów w³as-
nych, co przy niepewnoœci co do poziomu finansowania powiatów
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w latach kolejnych przek³ada siê na ograniczone mo¿liwoœci zad³u¿ania
siê. Zatem baza dochodowa powiatów ziemskich nie daje mo¿liwoœci
finasowania du¿ych projektów infrastrukturalnych.

Tablica 2. Kszta³towanie siê wskaŸnika wydatków bud¿etowych ogó³em do
dochodów ogó³em w powiatach ziemskich, w latach 2010–2015

Wyszczególnienie Wydatki Dochody WskaŸnik

2010 23 826 368,90 z³ 22 496 472,60 z³ 105,91%

2011 24 058 772,40 z³ 23 551 573,30 z³ 102,15%

2012 22 476 524,20 z³ 22 522 903,60 z³ 99,79%

2013 22 916 546,00 z³ 23 077 526,60 z³ 99,30%

2014 23 784 302,00 z³ 23 782 806,90 z³ 100,01%

2015 23 444 106,67 z³ 23 681 476,17 z³ 99,00%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Wydatki inwestycyjne maj¹tkowe powiatów ziemskich na transport
i ³¹cznoœæ w 2015 roku wynios³y ponad 2,2 mld z³. Jednoczeœnie mo¿-
liwoœci inwestycyjne powiatów ziemskich s¹ zdecydowanie najni¿sze
w strukturze jst. Udzia³ wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó³em
w powiatach ziemskich cechuje siê tendencj¹ malej¹c¹, co zosta³o przed-
stawione w tablicy 3.

Tablica 3. Udzia³ wydatków inwestycyjnych powiatów ziemskich
w wydatkach ogó³em w latach 2010–2015

Wyszcze-
gólnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wydatki
inwestycje

23,12% 21,03% 17,45% 16,22% 18,05% 16,63%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Wa¿nym odniesieniem do potencja³u inwestycyjnego jst s¹ zobo-
wi¹zania finansowe sektora samorz¹dowego, zestawione w tablicy 4.
Wed³ug danych Ministerstwa Finansów za 2015 rok osi¹gnê³y one
71,6 mld z³. Dane z szeœciu lat pokazuj¹ tendencjê wzrostu zobowi¹zañ
w latach 2011–2013, co mo¿e wynikaæ z przypadaj¹cych na ten okres reali-
zacji inwestycji zasilanych ze œrodków UE. Najwy¿szy wskaŸnik wykazu-
j¹ miasta na prawach powiatu, co wi¹¿e siê z najwiêksz¹ aktywnoœci¹
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inwestycyjn¹, ale te¿ najwy¿szymi dochodami. Utrzymywanie siê sta³ej
tendencji wzrostowej w przypadku samorz¹dów wojewódzkich wymaga
g³êbszej analizy. Prawdopodobnie w czêœci jest pochodn¹ roz³o¿enia
w czasie inwestycji wspó³finansowanych ze wsparcia 2007–2013 UE na
dwa kolejne lata po zakoñczeniu programu, co jest zgodne z jego wymo-
gami. Interesuj¹cy wydaje siê byæ najni¿szy poziom zobowi¹zañ w przy-
padku powiatów ziemskich. To z jednej strony wynik struktury fundu-
szy UE, które nie wyodrêbniaj¹ œrodków inwestycyjnych dla powiatów
i zmuszaj¹ do konkurowania z silniejszymi ekonomicznie gminami
i miastami na prawach powiatu, ale te¿ potwierdzenie, bior¹c pod uwagê
u³omny system finansowania powiatów, oparty w 75% na dotacjach
i subwencjach, mniejszych zdolnoœci do zaci¹gania zobowi¹zañ. Z drugiej
zaœ – utrzymuj¹ca siê aktywnoœæ inwestycyjna samorz¹dów powiato-
wych implikuje koniecznoœæ poszukiwania mo¿liwoœci finansowych.
Przedstawiona w tablicy 4 tendencja powtórzy siê prawdopodobnie w la-
tach 2017–2021 z uwagi na realizacjê trwaj¹cej obecnie perspektywy
finansowej UE na lata 2014–2020. St¹d ju¿ teraz nale¿y zastanowiæ siê nad
poszukiwaniem alternatywnych Ÿróde³ finansowania.

Tablica 4. Zobowi¹zania finansowe jednostek samorz¹du terytorialnego
w relacji do dochodów ogó³em w latach 2010–2015 w %

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jednostki samorz¹du
terytorialnego ogó³em

33,84 38,38 38,24 37,70 37,11 35,99

Gminy 30,33 34,27 33,37 32,20 31,30 29,01

Miasta na prawach powiatu 43,49 49,38 48,29 48,09 47,53 47,07

Powiaty ziemskie 24,16 26,06 26,53 25,47 24,99 24,67

Samorz¹dy wojewódzkie 30,43 36,87 40,12 41,10 41,05 41,81

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Zad³u¿enie powiatów, nominalnie najni¿sze, bior¹c pod uwagê naj-
ni¿szy poziom dochodów i najskromniejsze mo¿liwoœci wygospodaro-
wania œrodków na inwestycje, w rzeczywistoœci odzwierciedla du¿e
zaanga¿owanie inwestycyjne i koñcz¹ce siê mo¿liwoœci zarówno inwes-
towania, jak i zaci¹gania zobowi¹zañ. Po dwóch kwarta³ach 2016 roku
tendencja siê nie zmieni³a. Zad³u¿enie jst siêgnê³o 68 908 mln z³ i stanowi
33,2% planowanych dochodów ogó³em. By³o tym samym ni¿sze o 2,9%
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od zad³u¿enia w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Natomiast w sto-
sunku do 2015 roku zad³u¿enie po 2 kwartale 2016 roku by³o ni¿sze
o 3,8%, co mo¿e byæ wynikiem chwilowego braku œrodków z Unii Euro-
pejskiej (UE) [Ministerstwo Finansów, 2016].

Rosn¹ce zad³u¿enie jst, przy zwiêkszaj¹cych siê równoczeœnie po-
trzebach inwestycyjnych, sprawia, ¿e samorz¹dy musz¹ szukaæ alter-
natywnych form finansowania swoich inwestycji. Poszukiwane s¹ takie
rozwi¹zania, które nie zwiêkszaj¹ wielkoœci zad³u¿enia i nie obci¹¿aj¹
nadmiernie bud¿etu. Wydaje siê, ¿e zaanga¿owanie do tego zadania
formu³y PPP pozwoli na efektywn¹ realizacjê inwestycji drogowych,
a przez to umo¿liwi stymulacjê lokalnego rozwoju gospodarczego.

3. �ród³a finansowania infrastruktury drogowej w powiatach
ziemskich

Potrzeby inwestycyjne powiatów ziemskich tylko na infrastrukturê
drogow¹ trzeba liczyæ w miliardach z³otych. Jak wynika z badañ prze-
prowadzonych w 2015 roku, samorz¹dowcy w ka¿dym województwie na
pierwszym miejscu wœród zadañ inwestycyjnych wskazali drogi. A¿
94% ankietowanych deklarowa³o zamiar budowy lub modernizacji lokal-
nych tras. Samorz¹dy podejmuj¹ znacz¹cy wysi³ek finansowy, zwiêksza-
j¹c wydatki na drogi, co zosta³o przedstawione w tablicy 5.

Tablica 5. Udzia³ wydatków na drogi w wydatkach ogó³em w powiatach
ziemskich w latach 2010–2015

Wyszczególnienie Wydatki na drogi Wydatki ogó³em WskaŸnik

2010 brak danych 23 826 368,90 z³ –

2011 brak danych 24 058 772,40 z³ –

2012 2 339 311,01 z³ 22 476 524,00 z³ 10,41%

2013 2 458 120,47 z³ 22 916 546,00 z³ 10,73%

2014 3 001 868,87 z³ 23 784 302,00 z³ 12,62%

2015 2 984 858,15 z³ 23 444 106,67 z³ 12,73%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Bazy danych lokalnych.

G³ównymi Ÿród³ami finansowania mia³y byæ dochody w³asne, œrod-
ki pieniê¿ne pochodz¹ce z bud¿etu UE lub ze œrodków rz¹dowych. Po
partnerstwo publiczno-prywatne zamierza³o siêgn¹æ zaledwie 3% samo-
rz¹dowców. Byæ mo¿e dlatego, ¿e brakuje dobrych lokalnych przyk³a-
dów [Niedu¿a firma…, 2015}.
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Polski system finansowania inwestycji sk³ada siê ze œrodków we-
wnêtrznych publicznych i zewnêtrznych [Górczyñska, Krawczyk, 2014,
s. 176], które pozyskiwane s¹ od instytucji z zewn¹trz. Sposób finan-
sowania funduszy ze œrodków publicznych opiera siê na:
– bud¿ecie centralnym,
– bud¿ecie jednostek samorz¹du terytorialnego,
– funduszach celowych,
– po¿yczkach zewnêtrznych.
Bud¿et centralny i bud¿ety samorz¹dowe maj¹ zwykle sta³e wartoœci i s¹
wyznaczane zgodnie z zapotrzebowaniem. Fundusze celowe s¹ specjal-
nie tworzone, by zrealizowaæ konkretny cel, bez udzia³u bud¿etu pañ-
stwa, a przy u¿yciu œrodków publicznych pozabud¿etowych. Przyk³a-
dem jest Krajowy Fundusz Drogowy. Natomiast po¿yczki zewnêtrzne
gwarantuje m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbu-
dowy i Rozwoju oraz Bank Œwiatowy. Mo¿liwe jest tak¿e finansowanie
inwestycji kredytem komercyjnym lub emisj¹ akcji, a tak¿e wykorzy-
stanie formu³y partnerstwa publiczno-prywatnego.

Œrodki zewnêtrzne polskiego systemu finansowania inwestycji dro-
gowych sk³adaj¹ siê z:
– funduszy przydzielanych przez Uniê Europejsk¹. Ich celem jest

wspó³finansowanie priorytetowych pod wzglêdem inwestycyjnym
lub miêdzynarodowym projektów infrastrukturalnych transporto-
wych, np. Fundusz spójnoœci, fundusze strukturalne, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego,

– Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,
– Ÿróde³ specjalnych linii bud¿etowych Unii Europejskiej w stosunku do

kwoty kosztów kwalifikowanych projektu, np. sieci TEN-T.
Potencjalne Ÿród³a finansowania infrastruktury drogowej w powia-

tach ziemskich mo¿na jeszcze bardziej uszczegó³owiæ. Naturalnym Ÿród-
³em finansowania zadañ drogowych powinny byæ dochody w³asne. Nie-
stety, Ÿród³a dochodów dla powiatów przewidziane ustaw¹ o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ wielce niewystarczaj¹ce, dlatego
nale¿y szukaæ alternatywnych, niekonwencjonalnych mo¿liwoœci. W opar-
ciu o doœwiadczenia powiatu œwieckiego dokonano podzia³u tych Ÿróde³
na [WoŸniak, 2014]:
– œrodki pozyskane w ramach partnerstwa publiczno-publicznego,
– œrodki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
– œrodki na ochronê œrodowiska,
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– œrodki z rezerwy subwencji ogólnej,
– œrodki z funduszu ochrony gruntów rolnych,
– œrodki z nadleœnictw,
– œrodki prywatne,
– œrodki z programu uspokajania ruchu na drogach samorz¹dowych,
– dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia dochodów w³asnych,
– œrodki z regionalnego programu operacyjnego,
– œrodki z preferencyjnych po¿yczek,
– œrodki zwrotne z kredytów komercyjnych,
– œrodki zwrotne pozyskane z emisji obligacji komunalnych.

Determinacja w poszukiwaniu Ÿróde³ finansowania sprzyja rozwi¹-
zywaniu wielu problemów drogowych, jednak skala ich mo¿liwoœci po-
zostaje dalece niewystarczaj¹ca. Obecne zad³u¿enie powiatów ziemskich,
a przede wszystkim ograniczenia ustawowe w zaci¹ganiu zobowi¹zañ,
nie pozwalaj¹ podejmowaæ zdecydowanych dzia³añ inwestycyjnych. Na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e najwiêksze problemy z finansowaniem infrastruk-
tury publicznej zaczn¹ siê po 2022 roku. Warto te¿ zaakcentowaæ, ¿e
niektóre obszary, jak na przyk³ad drogi powiatowe, ju¿ odczuwaj¹ znacz-
ne niedobory finansowe. Obecna perspektywa finansowa UE nie zalicza
ich do priorytetów inwestycyjnych. Jedynie niewielkie œrodki przewi-
dziane zosta³y w Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie maksymalny poziom do-
finansowania dla jednego beneficjenta ograniczono do nieca³ych 3 mln z³.
Równoczeœnie w og³oszonych konkursach nie rozró¿nia siê dróg gmin-
nych i powiatowych, a zastosowane konieczne do osi¹gniêcia wskaŸniki
preferuj¹ lokalne drogi gminne. Jedynym zaœ Ÿród³em dostêpu do kra-
jowych œrodków jest wprowadzony przed kilku laty Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych, od 2015 roku funkcjonuj¹cy jako Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.
Na realizacjê Programu przeznaczono 4 mld z³ [Ministerstwo Infrastruk-
tury…, 2016]. Kwota wydaje siê imponuj¹ca, ale to jedynie 1 mld z³
rocznie roz³o¿ony na ponad 2,7 tys. potencjalnych beneficjentów. W efek-
cie pojedynczy samorz¹d, maj¹c dobrze przygotowany projekt, mo¿e
uzyskaæ 3 mln z³, wyk³adaj¹c ze swoich œrodków co najmniej tyle samo.
W sytuacji znacznych ograniczeñ bud¿etowych dalszy rozwój infrastruk-
tury drogowej uzale¿niony jest od aktywnoœci i determinacji w³adz lokal-
nych w pozyskiwaniu alternatywnych Ÿróde³ finansowania, w tym
poprzez wykorzystanie formu³y PPP. Pojedyncze samorz¹dy wysz³y
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z inicjatyw¹ wykorzystania formu³y PPP w obszarze dróg lokalnych
i regionalnych. W latach 2010–2014 pojawi³o siê szeœæ projektów. Pio-
nierami s¹ zarówno gminy; Ustka, Krobia, D¹browa Górnicza, Krosno,
Karczmisko, jak i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
[Hajdys, 2016, s. 127]. Te pojedyncze przyk³ady zastosowania formu³y
PPP do finansowania infrastruktury drogowej s¹ ci¹gle bardziej bada-
niem rynku ni¿ sta³¹ tendencj¹. Choæ przyk³ad niewielkiej gminy Krobia,
która pierwsze doœwiadczenia w budowie drogi w tej formule zdoby³a
w latach 2010–2013, a obecnie prowadzi postêpowanie na kolejne inwe-
stycje, pokazuje, ¿e PPP zosta³o uznane za efektywne. Analogicznie,
bior¹c pod uwagê przytoczone wy¿ej ograniczenia finansowe powiatów,
powinno byæ tak¿e efektywn¹ form¹ budowy dróg powiatowych. Nie-
stety brak inwestycji na drogach zarz¹dzanych przez powiaty ziemskie
nie pozwala obecnie na jak¹kolwiek analizê.

4. Mo¿liwoœci realizacji projektów inwestycyjnych
w infrastrukturze drogowej w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego w powiatach ziemskich

Podstawê prawn¹ do przeprowadzenia procesu budowy dróg lokal-
nych przy u¿yciu PPP stanowi zawarty w ustawie o drogach publicznych
art. 19 ust. 7 [ustawa, 1985], gdzie w nawi¹zaniu do ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym wskazuje siê zadania zarz¹dcy drogi, jakie mo¿e
wykonywaæ partner prywatny w modelu PPP. Inwestycje drogowe pro-
wadzone w ramach PPP z formalnego punktu widzenia nie ró¿ni¹ siê
znacznie od realizowanych w modelu tradycyjnym. Wobec opisanych
powy¿ej uwarunkowañ (ograniczeñ) bud¿etowych istotne jednak mo¿e
okazaæ siê objêcie zobowi¹zañ zaci¹ganych przez podmiot publiczny
regulacj¹ art. 18a ustawy o PPP. Kwestia rachunkowego ujêcia PPP nie
mo¿e byæ jedynym powodem wdro¿enia projektu w formule PPP, mo¿e
mieæ jednak istotne znaczenie w kompleksowej analizie skutków finan-
sowych takiej decyzji. PPP pozwala na lepsze zarz¹dzanie p³ynnoœci¹
finansow¹ bud¿etu (prefinansowanie inwestycji przez sektor prywatny)
i „rozliczanie jej na raty” niezale¿nie od lepszej efektywnoœci wydatków
w ca³ym cyklu ¿ycia projektu (w modelu op³aty za dostêpnoœæ, gwarancja
robót i utrzymania jest wliczona w cenê wieloletniego kontraktu i egzek-
wowalna znacznie sprawniej ni¿ inwestycja tradycyjna).

Dla prawid³owego przygotowania realizacji zadania w formule PPP
konieczna jest w³aœciwa alokacji ryzyk i sposób ujmowania zobowi¹zañ
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wynikaj¹cych z umów. To szczególnie istotne z punktu widzenia deficytu
i d³ugu sektora publicznego. PPP stwarza mo¿liwoœæ ujêcia zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z umowy o PPP poza deficytem i d³ugiem publicznym
[Wawrzyniak, 2013, s. 22–25]. Taki by³ zamiar ustawodawcy przy no-
welizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 18a stanowi,
¿e zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów o partnerstwie publiczno-prywat-
nym nie wp³ywaj¹ na poziom pañstwowego d³ugu publicznego i deficyt
sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi
wiêkszoœæ ryzyka budowy i wiêkszoœæ ryzyka dostêpnoœci lub ryzyka
popytu – z uwzglêdnieniem wp³ywu na wymienione rodzaje ryzyka
takich czynników, jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicz-
nego oraz alokacja aktywów po zakoñczeniu trwania umowy. Dodanie
do ustawy o PPP art. 18a rozwi¹za³o dotychczasowe w¹tpliwoœci poprzez
stworzenie podstawy do oceny wp³ywu zobowi¹zañ z PPP na pañstwo-
wy d³ug publiczny. Wczeœniej ocena podzia³u ryzyka w umowie pozo-
stawiona by³a samodzielnej wyk³adni inwestora [Suchecka, 2011, s. 218].
Tak wiêc wykorzystanie formu³y PPP umo¿liwia nie tylko pozyskanie
kapita³u prywatnego do realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych i tym sa-
mym pozostawienie zwiêkszonej puli œrodków finansowych w gestii sa-
morz¹dów z przeznaczeniem na kolejne inwestycje, ale przy odpowied-
nim podziale ryzyk zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy nie wp³ywaj¹ na
poziom zad³u¿enia jednostki samorz¹dowej.

Jak dot¹d formu³ê PPP rzadko wykorzystuje siê do budowy dróg
lokalnych. Zazwyczaj finansowane s¹ autostrady i drogi krajowe w za-
kresie remontu, modernizacji czy eksploatacji. W typowych projektach
drogowych realizowanych za poœrednictwem PPP dwa z trzech podsta-
wowych ryzyk wystêpuj¹cych w projekcie, czyli ryzyko budowy i eksplo-
atacji, s¹ przejmowane przez stronê prywatn¹. Stronê realizacji trzeciego
ryzyka – popytu, uzale¿nia siê od tego, czy pobór op³at od u¿ytkowników
jest prawnie i technicznie mo¿liwy oraz finansowo i spo³ecznie zasadny,
a tak¿e od tego, kto kszta³tuje wysokoœæ op³at i czy wysokoœæ przychodów
z op³at jest wystarczaj¹ca dla pokrycia zobowi¹zañ kredytowych strony
prywatnej przy jednoczesnym osi¹gniêciu racjonalnego poziomu zysku.
Przypisanie ryzyka popytu dokonywane jest zazwyczaj poprzez analizê
mechanizmu wynagrodzenia partnera prywatnego, zgodnie ze sposo-
bem prezentowanym w tablicy 6.
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Tablica 6. Sposoby wynagradzania partnera prywatnego w PPP

Mechanizm wynagradzania Ryzyko ruchu

Pobór op³at od u¿ytkowników przez
partnera prywatnego (tzw. op³ata
bezpoœrednia)

Po stronie prywatnej

Op³ata za dostêpnoœæ Po stronie publicznej

Myto ukryte (p³atnoœæ od strony
publicznej uzale¿niona od liczby
u¿ytkowników)

Dzielone, w wiêkszej czêœci po
stronie prywatnej

�ród³o: [Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego].

Niskie zainteresowanie realizacj¹ dróg lokalnych w formule PPP wy-
nika ze szczególnej niedogodnoœci zwi¹zanej z dostêpnoœci¹ dla u¿yt-
kowników bez op³at. Rozwi¹zaniem jest wynagrodzenie partnera pry-
watnego w formie, przywo³anej wy¿ej, op³aty za dostêpnoœæ. Strona
publiczna p³aci partnerowi prywatnemu, w umówionych okresach, za
udostêpnianie drogi. Op³ata za dostêpnoœæ pozostaje jedyn¹ form¹ reali-
zacji dróg lokalnych w formule PPP. Ma ona charakter pieniê¿ny i jest
wyp³acana partnerowi prywatnemu po zrealizowaniu zadania inwesty-
cyjnego. Ustawa o PPP pozostawia stronom mo¿liwoœæ ustalenia terminu
i sposobu uiszczenia op³aty. Upowszechniona definicja okreœla, ¿e op³ata
ta polega na wyp³acie przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywat-
nego kwoty stanowi¹cej ekwiwalent wk³adu partnera prywatnego w rea-
lizacjê okreœlonego wspólnego przedsiêwziêcia publiczno-prywatnego.
Oznacza to, ¿e wynagrodzenie partnera prywatnego z tytu³u realizacji
obiektu budowlanego stanie siê œwiadczeniem nale¿nym w nastêpstwie
odbioru robót budowlanych i oddania obiektu budowlanego do u¿ytko-
wania. Czêœæ op³aty za utrzymanie wybudowanego obiektu bêdzie uisz-
czana w kolejno nastêpuj¹cych ratach [Wawrzyniak, 2014, s. 9]. Op³ata za
dostêpnoœæ zwykle ma charakter op³aty jednolitej, której poszczególne
sk³adniki stanowi¹ tylko elementy kalkulacyjne s³u¿¹ce okreœleniu jej
wysokoœci. Oznacza to, ¿e poszczególne jej elementy stanowi¹ jednolite
wynagrodzenie partnera prywatnego, choæ mog¹ zostaæ zaklasyfikowane
do ró¿nych kategorii wydatków w bud¿ecie podmiotu publicznego ucze-
stnicz¹cego w projekcie. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia
klasyfikacji bud¿etowej, albowiem daje mo¿liwoœæ rozdzielenia, pomimo
wyznaczenia jednolitej op³aty, na wydatki maj¹tkowe i bie¿¹ce. Podstaw¹
s¹ art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, w œwietle których istotne
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jest okreœlenie poszczególnych elementów op³aty za dostêpnoœæ, zwi¹za-
nych b¹dŸ z procesem inwestycyjnym b¹dŸ eksploatacyjnym. Wysokoœæ
op³aty za dostêpnoœæ ustalana jest w umowie. Ustawa o PPP w art. 7 ust. 2
zawiera jedynie ogólne wytyczne. Wynagrodzenie strony prywatnej zale-
¿y przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej do-
stêpnoœci przedmiotu PPP. Wynagrodzenie w tej formie powinno obej-
mowaæ [Cieœlak, Korbus, 2014, s. 39]:
– zap³atê za wykonane roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ lub prze-

budow¹ sk³adnika maj¹tkowego,
– op³aty za zarz¹dzanie i utrzymanie sk³adnika maj¹tkowego w okreœ-

lonym standardzie.
Sk³adnikami op³aty za dostêpnoœæ powinny byæ koszty poniesione

przez partnera prywatnego w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêcia, ³¹cz-
nie z kosztami, jeœli wystêpuj¹, zaci¹gniêtych kredytów oraz ustalone
w umowie zyski strony prywatnej. Przy okreœlaniu wysokoœci op³aty
nale¿y siê kierowaæ ekwiwalentnoœci¹ zarówno do przewidzianych
w umowie zadañ i obowi¹zków, jak i ponoszonego ryzyka przez partnera
prywatnego. Istnieje te¿ niebezpieczeñstwo zaniedbywania przez partne-
ra prywatnego ustalonych zobowi¹zañ. Wówczas umowa powinna prze-
widywaæ kary pieniê¿ne. Wysokoœæ zapisanych w umowie kar obci¹¿a-
j¹cych partnera prywatnego ma istotne znaczenie dla alokacji ryzyka. Nie
powinny mieæ wymiaru jedynie symbolicznego, np. w przypadku gdy
sk³adnik maj¹tkowy nie bêdzie dostêpny przez pewien okres, p³atnoœci
uiszczane przez gminê za ten okres mog¹ zostaæ obni¿one do zera. Kon-
sekwentnie, w odwrotnym przypadku, jeœli partner prywatny jest w sta-
nie œwiadczyæ us³ugi na warunkach okreœlonych w kontrakcie po ni¿-
szych kosztach ni¿ przewidziano, powinien mieæ prawo do zatrzymania
wiêkszoœci lub ca³oœci przysz³ego zysku. W umowie o PPP nale¿y rów-
nie¿ przewidzieæ ryzyko niewywi¹zania siê z umowy przez partnera
publicznego, które w literaturze jest okreœlane jako ryzyko ekonomiczne.
W razie wyst¹pienia powinno zwiêkszaæ roszczenie partnera prywatnego
wobec partnera publicznego [Panasiuk, 2009, s. 52]. Podsumowuj¹c, kon-
strukcja op³aty za dostêpnoœæ jest determinowana szeregiem czynników
zwi¹zanych z wyst¹pieniem ryzyka dobrego wykonania przedmiotu
umowy. Konieczne jest zatem stworzenie takiej konstrukcji op³aty za
dostêpnoœæ, która w sposób kompleksowy bêdzie ujmowaæ wiele ryzyk,
ich zmiennoœæ w czasie, jak równie¿ specyfikê przedmiotu umowy. Obie
strony powinny zabezpieczyæ siê przed potencjalnym ryzykiem i uj¹æ je
w umowie.
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5. Wnioski i rekomendacje
Badania nad efektywnoœci¹ formu³y PPP w realizacji inwestycji

infrastrukturalnych wykazuj¹ znacz¹co wy¿szy jej poziom w porów-
naniu z realizacj¹ ze œrodków publicznych [Marin, 2009, s. 8; Moszoro
2010, s. 10; Ross, Yan, 2013, s. 30]. Jednoczeœnie niska transparentnoœæ
przepisów normuj¹cych PPP oraz stopieñ skomplikowania procedur
po³¹czone z obaw¹ o naruszenie norm prawa powoduj¹ ci¹gle niewielk¹
liczbê projektów realizowanych w tej formule w Polsce. Zapewne jej roz-
kwit nast¹pi dopiero po wyczerpaniu dostêpnych obecnie œrodków z UE.
Niemniej pomoc unijna w znacznym stopniu omija potrzeby inwesty-
cyjne na drogach nale¿¹cych do powiatów ziemskich. Oczekiwan¹ skalê
inwestycji z jednej strony ogranicza dalece niewystarczaj¹ca pula do-
stêpnych œrodków w jst, z drugiej zaœ stosunkowo d³ugi, ale niezwykle
wa¿ny okres przedrealizacyjny w PPP, niekiedy siêgaj¹cy kilku lat.

Bior¹c pod uwagê aktualny stan wiedzy w zakresie stosowania mo-
delu partnerstwa publiczno-prywatnego, s³uszne wydaje siê twierdzenie,
¿e o dojrza³oœci rynku PPP decyduj¹ przede wszystkim rozwi¹zania
instytucjonalno-prawne i takie dzia³ania interwencyjne, które wp³ywaj¹
na przejrzystoœæ, konkurencyjnoœæ i rzeczywist¹ efektywnoœæ projektów.
Jak wskazuje grono lobbuj¹ce za upowszechnieniem PPP w Polsce, udana
implementacja tej formu³y determinowana jest spe³nieniem dwóch zbio-
rów warunków: niezbêdnych, dostatecznych.

Do zbioru warunków niezbêdnych zalicza siê:
– wolê polityczn¹ struktur w³adzy krajowej, regionalnej i lokalnej,
– stabilne regulacje prawne umo¿liwiaj¹ce realizacjê zadañ publicznych

z wykorzystaniem œrodków prywatnych,
– przewidywaln¹ sytuacjê makroekonomiczn¹,
– gotowoœæ i dojrza³oœæ organizacyjno-kompetencyjn¹ sektora publicz-

nego do realizacji inwestycji z udzia³em podmiotu prywatnego na
zasadach partnerstwa.

Do zbioru warunków dostatecznych zalicza siê:
– opracowanie krajowej strategii wykorzystania formu³y PPP,
– wykszta³cenie systemu organizacji, koordynacji, monitoringu i oceny

oraz instytucji realizuj¹cych te funkcje,
– wykszta³cenie systemu promocji PPP, w tym standardy dobrych prak-

tyk i wzorców zachowañ,
– opracowanie programu popularyzacji wiedzy o PPP – szkolenia, stu-

dia podyplomowe, warsztaty,
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Jak siê wydaje, ostatnie zmiany przepisów ustawy o PPP maj¹ za
zadanie wyjaœniæ kolejne w¹tpliwoœci dotycz¹ce wspó³pracy sektora pu-
blicznego i prywatnego. Szeroki wachlarz mo¿liwoœci stosowania formu-
³y nie odnosi siê jednak do inwestowania przez powiaty ziemskie w in-
frastrukturê drogow¹. Najwiêksze obawy ci¹gle budzi skomplikowana
i d³ugotrwa³a procedura przedrealizacyjna. Zwi¹zana jest przede wszyst-
kim z koniecznoœci¹ ponoszenia kosztów na dodatkow¹ dokumentacjê,
które nie wystêpuj¹ przy klasycznej inwestycji ze œrodków publicznych,
ograniczonej zazwyczaj do dokumentacji technicznej. Problemem wydaje
siê tak¿e brak dobrych praktyk oraz historycznie w Polsce ukszta³towana
struktura inwestycji realizowanych w formule PPP. Sprowadza siê ona
w wiêkszoœci, inaczej ni¿ w innych krajach, do sektora rekreacyjno-
-turystycznego lub, w zakresie drogowym, do budowania odp³atnych
autostrad i szybkiego ruchu. Odp³atnoœæ jednak nie jest mo¿liwa na
drogach lokalnych. Z drugiej zaœ strony, deficyt œrodków publicznych
oraz mo¿liwoœci kredytowych w po³¹czeniu z konieczn¹ i oczekiwan¹
skal¹ inwestycji zachêca samorz¹dy powiatowe do szukania wspó³pracy
z sektorem prywatnym. Dotychczasowy brak realizacji w powiatach
zmusza do siêgania po doœwiadczenia samorz¹dów gminnych. Wskazuj¹
one na efektywnoœæ stosowania formu³y PPP w realizacji inwestycji dro-
gowych. Jest to jednak mo¿liwe jedynie w formie opisanej wy¿ej od-
p³atnoœci za dostêpnoœæ. Gminy podkreœlaj¹ dobr¹ jakoœæ wykonanych
robót, zadowalaj¹c¹ obs³ugê oraz korzystne dla samorz¹dów rozstrzyg-
niêcia finansowe, niezwiêkszaj¹ce zad³u¿enia, a jedynie obci¹¿aj¹ce rocz-
ne bud¿ety kosztami maj¹tkowymi i bie¿¹cymi. Niektóre gminy, jak
niewielka Krobia, po zakoñczonej w 2013 roku budowie pierwszej drogi
gminnej z partnerem prywatnym, jest w trakcie kolejnego postêpowania,
co œwiadczy o efektywnoœci i zasadnoœci podjêtych dzia³añ. Uwagê zwra-
ca jednak du¿a skala nieudanych postêpowañ. Jako g³ówn¹ przes³ankê
wskazuje siê zbyt wysokie ceny oferowane przez partnera prywatnego.
Przyczyn mo¿e byæ kilka. Jeœli nie wynikaj¹ z obaw natury ogólnej strony
prywatnej, s¹ zazwyczaj wynikiem zbyt rygorystycznie przygotowanych
procedur wy³onienia wykonawców, gdzie niewspó³miernie du¿o ryzyk
zosta³o przydzielonych partnerowi prywatnemu, który musi uwzglêdniæ
je w kalkulacji. St¹d tak wa¿ny jest dobrze przygotowany i przemyœlany
etap przedrealizacyjny. Strona prywatna precyzyjnie okreœla koszty i jest
wyczulona na te elementy ryzyka, które trudno skalkulowaæ. Taka sytu-
acja zawsze odzwierciedlona jest w cenie. Na podmiocie prywatnym
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zazwyczaj ci¹¿y te¿ obowi¹zek zabezpieczenia finansowania, roz³o¿o-
nego na d³ugi okres umowny. Dodatkowo czêste zmiany prawa w Polsce
skutecznie komplikuj¹ kalkulacjê. Wszystkie te uwarunkowania nie czy-
ni¹ z formu³y PPP narzêdzia ³atwo dostêpnego. Niemniej w realiach
prawnych i finansowych œredniego szczebla samorz¹dów w Polsce wyda-
je siê byæ narzêdziem dobrze pasuj¹cym do budowania dróg w powiatach
ziemskich.

Zakoñczenie
Nieustannie rosn¹ce dysproporcje miêdzy oczekiwan¹ przez spo-

³eczeñstwo skal¹ inwestycji infrastrukturalnych w sieci lokalnych dróg
zbiorczych a mo¿liwoœciami ich finansowania ze œrodków bud¿etów
powiatów wytwarzaj¹ lukê kapita³ow¹, dla której g³ównym Ÿród³em
pokrycia s¹ instrumenty d³u¿ne. Dominuj¹cym Ÿród³em zaspokajania
zg³aszanych potrzeb po¿yczkowych w strukturze przychodów s¹ kre-
dyty bankowe. Ustanowione w sektorze publicznym limity kredytowe
uniemo¿liwiaj¹ bezrefleksyjne zaci¹ganie zobowi¹zañ i zmuszaj¹ samo-
rz¹dy do poszukiwania alternatywnych form finansowania zadañ. Part-
nerstwo publiczno-prywatne jest jedn¹ z form finansowania dróg lokal-
nych przez jst, w tym maj¹ce najmniejsze mo¿liwoœci finansowe powiaty
ziemskie. Doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e inwestycje w formule PPP s¹ na
ogó³ innowacyjne i bardziej efektywne ni¿ realizowane samodzielnie
przez sektor publiczny. W³aœciwie zaimplementowana formu³a partner-
stwa publiczno-prywatnego, choæ nie jest ani prostym, ani nadaj¹cym siê
do ka¿dego projektu sposobem przeprowadzania inwestycji, jest Ÿród³em
wymiernych korzyœci. Przede wszystkim anga¿uje prywatnych inwesto-
rów w zaspokajanie potrzeb publicznych, na które samorz¹d nie ma
œrodków. Tym samym staje siê prób¹ poszukiwania trzeciej drogi w wa-
runkach, gdy zawodzi zarówno model œwiadczenia us³ug przez sektor
publiczny, jak i przez rynek, którego bezwzglêdne regu³y nie zapewniaj¹
sprawiedliwoœci spo³ecznej. Prawid³owo skonstruowane PPP zapewnia
wzajemne uzupe³nianie siê stron w tych sferach, w których dzia³aj¹ naj-
sprawniej. Korzyœciami dla interesu publicznego s¹ oszczêdnoœci w wy-
datkach, szybsza realizacja inwestycji, czêsto przy podniesieniu standardu
œwiadczonych us³ug. Wykorzystanie tej formu³y w budowie i moderni-
zacji dróg powiatowych jest mo¿liwe przy zastosowaniu wynagrodzenia
dla partnera prywatnego w formie op³aty za dostêpnoœæ. Nieliczne dot¹d
w Polsce przyk³ady inwestycji na drogach lokalnych przeprowadzonych
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w oparciu o PPP zosta³y uznane zarówno przez zleceniodawców, jak
i inwestorów za skuteczne i efektywne. Stanowi¹ wiêc podstawê do
czerpania doœwiadczeñ na przysz³oœæ.

Opisane wyniki analizy maj¹ charakter cz¹stkowy i stanowi¹ frag-
ment szerszych badañ prowadzonych przez autora.
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Streszczenie
Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego ma na celu realizacjê przed-

siêwziêæ tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Aby zaistnia³ mecha-
nizm PPP, musz¹ wyst¹piæ cztery elementy: potrzeba publiczna, partner pu-
bliczny, partner prywatny, us³uga. Ka¿da strona realizuje tê czêœæ, któr¹ potrafi
wykonaæ sprawniej ni¿ partner. Celem jest efektywna ekonomicznie realizacja
przedsiêwziêcia. PPP jako jeden z dostêpnych instrumentów finansowych po-
zwala skutecznie i efektywnie realizowaæ inwestycje publiczne. Ich najwiêkszym
zleceniodawc¹ s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego borykaj¹ce siê z luk¹ kapi-
ta³ow¹ (equity gap) w obszarze infrastruktury publicznej. Luka kapita³owa jest
wprost proporcjonalna do rosn¹cych potrzeb inwestycyjnych oraz zestawionych
z nimi mo¿liwoœci finansowych. Z uwagi na ograniczenia proceduralne nie s¹
w stanie zaspokoiæ jej tradycyjne Ÿród³a, st¹d koniecznoœæ poszukiwania alter-
natywnych sposobów finansowania.
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Formu³ê PPP mo¿na z powodzeniem stosowaæ do realizacji sprawnej lokal-
nej infrastruktury drogowej, zarz¹dzanej przez s³abe ekonomicznie powiaty
ziemskie. Korzyœci wyst¹pi¹ przy umiejêtnym pos³ugiwaniu siê tym instrumen-
tem. Wartoœci¹ strony prywatnej jest wnoszenie do przedsiêwziêcia know-how,
kreatywnoœci, innowacyjnoœci i doœwiadczenia. Dopuszcza siê kilka form wyna-
grodzenia. Mog¹ to byæ po¿ytki, naturalne rzeczy, cywilne rzeczy czy dochody
przynoszone przez prawo wykorzystywania. W praktyce jedyn¹ formê sfinan-
sowania realizacji dróg lokalnych metod¹ PPP jest wynagrodzenie partnera pry-
watnego w formie op³aty za dostêpnoœæ. Prawid³owe zastosowanie mechanizmu
stwarza mo¿liwoœæ ujêcia zobowi¹zañ poza deficytem i d³ugiem publicznym,
dziêki w³aœciwej alokacji ryzyka i ujmowania zobowi¹zañ. PPP jest jedn¹ ze sku-
tecznych form rozwi¹zywania problemów finansowania dróg lokalnych. Do-
œwiadczenia pokazuj¹, ¿e nieliczne dot¹d w tej formule inwestycje na drogach
lokalnych s¹ innowacyjne, szybsze i tañsze.

S³owa kluczowe
partnerstwo publiczno-prywatne, jednostka samorz¹du terytorialnego, finanse,
inwestycje publiczne, drogi

Public Private Partnership as a form of financing road projects in local
counties/authorities as per a literature review (Summary)

The public private partnership has a goal of delivering projects that have
been traditionally reserved for the public sector. The four elements of PPP: public
need, public partner, private partner, service. Sides execute the part of the project
which they specialize in. PPP is one of the financial instruments that allows for the
successful execution of public projects. The largest beneficiary are the local
governmental units, which are currently struggling with their equity gap. The
equity gap is directly correlated with the increasing public investment needs and
the required financial resources. Due to the procedural limitations, the equity gap
cannot be appeased by traditional financial resources, this is what creates a need
for alternative financing solutions.

The PPP formula can be successfully used to execute local investments,
particularly roads. The value of introducing a private partner is the business
know-how, creativity, innovation and experience that such a partner brings.
Accepted forms of payment include: loans, natural assets, civil assets, or income
generated by right of use. In practice, however the only payment method for the
private partner in PPP projects is the „fee for access”. A correct implementation of
this mechanism, due to the correct risk and liability allocation, allows for the
qualification of these expenses beyond the local authorities’ deficit or public debt.
PPP is a solution for the financial problems that arise in local road infrastructure
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projects. Despite the small number of projects executed in this formula, the ones
that have been, are innovative, quick and economically beneficial.

Keywords
public-private partnership, local government unit, public financing, public pro-
jects, roads
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Adekwatnoœæ emerytur w œwietle zmian polskiego systemu emerytalnego

Wstêp
Adekwatnoœæ i stabilnoœæ publicznych systemów emerytalnych jest

przedmiotem zainteresowañ przedstawicieli ró¿nych dyscyplin nauko-
wych. Wydaje siê, ¿e liczne zmiany polskiego systemu emerytalnego,
wprowadzane przede wszystkim w celu zapewnienia jego d³ugookreso-
wej wyp³acalnoœci, niedostatecznie zaadresowa³y kwestiê adekwatnoœci
œwiadczeñ emerytalnych. Celem artyku³u jest ocena zmian wprowadza-
nych w polskim systemie emerytalnym z punktu widzenia realizacji jego
celów na tle aktualnej adekwatnoœci œwiadczeñ emerytalnych. W pracy
zastosowano krytyczn¹ analizê literatury oraz prognoz dotycz¹cych wy-
sokoœci œwiadczeñ w ró¿nych scenariuszach, a tak¿e analizê porów-
nawcz¹.

1. Cele funkcjonowania systemu emerytalnego a miary
adekwatnoœci œwiadczeñ

We wspó³czesnej literaturze przedmiotu cel funkcjonowania syste-
mu emerytalnego definiuje siê najczêœciej jako mechanizm zapewniaj¹cy
finansowanie konsumpcji po zakoñczeniu aktywnoœci zawodowej [Góra,
2003, s. 37]. Jednoczeœnie dopuszcza siê realizacjê innych celów w ramach
systemu emerytalnego, np. przeciwdzia³anie ubóstwu [Barr, Diamond,
2014, s. 31]. Dualizm celów systemów emerytalnych utrwalony jest rów-
nie¿ w sposobach oceny wysokoœci œwiadczeñ, których te systemy dostar-
czaj¹.

W pierwszym aspekcie najczêœciej stosowan¹ miar¹ adekwatnoœci
emerytur jest tzw. stopa zast¹pienia, która stanowi relacjê emerytury do
uzyskiwanych wczeœniej dochodów wyra¿on¹ w procencie. Kalkulacji
takiej mo¿na dokonywaæ z uwzglêdnieniem wartoœci emerytury i docho-
dów netto lub brutto oraz z uwzglêdnieniem ostatniego czy przeciêtnego
wynagrodzenia z okresu aktywnoœci zawodowej. Stopê zast¹pienia mo¿-
na okreœlaæ ex post (kiedy zosta³a wyp³acona pierwsza emerytura) lub

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 4/2016

* Dr, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet
Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, kamila.bielawska@ug.edu.pl



ex ante, przyjmuj¹c ró¿ne za³o¿enia dotycz¹ce sytuacji indywidualnej (po-
ziom wynagrodzeñ i ich zmiana w czasie, okresy przerwy w nabywaniu
uprawnieñ emerytalnych itp.) oraz czynników systemowych wp³ywa-
j¹cych na wysokoœæ przysz³ej emerytury (wysokoœæ sk³adek, wiek emery-
talny, sposób kalkulacji œwiadczenia itp.). Ta ostatnia miara jest nazy-
wana teoretyczn¹ stop¹ zast¹pienia (theoretical replacement rate – TRR).
Stopa zast¹pienia mo¿e byæ te¿ obliczana dla systemu jako ca³oœci na
podstawie przeciêtnej wysokoœci emerytury do przeciêtnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej. Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych w li-
teraturze przedmiotu standardów w tym obszarze przyjmuje siê, ¿e jeœli
relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia osi¹ga co naj-
mniej 60–70%, to umo¿liwia podtrzymanie standardu ¿ycia z okresu
przed emerytur¹. Jeœli zaœ relacja ta osi¹ga 40%, to zapewnia pokrycie
podstawowych potrzeb. Minimalne standardy zabezpieczenia emerytal-
nego zawarte s¹ równie¿ w dokumentach miêdzynarodowych, m.in.
w Konwencji 102 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, któr¹ Polska ratyfi-
kowa³a w 2005 roku. Wynika z nich, i¿ relacja emerytury do wynagrodze-
nia dla typowego œwiadczeniobiorcy maj¹cego pe³ny okres wymagany do
emerytury powinna byæ na poziomie co najmniej 40% wynagrodzenia
[Uœciñska, 2005, s. 223].

W literaturze proponuje siê równie¿ stosowanie wielosk³adniko-
wych miar oceny adekwatnoœci emerytur. Zaliczyæ do nich mo¿na miary
skutecznoœci systemu emerytalnego zaproponowane m.in. przez Chy-
balskiego [2012], które ³¹cz¹ w sobie ocenê ubóstwa wœród emerytów, po-
ziom dochodów oraz zró¿nicowanie ubóstwa i dochodów wœród emery-
tów wed³ug p³ci.

Dyskusyjne jest, czy ocena adekwatnoœci emerytury powinna mieæ
aspekt dochodowy (zastêpowalnoœæ uprzednich dochodów) czy raczej
wydatkowy (odnosz¹cy siê do mo¿liwoœci pokrycia wydatków na towary
i us³ugi konsumpcyjne). Na ten drugi aspekt zaczyna siê zwracaæ uwagê
w literaturze coraz czêœciej [Cole, Liebenberg, 2008; Chybalski, Marcin-
kiewicz, 2016]. Jednak jak dot¹d nie wykszta³ci³y siê ¿adne standardy
adekwatnoœci wydatkowej emerytur.

W sytuacji gdy publiczny system emerytalny ma zapewniæ realizacjê
innych celów, a przede wszystkim ochronê przed ubóstwem, wprowadza
siê ró¿nego rodzaju rozwi¹zania w ramach formu³y emerytalnej lub w ra-
mach gwarancji minimalnej emerytury, które maj¹ zapewniæ tak¹ ochro-
nê. Najczêœciej stosowan¹ miar¹ adekwatnoœci emerytur w kontekœcie
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ochrony przed ubóstwem jest ocena zagro¿enia ubóstwem gospodarstw
domowych emerytów (at risk of poverty rate). Miara ta bazuje na ocenie
odsetka gospodarstw domowych emerytów, których ekwiwalentny do-
chód do dyspozycji nie przekracza 60% mediany dochodów po trans-
ferach socjalnych.

W œwietle powy¿szego warto rozwa¿yæ, czy obecne standardy ade-
kwatnoœci œwiadczeñ s¹ w³aœciwe. Bazuj¹ one niejako na za³o¿eniu, ¿e
potrzeby konsumpcyjne w okresie staroœci nie zmieniaj¹ siê. Jednak obec-
nie wiemy, ¿e jest inaczej. Poszczególne fazy staroœci wi¹¿¹ siê z ró¿nym
zakresem aktywnoœci spo³ecznej seniorów oraz zró¿nicowan¹ sytuacj¹
zdrowotn¹, a zatem i z ró¿nym zapotrzebowaniem na œrodki pieniê¿ne
[Bielawska, £yskawa, 2016].

2. Reformy publicznego systemu emerytalnego w Polsce
Publiczny system emerytalny w Polsce poddawany by³ ostatnich

dziesiêcioleciach powa¿nym przekszta³ceniom. W 1999 roku przepro-
wadzono reformê strukturaln¹, której g³ównym celem by³o zapewnienie
wyp³acalnoœci systemu w d³ugim okresie. Cel ten mia³ byæ osi¹gniêty
przez zmianê formu³y emerytalnej ze zdefiniowanego œwiadczenia na
zdefiniowan¹ sk³adkê, co automatycznie dostosowuje wysokoœæ œwiad-
czeñ do sk³adek wp³aconych do systemu oraz oczekiwanej iloœci wyp³at
(wynikaj¹cej z dalszego œredniego czasu trwania ¿ycia). Mechanizmem
amortyzuj¹cym oczekiwany spadek relacji emerytur do p³ac mia³o byæ
wprowadzenie kapitalizacji czêœci sk³adki emerytalnej w otwartych fun-
duszach emerytalnych (OFE). Jednak od maja 2011 roku sukcesywnie
zmniejszana jest rola OFE w finansowaniu przysz³ych œwiadczeñ. Po-
cz¹tkowo by³o to efektem zmniejszenia sk³adki przekazywanej do OFE1,
a póŸniej zniesienia obowi¹zku udzia³u w OFE oraz wprowadzenia me-
chanizmu tzw. suwaka bezpieczeñstwa2. Zapowiadane s¹ kolejne zmia-
ny, które maj¹ doprowadziæ do ca³kowitego wygaszenia OFE3. Zmianom

Adekwatnoœæ emerytur w œwietle zmian polskiego systemu emerytalnego 33

1 Pierwotnie sk³adka przekazywana do OFE wynosi³a 7,3% podstawy wymiaru, po paru
zmianach zosta³a ustalona od lutego 2014 roku na poziomie 2,92% podstawy wymiaru.
2 Mechanizm suwaka bezpieczeñstwa polega na tym, ¿e na 10 lat przed osi¹gniêciem wie-
ku emerytalnego aktywa cz³onka OFE stopniowo przenoszone s¹ na subkonto w ZUS.
W momencie osi¹gniêcia wieku emerytalnego ca³oœæ zwaloryzowanych sk³adek emerytal-
nych bêdzie zapisana na indywidualnym koncie i subkoncie w ZUS.
3 W ramach tzw. planu Morawieckiego, przedstawionego opinii publicznej na pocz¹tku
lipca 2016 roku, zapowiedziano przekazanie 75% wartoœci aktywów netto OFE na indywi-
dualne rachunki emerytalne cz³onków w ramach dodatkowego systemu emerytalnego,
natomiast 25% aktywów OFE mia³oby zasiliæ Fundusz Rezerwy Demograficznej.



wprowadzanym w OFE towarzyszy³y równie¿ zmiany parametryczne
publicznego systemu emerytalnego, m.in. stopniowe (od stycznia 2013
roku) podwy¿szenie wieku emerytalnego dla kobiet i mê¿czyzn do 67 ro-
ku ¿ycia4. Jednak pod koniec 2016 roku zdecydowano o powrocie do
poprzedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿-
czyzn) od paŸdziernika 2017 roku, co w po³¹czeniu z formu³¹ emerytaln¹
zdefiniowanej sk³adki mo¿e oznaczaæ drastyczny spadek teoretycznych
stóp zast¹pienia zw³aszcza dla kobiet w przysz³oœci.

Reforma systemu emerytalnego z 1999 roku by³a zbie¿na z celami re-
form prowadzonymi w innych pañstwach, czyli koncentracj¹ na mo¿li-
woœci wywi¹zania siê pañstw organizatorów systemów emerytalnych
z przyrzeczonych œwiadczeñ w kontekœcie starzenia siê populacji [Euro-
pean Commission, 2010; Whitehouse i inni, 2009]. W ostatnich latach
badacze problematyki emerytalnej zwracaj¹ uwagê, ¿e koncentracja na
wyp³acalnoœci systemów spowodowa³a niedostateczne zaadresowanie
kwestii adekwatnoœci œwiadczeñ [Zaidi, Grech, 2007; Grech, 2013]. Wpro-
wadzone z pocz¹tkiem 2013 roku stopniowe podwy¿szanie wieku emery-
talnego jest jednym z dzia³añ, które sprzyja³oby zarówno stabilnoœci, jak
i adekwatnoœci przysz³ych emerytur. Odwrót od tej zmiany parametrycz-
nej bêdzie mia³ wielowymiarowe skutki ekonomiczne i finansowe [sze-
rzej w: Szczepañski, 2016].

3. Aktualna adekwatnoœæ emerytur z publicznego systemu
emerytalnego

Przedstawione wczeœniej miary adekwatnoœci emerytur zastosowa-
ne do oceny wyp³acanych obecnie œwiadczeñ emerytalnych z ubezpie-
czenia spo³ecznego przez ZUS, zarówno w ocenie zastêpowalnoœci do-
chodów z pracy, jak i ochrony przed ubóstwem, wskazuj¹ na relatywnie
dobre wyniki. W tablicy 1 przedstawiono dane dotycz¹ce wysokoœci
przeciêtnej emerytury wyp³acanej przez ZUS w relacji do przeciêtnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Relatywnie wysoka stopa za-
st¹pienia jest efektem tego, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ obecnych œwiad-
czeniobiorców pobiera emerytury ustalone wed³ug poprzedniej formu³y
emerytalnej. W przyznanych œwiadczeniach ustalanych wed³ug nowej
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formu³y emerytalnej ci¹gle du¿y udzia³ ma tzw. kapita³ pocz¹tkowy5. Jed-
nak sukcesywnie narasta ró¿nica miêdzy wysokoœci¹ emerytur ustala-
nych wed³ug nowych i starych zasad (por. tablica 2).

Tablica 1. Relacja przeciêtnej miesiêcznej emerytury brutto wyp³acanej
przez ZUS do przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach
2000–2015

Rok 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stopa
zast¹pienia
brutto (%)

63,7 66,6 62,2 62,0 62,2 64,0 64,0 63,7

�ród³o: [ZUS, 2016, s. 29].

Tablica 2. Wysokoœæ nowo przyznanych emerytur wg starych i nowych zasad
w latach 2009–2015 w z³

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emerytury
wed³ug starych
zasad

1995,94 2493,14 2660,65 2759,89 3036,82 3182,24 3665,58

Emerytury
wed³ug nowych
zasad

1624,49 1711,69 1694,84 1728,59 1856,51 1975,53 2027,39

�ród³o: [ZUS, 2014, s. 24; ZUS, 2016, s. 27].

Ni¿sza przeciêtna wartoœæ emerytury ustalanej wed³ug nowych za-
sad jest efektem kilku czynników. Po pierwsze, osobami uprawnionymi
do emerytury wed³ug nowych zasad pocz¹tkowo by³y wy³¹cznie kobiety,
co oznacza, ¿e wysokoœæ uprawnieñ emerytalnych odnotowanych na in-
dywidualnych kontach w ZUS jest z regu³y ni¿sza ni¿ mê¿czyzn (ni¿sze
p³ace, krótsze okresy sk³adkowe), dodatkowo dzielona jest przez wiêksz¹
liczbê oczekiwanych wyp³at ze wzglêdu na ni¿szy wiek emerytalny
w porównaniu do mê¿czyzn. Dodatkowo jedynym warunkiem uprawnia-
j¹cym do emerytury na zasadach ogólnych dla ubezpieczonych urodzo-
nych po 31 grudnia 1948 roku jest osi¹gniêcie wieku emerytalnego. Sta¿
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wanej sk³adki na równi ze sk³adkami na ubezpieczenie emerytalne wp³aconymi po
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ubezpieczenia jest konieczny, aby otrzymaæ dop³atê do œwiadczenia mini-
malnego, ale nie jest wymagany, aby uzyskaæ prawo do emerytury. Eks-
tremalnym skutkiem tych przepisów jest to, ¿e w 2016 roku wartoœæ
najni¿szej emerytury wyp³acanej przez ZUS wynios³a 0,45 z³.

W kontekœcie oceny adekwatnoœci emerytur pod k¹tem ochrony
przed ubóstwem aktualnie wyp³acane œwiadczenia równie¿ spe³niaj¹
omówione wczeœniej standardy. Stopa zagro¿enia ubóstwem wœród go-
spodarstw domowych emerytów po transferach socjalnych w Polsce
wynosi ok 11% i jest ni¿sza w porównaniu do œredniej dla pañstw Unii
Europejskiej czy 15 „starych” pañstw cz³onkowskich UE (tablica 3).

Tablica 3. WskaŸnik zagro¿enia ubóstwem gospodarstw domowych
emerytów w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2005–2015

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE 16,7 15,3 15,4 14,1 14,0 12,7 13,2

UE (15 krajów) 16,7 14,1 14,5 13,3 12,7 12,8 –

Polska 10,5 12,8 13,2 12,5 11,1 10,6 11,1

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Eurostat, 2016].

Wielowymiarowe metody oceny adekwatnoœci dochodowej polskie-
go systemu emerytalnego równie¿ wskazuj¹ na pozytywne rezultaty.
Wyniki uzyskane przez Chybalskiego [2012, s. 187–189] plasuj¹ Polskê na
3–4 miejscu w zale¿noœci od roku wœród 30 badanych pañstw pod wzglê-
dem skutecznoœci systemu emerytalnego. Jak zaznaczono wczeœniej, bie-
¿¹ca ocena publicznego systemu emerytalnego w Polsce pod k¹tem
adekwatnoœci œwiadczeñ odnosi siê do wysokoœci œwiadczeñ obliczanych
g³ównie na podstawie poprzedniej formu³y emerytalnej. Przysz³e poko-
lenia emerytów (przy zachowaniu obecnych rozwi¹zañ) mog¹ otrzy-
mywaæ œwiadczenia w mniejszym stopniu odpowiadaj¹ce potrzebom.

4. Oczekiwana adekwatnoœæ emerytur z publicznego systemu
emerytalnego

Reforma emerytalna z 1999 roku, jak wspomniano, koncentrowa³a
siê na zapewnieniu stabilnoœci finansowej systemu w d³ugim okresie.
Twórcy reformy przewidywali, ¿e stopa zast¹pienia z obowi¹zkowej czê-
œci systemu emerytalnego (³¹cznie z OFE) bêdzie w przysz³oœci ni¿sza dla
przeciêtnego œwiadczeniobiorcy ni¿ obecnie i bêdzie wynosiæ oko³o 50%
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[Bezpieczeñstwo dziêki ró¿norodnoœci…, 1997, s. 15]. W systemie o zdefinio-
wanej sk³adce bardzo wiele czynników wp³ywa na wysokoœæ stopy za-
st¹pienia. Najwa¿niejsze z nich6 oraz kierunek dzia³ania na stopê za-
st¹pienia przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czynniki wp³ywaj¹ce na stopê zast¹pienia w systemie
o zdefiniowanej sk³adce w Polsce

Parametr Wzrost stopy zast¹pienia Spadek stopy
zast¹pienia

Stopa wzrostu
indywidualnego
wynagrodzenia

Spadek realnego
wynagrodzenia

Wzrost realnego
wynagrodzenia

Sta¿ pracy Wyd³u¿anie sta¿u Obni¿anie sta¿u

Waloryzacja sk³adek
w czêœci repartycyjnej
systemu

Na poziomie wzrostu
funduszu p³ac

Ka¿da z ni¿szym
udzia³em ni¿ 100%
wzrostu funduszu p³ac

Stopa zwrotu z OFE Wzrost stopy zwrotu Spadek stopy zwrotu

Poziom kosztów
zwi¹zanych z udzia³em
w OFE

Niski Wysoki

Statystyczny przeciêtny
dalszy czas trwania
¿ycia na podstawie tablic
unisex

Niska dynamika/spadek Wysoka dynamika

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Jak wspomniano, zmiany w obowi¹zkowym systemie emerytalnym
zaczêto wprowadzaæ od maja 2011 roku, kiedy obni¿ono wysokoœæ sk³a-
dek przekazywanych do OFE. Przy za³o¿eniu uzyskiwania w d³ugim
okresie wy¿szej stopy zwrotu netto na rynku kapita³owym ni¿ wzrostu
PKB, który ma wp³yw na waloryzacjê œrodków na subkoncie w ZUS, na-
le¿y oczekiwaæ spadku stopy zast¹pienia. Wed³ug A. Ch³oñ-Domiñczak
w wariancie bazowym i dla osoby maj¹cej wynagrodzenie na poziomie
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wynagrodzenia, od których jest pobierana sk³adka, kwotowe ograniczenie podstawy wy-
miaru sk³adki), zmiany proporcji sk³adki miêdzy czêœæ repartycyjn¹ i kapita³ow¹ obo-
wi¹zkowego systemu emerytalnego, czêstotliwoœæ waloryzacji sk³adek w czêœci reparty-
cyjnej, ró¿nice we wskaŸniku waloryzacji w czêœci repartycyjnej dotycz¹ce sk³adek
i œrodków na subkoncie (te ostatnie waloryzowane s¹ z uwzglêdnieniem œredniookreso-
wego wzrostu PKB).



œredniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej skala spadku stopy
zast¹pienia wynosi od 0,8 p.p. dla osób w wieku 50 lat, 4 p.p. dla osób
w wieku 40 lat, do 10 p.p. dla 30-latków [Ch³oñ-Domiñczak, 2016]. Czê-
œciowej amortyzacji tych spadków mo¿na by³o oczekiwaæ w zwi¹zku
z wprowadzonym z pocz¹tkiem 2013 roku stopniowym podwy¿szaniem
wieku emerytalnego dla kobiet i mê¿czyzn do 67 lat.

Okresowo prognozy teoretycznych stóp zast¹pienia wed³ug jedno-
litych metodologii przygotowuj¹ Komisja Europejska oraz OECD. Komi-
sja Europejska co trzy lata przedstawia raport nt. adekwatnoœci emerytur
w pañstwach cz³onkowskich w perspektywie 50 lat. Jest on publikowany
w tych samych latach, co raporty na temat wp³ywu starzenia siê ludnoœci
na sytuacjê fiskaln¹ w pañstwach cz³onkowskich UE (tzw. Ageing Re-
port) oraz dotycz¹ce stabilnoœci finansów publicznych w d³ugim okresie
(Sustainability Report). W najnowszym The 2015 Pension Adequacy Re-
port [European Commission, 2015] przedstawione s¹ przewidywane
teoretyczne stopy zast¹pienia w ró¿nych wariantach kariery i w ró¿nych
kombinacjach (netto, brutto) zastêpowalnoœci dochodu. Podstawowy sce-
nariusz dotyczy osoby, która rozpoczyna pracê zawodow¹ w 2013 roku
w wieku 25 lat, przez ca³y okres zarabia œredni¹ krajow¹ pensjê i która
przesz³aby na emeryturê wed³ug regulacji emerytalnych obowi¹zuj¹cych
w 2013 roku. Poszczególne warianty kariery, dla których obliczane s¹
teoretyczne stopy zast¹pienia, ró¿ni¹ siê wiekiem przejœcia na emeryturê.
W opracowaniu przewiduje siê cztery warianty okresu kariery zawo-
dowej [European Commission, 2015, s. 205]:
– wariant I: 40-letni okres pracy, pocz¹wszy od 2013 do 2053 roku;
– wariant II: 40-letni okres pracy od 2013 roku do osi¹gniêcia ustawo-

wego wieku emerytalnego w 2053 roku;
– wariant III: 40-letni okres pracy od 2013 roku do osi¹gniêcia pod-

wy¿szonego wieku emerytalnego;
– wariant IV: bazuje na charakterystycznych dla poszczególnych krajów

wieku rozpoczêcia i zakoñczenia pracy.
Wyniki dla Polski wariantów I–III przedstawiono w tablicy 5. S¹ one

jednakowe dla kobiet i mê¿czyzn, poniewa¿ w horyzoncie prognozy wiek
emerytalny dla kobiet i mê¿czyzn mia³ byæ jednakowy (67 lat)7. W porów-
naniu do obecnych teoretycznych stóp zast¹pienia w perspektywie roku
2053 oczekiwany jest spadek o oko³o 30 p.p. (czyli spadek stóp zast¹pienia
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o po³owê). Warto zauwa¿yæ, ¿e wœród 16 pañstw cz³onkowskich UE, dla
których prognozuje siê spadek TRR, w przypadku Polski w horyzoncie
2053 roku jest on najwiêkszy. Pog³êbiona analiza z uwzglêdnieniem krót-
szego okresu zatrudnienia wskazuje, ¿e spadek przysz³ych œwiadczeñ
mo¿e byæ jeszcze wiêkszy, np. przy 30-letnim okresie zatrudnienia stopa
zast¹pienia brutto mo¿e wynieœæ 27,8% [European Commission, 2015b,
s. 277].

Tablica 5. Aktualne i prognozowane teoretyczne stopy zast¹pienia brutto
w roku 2053 w ró¿nych wariantach kariery zawodowej dla osoby, która
otrzymuje przeciêtne wynagrodzenie w gospodarce

Wyszczególnienie
Teoretyczne stopy zast¹pienia brutto

w % (K/M, jeœli ró¿ne wyniki)
Ustawowy wiek

emerytalny
w roku 2053Wariant I Wariant II Wariant III

Prognozowane
stopy zast¹pienia
(2053)

31,8 34,4 36,8 67

Aktualne stopy
zast¹pienia (2013)

64,1 63,1/64,1 57,4/65,2 60/65

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Commission, 2015a, s. 208].

W porównaniu do poprzedniego raportu o adekwatnoœci emerytur
w pañstwach UE [European Commission, 2012, s. 179] prognozowane
teoretyczne stopy zast¹pienia s¹ ni¿sze. Wynika to ze zmiany Ÿróde³
finansowania przysz³ych emerytur (ni¿szy udzia³ kapitalizacji sk³adki
przy za³o¿eniu wy¿szej stopy zwrotu z kapita³u ni¿ tempa wzrostu PKB).
Szczegó³owych analiz w tym obszarze dostarcza raport nt. odwrotu
od kapita³owych funduszy emerytalnych w krajach Europy Œrodkowo-
-Wschodniej [Bielawska i inni, 2015].

Prognozowany spadek teoretycznych stóp zast¹pienia w Polsce
na tle innych pañstw UE wynika równie¿ z prognoz przedstawionych
w The 2015 Ageing Report [European Commission, 2015, s. 93]. Ze wzglê-
du na inny horyzont czasowy prognozy (2060) oraz koncentracjê na
przeciêtnej stopie zast¹pienia uwzglêdniaj¹cej poza emeryturami renty,
wyniki odbiegaj¹ od przedstawionych w tablicy 5, lecz skala zmiany jest
podobna, tj. oczekuje siê spadku stopy zast¹pienia z 53% w roku 2013 do
28,7% w roku 2060, czyli prawie o po³owê (–24,3 p.p.). Na tle œredniej dla
pañstw cz³onkowskich UE jest to najwiêkszy spadek, o po³owê wiêkszy
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ni¿ œrednio oczekiwany w UE. Obni¿enie relacji przysz³ych emerytur do
p³ac spowoduje zapewne zwiêkszenie ubóstwa wœród gospodarstw domo-
wych emerytów, zw³aszcza gospodarstw domowych kobiet. Wskazuj¹ na
to cechy starzenia siê populacji w Polsce, tj. feminizacja, singularyzacja
i d³ugowiecznoœæ [B³êdowski, 2012].

W œwietle powy¿szych prognoz negatywnie nale¿y oceniæ powrót do
wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Jeœli decyzje
emerytalne w przysz³oœci bêd¹ podejmowane na podstawie tych samych
przes³anek co obecnie8, mog¹ spowodowaæ drastyczny spadek stóp za-
st¹pienia zw³aszcza dla kobiet (o oko³o 40%, co bêdzie skutkowa³o TRR na
poziomie oko³o 25%). W efekcie mo¿na oczekiwaæ, ¿e wiêkszoœæ œwiad-
czeniobiorców w przysz³oœci bêdzie pobiera³o œwiadczenie odpowiada-
j¹ce obecnej wartoœci minimalnej emerytury, poddaj¹c w w¹tpliwoœæ
adekwatnoœæ œwiadczeñ.

Zakoñczenie
W artykule podjêto tematykê adekwatnoœci œwiadczeñ emerytalnych

wyp³acanych obecnie i w przysz³oœci w ramach powszechnego systemu
emerytalnego w Polsce. Analiza bazuje na ocenie adekwatnoœci dochodo-
wej emerytur, tj. stopnia zastêpowalnoœci dochodów oraz ochrony przed
ubóstwem. Jednoczeœnie zauwa¿ono, ¿e w przysz³oœci wiêkszego znacze-
nia nabior¹ miary, które bêd¹ uwzglêdniaæ oczekiwane wydatki gospo-
darstw domowych emerytów. Obecnie wyp³acane œwiadczenia emery-
talne w ramach publicznego systemu emerytalnego w Polsce spe³niaj¹
ustalone w literaturze przedmiotu standardy adekwatnoœci dochodowej.
Równie¿ wielowymiarowe wskaŸniki adekwatnoœci dochodowej œwiad-
cz¹ o du¿ej skutecznoœci realizacji celów systemu emerytalnego. Jednak
system ten nie by³ (i nie jest) wydolny finansowo. Wprowadzona w 1999
roku strukturalna reforma systemu emerytalnego koncentrowa³a siê prze-
de wszystkim na zapewnieniu stabilnoœci finansowej systemu w d³ugim
okresie. Poprawê wyp³acalnoœci systemu planowano osi¹gn¹æ przez przej-
œcie z formu³y zdefiniowanego œwiadczenia na formu³ê zdefiniowanej
sk³adki, co jednoczeœnie powoduje, ¿e wysokoœæ przysz³ych œwiadczeñ
bêdzie wprost proporcjonalna do wp³aconych sk³adek oraz oczekiwanej
iloœci wyp³at (czyli automatycznie dostosuje siê do zmieniaj¹cych siê
warunków demograficznych). Jak wynika z prognoz teoretycznych stóp
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zast¹pienia, poprawa sytuacji finansowej systemu powa¿nie wp³ynie na
obni¿enie adekwatnoœci dochodowej œwiadczeñ. Zgodnie z ostatnimi
prognozami Komisji Europejskiej, w perspektywie 40–50 lat spadek teore-
tycznych stóp zast¹pienia w Polsce mo¿e wynieœæ nawet 50%, w zale¿no-
œci od przyjêtych za³o¿eñ. Przewiduje siê, ¿e bêd¹ to najwiêksze spadki
wœród pañstw cz³onkowskich UE. Uwzglêdniaj¹c 40-letni okres zatrud-
nienia i wiek emerytalny 67 lat, teoretyczna stopa zast¹pienia brutto mo¿e
wynieœæ oko³o 35% indywidualnego wynagrodzenia w perspektywie 40 lat.
W œwietle tych prognoz dodatkowym wyzwaniem dla adekwatnoœci
emerytur bêdzie powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mê¿czyzn. Bez dodatkowych dzia³añ efektem zmiany regulacji w tym
obszarze mo¿e byæ skokowy wzrost ubóstwa, zw³aszcza wœród kobiet.
Konieczne jest zatem poszukiwanie sposobów na zwiêkszenie przysz³ych
dochodów emerytalnych, poprzez wyd³u¿anie efektywnego wieku wyj-
œcia z rynku pracy, wzrost oszczêdnoœci emerytalnych oraz promowanie
wszelkich form aktywnego starzenia siê.
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Streszczenie
W artykule podjêto problematykê oceny adekwatnoœci emerytur obecnie

i w przysz³oœci z publicznego systemu emerytalnego w Polsce. Analizê przepro-
wadzono, bazuj¹c na miarach adekwatnoœci dochodowej, tj. oceniaj¹c zastêpo-
walnoœæ dochodów emerytur¹ oraz ryzyko zagro¿enia ubóstwem wœród gospo-
darstw domowych emerytów. Stwierdzono, ¿e pomimo prób stworzenia innych
miar oceny adekwatnoœci œwiadczeñ nie zbudowano dotychczas na ich pod-
stawie standardów, które mog³yby s³u¿yæ do alternatywnej oceny adekwatnoœci
emerytur. Jednak w przysz³oœci nale¿y oczekiwaæ kontynuacji prac badawczych
w tym obszarze.

Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, ¿e dotychczasowy poziom
œwiadczeñ wyp³acanych z publicznego systemu emerytalnego zapewnia adek-
watnoœæ dochodow¹, mierzon¹ relacj¹ przeciêtnej emerytury brutto do przeciêt-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Stopa zast¹pienia utrzymuje siê
na poziomie oko³o 60%, co nale¿y uznaæ za wartoœæ spe³niaj¹c¹ obecne standardy
w tym zakresie. Skutecznoœæ systemu emerytalnego ma równie¿ odzwierciedle-
nie w relatywnie niskich wartoœciach wskaŸnika zagro¿enia ubóstwem wœród
emeryckich gospodarstw domowych. Jednak obecne standardy zabezpieczenia
emerytalnego nie odzwierciedlaj¹ jeszcze skutków reformy emerytalnej z 1999
roku. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w perspektywie lat 2050–2060
nale¿y oczekiwaæ znacznego spadku teoretycznych stóp zast¹pienia (TRR) o oko-
³o po³owê w porównaniu do obecnych wartoœci. Pomimo podwy¿szenia wieku
emerytalnego do 67 lat w perspektywie 2040 roku, przy 40-letnim okresie za-
trudnienia TRR mo¿e wynieœæ oko³o 35%. Przy krótszym okresie pracy (30 lat),
wysokoœæ emerytury brutto w relacji do wynagrodzenia mo¿e osi¹gn¹æ niespe³na
28%. Powrót do ni¿szego wieku emerytalnego bêdzie dodatkowym wyzwaniem
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w kontekœcie adekwatnoœci dochodowej systemu emerytalnego w Polsce. Ko-
nieczne bêdzie podjêcie dzia³añ zapobiegaj¹cych oczekiwanemu wzrostowi
ubóstwa w gospodarstwach domowych emerytów, a zw³aszcza w tych, w któ-
rych g³ow¹ rodziny jest kobieta.

S³owa kluczowe
adekwatnoœæ, dochód, emerytura, stopa zast¹pienia, projekcja

Adequacy of Pensions in the Light of Reforms of Polish Pension
System (Summary)

The article discusses the problem of assessing the current and projected ade-
quacy of pensions in the public pension system in Poland. The analysis was con-
ducted basing on measures of income adequacy, such as replacement ratios and
at-the-poverty-risk ratio among households of retirees. The author notes that, de-
spite attempts to create other measures for assessing the adequacy of benefits, any
standards, which could serve as an alternative to assessing the adequacy of pen-
sions has been yet proposed. The research on this issue is expected to develop.

The analysis carried out in the article confirms that the current level of bene-
fits paid out of the public pension system provides income adequacy, measured
by the ratio of the average gross pension to average wage in the national econo-
my. The replacement rate has remained at about 60%, which should be conside-
red a value that meets the current standards in this area. The efficiency of the pen-
sion system is also reflected in the relatively low values of the indicator of poverty
risk among retirees households. However, the current standard of retirement se-
curity do not yet reflect the impact of the pension reform of 1999. According to the
projections of the European Commission, in the perspective of years 2050–2060
the theoretical replacement rates (TRR) are expected to decrease by about half
compared to the current value. Despite the increase in the retirement age to 67
in the perspective of 2040, at 40 years of employment TRR could be about 35%.
A shorter employment period (30 years), can provide gross replacement rate
of nearly 28%. Taking into account the planned decrease in retirement age since
October 2017, Polish pension system will face an additional challenge in the con-
text of the adequacy of the retirement income. An extra action will be needed to
prevent the growth of poverty in the households of retirees, especially those run
by women.

Keywords
adequacy, income, old-age pension, replacement, projection
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Wp³yw strategii Europa 2020 na politykê spójnoœci…

Wstêp
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2000 roku zosta³a przyjê-

ta strategia lizboñska, stanowi¹ca d³ugofalowy program rozwoju spo³eczno-
-gospodarczego UE. Celem strategii by³o uczynienie z tego ugrupowania,
w perspektywie do 2010 roku, najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej
i opartej na wiedzy gospodarki œwiata, zdolnej do trwa³ego rozwoju, two-
rz¹cej wiêksz¹ liczbê miejsc pracy oraz charakteryzuj¹cej siê wiêksz¹
spójnoœci¹ spo³eczn¹. W 2004 roku dokonano œredniookresowej oceny
realizacji celów wytyczonych w strategii lizboñskiej. Stwierdzono wów-
czas, ¿e efekty wprowadzania w ¿ycie tej strategii, w tym szczególnie
w zakresie poprawy konkurencyjnoœci gospodarki UE, znacznie odbiega-
³y od pocz¹tkowych ustaleñ. W zwi¹zku z tym strategia sta³a siê przed-
miotem powszechnej krytyki. W lutym 2005 roku Komisja Europejska
zaproponowa³a now¹, zmodyfikowan¹ wersjê strategii, która zosta³a
przyjêta przez Radê Europejsk¹ w marcu 2005 roku. W zmodyfikowanej
strategii na plan pierwszy wysuniête zosta³y dwa cele: wzrost gospodar-
czy i zatrudnienie [Czykier-Wierzba, 2008, s. 21–26]. Modyfikacja nie
przynios³a jednak zaplanowanych rezultatów i w powszechnym odczu-
ciu strategia nie zosta³a zrealizowana. St¹d w 2010 roku Rada Europejska
przyjê³a strategiê Europa 2020.

Ustalono w niej, ¿e fundusze przeznaczone na realizacjê trzech poli-
tyk unijnych, tj. polityki spójnoœci, wspólnej polityki rolnej i wspólnej
polityki rybackiej, maj¹ wspieraæ trzy g³ówne priorytety strategiczne
strategii Europa 2020, tj. rozwój inteligentny, zrównowa¿ony i sprzyjaj¹cy
w³¹czeniu spo³ecznemu [Jasiñski, 2010]. Rozwój inteligentny oznacza
zwiêkszenie roli wiedzy, innowacji, kszta³cenia i technologii cyfrowych.
Z kolei rozwój zrównowa¿ony wi¹¿e siê z bardziej efektywnym wy-
korzystaniem zasobów przy jednoczesnym zwiêkszeniu konkurencyj-
noœci. Rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu dotyczy zwiêkszenia
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aktywnoœci zawodowej spo³eczeñstw UE, podnoszenia kwalifikacji oby-
wateli oraz walki z ubóstwem.

Polska, jako cz³onek UE, zobowi¹za³a siê do realizacji priorytetów
okreœlonych w strategii Europa 2020. W zwi¹zku z tym w Strategii
Rozwoju Kraju 2020 przyjêto, ¿e fundusze unijne zostan¹ przeznaczone
na wsparcie trzech obszarów, tj.: na zwiêkszenie konkurencyjnoœci go-
spodarki, poprawê spójnoœci spo³ecznej i terytorialnej oraz podnoszenie
sprawnoœci i efektywnoœci pañstwa [Programowanie perspektywy…, 2012,
s. 5–6]. Celem artyku³u jest udowodnienie tezy, ¿e w Polsce na kszta³t po-
lityki spójnoœci w latach 2014–2020 istotny wp³yw wywar³a strategia
Europa 2020.

1. Fundusze z bud¿etu ogólnego UE na politykê spójnoœci
w Polsce w latach 2014–2020

W latach 2014–2020 wydatki z bud¿etu ogólnego UE wynios¹ 1082,5
mld euro i bêd¹ relatywnie ni¿sze w porównaniu z wieloletnimi ramami
finansowymi na lata 2007–2013. W wieloletnich ramach finansowych na
lata 2007–2013 œrodki na zobowi¹zania wynios³y bowiem 1,048% DNB
krajów cz³onkowskich UE, zaœ w latach 2014–2020 bêd¹ stanowi³y 1%
DNB krajów cz³onkowskich1 [Programowanie perspektywy finansowej…,
2012, s. 5–6]. Warto podkreœliæ, ¿e po raz pierwszy w piêædziesiêcioletniej
historii Unii bud¿et uchwalony na nastêpne wieloletnie ramy finansowe
jest ni¿szy od bud¿etu poprzedniego. W latach 2014–2020 przeznaczy siê
z bud¿etu ogólnego UE na politykê spójnoœci 351,8 mld euro [A reformed
Cohesion Policy…, 2013, s. 23]. Bêdzie to stanowi³o 32,5% ogó³u wydatków
z tego bud¿etu.

W latach 2014–2020 g³ównym beneficjentem œrodków z bud¿etu po-
lityki spójnoœci bêdzie Polska, której przyznano 82,5 mld euro. Stanowi to
oko³o 23,4% œrodków przewidzianych w bud¿ecie UE na realizacjê polity-
ki spójnoœci. To najwy¿sza w historii UE kwota przeznaczona dla jednego
kraju. Z wymienionej wy¿ej kwoty na realizacjê programów operacyj-
nych przeznaczy siê 76,6 mld euro, a na programy „Europejskiej wspó³-
pracy terytorialnej” 700,5 mln euro (tablica 1). Niezale¿nie od tego
przyznano Polsce 4,1 mld euro z instrumentu „£¹cz¹c Europê” oraz 474,5
mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym
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(FEAD)2 W latach 2014–2020 Polska uzyska tak¿e œrodki z ogólnej puli,
zarz¹dzanej przez Komisjê Europejsk¹, przeznaczonej na pomoc techni-
czn¹ w wysokoœci 287 mln euro oraz dodatkowe fundusze przeznaczone
na dzia³ania innowacyjne w dziedzinie zrównowa¿onego rozwoju obsza-
rów miejskich w wysokoœci 71 mln euro. Ponadto zarezerwowano w bud-
¿ecie ogólnym UE ponad 252 mln euro na wsparcie w Polsce bezrobotnej
m³odzie¿y.

W obecnych wieloletnich ramach finansowych, oprócz Polski, znacz-
ne œrodki na politykê spójnoœci uzyskaj¹ takie kraje, jak: W³ochy – 32,8
mld euro oraz Hiszpania 28,5 mld euro, Rumunia – 23,0 mld euro oraz
Czechy i Wêgry po 22,0 mld euro [Zachariasz, 2013].

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013 przyznano
Polsce z bud¿etu UE na politykê spójnoœci 67,3 mld euro, co stanowi³o
19,1% ogó³u œrodków przeznaczonych na tê politykê. Z zaprezentowa-
nych liczb wynika, ¿e pomimo spadku, w latach 2014–2020 w porównaniu
z latami 2007–2013, wydatków z bud¿etu ogólnego UE na realizacjê poli-
tyki spójnoœci przyznano Polsce wiêcej œrodków.

Tablica 1. Œrodki z bud¿etu ogólnego UE przyznane Polsce na realizacjê celu 1
i celu 2 polityki spójnoœci w latach 2014–2020 (w mld euro, ceny bie¿¹ce)

Wyszczególnienie Mld euro

Cel 1 – „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia”

76,6

Fundusz Spójnoœci 23,2

Regiony s³abiej rozwiniête 49,6

EFRR 37,6

EFS 12,0

Mazowsze 3,8

EFRR 2,6

EFS 1,1

Cel 2 – „Europejska wspó³praca terytorialna” 0,7

�ród³o: [Programowanie perspektywy finansowej…, 2014, s. 160].
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transportu, energetyki i technologii informacyjnych. Realizacja projektów infrastruktu-
ralnych winna zapewniæ poprawê po³¹czeñ pomiêdzy czêœciami UE i w konsekwencji
u³atwiæ poszczególnym krajom wymianê towarow¹ i przep³yw osób [rozporz¹dzenie Par-
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O skali pomocy, jak¹ uzyska Polska z bud¿etu UE na politykê spój-
noœci w nowych wieloletnich ramach finansowych, obok poziomu tej po-
mocy w liczbach bezwzglêdnych, mo¿e wskazywaæ równie¿ jej wielkoœæ
w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Wed³ug szacunków w latach 2014–2020
pomoc w przeliczeniu na 1 mieszkañca Polski wyniesie 2013 euro. Pod
wzglêdem poziomu pomocy na 1 mieszkañca Polska uplasuje siê na dzie-
wi¹tym miejscu w UE. Wyprzedzaj¹ nas takie kraje, jak: Estonia (2709
euro), S³owacja (2585,9 euro), Litwa (2295,7 euro), £otwa (2229,4 euro),
Wêgry (2210,8 euro), Czechy (2090,4 euro), Portugalia (2046,8 euro)
i Chorwacja (2020 euro) [Osiecki, 2014]. Ponadto o roli pomocy uzyskanej
przez Polskê z bud¿etu UE na realizacjê polityki spójnoœci mo¿e œwiad-
czyæ udzia³ tej pomocy w PKB. W latach 2014–2020 œrodki na politykê
spójnoœci bêd¹ stanowi³y w Polsce, podobnie jak na £otwie i w Estonii,
2,9% PKB. Wœród krajów Unii najwy¿szy udzia³ pomocy w PKB wyst¹pi
na Wêgrzech (3,2% PKB) oraz na Litwie (3,0% PKB).

Ustalono, ¿e z ogólnej kwoty œrodków przyznanej dla Polski na
realizacjê w latach 2014–2020 programów operacyjnych 53,4% œrodków
bêdzie pochodzi³o z EFRR, 16,6% z EFS i 30,0% z Funduszu Spójnoœci.
W latach 2014–2020 œrodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
noœci zostan¹ wykorzystane w Polsce, jak wynika z tablicy 1, na dzia³ania
realizowane w ramach celu 1 „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarcze-
go i zatrudnienia” i celu 2 „Europejska wspó³praca terytorialna”.

Je¿eli chodzi o cel 1, to w ramach tego celu polskie regiony podzie-
lone zosta³y na dwie grupy, tj. regiony s³abiej rozwiniête i regiony lepiej
rozwiniête. Okreœlono, ¿e do grupy pierwszej bêd¹ wchodzi³y obszary,
w których PKB na 1 mieszkañca nie przekracza 75% œredniej unijnej, zaœ
do grupy drugiej obszary, które osi¹gnê³y poziom PKB na 1 mieszkañca
powy¿ej 90% œredniej unijnej3. W zwi¹zku z tym do pierwszej grupy
zaliczone zosta³y wszystkie polskie regiony, z wyj¹tkiem Mazowsza.
Poniewa¿ Mazowsze osi¹gnê³o w 2010 roku poziom PKB 102% œredniej
unijnej, zosta³o zaliczone do regionów lepiej rozwiniêtych [Cieœlak-
-Wróblewska, 2013a].
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3 W perspektywie finansowej na lata 2014–2020, oprócz wymienionych regionów s³abiej
rozwiniêtych i regionów lepiej rozwiniêtych, wyodrêbniono trzeci¹ grupê, tj. regiony
w okresie przejœciowym. Do tych ostatnich zaliczono obszary, w których PKB na 1 miesz-
kañca kszta³tuje siê w granicach od 75% do 90% œredniej unijnej [rozporz¹dzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301, 2013].



Je¿eli chodzi o cel 2 „Europejska wspó³praca terytorialna” (EWT) to
Ÿród³em jego finansowania bêdzie EFRR [Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1299, 2013]. Na realizacjê tego celu przyznano
Polsce, jak wspomniano, 700,5 mln euro. W latach 2014–2020 w ramach
tego celu bêd¹ realizowane trzy rodzaje programów, tj.:
– wspó³pracy transgranicznej regionów pañstw s¹siaduj¹cych ze sob¹,
– wspó³pracy transnarodowej kilku/kilkunastu pañstw,
– wspó³pracy miêdzyregionalnej obejmuj¹cej ca³y obszar UE.

W ramach programów transgranicznych EWT wsparciem objête zo-
stan¹ obszary przygraniczne, które z uwagi na po³o¿enie wzglêdem cen-
trum administracyjnego oraz g³ównych regionalnych oœrodków wzrostu
charakteryzuj¹ siê znaczn¹ peryferyjnoœci¹. Obszary te cechuje bowiem
ni¿sza od pozosta³ych regionów dostêpnoœæ transportowa oraz komuni-
kacyjna, mniejsza poda¿ us³ug publicznych, w tym szczególnie w takich
dziedzinach, jak: edukacja, zdrowie, kultura itp., deficyt dobrych miejsc
pracy i wykwalifikowanych kadr. W latach 2014–2020 wspólne trans-
graniczne dzia³ania dotyczyæ bêd¹ m.in. takich obszarów tematycznych
jak: ochrona œrodowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, promo-
cja i rozwój dziedzictwa kulturowego, edukacja, poprawa zdolnoœci
instytucjonalnej administracji i lepsza wspó³praca instytucji i obywateli.
Zak³ada siê, ¿e realizacja tych programów bêdzie sprzyja³a budowie wza-
jemnych powi¹zañ „ponad granicami” pomiêdzy samorz¹dami lokalny-
mi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarz¹dowymi, instytu-
cjami kulturalnymi itp. [Programowanie perspektywy finansowej…, 2014,
s. 218].

Drug¹ grupê programów realizowanych w latach 2014–2020 w ra-
mach EWT stanowi¹ programy wspó³pracy transnarodowej. Nale¿¹ do
nich m.in. programy: Region Morza Ba³tyckiego i Europa Œrodkowa.
W ramach pierwszego z tych programów wspierane bêd¹: badania na-
ukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ochrona œrodowiska i efek-
tywne gospodarowanie zasobami, zrównowa¿ony transport itp. Z kolei
udzia³ w programie Europa Œrodkowa pozwoli na wzmocnienie po-
wi¹zañ polskich regionów w kierunku po³udniowym. Do g³ównych prio-
rytetów realizowanych w ramach tego programu bêdzie m.in. przep³yw
innowacji do sektora MŒP, efektywne i zrównowa¿one korzystanie z za-
sobów naturalnych i kulturowych, wspieranie dzia³añ na rzecz gospo-
darki niskoemisyjnej.
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W latach 2014–2020 bêdzie kontynuowany program wspó³pracy
miêdzyregionalnej EWT. Zak³ada siê, ¿e udzia³ Polski w tym programie
pozwoli na unowoczeœnienie regionalnych polityk w obszarach wspie-
rania innowacji, konkurencyjnoœci MŒP, gospodarki niskoemisyjnej i œro-
dowiska dziêki dostêpowi do wiedzy i dobrych praktyk sprawdzonych
w innych czêœciach Europy. Rozpowszechnienie dobrych praktyk, do-
œwiadczeñ i rozwi¹zañ wypracowanych w ramach miêdzynarodowych
partnerstw bêdzie sprzyjaæ efektywniejszemu i bardziej skoordynowane-
mu wykorzystaniu œrodków unijnych [Programowanie perspektywy finan-
sowej…, 2014, s. 220]. W sumie programy realizowane z udzia³em Polski
w ramach EWT maj¹ przyczyniæ siê do rozwoju spo³eczno-gospodarcze-
go obszarów objêtych ich wsparciem oraz promowaæ integracjê i wspó³-
pracê ponad granicami.

Warto te¿ podaæ, ¿e Polska wynegocjowa³a rozwi¹zania, które w no-
wej perspektywie winny wp³ywaæ korzystnie na absorpcjê œrodków unij-
nych uzyskanych z bud¿etu ogólnego UE przeznaczonych na realizacjê
polityki spójnoœci. S¹ to m.in.: utrzymanie w latach 2014–2020 dofinanso-
wania realizowanych ze œrodków unijnych projektów na poziomie 85%,
w tym dla Mazowsza 80%, oraz utrzymanie przepisu, i¿ VAT w nowej
perspektywie bêdzie zaliczany do kosztów kwalifikowanych, co oznacza
mo¿liwoœæ jego refundacji. Ponadto przez ca³y okres programowania
bêdzie obowi¹zywa³a zasada n+3. Przewiduje siê tak¿e stosowanie
w wiêkszej ni¿ w poprzedniej perspektywie skali zwrotnych instrumen-
tów finansowych (takich jak: preferencyjne po¿yczki, kredyty i porê-
czenia) oraz instrumentów kapita³owych typu seed capital i venture capi-
tal, dziêki czemu bêdzie mo¿na dofinansowaæ ze œrodków publicznych
wiêksz¹ liczbê przedsiêwziêæ.

W nowej perspektywie wzroœnie równie¿ rola polityki miejskiej.
Jednym z najwa¿niejszych instrumentów wsparcia miast bêd¹ Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT realizowane bêd¹ przede
wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonal-
nych. Œrodki na ZIT zosta³y wydzielone w regionalnych programach
operacyjnych. Wsparciem w ramach ZIT zarz¹dzaj¹ marsza³kowie woje-
wództw [¯urawska-Tata³a, 2013, s. 63]. Za pomoc¹ tego instrumentu
partnerstwa jednostek samorz¹du terytorialnego miast i obszarów po-
wi¹zanych z nimi funkcjonalnie mog¹ realizowaæ wspólne przedsiêwziê-
cia, ³¹cz¹ce dzia³ania finansowane z EFRR i EFS. Fundusze w ramach ZIT
przeznaczone zostan¹ m.in. na: rozwój zrównowa¿onego transportu
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³¹cz¹cego miasto i jego obszar funkcjonalny, przywracanie funkcji spo-
³eczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru
funkcjonalnego, tj. rewitalizacjê itp.

2. Kierunki rozdysponowania œrodków z funduszy unijnych
przeznaczonych na politykê spójnoœci w Polsce w latach
2014–2020
2.1. Krajowe programy operacyjne

Podstawê wdra¿ania funduszy unijnych w Polsce stanowi Umowa
Partnerstwa. Jest to rodzaj kontraktu pomiêdzy Polsk¹ a Komisj¹ Europej-
sk¹, w którym nasz kraj wskazuje, w jaki sposób, dziêki funduszom
unijnym z nowego wieloletniego bud¿etu UE na lata 2014–2020, zamierza
zrealizowaæ swoje cele rozwojowe. W dokumencie tym wskazano m.in.
rodzaje inwestycji, które bêd¹ dofinansowane, oraz podzia³ odpowie-
dzialnoœci za zarz¹dzanie funduszami europejskimi pomiêdzy w³adze
krajowe i regionalne. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa s¹
krajowe i regionalne programy operacyjne, poprzez które œrodki unijne
trafi¹ w poszczególnych obszarach kraju do beneficjentów, w tym do sa-
morz¹dów i przedsiêbiorstw [Programowanie perspektywy finansowej…,
2014, s. 5].

W latach 2014–2020 fundusze unijne zostan¹ przeznaczone na reali-
zacjê 6 krajowych programów operacyjnych, tj.: PO „Infrastruktura i Œro-
dowisko”, PO „Inteligentny Rozwój”, PO „Wiedza, Edukacja i Rozwój”,
PO „Polska Cyfrowa”, PO „Polska Wschodnia” i PO „Pomoc Technicz-
na”, oraz 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) opracowa-
nych, zarz¹dzanych i wdra¿anych przez w³adze poszczególnych woje-
wództw. Wszystkie wymienione wy¿ej programy operacyjne wpisuj¹ siê
w okreœlone obszary sformu³owane w strategii Europa 2020.

Podobnie jak w latach 2007–2013 najwiêkszym programem w obec-
nych wieloletnich ramach finansowych bêdzie PO „Infrastruktura i Œrodo-
wisko” (PO „IiŒ”). G³ównym celem programu jest wsparcie gospodarki efek-
tywnie korzystaj¹cej z zasobów i przyjaznej œrodowisku oraz sprzyjaj¹cej
spójnoœci terytorialnej i spo³ecznej. Cel g³ówny programu wynika z jedne-
go z trzech priorytetów strategii Europa 2020, tj. zrównowa¿onego wzros-
tu. W programie ustalonych zosta³o dziesiêæ nastêpuj¹cych osi prioryteto-
wych [Program Operacyjny „Infrastruktura i Œrodowisko”…, 2015, s. 24]:
– Oœ I – Zmniejszenie emisyjnoœci gospodarki,
– Oœ II – Ochrona œrodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
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– Oœ III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
– Oœ IV – Infrastruktura drogowa dla miast,
– Oœ V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
– Oœ VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
– Oœ VII – Poprawa bezpieczeñstwa energetycznego,
– Oœ VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
– Oœ IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
– Oœ X – Pomoc techniczna.

W ramach wymienionych priorytetów bêd¹ realizowane inwestycje
w siedmiu obszarach, takich jak: gospodarka niskoemisyjna, ochrona œro-
dowiska, adaptacja do zmian klimatu, transport zrównowa¿ony, bez-
pieczeñstwo energetyczne, ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
W latach 2014–2020 na program ten przeznaczy siê 27,5 mld euro, tj. 35,6%
ogó³u œrodków przyznanych Polsce z bud¿etu ogólnego UE na realizacjê
programów operacyjnych (tablica 2). W obecnej perspektywie finansowej
nie zosta³y objête tym programem inwestycje dotycz¹ce infrastruktury
szkolnictwa wy¿szego. Program ten jest finansowany ze œrodków unij-
nych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spójnoœci) oraz krajowych œrodków publicznych, pochodz¹cych z bud-
¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz pod-
miotów prywatnych [Program Operacyjny „Infrastruktura i Œrodowis-
ko”…, 2015, s. 106].

Je¿eli chodzi o kierunki wykorzystania œrodków przeznaczonych na
PO „IiŒ” to przewa¿aj¹ca ich czêœæ, tj. 17,6 mld euro, czyli ponad 72%,
podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej zostanie wykorzy-
stana na inwestycje transportowe [Stefañska, 2013]. W programie tym
uwzglêdnione zosta³y równie¿ wybrane elementy infrastruktury spo³ecz-
nej, tj. kultura i dziedzictwo kulturowe, bezpieczeñstwo zdrowotne i po-
prawa efektywnoœci systemu ochrony zdrowia. Niezale¿nie od tego œrod-
ki przyznane na ten program zostan¹ wykorzystane na pomoc techniczn¹
(oko³o 300 tys. euro). Ponadto, zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej
w Göteborgu, w ramach PO „IiŒ” przeznaczy siê 3,5 mld euro na dzia³ania
wp³ywaj¹ce korzystnie na œrodowisko (m.in.: odtwarzanie naturalnych
terenów zalewowych, zagospodarowanie terenów zdegradowanych,
spalarnie œmieci itp.). G³ównymi beneficjentami wsparcia udzielanego
w ramach tego programu bêd¹: jednostki samorz¹du terytorialnego i ich
zwi¹zki, wojewodowie, podmioty zarz¹dzaj¹ce drogami, liniami kolejo-
wymi, portami lotniczymi i morskimi, przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê
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przesy³em i dystrybucj¹ energii elektrycznej, zak³ady opieki zdrowotnej,
instytucje kultury, organizacje pozarz¹dowe. Zak³ada siê, ¿e realizacja
PO „IiŒ” przyczyni siê do zrównowa¿onego rozwoju polskiej gospodarki
oraz zwiêkszenia jej konkurencyjnoœci.

Tablica 2. Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007–2013
i 2014–2020 (w mld euro, ceny bie¿¹ce)

2007–2013 2014–2020

PO „Infrastruktura
i Œrodowisko”

27,9 PO „Infrastruktura
i Œrodowisko”

27,5

PO „Kapita³ Ludzki” 9,7 PO „Wiedza, Edukacja
i Rozwój”

4,4

PO „Innowacyjna
Gospodarka”

8,3 PO „Inteligentny Rozwój” 8,6

. PO „Polska Cyfrowa” 2,2

PO „Rozwój Polski
Wschodniej”

2,3 PO „Polska Wschodnia” 2,1

PO „Pomoc Techniczna” 0,5 PO „Pomoc Techniczna” 0,7

Ogó³em 48,7 Ogó³em 45,5

�ród³o: [Narodowe strategiczne ramy…, 2007, s. 116; Programowanie perspektywy finansowej…,
2014, s. 158].

Drugim pod wzglêdem kwoty przyznanych œrodków z bud¿etu
ogólnego UE jest PO „Inteligentny Rozwój” (PO „IR”). Zast¹pi³ on funk-
cjonuj¹cy w latach 2007–2013 PO „Innowacyjna Gospodarka”. G³ównym
celem programu jest wsparcie realizacji innowacyjnych projektów ba-
dawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiêbiorców
i sektor nauki oraz wdro¿enie wyników ich prac na rynku.

W ramach PO „IR” realizowanych bêdzie piêæ osi priorytetowych
[Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, 2015, s. 35 i dalsze]:
– Oœ I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiêbiorstwa,
– Oœ II – Wsparcie otoczenia i potencja³u przedsiêbiorstw do prowadze-

nia dzia³alnoœci B+R+I,
– Oœ III – Wsparcie innowacji w przedsiêbiorstwach
– Oœ IV – Zwiêkszenie potencja³u naukowo-badawczego,
– Oœ V – Pomoc techniczna.

W latach 2014–2020 na program przeznaczy siê z EFRR 8,6 mld euro,
tj. 11,0% ogó³u œrodków przyznanych Polsce z bud¿etu ogólnego UE na
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realizacjê programów operacyjnych (tablica 2). Œrodki te zostan¹ wyko-
rzystane na dofinansowanie projektów wpisuj¹cych siê w tzw. inteli-
gentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stano-
wi¹ce potencja³ rozwojowy kraju i regionów. Koncepcja inteligentnej
specjalizacji jest oparta na za³o¿eniu, ¿e kraj lub region mo¿e zbudowaæ
swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ w oparciu o unikalne, specyficzne dla
danego terytorium potencja³y [Program Operacyjny „Inteligentny Roz-
wój”, 2015, s. 20].

Ponadto zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej priorytetowo
potraktowane zostan¹ w tym programie tak¿e projekty, których realizacja
przyczyni siê do ograniczenia zanieczyszczenia œrodowiska oraz ograni-
czenia wykorzystania zasobów naturalnych, m.in. poprzez zmniejszenie
energo- i materia³och³onnoœci produktów i us³ug oraz wykorzystanie
surowców wtórnych. Pozytywny wp³yw programu mo¿e byæ realizowa-
ny równie¿ poprzez wdra¿anie innowacji, które bêd¹ ogranicza³y nega-
tywne oddzia³ywanie na œrodowisko aktualnie stosowanych technologii.
W programie tym nie przewiduje siê natomiast dotacji dla firm na nabycie
nowych technologii za granic¹ oraz „prostych” dotacji dla ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw. Ponadto w nowym programie wsparcie ma byæ
przyznawane na ca³y cykl powstawania nowego produktu, czyli od po-
mys³u (dotacje na sfinansowanie badañ) poprzez przygotowanie wersji
demonstracyjnej, a¿ po wprowadzenie produktu na rynek. Beneficjenta-
mi PO „IR” bêd¹: przedsiêbiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otocze-
nia biznesu (takie jak: parki naukowo-technologiczne czy inkubatory
przedsiêbiorczoœci), fundusze venture capital, naukowcy, doktoranci itp.
[Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, 2015, s. 41 i nast.]. Wyko-
rzystanie œrodków przeznaczonych na realizacjê dzia³añ objêtych tym
programem winno przyczyniæ siê do rozwoju innowacyjnoœci oraz kon-
kurencyjnoœci polskiej gospodarki.

Funkcjonuj¹cy w latach 2007–2013 PO „Kapita³ Ludzki” zosta³ w no-
wej perspektywie finansowej zast¹piony PO „Wiedza Edukacja Rozwój”
(PO „WER”). Program ten powsta³ w zwi¹zku z potrzeb¹ dokonania re-
form w obszarach: zatrudnienia, przystosowania przedsiêbiorstw i pra-
cowników do zmian zachodz¹cych w gospodarce, w³¹czenia spo³eczne-
go, edukacji, szkolnictwa wy¿szego oraz zdrowia. Kszta³t i zakres tego
programu wynikaj¹ z Umowy Partnerstwa oraz doœwiadczeñ z realizacji
programów operacyjnych realizowanych w poprzednich wieloletnich ra-
mach finansowych: 2004–2006 i 2007–2013.
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Celem g³ównym programu jest, podobnie jak w poprzedniej per-
spektywie finansowej, wzrost zatrudnienia oraz spójnoœci spo³ecznej i te-
rytorialnej. Program obejmuje szeœæ osi priorytetowych [Szczegó³owy
opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Roz-
wój”…, 2015, s. 9 i nast.]:
– Oœ I – Osoby m³ode na rynku pracy,
– Oœ II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki

i edukacji,
– Oœ III – Szkolnictwo wy¿sze dla gospodarki i rozwoju,
– Oœ V – Wsparcie dla obszaru zdrowia,
– Oœ VI – Pomoc techniczna.

PO „WER” jest programem krajowym finansowanym z EFS oraz
wspó³finansowanym z krajowych œrodków publicznych (tj.: bud¿etu pañ-
stwa, bud¿etów JST oraz funduszy celowych) i prywatnych. W latach
2014–2020 na realizacjê programu przeznaczona zostanie z EFS kwota
4,4 mld euro (tablica 2). Jest to kwota ponaddwukrotnie ni¿sza ani¿eli
wykorzystana w latach 2007–2013 na realizacjê PO „Kapita³ Ludzki”. Wy-
nika to st¹d, ¿e w latach 2014–2020 œrodki z EFS zostan¹ podzielone
pomiêdzy poziom krajowy i regionalny. Czêœæ œrodków z tego funduszu,
tj. 28%, przeznaczy siê na krajowy PO „WER”, a pozosta³e 72% wykorzy-
staj¹, w ramach dwufunduszowych programów, samorz¹dy terytorialne
[Osiecki, 2013].

Specyfik¹ PO „WER” jest fakt, ¿e w ramach osi priorytetowej I
realizowana jest „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych”. Na
finansowanie tej „Inicjatywy” KE asygnuje, jak wspomniano, œrodki ze
specjalnej linii bud¿etowej w kwocie 252,4 mln euro. Równolegle kraj
cz³onkowski ze œrodków przyznanych na EFS winien zapewniæ równo-
wartoœæ tej kwoty wraz ze œrodkami wspó³finansowania krajowego
(tj.: 252,4 mln euro plus 44,5 mln euro). St¹d ³¹czna alokacja na realizacjê
tej „Inicjatywy” wyniesie w Polsce 549,4 mln euro [Szczegó³owy opis osi
priorytetowych Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”…,
2015, s. 6].

Warto podkreœliæ, ¿e jest to du¿a zmiana w zarz¹dzaniu œrodkami
pochodz¹cymi z EFS. W praktyce oznacza to, ¿e w latach 2014–2020 prze-
wa¿aj¹ca czêœæ œrodków pochodz¹cych z EFS bêdzie zarz¹dzana i dzie-
lona na poziomie regionów. Dokonanie takiej zmiany by³o mo¿liwe,
poniewa¿ województwa posiadaj¹ obecnie niezbêdny potencja³ admi-
nistracyjny do rozdzia³u tych œrodków. Warto te¿ wskazaæ na jeszcze inny
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aspekt tego zagadnienia. To zarz¹dzaj¹cy województwami najlepiej znaj¹
potrzeby lokalnych i regionalnych rynków pracy. Dziêki temu mog¹ ra-
cjonalnie wykorzystaæ przyznane im œrodki z EFS.

Beneficjentami tego programu bêd¹: minister ds. pracy, rodziny i za-
bezpieczenia spo³ecznego, JST, podmioty ekonomii spo³ecznej, NFZ, uczel-
nie wy¿sze, organizacje pozarz¹dowe itp. [Szczegó³owy opis osi priory-
tetowych Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, 2015, s. 33
i nast.]. W programie tym nie przewidziano bezpoœredniego wsparcia dla
firm.

Obok wymienionych wy¿ej programów w latach 2014–2020 bêdzie
funkcjonowa³ nowy program operacyjny, niemaj¹cy swego odpowiednika
w latach 2007–2013, tj. PO „Polska Cyfrowa” (PO „PC”). W poprzedniej
wieloletniej perspektywie finansowej dzia³ania realizowane ze œrodków
tego programu by³y bowiem rozproszone pomiêdzy ró¿ne programy
operacyjne oraz ró¿ne poziomy wdra¿ania. Wyodrêbnienie nowego pro-
gramu nie oznacza jednak, ¿e problematyka cyfryzacji i informatyzacji nie
wyst¹pi te¿ w innych programach, ale nie bêd¹ to ju¿ kwestie samoistne,
ale np. w powi¹zaniu z badaniami i pracami rozwojowymi.

PO „PC” wpisuje siê w strategiê Europa 2020 g³ównie w obszarze
inteligentnego rozwoju. Realizacja programu ma na celu wzmocnienie
cyfrowych fundamentów dla spo³eczno-gospodarczego rozwoju kraju
i pe³nego wykorzystania potencja³u technologii cyfrowych, czyli zapew-
nienie dostêpu do szybkiego Internetu, efektywnych i przyjaznych u¿yt-
kownikom e-us³ug publicznych oraz podniesienie poziomu kompetencji
cyfrowych spo³eczeñstwa, a tak¿e walka z cyfrowym wykluczeniem
[Szczegó³owy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego „Polska
Cyfrowa”, 2015, s. 4].

W latach 2014–2020 w ramach PO „PC” realizowane bêd¹ nastêpu-
j¹ce priorytety [Szczegó³owy opis osi priorytetowych Programu Opera-
cyjnego „Polska Cyfrowa”, 2015, s. 13 i nast.]:
– Oœ I – Powszechny dostêp do szybkiego Internetu,
– Oœ II – e-Administracja i otwarty rz¹d,
– Oœ III – Cyfrowe kompetencje spo³eczeñstwa,
– Oœ IV – Pomoc techniczna.

Na realizacjê programu przewidziano z EFRR 2,2 mld euro (tablica 2).
Œrodki te zostan¹ wykorzystane na wsparcie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególnoœci tworzenie sieci szeroko-
pasmowych. Ponadto œrodki z tego programu przeznaczy siê na prowa-
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dzenie dzia³añ szkoleniowych oraz dzia³añ popularyzuj¹cych korzystanie
z technologii cyfrowych, a tak¿e rozwój podstawowych kompetencji osób
z grupy zagro¿onej wykluczeniem cyfrowym, umo¿liwiaj¹cych im korzy-
stanie z Internetu, w tym z powszechnych us³ug e-administracji czy us³ug
rynkowych [Szczegó³owy opis osi priorytetowych Programu Operacyj-
nego „Polska Cyfrowa”, 2015, s. 4 i 5].

Beneficjentami PO „PC” bêd¹ przede wszystkim: przedsiêbiorcy
telekomunikacyjni, jednostki administracji rz¹dowej, s¹dy i jednostki
prokuratury, JST, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury,
organizacje pozarz¹dowe itp. [Szczegó³owy opis osi priorytetowych Pro-
gramu operacyjnego „Polska Cyfrowa”, 2015, s. 15 i nast.].

Oczekuje siê, ¿e w wyniku realizacji PO „PC” niemal ca³y obszar
kraju pokryty zostanie sieciami szerokopasmowymi, umo¿liwiaj¹cymi
dostêp do szybkiego Internetu. Znacz¹co zwiêkszy siê tak¿e liczba spraw
administracyjnych mo¿liwych do za³atwienia on-line. Ponadto prowa-
dzone dzia³ania szkoleniowe i promocyjne przyczyni¹ siê do zwiêkszenia
odsetka osób wykorzystuj¹cych w codziennym ¿yciu Internet i techno-
logie cyfrowe. W praktyce oznacza to, ¿e do 2020 roku ka¿dy mieszkaniec
Polski bêdzie móg³ mieæ dostêp do Internetu o przepustowoœci 30 Mb/s
oraz do nowoczesnych e-us³ug4. Ponadto wiêkszoœæ ludnoœci kraju bêdzie
posiada³a podstawowe umiejêtnoœci cyfrowe. Dziêki temu poprawie
ulegn¹ warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw oraz warunki ¿ycia lud-
noœci.

Kolejnym programem realizowanym w latach 2014–2020 bêdzie PO
„Polska Wschodnia” (PO „PW”). Program ten skierowany jest do piêciu
najbiedniejszych polskich województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskie-
go, podlaskiego, podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego i warmiñsko-mazur-
skiego5. S¹ to regiony charakteryzuj¹ce siê najni¿szym, wœród regionów
UE, poziomem PKB na mieszkañca. Program ten stanowi kontynuacjê
pomocy dla tych województw w latach 2007–2013, które by³o realizowane
w ramach PO „Rozwój Polski Wschodniej”. PO „PW” stanowi dodatkowy
instrument wsparcia piêciu wymienionych województw. W latach
2014–2020 bêd¹ one mog³y korzystaæ równie¿ ze œrodków pozosta³ych

Wp³yw strategii Europa 2020 na politykê spójnoœci… 57

4 W Polsce pod koniec 2012 roku dostêp do Internetu mia³o 44,5% gospodarstw domo-
wych, przy œredniej dla 27 krajów UE wynosz¹cej 53,8% [Lemañska, 2013].
5 W 2013 roku PKB na 1 mieszkañca wynosi³ w: woj. lubelskim 47% œredniej dla UE,
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programów krajowych oraz programów regionalnych. Dodatkowe wspar-
cie dla tych województw wynika z ich opóŸnienia spo³eczno-gospodar-
czego rozwoju, spowodowanego w g³ównej mierze uwarunkowaniami
historycznymi oraz peryferyjnym po³o¿eniem. Podstawê do opracowania
PO „PW” stanowi³a zaktualizowana Strategia rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Polski Wschodniej do 2020 roku, przyjêta przez Radê Ministrów
11 lipca 2013 roku.

G³ównym celem programu jest wzrost konkurencyjnoœci i innowa-
cyjnoœci makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten bêdzie realizowany po-
przez koncentracjê dzia³añ programu na wsparciu [Szczegó³owy opis osi
priorytetowych Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, 2015, s. 5]:
– MŒP w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej,
– tworzenia warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu innowacyjnych

MŒP w Polsce Wschodniej,
– tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiêdzynarodowie-

nia dzia³alnoœci MŒP,
– poprawy efektywnoœci uk³adów transportowych oraz zrównowa¿o-

nego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
– zwiêkszenia dostêpnoœci makroregionu w zakresie infrastruktury

transportowej.
W latach 2014–2020 w ramach PO „PW” bêd¹ realizowane cztery

priorytety [Szczegó³owy opis osi priorytetowych Programu Operacyj-
nego „Polska Wschodnia”, 2015, s. 10 i nast.]:
– Oœ I – Przedsiêbiorcza Polska Wschodnia,
– Oœ II – Nowoczesna infrastruktura transportowa,
– Oœ III – Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
– Oœ IV – Pomoc techniczna.

Na PO „PW” przeznaczy siê z EFRR 2,1 mld euro (tablica 2). Œrodki te
zostan¹ wykorzystane na: wzrost konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci przed-
siêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie Polski Wschodniej, podnoszenie ich
aktywnoœci w obszarze B+R, tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powsta-
waniu MŒP, umiêdzynarodowienie dzia³alnoœci firm ze wschodnich regio-
nów, wzmocnienie powi¹zañ kooperacyjnych w makroregionie, a tak¿e
rozwój po³¹czeñ transportowych w miastach wojewódzkich i ich obsza-
rach funkcjonalnych, w tym komunikacji miejskiej. W nowym PO „PW”
czêœæ œrodków zostanie przeznaczona na inwestycje kolejowe, które nie
by³y wspierane w latach 2007–2013 w ramach PO „Rozwój Polski Wscho-
dniej”. Bêd¹ one dotyczy³y g³ównie modernizacji linii kolejowych oraz
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usprawnienia systemów zarz¹dzania ruchem. Realizacja inwestycji trans-
portowych wp³ynie na zwiêkszenie spójnoœci terytorialnej wewn¹trz ma-
kroregionu oraz jego dostêpnoœæ z zewn¹trz. Warto podkreœliæ, ¿e jedn¹
z g³ównych ró¿nic pomiêdzy obecnym i poprzednim programem bêdzie
to, i¿ o ile z poprzedniego programu korzysta³y przede wszystkim uczel-
nie wy¿sze, to œrodki z nowego PO „Polska Wschodnia” s¹ przeznaczone
g³ównie dla przedsiêbiorców.

Beneficjentami tego programu bêd¹ m.in.: MŒP, wspólnoty samo-
rz¹dowe i porozumienia wspólnot samorz¹dowych, zarz¹dca infrastruk-
tury kolejowej – PKP PLK S.A. itp. [Szczegó³owy opis osi priorytetowych
Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, 2015, s. 25 i nast.].

Zak³ada siê, ¿e wykorzystanie w latach 2014–2020 œrodków unijnych
w makroregionie Polski Wschodniej przyczyni siê do trwa³ego zdyna-
mizowania procesów rozwojowych w tym makroregionie, wzmocnienia
jego konkurencyjnoœci i atrakcyjnoœci oraz w konsekwencji – zwiêkszenia
zamo¿noœci jego mieszkañców i poprawy jakoœci ich ¿ycia. Zmniejszy siê
równie¿ dystans w poziomie rozwoju województw nale¿¹cych do makro-
regionu wschodniego w stosunku do pozosta³ych regionów w kraju.

Do krajowych programów operacyjnych przygotowanych na lata
2014–2020 nale¿y równie¿ PO „Pomoc Techniczna”, który ma charakter
techniczny i pomocniczy. Jest to program operacyjny o najmniejszej alo-
kacji, ale wspieraj¹cy realizacjê ca³ej polityki spójnoœci w Polsce. Celem
g³ównym programu jest zapewnienie sprawnego systemu wdra¿ania po-
lityki spójnoœci w latach 2014–2020 [Program Operacyjny Pomoc Tech-
niczna, 2015, s. 7–9].

Cel g³ówny programu bêdzie osi¹gany poprzez realizacjê takich ce-
lów szczegó³owych, jak:
– zapewnienie niezbêdnych zasobów ludzkich oraz warunków gwa-

rantuj¹cych sprawne dzia³anie instytucji zaanga¿owanych w admini-
strowanie funduszami europejskimi,

– sprawny system realizacji polityki spójnoœci,
– rozwój potencja³u beneficjentów ze szczególnym uwzglêdnieniem

wymiaru terytorialnego polityki spójnoœci,
– skuteczna i efektywna informacja i promocja funduszy europejskich.

W programie wyodrêbnione zosta³y cztery osie priorytetowe [Pro-
gram Operacyjny Pomoc Techniczna, 2015, s. 13 i nast.]:
– Oœ I – Zasoby ludzkie,
– Oœ II – Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójnoœci,
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– Oœ III – Potencja³ beneficjentów funduszy europejskich,
– Oœ IV – Informacja i promocja.

W latach 2014–2020 na program przeznaczy siê z Funduszu Spójnoœ-
ci 700 mln euro. Œrodki te zostan¹ wykorzystane m.in. na: finansowanie
wynagrodzeñ we wszystkich instytucjach zarz¹dzaj¹cych i poœrednicz¹-
cych w krajowych programach operacyjnych, weryfikacjê i przygotowa-
nie dokumentacji projektowej na poziomie poszczególnych programów
operacyjnych, konkursy dotacji, m.in. na realizacjê projektów pilota¿o-
wych, specjalistyczne szkolenia dla pracowników instytucji i beneficjen-
tów, zw³aszcza w takich obszarach, jak: zamówienia publiczne, pomoc
publiczna, tworzenie horyzontalnych sieci tematycznych na wzór ENEA.
Niezale¿nie od tego œrodki z PO „Pomoc Techniczna” zostan¹ wykorzy-
stane na finansowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europej-
skich. W Polsce jest to jedyna sieæ informuj¹ca o funduszach europejskich.

W latach 2014–2020 beneficjantami programu bêd¹: podmioty sekto-
ra finansów publicznych, w tym w szczególnoœci instytucje systemu
wdra¿ania polityki spójnoœci na lata 2014–2020, jednostki samorz¹du
terytorialnego, media, partnerzy spo³eczno-gospodarczy i organizacje po-
zarz¹dowe [Program Operacyjny Pomoc Techniczna, s. 15].

Zak³ada siê, ¿e wykorzystanie w latach 2014–2020 œrodków na reali-
zacjê PO „Pomoc Techniczna” przyczyni siê do zapewnienia m.in.: do-
stêpnoœci niezbêdnych zasobów kadrowych, gwarantuj¹cych sprawne
wdra¿anie polityki spójnoœci, skutecznoœci beneficjentów w aplikowaniu
i realizacji projektów, skutecznego wdra¿ania oraz zarz¹dzania Zintegro-
wanymi Inwestycjami Terytorialnymi dla miast wojewódzkich i ich
obszarów funkcjonalnych oraz efektywnego i sprawnego wykorzystania
funduszy przyznanych Polsce z bud¿etu ogólnego UE na politykê spój-
noœci, a tak¿e w konsekwencji do realizacji jednego z celów strategii
Europa 2020, tj. do zrównowa¿onego rozwoju kraju [Program Operacyjny
Pomoc Techniczna, 2015, s. 13 i nast.].
2.2. Regionalne programy operacyjne

W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 bêdzie realizowanych,
jak wspomniano, obok szeœciu programów krajowych, 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO). Realizacja tych programów ma na celu
zwiêkszenie konkurencyjnoœci regionów oraz poprawê jakoœci ¿ycia ich
mieszkañców poprzez wykorzystanie potencja³ów regionalnych i niwe-
lowanie barier rozwojowych [Rz¹d przyj¹³ dokumenty projektów…, 2014,
s. 3]. Programy regionalne bêd¹ w obecnych wieloletnich ramach finan-
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sowych finansowane z dwóch funduszy strukturalnych, tj.: Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego (EFS), a nie jak to mia³o miejsce w latach 2007–2013 tylko
z EFRR. Z pierwszego z tych funduszy przeznaczono dla województw na
lata 2014–2020 55% ogólnej kwoty przyznanej Polsce na ten fundusz
z bud¿etu ogólnego UE oraz 72% œrodków z EFS. Warto podkreœliæ, ¿e
dwufunduszowoœæ programów regionalnych stwarza mo¿liwoœæ progra-
mowania celów rozwojowych, co winno przyczyniæ siê do zwiêkszenia
komplementarnoœci i efektywnoœci interwencji. Takie podejœcie bêdzie
sprzyja³o równie¿ silniejszym powi¹zaniom i koordynacji dzia³añ podej-
mowanych w regionach przez podmioty zaanga¿owane w realizacjê pro-
gramów.

W praktyce oznacza to, ¿e województwa bêd¹ mog³y finansowaæ
z tych funduszy nie tylko, jak dotychczas, dzia³ania inwestycyjne (np.
takie, jak: budowa dróg, linii kolejowych, wodoci¹gów itp.), lecz tak¿e
projekty „miêkkie” (np.: szkolenia nauczycieli, organizowanie dodatko-
wych zajêæ dla uczniów, wspieranie osób pozostaj¹cych bez pracy lub
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym).

Zaplanowano, ¿e w latach 2014–2020 na 16 programów regionalnych
przeznaczy siê 31,2 mld euro, co stanowi 40,7% ogólnej kwoty œrodków
przyznanych dla Polski na realizacjê programów operacyjnych (tablica 3).
W poprzedniej natomiast perspektywie finansowej województwa otrzy-
ma³y 16,6 mld euro, czyli ponad 14,1 mld euro mniej œrodków ani¿eli
w latach 2014–2020. St¹d ich udzia³ w ogólnej kwocie wydatków przezna-
czonych na finansowanie polityki spójnoœci by³ równie¿ ni¿szy i wyniós³
24,7%. Liczby te œwiadcz¹ o postêpuj¹cym w Polsce procesie decentraliza-
cji zarz¹dzania pomoc¹ unijn¹ i w konsekwencji wzmacnianiu roli re-
gionów oraz zwiêkszeniu ich odpowiedzialnoœci za prowadzon¹ politykê
rozwoju6.

Podzia³ œrodków przeznaczonych w latach 2014–2020 na realizacjê
16 RPO pomiêdzy województwa uzale¿niony zosta³ od obliczonego algo-
rytmu. Przy jego ustalaniu wziêto pod uwagê m.in.: liczbê ludnoœci re-
gionu, PKB per capita w PPS dla ka¿dego z regionów, ró¿nicê pomiêdzy
PKB i si³¹ nabywcz¹ w regionie, liczon¹ per capita wzglêdem œredniej
unijnej oraz liczbê bezrobotnych [Programowanie perspektywy finansowej…,
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2014, s. 167]. Podzia³ œrodków przeznaczonych na 16 RPO pomiêdzy wo-
jewództwa w latach 2014–2020 i 2007–2013 przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Œrodki z bud¿etu ogólnego UE przeznaczone na 16 regionalnych
programów operacyjnych w latach: 2007–2013 i 2014–2020 (w mld euro, ceny
bie¿¹ce)

Województwa 2007–2013 2014–2020

dolnoœl¹skie 1,21 2,25

kujawsko-pomorskie 0,95 1,90

lubelskie 1,16 2,23

lubuskie 0,44 0,91

³ódzkie 1,00 2,25

ma³opolskie 1,29 2,88

mazowieckie 1,83 2,09

opolskie 0,43 0,94

podkarpackie 1,14 2,11

podlaskie 0,64 1,21

pomorskie 0,88 1,86

œl¹skie 1,71 3,47

œwiêtokrzyskie 0,72 1,36

warmiñsko-mazurskie 1,04 1,73

wielkopolskie 1,27 2,45

zachodniopomorskie 0,83 1,60

ogó³em 16 RPO 16,55 31,25

�ród³o: [Narodowe strategiczne ramy…, 2007, s. 122; Programowanie perspektywy finansowej…,
2014, s. 168].

Z danych zawartych w tablicy 3 wynika, ¿e w latach 2014–2020
wszystkim województwom przyznano wiêcej œrodków ani¿eli w po-
przedniej perspektywie finansowej. Dotyczy to równie¿ Mazowsza, które
jako pierwsze z polskich województw znalaz³o siê, jak wspomniano,
w grupie najbogatszych europejskich regionów. W zwi¹zku z tym podle-
ga ono mniej korzystnemu systemowi obliczania pomocy pochodz¹cej ze
œrodków przeznaczonych na finansowanie polityki regionalnej. W latach
2014–2020 najwiêcej œrodków na realizacjê RPO uzyska woj. œl¹skie
i ma³opolskie, a najmniej opolskie i lubuskie. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
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zwiêkszenie w latach 2014–2020 kwoty œrodków przeznaczonych na reali-
zacjê 16 RPO nale¿y oceniæ pozytywnie. Albowiem to nie w³adze krajowe,
ale w³adze województwa najlepiej orientuj¹ siê w potrzebach i mo¿li-
woœciach w³asnego regionu, co gwarantuje efektywne wykorzystanie
œrodków unijnych.

Uruchomienie przyznanych regionom œrodków z funduszy unijnych
w ramach RPO warunkowane jest jednak przygotowaniem przez ka¿dy
region strategii inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjali-
zacji wynika z zapisów zawartych w strategii Europa 2020. Inteligentna
specjalizacja oznacza optymalne wykorzystanie potencja³u poszczegól-
nych regionów poprzez mo¿liwie najlepsze dopasowanie kierunków ich
rozwoju do ich specyficznych warunków spo³eczno-gospodarczych.
W zwi¹zku z tym ka¿dy z regionów winien okreœliæ, w jakich bran¿ach
bêdzie siê specjalizowa³ i uj¹æ to w swojej strategii rozwoju [Regiony inteli-
gentnie wyspecjalizowane, 2012b]. Kluczowym etapem opracowania strate-
gii inteligentnej specjalizacji jest analiza mocnych i s³abych stron regionu,
infrastruktury badawczo-rozwojowej w regionie, jakoœci kapita³u ludz-
kiego, profili dzia³alnoœci przedsiêbiorców, dojrza³oœci struktur klastro-
wych oraz wielu innych czynników w celu skoncentrowania œrodków na
ograniczonej liczbie priorytetów, która zapewni mu wzrost konkurencyj-
noœci [Cieœlak-Wróblewska, 2013b]. Warto jednak podkreœliæ, ¿e inteli-
gentna specjalizacja nie powinna polegaæ tylko i wy³¹cznie na wzmoc-
nieniu tych obszarów, w zakresie których region posiada siln¹ pozycjê.
Winna ona polegaæ równie¿ na poszukiwaniu takich obszarów, które
dopiero powstaj¹, a region ma potencja³ ich rozwoju i zbudowania na tej
podstawie unikatowej specjalizacji [Regiony inteligentnie wyspecjalizowane,
2012a]. Mo¿e to byæ przyk³adowo nowa bran¿a lub inne wykorzystanie
dostêpnych zasobów. Ponadto w ramach inteligentnej specjalizacji nale¿y
nie tylko wykorzystywaæ ró¿norodnoœæ regionaln¹, lecz tak¿e stymulo-
waæ wspó³pracê wykraczaj¹c¹ poza granice regionów i krajów. Poszcze-
gólne regiony wyznaczy³y na lata 2014–2020 od dwóch do kilku inteli-
gentnych specjalizacji, w tym najczêœciej województwa wybiera³y rozwój:
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, przemys³u rolno-
-spo¿ywczego, rolnictwa ekologicznego, energetyki i przemys³u metalo-
wego7. Skoncentrowanie przez poszczególne regiony swoich ograniczo-
nych zasobów na kilku kluczowych priorytetach z pewnoœci¹ przyczyni
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siê do ich rozwoju oraz zwiêkszenia poziomu innowacyjnoœci. Koncepcja
inteligentnej specjalizacji stanowi przejaw nowego podejœcia UE do poli-
tyki wobec regionów. Zak³ada ona bowiem wiêksz¹ samodzielnoœæ regio-
nów w kreowaniu Ÿróde³ w³asnego rozwoju i zwiêkszenia samodzielno-
œci samorz¹dów za wyznaczenie priorytetów rozwojowych w regionach.

Zakoñczenie
W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 przyznano

dla Polski, pomimo zmniejszenia wydatków z bud¿etu ogólnego UE,
wiêcej œrodków na realizacjê polityki spójnoœci ani¿eli w latach 2007–
2013. W konsekwencji Polska bêdzie, jak wynika z powy¿szych rozwa-
¿añ, g³ównym beneficjentem pomocy strukturalnej UE. Je¿eli uwzglêdni
siê fundusze przyznane Polsce na Wspóln¹ Politykê Roln¹, to w sumie
w latach 2014–2020 pomoc UE dla Polski wyniesie 105,0 mld euro.

W nowych wieloletnich ramach finansowych wynegocjowane zosta³y
korzystne dla Polski ustalenia, tj.: dofinansowanie projektów inwesty-
cyjnych bêdzie wynosi³o 85%, kwalifikowalnoœæ VAT-u oraz obowi¹zy-
wanie w ca³ej nowej perspektywie zasady n+3. Tak wysokie dofinansowa-
nie projektów umo¿liwia zmniejszenie wk³adu w³asnego beneficjentów,
zaœ kwalifikowalnoœæ VAT-u wp³ywa na obni¿enie wydatków ponoszo-
nych przez beneficjentów na realizacjê projektów inwestycyjnych. Szacu-
je siê, ¿e w latach 2014–2020 oszczêdnoœci beneficjentów (tj. przedsiêbior-
ców i samorz¹dów) z tych dwóch tytu³ów wynios¹ 16 mld euro [Fundusze
europejskie…, 2014]. Zaoszczêdzone w ten sposób œrodki podmioty te bêd¹
mog³y wykorzystaæ na zwiêkszenie inwestycji. Ocenia siê, ¿e pomimo
wprowadzenia tych korzystnych rozwi¹zañ pewna czêœæ samorz¹dów
mo¿e mieæ jednak, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹, problemy ze
zgromadzeniem œrodków na wk³ad w³asny [Zdzieb³o, 2013].

Z kolei obowi¹zywanie w latach 2014–2020 zasady n+3 jest korzystne
w kontekœcie zwiêkszonej znacznie pomocy unijnej przyznanej Polsce na
politykê spójnoœci. Rozwi¹zanie to pozwala bowiem na przed³u¿enie
o trzy lata okresu wykorzystywania œrodków unijnych.

Ponadto w nowych wieloletnich ramach finansowych przewiduje
siê, jak wspomniano, wykorzystanie instrumentów zwrotnych, tj.: porê-
czeñ, po¿yczek i kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach.
Przewaga tych instrumentów nad dotacjami polega na tym, ¿e te pierw-
sze, w przeciwieñstwie do dotacji, mog¹ byæ wielokrotnie wykorzysty-
wane. Dziêki temu mo¿e z nich skorzystaæ wiêksza ani¿eli przy dotacjach
liczba przedsiêbiorstw.
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Wed³ug propozycji Komisji Europejskiej w latach 2014–2020 kraje
cz³onkowskie UE winny przeznaczyæ na pomoc zwrotn¹ 15% œrodków
uzyskanych z bud¿etu ogólnego Unii na politykê spójnoœci. Zaakcep-
towanie propozycji Komisji przez kraje cz³onkowskie UE powodowa³oby
ograniczenie w latach 2014–2020 dotacji przyznawanych przedsiêbior-
com na rzecz pomocy zwrotnej. W zwi¹zku z tym dotacje by³yby przezna-
czone tylko na wspieranie innowacyjnych projektów obarczonych du¿ym
ryzykiem, czyli takich, które z trudnoœci¹ kwalifikowa³yby siê do uzys-
kania po¿yczki. Nie powinny byæ zaœ finansowane dotacjami proste in-
westycje, czyli na przyk³ad zakup przez przedsiêbiorcê œrodków trwa-
³ych [Niklewicz, 2014].

Natomiast wed³ug szacunków MRR w obecnej perspektywie finan-
sowej przeznaczy siê na pomoc zwrotn¹ oko³o 10% œrodków przyzna-
nych z bud¿etu ogólnego UE na politykê spójnoœci. Oznacza to, ¿e w la-
tach 2014–2020 na finansowanie zwrotne zostanie przeznaczona wy¿sza
kwota œrodków ani¿eli w poprzedniej perspektywie [Zdzieb³o, 2012].
Uruchomienie tych instrumentów winno zapewniæ poprawê dostêpu do
finansowania rozwoju mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w po-
szczególnych regionach kraju.

Przyjmuje siê, ¿e wykorzystanie pomocy strukturalnej UE bêdzie
mia³o pozytywny wp³yw na kszta³towanie siê w Polsce takich podsta-
wowych wskaŸników makroekonomicznych, jak: inwestycje, zatrudnie-
nie, wydajnoœæ pracy, bezrobocie, handel zagraniczny itp. Syntetycznym
wyrazem zmian zachodz¹cych w gospodarce bêdzie natomiast przyspie-
szenie tempa wzrostu gospodarczego.

Z szacunków ekspertów Erste Group wynika, ¿e w latach 2014–2020
z tytu³u wykorzystania œrodków pomocowych tempo wzrostu PKB bê-
dzie w Polsce œrednio rocznie wy¿sze o oko³o 0,5 p.p. Konsekwencj¹
wykorzystania pomocy unijnej bêdzie tak¿e wzrost PKB na 1 mieszkañca
Polski z 66% œredniej dla UE w 2013 roku do 74–79 œredniej w 2020 roku.
Osi¹gniêcie w 2020 roku tych wskaŸników spowoduje zmniejszenie
dystansu w poziomie rozwoju dziel¹cego Polskê od „starych” krajów UE.
Ponadto zak³ada siê, ¿e w 2020 roku wszystkie gospodarstwa domowe
bêd¹ mia³y dostêp do szerokopasmowego Internetu, a odsetek osób ko-
rzystaj¹cych z Internetu w kontaktach z administracj¹ wzroœnie dwukrot-
nie [Nie chodzi o to…, 2015]. Niezale¿nie od tego oczekuje siê, ¿e w ran-
kingu konkurencyjnoœci gospodarek, który przygotowuje Œwiatowe
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Forum Ekonomiczne, Polska przesunie siê z 39 miejsca w 2010 roku na
25 miejsce w 2020 roku [Bieñkowska, 2013].

Nie mo¿na jednak pomijaæ faktu, ¿e w trakcie realizacji nowych
wieloletnich ram finansowych mo¿e wyst¹piæ szereg czynników, utrud-
niaj¹cych wykorzystanie przyznanych Polsce œrodków przeznaczonych
na realizacjê polityki spójnoœci w latach 2014–2020. W nowej perspekty-
wie finansowej przez pierwsze dwa lata zwiêkszone bêdzie bowiem,
podobnie jak w latach 2007–2008, obci¹¿enie administracji zajmuj¹cej siê
obs³ug¹ programów operacyjnych. Zgodnie bowiem z zasad¹ n+2 œrodki
unijne uzyskane na realizacjê polityki spójnoœci w latach 2007–2013 mog³y
byæ wykorzystane do koñca 2015 roku. St¹d lata 2014–2015 by³y okresem
koñczenia programów z poprzednich wieloletnich ram finansowych i ich
rozliczania, a to jest, jak wskazuj¹ doœwiadczenia, niezwykle pracoch³on-
ne, oraz rozpoczêcia realizacji nowej perspektywy.

Niepokoiæ mo¿e fakt, i¿ perspektywa finansowa na lata 2014–2020
uchwalona zosta³a bardzo póŸno, bo dopiero w grudniu 2013 roku.
Ponadto do koñca grudnia opublikowano jedynie czêœæ rozporz¹dzeñ do-
tycz¹cych zasad funkcjonowania polityki spójnoœci. Komisja Europejska
zobowi¹za³a siê przygotowaæ i opublikowaæ pozosta³e rozporz¹dzenia
do koñca pierwszego kwarta³u 2014 roku. Dopiero po opublikowaniu
unijnych rozporz¹dzeñ poszczególne kraje cz³onkowskie mog³y na ich
podstawie przygotowaæ zmiany prawne, dostosowuj¹ce ich uregulowa-
nia do zapisów prawa unijnego na kolejne wieloletnie ramy finansowe.
Wówczas bêd¹ mogli zapoznaæ siê z nimi przyszli beneficjenci pomocy
unijnej (tj. przedsiêbiorcy, jednostki samorz¹du terytorialnego) i na tej
podstawie przygotowaæ wnioski o dotacje. W zwi¹zku z tym pierwsze
konkursy o dotacje zosta³y og³oszone w Polsce pod koniec 2014 roku lub
dopiero na pocz¹tku 2015 roku, czyli z rocznym opóŸnieniem. Nie jest to
sytuacja korzystna, zw³aszcza ¿e na lata 2014–2020 przyznano Polsce
znacznie wiêcej œrodków na politykê spójnoœci ani¿eli w poprzednich
wieloletnich ramach finansowych. Jest te¿ wielce prawdopodobne, ¿e po raz
ostatni przyznano Polsce z bud¿etu ogólnego UE œrodki stanowi¹ce od-
powiednik Planu Marshalla [Or³owski, 2014]. Po roku 2020 tak korzystna
sytuacja z pewnoœci¹ nie powtórzy siê. Wynika to z kilku wzglêdów.

Trudno obecnie przewidzieæ, jakie skutki dla Polski i pozosta³ych
krajów UE spowoduje wyst¹pienie Wielkiej Brytanii z tej organizacji.
Niezale¿nie od tego rodzi siê pytanie o przysz³oœæ bud¿etu ogólnego UE.
Wielce niepokoj¹ca wydaje siê bowiem zg³oszona przez „stare” kraje UE
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propozycja przygotowania po 2020 roku dwóch odrêbnych bud¿etów:
jednego dla krajów strefy euro i drugiego dla pozosta³ych krajów
[Kawecka-Wyrzykowska, 2015]. Nie sprecyzowano jednak jak dotych-
czas, z jakich Ÿróde³ tworzone by³yby dochody bud¿etowe w przypadku
obu tych bud¿etów. Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e uwzglêdnienie
powy¿szej propozycji wi¹za³oby siê ze znacznym zmniejszeniem kwoty
dotychczasowej pomocy udzielanej z bud¿etu ogólnego UE biedniejszym
krajom cz³onkowskim, w tym i dla Polski, jeœli w dalszym ci¹gu pozosta-
wa³aby ona poza stref¹ euro.

Nie mo¿na te¿ pomijaæ faktu, ¿e w trakcie realizacji nowej
perspektywy mo¿e wyst¹piæ szereg czynników, które mog¹ utrudniæ
wykorzystanie przyznanych Polsce œrodków przeznaczonych na reali-
zacjê polityki spójnoœci w latach 2014–2020. Nie sposób bowiem obecnie
przewidzieæ, jak d³ugo potrwa kryzys ukraiñski, jaki bêdzie jego dalszy
przebieg oraz jaki bêdzie mia³ wp³yw na polsk¹ gospodarkê i w kon-
sekwencji wykorzystanie przez przedsiêbiorców i jednostki samorz¹du
terytorialnego œrodków unijnych przyznanych Polsce na realizacjê w la-
tach 2014–2020 polityki spójnoœci8. Trudno jest tak¿e oceniæ, jaki wp³yw
na absorpcjê œrodków unijnych w latach 2014–2020 bêdzie mia³a pro-
wadzona przez obecny rz¹d polityka gospodarcza.

Bior¹c pod uwagê przytoczone wy¿ej wzglêdy, w obecnych wielo-
letnich ramach finansowych z punktu widzenia Polski istotnym proble-
mem bêdzie nie tylko jak najpe³niejsze wykorzystanie w latach 2014–2020
przyznanych œrodków z bud¿etu ogólnego na finansowanie polityki spój-
noœci, lecz przede wszystkim ustalenie takich kierunków wydatkowania
tych œrodków, aby po zakoñczeniu obecnej perspektywy finansowej Pol-
ska mog³a dynamicznie rozwijaæ siê bez pomocy unijnej. Jednoczeœnie
warto podkreœliæ, ¿e efektywne wykorzystanie przyznanych Polsce na
lata 2014–2020 œrodków z bud¿etu UE stwarza szansê, jak wykazuj¹ do-
œwiadczenia z poprzedniej perspektywy, przyspieszenia wzrostu gospo-
darczego, zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarki i w konsekwencji
dalszego ograniczenia dystansu w poziomie rozwoju gospodarczego
i spo³ecznego dziel¹cego Polskê od „starych” krajów UE.
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Streszczenie
W Polsce na kszta³t polityki spójnoœci w latach 2014–2020 wywar³a wp³yw,

zatwierdzona w 2010 roku przez Radê Europejsk¹, strategia Europa 2020, obej-
muj¹ca trzy g³ówne priorytety, tj. rozwój inteligentny, zrównowa¿ony i sprzyja-
j¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu. W latach 2014–2020 g³ównym beneficjentem pomo-
cy strukturalnej z bud¿etu ogólnego UE bêdzie Polska. Podstawowymi Ÿród³ami
finansowania tej pomocy bêd¹ fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego i Europejski Fundusz Spo³eczny) oraz Fundusz Spójnoœci.
Przyznane dla Polski œrodki pomocowe zostan¹ wykorzystane na realizacjê szeœ-
ciu krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programów
europejskiej wspó³pracy terytorialnej.

Wiele wskazuje na to, ¿e po raz ostatni przyznano Polsce z bud¿etu ogól-
nego UE œrodki stanowi¹ce odpowiednik Planu Marshalla. St¹d w wieloletnich
ramach finansowych na lata 2014–2020 istotne bêdzie dla Polski, nie tylko jak
najpe³niejsze wykorzystanie w latach 2014–2020 przyznanych œrodków z bud-
¿etu ogólnego na finansowanie polityki spójnoœci, lecz przede wszystkim ustale-
nie takich kierunków wydatkowania tych œrodków, aby po zakoñczeniu obec-
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nych wieloletnich ram finansowych Polska mog³a dynamicznie rozwijaæ siê bez
pomocy unijnej.

Zak³ada siê, ¿e efektywne wykorzystanie przyznanych Polsce na lata
2014–2020 œrodków z bud¿etu UE stwarza szansê, jak wykazuj¹ doœwiadczenia
z poprzednich wieloletnich ram finansowych, przyspieszenia wzrostu gospodar-
czego, zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarki i w konsekwencji ograniczenia
dystansu w poziomie rozwoju gospodarczego i spo³ecznego dziel¹cego Polskê
od „starych” krajów UE.

S³owa kluczowe
Polska, strategia Europa 2020, polityka spójnoœci UE, reforma, fundusze struktu-
ralne, Fundusz Spójnoœci, programy operacyjne

The influence of the Europe 2020 strategy on the cohesion policy
in Poland in the multiannual financial framework 2014–2020 (Summary)

The cohesion policy in Poland in the period from 2014 to 2020 has been
shaped mostly by the Europe 2020 strategy, adopted by the European Council
in 2010, and defining three key priorities, i.e. smart growth, sustainable growth
and inclusive growth. In the 2014–2020 period, Poland will be the largest benefi-
ciary of structural support from the EU budget. The main financing sources of this
support are structural funds (i.e. the European Regional Development Fund and
the European Social Fund) and the Cohesion Fund. Allocations from these Funds
will be used for implementation of six national and sixteen regional operational
programs as well as European territorial cooperation programs.

There are several indications that this is the last time that Poland received
the support from the EU budget comparable to that provided by the Marshall
plan. Consequently, in the multiannual financial framework 2014–2020 the most
important task for Poland will not be ensuring the disbursement of all allocated
funding, but creating and supporting projects which after the completion of the
current multiannual financial framework ensure a continuous dynamic growth in
Poland without the EU support of current magnitude.

It can be assumed that proper investment of funding allocated to Poland in
the EU budget for the 2014–2020 period gives an opportunity, as indicated by the
experiences from previous multiannual financial frameworks, to accelerate the
economic growth, to improve economic competitiveness and consequently to re-
duce the difference in the economic and social development levels between Po-
land and the “old” EU member states.

Keywords
Poland, the Europe 2020 strategy, cohesion policy of the EU, reform, structural
funds, Cohesion Fund, operational programs
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Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska
notowañ krzy¿owych – przegl¹d badañ

Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowañ krzy¿owych…

Wstêp
W gospodarce ery globalizacji coraz wiêcej przedsiêbiorstw operuje

na szerok¹ skalê, czêsto bêd¹c obecnymi ze swoimi produktami lub us³u-
gami na wielu rynkach œwiata. W pewnym momencie napotykaj¹ one na
koniecznoœæ podjêcia decyzji o tym, czy nie warto by³oby poszukaæ dal-
szych Ÿróde³ kapita³u na ich dzia³alnoœæ poza granicami w³asnego kraju.
Wprowadzenie papierów wartoœciowych danej spó³ki do obrotu i obec-
noœæ dodatkowo na zagranicznym rynku kapita³owym nosi nazwê no-
towania krzy¿owego (cross listing – CL). Uwarunkowania takiego postê-
powania i motywacja dotycz¹ca konkretnej lokalizacji nowej emisji mog¹
jednak wybiegaæ daleko poza chêæ zdobycia t¹ drog¹ nowych œrodków na
rozwój. Na ten temat wypowiada³o siê w swoich teoriach wielu badaczy
ju¿ od lat 70. XX wieku. Próbowano je równie¿ potwierdzaæ w wielu
badaniach empirycznych.

Poza dwiema klasycznymi teoriami odnosz¹cymi siê do przyczyn
obecnoœci spó³ek na zagranicznym rynku kapita³owym (teoria segmen-
tacji rynku – Market Segmentation Theory oraz teoria p³ynnoœci – Liquidity
Theory) istnieje grupa teorii opartych na informacji. Podczas gdy klasycz-
ne podejœcie do wyceny akcji zak³ada doskona³y i nieograniczony dostêp
do informacji, to – nawet we wspó³czesnej rzeczywistoœci – brak dostêpu
do pe³nej informacji bywa chlebem powszednim dla potencjalnych inwe-
storów i wp³ywaæ mo¿e na decyzjê o CL. Decyzja taka mo¿e byæ pomocna
w przezwyciê¿eniu asymetrii w przep³ywie informacji i w poprawie kul-
tury informacyjnej dotycz¹cej danej spó³ki. Wsparciem mog¹ s³u¿yæ trzy
ró¿ne teorie: rozpoznawalnoœci przez inwestora, ujawniania informacji
i wiêzi prawnej. Zak³adaj¹ one, ¿e CL odpowiednio: zwiêksza œwiado-
moœæ istnienia spó³ki wœród zagranicznych inwestorów, redukuje ich
koszt informacji oraz poprawia ochronê ich interesów. Drugi nurt w za-
kresie teorii opartych na informacji reprezentowany jest przez teorie
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preferencji bliskoœci oraz strategii biznesu. Wyp³ywa on z za³o¿eñ, ¿e
postêpowanie spó³ki w zakresie CL mo¿e byæ odbiciem typowych kie-
runków przep³ywu informacji i objawiaæ siê debiutowaniem na rynkach
znajomych ju¿ inwestorom oraz zgodnych z kierunkami globalnej stra-
tegii spó³ki [Dodd, 2013, s. 84].

Niniejszy artyku³ ma na celu przegl¹d tej czêœci teorii opisuj¹cych
przyczyny i skutki CL, która zwi¹zana jest z szeroko pojêtym prze-
p³ywem i przetwarzaniem informacji. Ponadto zaprezentowane zostan¹
wyniki niektórych badañ empirycznych weryfikuj¹cych za³o¿enia przed-
stawionych teorii. W opracowaniu zastosowano metodê analizy i krytyki
piœmiennictwa.

1. Teoria rozpoznawalnoœci przez inwestora
(Investor Recognition Theory)

R. C. Merton [1987, s. 483–510] stworzy³ model równowagi rynku ka-
pita³owego znosz¹cy za³o¿enie o pe³nej dostêpnoœci do informacji o no-
towanych na rynku papierach wartoœciowych. W zwi¹zku z tym inwes-
torzy nie mog¹ stosowaæ pe³nej dywersyfikacji portfela umo¿liwiaj¹cej
redukcjê ryzyka specyficznego spó³ki (pomijanego w modelu CAPM z ra-
cji jego za³o¿enia o pe³nej dostêpnoœci do danych). Wed³ug Mertona stopy
zwrotu uwzglêdniaj¹ zatem – poza ryzykiem rynkowym – koszty nie-
pe³nej informacji. Stopa zwrotu wzrasta wprost proporcjonalnie do ryzy-
ka specyficznego dla spó³ki. Powiêkszenie bazy inwestorów (okreœlanej
tu jako „stopieñ rozpoznawalnoœci przez inwestora”) powinno zatem
spowodowaæ tym wiêkszy wzrost korzyœci dla spó³ki, im mniej by³a ona
wczeœniej przez nich rozpoznawalna. Bardzo korzystne dla wyceny ta-
kich spó³ek bêdzie wiêc poszerzenie bazy inwestorów na przyk³ad po-
przez CL, st¹d sukces takich dzia³añ mo¿e byæ mierzony przez zwiêkszenie
udzia³u zagranicznych akcjonariuszy w strukturze kapita³u przedsiê-
biorstwa. Potwierdzaj¹ to liczne dowody empiryczne wskazuj¹ce na to,
¿e inwestorzy przedk³adaj¹ nabywanie akcji firm zagranicznych, które s¹
obecne na ich rynku, ponad bezpoœrednie inwestowanie na rynkach ob-
cych [np. Aggarwal i inni, 2005, s. 2941–2942; Ferreira, Matos, 2008, s. 523;
Ammer i inni, 2012, s. 1135]. Innym sposobem stwierdzenia rozpoznawal-
noœci papieru wartoœciowego przez inwestora mo¿e byæ pomiar stopnia
œwiadomoœci istnienia spó³ki wœród inwestorów. Œwiadomoœæ ta jest bu-
dowana przez rozpowszechnianie informacji o spó³ce przez lokalne me-
dia i analityków finansowych w kraju inwestora, a debiut na rynku kapi-
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ta³owym danego pañstwa mo¿e byæ wydarzeniem, które przyci¹gnie
uwagê tych grup. Zaistnienie takiego zjawiska potwierdzi³y m.in. bada-
nia CL na rynku amerykañskim [Lang i inni, 2003, s. 341–342; Lee, Valero,
2010, s. 195] i brytyjskim [Abdallah, 2008, s. 301–303].

Teoria ta zak³ada równie¿, ¿e wzrost rozpoznawalnoœci spó³ki wœród
inwestorów po notowaniu krzy¿owym prowadzi do podwy¿szenia war-
toœci rynkowej danego papieru wartoœciowego [Merton, 1987]. Potwier-
dzi³y to badania na zagranicznych spó³kach notowanych w USA [np.
Foerster, Karolyi, 1999, s. 1010; Lang i inni, 2003, s. 342; King, Segal, 2009,
s. 2418–2419]. Okazuje siê, ¿e czynnik ten by³ równie¿ jedn¹ z najwa¿niej-
szych przyczyn d³ugookresowego sukcesu spó³ek europejskich na rynku
amerykañskim [Bancel i inni, 2009, s. 920].

2. Teoria ujawniania informacji (Information Disclosure Theory)
Teoria ta zak³ada, ¿e CL wi¹¿e siê z obowi¹zkiem ujawniania na ryn-

ku docelowym dodatkowych – w porównaniu do wymaganych na rynku
macierzystym – informacji o spó³ce, co zmniejsza asymetriê informacji
wœród ró¿nych grup inwestorów oraz przewagê informacyjn¹ mened¿e-
rów spó³ki nad inwestorami. Doprowadza tym samym do zmniejszenia
kosztów informacji dla inwestorów, kolejno zaœ – ca³oœci kosztów kapi-
ta³u w spó³ce [Diamond, Verrecchia, 1991, s. 1348–1349; Easley, O’Hara,
2004, s. 1578]. Przyczyny dobrowolnego wyboru przez spó³ki debiutów
na rynkach o wy¿szych standardach przejrzystoœci w porównaniu z ryn-
kiem macierzystym próbowa³ ustaliæ w swoim modelu teoretycznym
Fuerst [1998, s. 19–20], stwierdzaj¹c, ¿e takim postêpowaniem mened¿e-
rowie przekazuj¹ rynkowi sygna³ o wysokiej jakoœci i korzystnych per-
spektywach spó³ki. Model Huddarta [Huddart i inni, 1999, s. 260–261]
sugeruje w zwi¹zku z tym, ¿e gie³dy papierów wartoœciowych uczestni-
cz¹ w „wyœcigu na szczyt” (race to the top), zwiêkszaj¹c wymagania w za-
kresie przejrzystoœci ujawniania informacji, rywalizuj¹c w ten sposób
o zwiêkszenie wolumenu obrotów. W poszukiwaniu p³ynnoœci w handlu
akcjami notowanymi krzy¿owo wybierane s¹ rynki o najwiêkszych wy-
maganiach przejrzystoœci, powoduj¹cych zmniejszenie przewagi inside-
rów w zakresie informacji. W ten sposób na najbardziej wymagaj¹cych
rynkach docelowych po³¹czenie niskiego kosztu informacji dla inwesto-
rów z wysok¹ p³ynnoœci¹ tworzy œrodowisko sprzyjaj¹ce debiutom akcji
z krajów o ni¿szych standardach informacyjnych. Og³oszenie decyzji
o wejœciu na takie rynki powoduje zwy¿kê wartoœci akcji na rynku
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macierzystym [Chemmanur, Fulghieri, 2006, s. 480–483]. Utrata prywat-
nych korzyœci kontroli (private benefits of control) po CL jest przy tym
kompensowana przez wzrost wartoœci akcji [Amira, Muzere, 2011,
s. 2369]. Blass i Yafeh [2001, s. 570] potwierdzili to na przyk³adzie izrael-
skich spó³ek wchodz¹cych na rynek amerykañski.

Nie brakuje jednak empirycznych dowodów przeciwnych teorii
ujawniania informacji. Ju¿ na pocz¹tku lat 90. XX wieku Saudagaran
i Biddle [1992, s. 140–141] stwierdzili, ¿e spó³ki mog¹ nie preferowaæ de-
biutowania w krajach o wy¿szych standardach przejrzystoœci z uwagi na
znaczne koszty dla spó³ki wynikaj¹ce z poszerzenia dostêpnoœci infor-
macji. Zosta³o to potwierdzone przez póŸniejsze badania [np. Pagano
i inni, 2001, s. 781].

Wiele badañ dotycz¹cych CL na rynku amerykañskim potwierdza
inne za³o¿enie IDT – o poprawie otoczenia informacyjnego akcji w na-
stêpstwie CL. Wyraziæ to siê mo¿e wy¿szym poziomem przejrzystoœci dla
spó³ek po wejœciu na rynek amerykañski [Khanna i inni, 2004, s. 503], co
skutkuje m.in.:
1) silniejsz¹ reakcj¹ rynku na og³oszenie wyników takich spó³ek oraz

zwiêkszeniem zmiennoœci zwrotów z ich akcji [Bailey i inni, 2006,
s. 208–209];

2) zmianami w zakresie informatywnoœci ceny (price informativeness)
mierzonej wariancj¹ specyficznej dla spó³ki stopy zwrotu [Fernandes,
Ferreira, 2008, s. 242; Foucault, Frèsard, 2012, s. 3343–3345], w przy-
padku spó³ek z rynków rozwiniêtych – wzrostem tej informatyw-
noœci, a w przypadku spó³ek z rynków wschodz¹cych – jej spadkiem
[Fernandes, Ferreira, 2008, s. 242];

3) zmianami w zakresie p³ynnoœci akcji, np. odnotowano istotnie wy¿szy
wzrost obrotu po wejœciu na rynki regulowane (wymagaj¹ce wiêksze-
go poziomu jawnoœci informacji) w porównaniu do rynków nieregu-
lowanych [Abdallah i inni, 2011, s. 614–615], tak¿e p³ynnoœæ wyra¿ona
czêstotliwoœci¹ zerowych zwrotów (frequency of zero returns) i zredu-
kowaniem rozpiêtoœci ceny danego papieru wartoœciowego (bid-ask
spread – BAS) zwiêksza³a siê wy³¹cznie w przypadku obowi¹zku
ujawniania dodatkowych informacji [Lang i inni, 2012, s. 735–747];

4) popraw¹ wyceny przez rynek o wy¿szych wymaganiach w zakresie
ujawniania informacji [m.in. Chemmanur, Fulghieri, 2006, s. 483; Ami-
ra, Muzere, 2011, s. 2369].
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Ostatni¹ z wy¿ej wymienionych zale¿noœci potwierdza równie¿ ba-
danie wyceny na rynku londyñskim [Bris i inni, 2012, s. 219], wykazuj¹ce
istotnoœæ dodatnich nadzwyczajnych stóp zwrotu (positive abnormal re-
turns) spó³ek wchodz¹cych na regulowany rynek londyñski (LSE) przy
braku takiej istotnoœci dla spó³ek rozpoczynaj¹cych notowania na rynku
SEAQ (rynek mniej p³ynnych akcji z londyñskiego AIM, z mniejszymi
wymaganiami w zakresie ujawniania informacji).

3. Teoria (hipoteza) wiêzi prawnej (Legal Bonding Hypothesis)
Hipoteza ta, sformu³owana przez Coffee’go [1999] i Stulza [1999],

stwierdza, ¿e firmy z krajów o ni¿szych standardach prawnych i regula-
cyjnych, emituj¹ce akcje na rynku w krajach o wy¿szych standardach,
maj¹ tendencjê do przestrzegania wy¿szych standardów ³adu korpora-
cyjnego, w przeciwieñstwie do firm, które s¹ obecne tylko na rynku
krajowym.

Wprowadzenie firmy do systemu obrotu w kraju z wy¿szymi stan-
dardami ³adu korporacyjnego powoduje wzrost poziomu ochrony inwe-
stora [Reese, Weisbach, 2002, s. 101–102] oraz sprawia, ¿e zaczyna ona byæ
przedmiotem zainteresowania lokalnych instytucji nadzoruj¹cych rynek
kapita³owy. Wymaga to od emitenta spe³nienia restrykcyjnych wymagañ
dla obrotu zorganizowanego i bardziej rygorystycznych regulacji doty-
cz¹cych obrotu papierami wartoœciowymi. Szersze obowi¹zki informa-
cyjne i wymóg niezale¿nego audytu sprawozdañ rocznych i œródrocz-
nych zwiêksza przejrzystoœæ przedsiêbiorstwa, poszerza siê równie¿
grupa analityków, którzy monitoruj¹ sytuacjê emitenta [Ferris i inni, 2009,
s. 347–348]. Tu zauwa¿yæ mo¿na du¿y stopieñ podobieñstwa do za³o¿eñ
wczeœniej omawianej teorii ujawniania informacji.

Jak wskaza³ póŸniej sam Coffee [2002, s. 1829], nie wszystkie firmy,
które maj¹ potencja³ wprowadzenia swoich akcji do obrotu za granic¹,
korzystaj¹ z tej okazji. Jest to szczególnie istotne w przypadku spó³ek zdo-
minowanych przez jednego udzia³owca, poniewa¿ powoduje koszty do-
stosowania do wy¿szych standardów i zmusza do rezygnacji przez
akcjonariusza dominuj¹cego z prywatnych korzyœci z kontroli nad spó³k¹
na rzecz wiêkszej ochrony praw akcjonariuszy mniejszoœciowych. Z dru-
giej strony dostêp do rozwiniêtych rynków zagranicznych umo¿liwia
pozyskanie znacznych kwot kapita³u, a poprawa standardów ³adu kor-
poracyjnego znacznie zmniejsza ryzyko zwi¹zane z inwestowaniem
w akcje, co skutkuje ni¿szym kosztem kapita³u oraz wzrostem wartoœci
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rynkowej spó³ki. Decyzja o CL wi¹¿e siê zatem z wyborem pomiêdzy
potencjalnymi korzyœciami a du¿ym zakresem w³adzy dominuj¹cego
w³aœciciela [Coffee, 2002, s. 1829–1830]

Hipoteza wiêzi prawnej zosta³a potwierdzona przez niektórych ba-
daczy [np. Doidge i inni, 2004; Ferris i inni, 2009; Lel, Miller, 2008 – szerzej
por. Golec, Gabriel, 2016], choæ nie brakuje równie¿ – potwierdzonych
badaniami – g³osów jej siê sprzeciwiaj¹cych [Licht, 2003; Bancel, Mittoo,
2001; King, Segal, 2004; Jordan, 2006; Moore i inni, 2012 – szerzej por. Go-
lec, Gabriel, 2016] lub sugeruj¹cych jej funkcjonowanie tylko na nie-
których rynkach – np. CL w USA i Wielkiej Brytanii skutkowa³o popraw¹
standardów ³adu korporacyjnego, przek³adaj¹c¹ siê na wzrost wartoœci
firmy, CL na rynkach kontynentalnej Europy i Japonii nie powodowa³o
takiego efektu [Rosenboom, van Dijk, 2009, s. 1907]. Mo¿na zatem stwier-
dziæ, ¿e w wielu przypadkach nie zachodzi zale¿noœæ miêdzy wejœciem na
rynki o wy¿szych standardach nadzoru korporacyjnego a popraw¹ ich
wyceny. Dochodzi czêsto tylko do efektu poprawy reputacji na skutek
CL, co zgodne jest z koncepcj¹ wiêzi reputacyjnej (reputational bonding)
przedstawion¹ wczeœniej przez Siegela [Siegel, 2005, s. 356–357]. Z drugiej
strony np. chiñskie firmy ciesz¹ce siê ju¿ dobr¹ reputacj¹ i osi¹gaj¹ce
najlepsze wyniki nie wi¹¿¹ jednak nadziei na jej dalsze podwy¿szenie
przez notowanie krzy¿owe i preferuj¹ pozostanie na lokalnym rynku ka-
pita³owym [Liu i inni, 2015, s. 40–43].

Interesuj¹ce zjawisko na rynku CL w USA sygnalizuj¹ tamtejsi bada-
cze [Liao, Ferris, 2015, s. 1276], którzy wykazali, ¿e konkurencyjne firmy
z pañstwa macierzystego poprawi³y jakoœæ nadzoru, naœladuj¹c swoich
rywali wchodz¹cych na bardziej wymagaj¹cy rynek amerykañski. Zasto-
sowano tu poœredni¹ metodê pomiaru jakoœci nadzoru korporacyjnego
(zmiany w kszta³towaniu wyniku finansowego – earnings management)1.
Badanie przeprowadzono w okresie 3 lat od CL, najsilniejszy wp³yw
odnotowano w roku CL, ulega³ on póŸniej stopniowemu os³abieniu.
Badacze z Ameryki £aciñskiej zidentyfikowali podobny „efekt uboczny”
u lokalnych konkurentów w przypadku CL przeprowadzanych przez
tamtejsze firmy w USA [Silva i inni, 2015, s. 16–17]. Tak¿e w przypadku
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zagranicznych notowañ, które nie by³y poprzedzone debiutami na rodzi-
mym rynku (foreign IPO), odnotowaæ mo¿na pozytywny wp³yw efektu
wiêzi prawnej [Golec, Gabriel, 2014; 2016].

Powa¿nym zjawiskiem zaprzeczaj¹cym funkcjonowaniu wiêzi praw-
nej w praktyce by³a reakcja rynku na wprowadzenie SOX (Sarbanes Oxley
Act) w USA. Zwiêkszenie wymogów w zakresie ³adu korporacyjnego
przez tê ustawê spowodowa³o m.in. masowy odp³yw zagranicznych spó-
³ek z amerykañskich parkietów po 2002 roku [Fernandes i inni, 2010,
s. 144–145].

Obecny jest tak¿e nurt podwa¿ania hipotezy wiêzi prawnej za pomo-
c¹ wyników badañ identyfikuj¹cych zjawisko odwrotne – wystêpuj¹ce
w przypadku pewnych grup przedsiêbiorstw, które chêtnie lokuj¹ emisje
w krajach o ni¿szym standardzie ³adu korporacyjnego. Zjawisko takie
okreœlane jest mianem reverse cross-listing [Howson, Khanna, 2014]. Przy-
k³ad jego wystêpowania wœród firm rodzinnych identyfikuj¹ np. autorzy
koreañscy [Chung i inni, 2015, s. 325]. Po zbadaniu przypadków CL z 28
krajów macierzystych na 9 rynków docelowych (z okresu 1994–2008)
wskazuj¹ oni na wystêpowanie tendencji do wchodzenia na rynki mniej
chroni¹ce inwestorów ni¿ rynek macierzysty dla zachowania prywatnych
korzyœci kontroli rodziny nad spó³k¹. Podobna tendencja w odniesieniu
do mened¿erów ma równie¿ miejsce przy reinkorporacji przedsiêbior-
stwa w innym kraju – w sytuacji gdy decyzja w tym zakresie pozostaje
w ich wy³¹cznej gestii [Fluck, Mayer, 2005, s. 373–374].

4. Teoria preferencji bliskoœci (Proximity Preference Theory)
i teoria strategii biznesowej (Business Strategy Theory)

Wy¿ej wspomniane teorie CL wskazywa³y na plasowanie przez
spó³ki notowañ na obcych rynkach ró¿ni¹cych siê od rynku macierzyste-
go m.in. p³ynnoœci¹, liczb¹ inwestorów, otoczeniem informacyjnym czy
stopniem ochrony inwestorów. Nie wyjaœnia to jednak obecnej na ryn-
kach kapita³owych tendencji do grupowania siê notowañ zagranicznych
wed³ug okreœlonego klucza regionalnego. Tak jest np. w przypadku
spó³ek z obu Ameryk notowanych w USA. Podobne relacje wystêpuj¹ na
linii Irlandia–Wielka Brytania i Nowa Zelandia–Australia [Sarkissian,
Schill, 2004, 2012]. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e im obcy rynek jest bli¿szy danej
spó³ce – np. w aspekcie geograficznym, ekonomicznym, kulturowym –
tym bardziej prawdopodobne jest jej wejœcie na taki rynek. Zagraniczni
inwestorzy bêd¹ bardziej sk³onni inwestowaæ w spó³ki sobie znane lub
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pochodz¹ce ze znanego im regionu, czego œwiadome s¹ spó³ki pragn¹ce
pozyskaæ kapita³ za granic¹ przy wyborze rynku docelowego. Mo¿na te¿
za³o¿yæ, ¿e inwestorzy bêd¹ preferowaæ bli¿sz¹ kulturowo spó³kê jako
stwarzaj¹c¹ perspektywy lepszej wspó³pracy miêdzy mened¿erami
i akcjonariuszami, co zwiêkszy jeszcze bardziej mo¿liwoœci poszerzenia
bazy inwestorów, umo¿liwiaj¹c maksymalizacjê korzyœci wynikaj¹cych
z CL [Dodd i inni, 2015]. St¹d te¿ du¿e koncerny, obecne ze swoimi
produktami na wielu rynkach, s¹ ³atwiej rozpoznawalne i wiêksza czêœæ
œwiata staje siê dla nich „bliskim”, przyjaznym miejscem do zagranicz-
nego debiutu [Pagano i inni, 2002, s. 2685].

Zbadany zosta³ równie¿ wp³yw bliskoœci kraju macierzystego i kraju
docelowego notowania na wycenê akcji (który ma byæ tym bardziej ko-
rzystny, im bliskoœæ jest wiêksza – odwrotnie ni¿ np. w teorii rozpo-
znawalnoœci przez inwestora). Salva i Frèsard [2012, s. 31] odnotowali
14-procentow¹ ró¿nicê na niekorzyœæ w wycenie rynkowej zagranicznych
spó³ek notowanych w USA w porównaniu do podobnych amerykañskich
spó³ek. Ró¿nica ta znika³a w przypadku, gdy spó³ki te by³y rozpozna-
walne dla inwestorów amerykañskich. Sarkissian i Schill [2009,
s. 408–409] nie byli natomiast w stanie udowodniæ zwi¹zku miêdzy blis-
koœci¹ kraju pochodzenia spó³ki i kraju pozyskiwania przez ni¹ kapita³u
a ró¿nic¹ w jej wycenie w przypadku CL.

Dodd i Frijns [2015, s. 165–166] równie¿ zwracaj¹ uwagê na to, ¿e
d¹¿enie inwestorów do alokowania œrodków na „znajomych” rynkach
jest powielana przez mened¿erów w ich decyzjach o CL i mo¿e byæ kon-
sekwencj¹ tej samej tendencji behawioralnej. Potwierdzi³y to wyniki ich
badañ na 2693 przypadkach CL z 42 rynków macierzystych na 32 rynki
docelowe.

Literatura dotycz¹ca uwarunkowañ decyzji o CL [Pagano i inni,
2002; King, Mittoo, 2007] oraz ankiety przeprowadzane wœród mene-
d¿erów [np. Fanto, Karmel, 1997; Bancel, Mittoo, 2001, 2009] wskazuj¹ na
fakt, ¿e wejœcie na obcy rynek podyktowane jest czêsto chêci¹ dope³nienia
w ten sposób obrazu biznesowej strategii globalnej realizowanej przez
przedsiêbiorstwo. Mo¿e to siê wi¹zaæ z ró¿nymi motywami – np. chêci¹
pokazania miêdzynarodowego charakteru spó³ki [Bancel, Mittoo, 2001,
s. 233–234], dopasowania struktury narodowej jej inwestorów do obsza-
rów dzia³ania, ekspansji na œwiatowych rynkach, bycia konkurencyjnym
poprzez obecnoœæ na rynkach znacz¹cych dla danej bran¿y [Pagano i inni,
2001, s. 781; 2002, s. 2684–2687; Mittoo, 2003, s. 1658–1659]. Dodd i Louca
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[2012, s. 72–83] wskazuj¹ dodatkowo na fakt, ¿e niektóre bran¿e mog¹ byæ
lepiej rozumiane na obcych rynkach ni¿ inne, co udowadniaj¹ istotnie
wy¿szymi – w porównaniu z innymi bran¿ami – dodatnimi nadzwyczaj-
nymi stopami zwrotu w okresie przed i po CL na rynku amerykañskim
osi¹ganymi przez zagraniczne spó³ki z bran¿: surowców naturalnych,
produkcyjnej oraz wysokich technologii.

Decyzje o CL s¹ podejmowane przez spó³ki równie¿ w przypadku
zamiaru ekspansji poprzez fuzje lub przejêcia na rynku docelowym – emi-
sja dostarcza im wówczas waluty do dokonania przejêcia [Tolmunen,
Torstila, 2005, s. 139; Tagliavini, 2008, s. 279] i uzyskania korzystniejszej
ceny przez zap³atê papierami wartoœciowymi notowanymi na miejscu
[Burns, 2004, s. 22–23].

Zakoñczenie
Niektóre teorie informacyjne wydaj¹ siê dostarczaæ dobre uzasadnie-

nie dla podjêcia przez spó³kê decyzji o emisji papierów wartoœciowych na
rynkach zagranicznych. Badania potwierdzi³y na przyk³ad za³o¿enie, ¿e
rozpoznawalnoœæ papieru wartoœciowego przez inwestora poprawia siê
dziêki CL, co powoduje wzrost wartoœci spó³ki. W badaniach mo¿na tak-
¿e znaleŸæ empiryczne wsparcie teorii ujawniania informacji, które po-
twierdza fakt poprawy otoczenia informacyjnego oraz wzrostu p³ynnoœci
i wyceny akcji dziêki koniecznoœci upublicznienia dodatkowych infor-
macji przy okazji CL. Z kolei hipoteza wiêzi prawnej zosta³a przez nie-
których badaczy empirycznie potwierdzona, ale równie¿ podwa¿ona
b¹dŸ ograniczona czy te¿ zmodyfikowana w œwietle wyników du¿ej czê-
œci wspó³czesnych badañ. W przypadku pozosta³ych dwóch teorii wiêk-
szoœæ badañ wydaje siê empirycznie potwierdzaæ za³o¿enia o preferencji
bliskoœci geograficznej, kulturowej oraz o realizacji strategii ekspansji na
rynki œwiatowe na wspó³czesnym rynku CL.

Same notowania krzy¿owe s¹ równie¿ bardzo interesuj¹cym tema-
tem badañ i na pewno pozostan¹ takim w przysz³oœci w wielu aspektach –
np. emisja papierów spó³ki na rynku zagranicznym poza jej wiedz¹ (mo¿-
liwa np. w przypadku najni¿szej klasy ADR-ów – American Deposit Re-
ceipts), czy te¿ w kontekœcie wp³ywu CL na CSR (spo³eczn¹ odpowiedzial-
noœæ biznesu – Corporate Social Responsibility) [Del Bosco, Misani, 2015].

Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowañ krzy¿owych… 81



Literatura
1. Abdallah A. A. (2008), Do regulations matter? The effects of cross-listing on

analysts’ coverage and forecast errors: a comparative analysis, „Review
of Accounting and Finance”, Vol. 7, No. 3.

2. Abdallah A. A., Abdallah W., Saad M. (2011), The effect of cross-listing
on trading volume: reducing segmentation versus signaling investor protec-
tion, „Journal of Financial Research”, Vol. 34, No. 4.

3. Aggarwal R., Klapper L., Wysocki P. D. (2005), Portfolio preferences
of foreign institutional investors, „Journal of Banking and Finance”,
Vol. 29, No. 12.

4. Amira K., Muzere M. L. (2011), Competition among stock exchanges for
equity, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 35, No. 9.

5. Ammer J., Holland S. B., Smith D. C., Warnock F. E. (2012), US Interna-
tional equity investment, „Journal of Accounting Research”, Vol. 50,
No. 5.

6. Bailey W., Karolyi G. A., Salva, C. (2006), The economic consequences
of increased disclosure: evidence from international cross-listings, „Journal
of Financial Economics”, Vol. 81, No. 1.

7. Bancel F., Mittoo U. R. (2001), European managerial perceptions of the net
benefits of foreign stock listings, „European Financial Management”,
Vol. 7, No. 2.

8. Bancel F., Mittoo U. R. (2009), Why do European firms go public?, „Euro-
pean Financial Management”, Vol. 15, No. 4.

9. Bancel F., Kalimipalli M., Mittoo U. R. (2009), Cross-listing and the
long-term performance of ADRs: revisiting European evidence, „Journal of
International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 19,
No. 5.

10. Blass A., Yafeh Y. (2001), Vagabond shoes longing to stray: why foreign
firms list in the United States, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 25,
No. 3.

11. Bris A., Cantale S., Hrnjic E., Nishiotis G. (2012), The value of information
in cross-listing, „Journal of Corporate Finance”, Vol. 18, No. 2.

12. Burns N. (2004), The role of cross-listed stock as an acquisition currency: evi-
dence from takeovers of US firms, „SSRN Working Paper” No. 587921,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=587921, dostêp
dnia 15.02.2016

82 Bart³omiej Gabriel



13. Chemmanur T. J., Fulghieri P. (2006), Competition and cooperation among
exchanges: a theory of cross-listing and endogenous listing standards, „Jour-
nal of Financial Economics”, Vol. 82, No. 2.

14. Chung J., Cho H., Kim W. (2015), Is Cross-Listing a Commitment Mecha-
nism? The Choice of Destinations and Family Ownership, „Corporate
Governance: An International Review”, Vol. 23, No. 4.

15. Coffee J. C. Jr. (1999), Future as history: the prospects for global convergence
in corporate governance and its implications, „Northwestern University
Law Review”, Vol. 93, No. 3.

16. Coffee J. C. Jr. (2002), Racing towards the top?: the impact of cross-listings
and stock market competition on international corporate governance, „Co-
lumbia Law Review”, Vol. 102, No. 7.

17. Del Bosco B., Misani N., The effect of cross-listing on corporate social
responsibility, http://proceedings.aom.org/content/2015/1/15159.short,
dostêp dnia 23.02.2016.

18. Diamond D., Verrecchia R. (1991), Disclosure, liquidity and the cost
of capital, „The Journal of Finance”, Vol. 46, No. 4.

19. Dodd O. (2013), Why do firms cross-list their shares on foreign exchanges?
A review of cross-listing theories, „Review of Behavioural Finance”,
Vol. 5, No. 1.

20. Dodd O., Frijns B. (2015), Cross-listing decisions and the foreign bias of in-
vestors, „Finance Research Letters”, No. 15.

21. Dodd O., Frijns B., Gilbert A., On the Role of Cultural Distance in the Deci-
sion to Cross?List, „European Financial Management”, Vol. 21, No. 4.

22. Dodd O., Louca C. (2012), International cross-listing and shareholders’
wealth, „Multinational Finance Journal”, Vol. 16, No. 1/2.

23. Doidge C., Karolyi G. A., Stulz R. M. (2004), Why are foreign firms listed
in the US worth more?, „Journal of Financial Economics”, Vol. 71, No. 2.

24. Easley D., O’Hara M. (2004), Information and the cost of capital, „The
Journal of Finance”, Vol. 59, No. 4.

25. Fanto J., Karmel R. (1997), A report on the attitudes of foreign firms regard-
ing a US listing, „Stanford Journal of Law, Business and Finance”,
Vol. 3, No. 1.

26. Fernandes N., Ferreira M. A. (2008), Does international cross-listing im-
prove the information environment, „Journal of Financial Economics”,
Vol. 88, No. 2.

Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowañ krzy¿owych… 83



27. Fernandes N., Lel U., Miller D. (2010), Escape from New York: the market
impact of loosening disclosure requirements, „Journal of Financial Eco-
nomics”, Vol. 95, No. 2.

28. Ferreira M. A., Matos P. (2008), The colors of investors’ money: the role of
institutional investors around the world, „Journal of Financial Econo-
mics”, Vol. 88, No. 3.

29. Ferris S. P., Kim K. A., Noronha G. (2009), The Effect of Crosslisting on
Corporate Governance: A Review of the International Evidence, „Corporate
Governance: An International Review”, Vol. 17, No. 3.

30. Fluck Z., Mayer C. (2005), Race to the top or bottom? Corporate governance,
freedom of reincorporation and competition in law, „Annals of Finance”,
No. 1.

31. Foerster S. R., Karolyi G. A. (1999), The effects of market segmentation and
investor recognition on asset prices: evidence from foreign stocks listing in the
United States, „The Journal of Finance”, Vol. 54, No. 3.

32. Foucault T., Frèsard L. (2012), Cross-listing, investment sensitivity to
stock price, and the learning hypothesis, „Review of Financial Studies”,
Vol. 25, No. 11.

33. Fuerst O. (1998), A theoretical analysis of the investor protection regulations
argument for global listing of stocks, „Yale School of Management, Work-
ing Paper”, No. 139599, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=139599, dostêp dnia 30.01.2016.

34. Golec A., Gabriel B. (2014), Standardy ³adu korporacyjnego jako czynnik
determinuj¹cy wybór miejsca zagranicznego debiutu gie³dowego na przy-
k³adzie spó³ek ukraiñskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2.

35. Golec A., Gabriel B. (2016), Foreign Listing and the Changes in Corporate
Governance – Is There a Bonding Effect? Evidence from Ukrainian Compa-
nies Listed at the WSE, „Contemporary problems in corporate gover-
nance: Rapport högskolan väst”, No. 3, Maher Asal (ed.), Trollhättan:
University West, School of Business, Economics and IT.

36. Howson N. C., Khanna V. S. (2014), Reverse Cross-listings-The Coming
Race to List in Emerging Markets and an Enhanced Understanding of Classi-
cal Bonding, „Cornell International Law Journal”, Vol. 47.

37. Huddart S., Hughes J. S., Brunnermeier M. K. (1999), Disclosure require-
ments and stock exchange listing choice in an international context, „Journal
of Accounting and Economics”, Vol. 26, No. 1–3.

38. Jordan C. (2006), The chameleon effect: Beyond the bonding hypothesis for
crosslisted securities, „NYU Journal of Law and Business”, No. 3.

84 Bart³omiej Gabriel



39. Khanna T., Palepu K. G., Srinivasan S. (2004), Disclosure practices of for-
eign firms interacting with US markets, „Journal of Accounting Re-
search”, Vol. 42, No. 2.

40. King M. R., Mittoo U. R. (2007), What firms need to know about interna-
tional cross-listing, „Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 19,
No. 4.

41. King M. R., Segal D. (2004), International Crosslisting and the Bonding
Hypothesis, „Bank of Canada Working Paper”, No. 17.

42. King M. R., Segal D. (2009), The long-term effects of cross-listing, investor
recognition, and ownership structure on valuation, „Review of Financial
Studies”, Vol. 22, No. 6.

43. Lang M., Lins K. V., Maffett M. (2012), Transparency, liquidity, and valu-
ation: international evidence on when transparency matters most, „Journal
of Accounting Research”, Vol. 50, No. 3.

44. Lang M. H., Lins K. V., Miller D. P. (2003), ADRs, analysts, and accuracy:
does cross-listing in the United States improve a firm’s information environ-
ment and increase market value?, „Journal of Accounting Research”,
Vol. 41, No. 2.

45. Lee H. W., Valero M. (2010), Cross-listing effect on information environ-
ment of foreign firms: ADR type and country characteristics, „Journal of
Multinational Financial Management”, Vol. 20, No. 4.

46. Lel U., Miller D. P. (2008), International cross-listing, firm performance,
and top management turnover: a test of the bonding hypothesis, „The Jour-
nal of Finance”, Vol. 63, No. 4.

47. Liao M.-Y., Ferris S. (2015), Keeping up with the Joneses: cross-listing
spillover effects, „Managerial Finance”, Vol. 41, No. 12.

48. Licht A. (2003), Crosslisting and corporate governance: Bonding or avoid-
ing?, „Chicago Journal of International Law”, No. 4.

49. Liu L., Jiang F., Sathye M. (2015), Does Bonding Really Bond? Cross-List-
ing Location, Corporate Governance and Value of Chinese Firms, Financial
Markets & Corporate Governance Conference, http://ssrn.com/abstract
=2556689 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2556689, dostêp dnia 10.02.2016.

50. Merton R. C. (1987), A simple model of capital market equilibrium with in-
complete information, „The Journal of Finance”, Vol. 42, No. 3.

51. Mittoo U. R. (2003), Globalization and the value of US listing: revisiting Ca-
nadian evidence, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 27, No. 9.

Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowañ krzy¿owych… 85



52. Moore C. B., Bell R. G., Filatotchev I., Rasheed A. A. (2012), Foreign IPO
Capital Market Choice: Understanding The Institutional Fit Of Corporate
Governance, „Strategic Management Journal”, No. 33.

53. Pagano M., Randl O., Röell A. A., Zechner J. (2001), What makes stock ex-
changes succeed? Evidence from cross-listing decisions, „European Eco-
nomic Review”, Vol. 45, No. 4–6.

54. Pagano M., Roell A. A., Zechner J. (2002), The geography of equity listing:
why do firms list abroad?, „The Journal of Finance”, Vol. 57, No. 6.

55. Reese W. A., Weisbach M. S. (2002), Protection of minority shareholder in-
terests, crosslistings in the United States, and subsequent equity offerings,
„Journal of Financial Economics”, Vol. 66, No. 1.

56. Roosenboom P., van Dijk M. A. (2009), The market reaction to cross-list-
ings: does the destination market matter?, „Journal of Banking and Fi-
nance”, Vol. 33, No. 10.

57. Salva C., Frèsard L. (2012), To what extent do cross-listing firms integrate
into the US environment?, SSRN Working Paper #1564842, http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1564842, dostêp dnia
12.02.2016.

58. Sarkissian S., Schill M. J. (2004), The overseas listing decision: new evidence
of proximity preference, „Review of Financial Studies”, Vol. 17, No. 3.

59. Sarkissian S., Schill M. J. (2009), Are there permanent valuation gains to
overseas listing?, „Review of Financial Studies”, Vol. 22, No. 1.

60. Sarkissian S., Schill M. J. (2012), The nature of the foreign listing premium:
a cross-country examination, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 36,
No. 9.

61. Saudagaran S. M., Biddle G. C. (1992), Financial disclosure levels and for-
eign stock exchange listing decisions, „Journal of International Financial
Management and Accounting”, Vol. 4, No. 2.

62. Siegel J. I. (2005), Can foreign firm bond themselves effectively by renting
US securities laws?, „Journal of Financial Economics”, Vol. 75, No. 2.

63. Silva A. C., Chavez G. A., Wiggins III R. A. (2015), Earnings Manage-
ment, Country Governance, and Cross-listing: Evidence from Latin America,
„Global Journal of Emerging Market Economies”, Vol. 7, No. 1.

64. Stulz, R. M. (1999), Globalization, corporate finance, and the cost of capital,
„Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 12, No. 3.

65. Tagliavini G. (2008), The alchemy of acquisition currency: exclusive advan-
tages of listed firms, „Managerial Finance”, Vol. 34, No. 4.

86 Bart³omiej Gabriel



66. Tolmunen P., Torstila S. (2005), Cross-listings and M&A activity: transat-
lantic evidence, „Financial Management”, Vol. 34, No. 1.

Streszczenie
Artyku³ skupia siê na grupie teorii zwi¹zanych z notowaniami krzy¿o-

wymi, które za punkt centralny przyjê³y ró¿ne aspekty zwi¹zane z informacj¹ na
rynku, która mo¿e mieæ bardzo du¿e znaczenie przy podejmowaniu przez spó³kê
decyzji o notowaniu krzy¿owym. W artykule nacisk po³o¿ono na teorie: roz-
poznawalnoœci przez inwestora, ujawniania informacji, wiêzi prawnej, prefe-
rencji bliskoœci i strategii biznesu oraz ich empiryczn¹ weryfikacjê przez
wspó³czesnych badaczy.

S³owa kluczowe
notowania krzy¿owe, informacja, rynek finansowy, decyzje finansowe

Information based theories of cross-listing, research review
(Summary)

The paper focuses on a group of theories associated with cross-listings, that
have focused on various aspects related to information on the market, which can
be very important when comes to the company’s cross-listing decision. The article
emphasizes on theories of: investor recognition, information disclosure, legal
bonding, proximity preference and business strategy and their empirical verifica-
tion by contemporary researchers.

Keywords
cross-listing, information, financial market, financial decisions
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Struktura wydatków gmin w Polsce
Struktura wydatków gmin w Polsce

Wstêp
Kszta³towane przez samorz¹d gminny wydatki s¹ zdeterminowane

przez wiele czynników. Wynikaj¹ one m.in. z funkcjonuj¹cych przepisów
prawa i posiadanej autonomii w zakresie prowadzenia w³asnej polityki
wydatkowej. Polega ona na œwiadomym i celowym okreœlaniu kierun-
ków rozdysponowywania œrodków publicznych w celu realizacji zadañ
s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb zbiorowych z zakresu u¿ytecznoœci pub-
licznej. Zmiana ich struktury odzwierciedla zaœ ewolucjê celów tej polity-
ki oraz priorytetów prowadzonych dzia³añ gospodarczych. Jednoczeœnie
wydatki gmin odzwierciedlaj¹ wiele wyborów, których nale¿a³o dokonaæ
w warunkach gospodarowania ograniczonymi zasobami finansowymi,
jak równie¿ wiele opcji politycznych determinuj¹cych ten proces
[Jastrzêbska, 2005, s. 86–89]. St¹d celem artyku³u jest zbadanie struktury
wydatków gmin w Polsce. Przedstawiono ich specyfikê, teoretyczne uwa-
runkowania oraz kszta³towanie siê wed³ug ró¿nych kryteriów w latach
2011–2015. W tym celu wykorzystano sprawozdania i dane Ministerstwa
Finansów, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz
G³ównego Urzêdu Statystycznego dotycz¹ce tej tematyki.

1. Charakterystyka, klasyfikacja i wskaŸnikowa ocena
wydatków gmin

Za podstawow¹ zasadê prowadzenia gospodarki finansowej w gmi-
nach przyjmuje siê tzw. uniwersalizm gospodarowania œrodkami pu-
blicznymi. Polega on na nieprzeznaczaniu œrodków publicznych, poza
nielicznymi wyj¹tkami, na wyodrêbnione imiennie wydatki. Ponadto
w procesie realizowania wydatków nale¿y kierowaæ siê zasad¹ celowoœci,
tj. przystêpowania do dzia³añ, które faktycznie wymagaj¹ zaanga¿owa-
nia œrodków publicznych [Glumiñska-Pawlic, 2012, s. 305]. St¹d przez
wydatki gmin rozumie siê œrodki publiczne, które przekazywane s¹ przez
te jednostki na realizacjê ich zadañ w celu zaspokajania potrzeb

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 4/2016

* Dr, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet
Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pawel.galinski@ug.edu.pl



zbiorowych spo³ecznoœci lokalnych z zakresu u¿ytecznoœci publicznej
[Jastrzêbska, 2012, s. 131].

Wydatki te mog¹ byæ klasyfikowane wed³ug ró¿nych kryteriów. Jed-
no z nich wynika z konstytucyjnego podzia³u zadañ gmin na zadania
w³asne (wydatki na zadania w³asne) i zlecone (wydatki na zadania zleco-
ne) [konstytucja, 1997, art. 166 ust. 1 i 2]. Pierwsze z wymienionych zadañ,
tj. w³asne, s¹ wykonywane przez te jednostki w celu zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej. Ustawy ustrojowe okreœlaj¹ zakres wykony-
wania zadañ publicznych przez gminy i powinny zapewniæ im nale¿yty
udzia³ w dochodach publicznych. Zadania w³asne gminy dotycz¹: infra-
struktury technicznej (np. drogi, lokalny transport zbiorowy, wodoci¹gi,
gospodarka odpadami), infrastruktury spo³ecznej (np. oœwiata i wycho-
wanie, pomoc spo³eczna, ochrona zdrowia, kultura i sport), porz¹dku
i bezpieczeñstwa publicznego (np. zarz¹dzanie kryzysowe), ³adu prze-
strzennego i ekologicznego (np. opracowanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, utrzymanie zieleni gminnej) [Wojsznis,
2013, s. 168]. Zadania te dziel¹ siê na obowi¹zkowe i dobrowolne. O ich
podziale przes¹dzaj¹ ustawy reguluj¹ce powy¿sze kwestie i ustawy o po-
dziale kompetencji pomiêdzy organy samorz¹du terytorialnego i organy
administracji rz¹dowej. St¹d mo¿na dokonaæ podzia³u wydatków gmin
na wydatki o charakterze obowi¹zkowym i dobrowolnym.

Je¿eli zaœ chodzi o zadania zlecone, to z uwagi, i¿ w gminie organy
administracji rz¹dowej nie funkcjonuj¹, wykonywane s¹ one przez w³aœ-
ciwe organy samorz¹du terytorialnego [Ruœkowski, Dolnicki, 2007,
s. 15–27]. Istotne jest równie¿ wyodrêbnienie zadañ powierzonych, bo-
wiem s¹ one przejmowane przez gminy do realizacji w drodze umowy
czy porozumienia, np. z inn¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego.

Zasadniczym podzia³em wydatków gmin jest ich rozró¿nienie na
wydatki maj¹tkowe i bie¿¹ce. Do wydatków maj¹tkowych zalicza siê
œrodki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
programy finansowane ze œrodków unijnych, a tak¿e zakup i objêcie akcji
i udzia³ów oraz wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego [usta-
wa, 2009, art. 235 ust. 3]. Z ekonomicznego punktu widzenia tak¿e zakupy
i objêcie akcji b¹dŸ wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
mog¹ byæ rozumiane jako inwestycje. Ich celem jest bowiem uzyskanie
okreœlonych korzyœci, w tym przede wszystkim finansowych, np. w po-
staci wyp³aty dywidendy czy efektywniejszej prawno-organizacyjnej for-
my realizowania lokalnych zadañ publicznych. Zatem ca³oœæ wydatków
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maj¹tkowych mo¿na uznaæ za inwestycje. Z kolei wydatki bie¿¹ce rozu-
miane s¹ jako te niebêd¹ce wydatkami maj¹tkowymi. Zmiany ich znacze-
nia w bud¿ecie gminy oraz wewnêtrznych proporcji (pomiêdzy poszcze-
gólnymi kategoriami bud¿etowymi) wynikaj¹ z co najmniej trzech
czynników, tj.:
– modyfikacji przepisów prawa, zarówno w wyniku powierzania gmi-

nom kolejnych zadañ, jak i zmian dotycz¹cych samej klasyfikacji bud-
¿etowej poszczególnych pozycji wydatków;

– sytuacji gospodarczej w kraju i w gminie,
– potrzeb lokalnej wspólnoty samorz¹dowej.

Wed³ug przepisów prawa w planie wydatków bie¿¹cych bud¿etu
gmin wyodrêbniane s¹ m.in. [ustawa, 2009, art. 236 ust. 3]: wynagrodze-
nia i sk³adki do nich naliczane, wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
statutowych jednostek bud¿etowych, dotacje na zadania bie¿¹ce, œwiad-
czenia na rzecz osób fizycznych, wyp³aty z tytu³u udzielonych porêczeñ
i gwarancji, obs³ugê d³ugu oraz wydatki na programy finansowane
z udzia³em œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej oraz pozosta³ych œrod-
ków ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi.

Jak ju¿ wspomniano, wydatki gmin mo¿na równie¿ rozpatrywaæ
wed³ug poszczególnych kategorii klasyfikacji bud¿etowej. To z kolei
umo¿liwia wyodrêbnienie wydatków zwi¹zanych z realizowan¹ przez
w³adze lokalne polityk¹ gospodarcz¹ (np. wydatki na transport i ³¹cz-
noœæ, gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska), spo³eczn¹ (np. wy-
datki na pomoc spo³eczn¹, oœwiatê) oraz zadaniami o charakterze admi-
nistracyjnym, jak równie¿ s³u¿¹cymi zapewnieniu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Pierwsze obejmuj¹ m.in. wydatki sprzyjaj¹ce
poprawie wzrostu gospodarczego na danym obszarze, g³ównie poprzez
tworzenie infrastruktury technicznej i spo³ecznej, czy ograniczaniu bezro-
bocia. Z kolei drugie, tj. zwi¹zane z realizowan¹ polityk¹ spo³eczn¹, s³u¿¹
g³ównie zapewnieniu bezpieczeñstwa socjalnego mieszkañców z punktu
widzenia poziomu ich dochodów oraz zaopatrywaniu lokalnej wspól-
noty samorz¹dowej w dobra i us³ugi z dziedziny opieki zdrowotnej,
pomocy spo³ecznej, edukacji, kultury, sportu itp. Natomiast zadania
administracyjne zwi¹zane s¹ nie tylko z prowadzeniem ró¿norodnych
czynnoœci w zakresie ewidencji ludnoœci czy wydawania decyzji admini-
stracyjnych, ale równie¿ z zapewnieniem funkcjonowania poszczegól-
nych organów jednostki i jej urzêdu. Natomiast celem zapewnienia bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest umo¿liwienie normalnego
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funkcjonowania organizacji pañstwowej, zachowania ¿ycia, zdrowia, mie-
nia jednostki, korzystania przez mieszkañców z praw i swobód obywa-
telskich oraz ograniczanie potencjalnych konfliktów i uci¹¿liwoœci
[Olejniczak-Sza³owska, 2009, s. 532].

Klasyfikuj¹c wydatki gmin, mo¿na je tak¿e rozpatrywaæ z uwagi na
funkcje finansów publicznych, tj. funkcjê: alokacyjn¹, stabilizacyjn¹ i re-
dystrybucyjn¹. Pierwsza z wymienionych funkcji wyra¿a siê w oddzia-
³ywaniu na podzia³ zasobów sektora finansów publicznych i prywatnego.
Struktura wydatków gmin w ramach sektora publicznego ma zatem bez-
poœredni wp³yw na rozdzia³ i strukturê produkcji, wytwarzanie dóbr
materialnych oraz oddzia³uje na decyzje gospodarcze podejmowane
przez przedsiêbiorców. St¹d podejmowanie decyzji i wydatkowanie
œrodków przez w³adze gminne determinuj¹ zakres œwiadczonych us³ug
publicznych i stan gospodarki lokalnej. Natomiast funkcja stabilizacyjna
na poziomie samorz¹du gminnego zwi¹zana jest g³ównie z zapewnie-
niem zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego [Jastrzêbska, 2012,
s. 132–133]. W konsekwencji osi¹gniêcie wysokiej jakoœci ¿ycia lokalnej
spo³ecznoœci wymaga takiego kszta³towania struktury wydatków, która
przyczyni siê do integralnoœci rozwoju we wszystkich dziedzinach ¿ycia
cz³owieka, tj.: zdrowia i warunków socjalnych, zatrudnienia, edukacji,
rodziny, partycypacji w ¿yciu spo³ecznym, mieszkalnictwa, transportu
i komunikacji, bezpieczeñstwa, zagospodarowania czasu wolnego i kul-
tury, satysfakcji z ¿ycia czy czystoœci œrodowiska [Katola, 2011, s. 54].

Z kolei wydatki realizowane w ramach funkcji redystrybucyjnej
wp³ywaj¹ na pierwotnie ukszta³towany, tj. w wyniku gry si³ rynkowych,
rozk³ad dochodów. Dotyczy to przede wszystkim œrodków kierowanych
na opiekê spo³eczn¹ czy dotacje do organizacji pozarz¹dowych [Jastrzêb-
ska, 2012, s. 133].

W procesie oceny wydatków JST przydatny staje siê ich podzia³ na
wydatki sztywne i elastyczne. Wydatki sztywne stanowi¹ tê czêœæ wy-
datków bud¿etowych, która wynika ze zobowi¹zañ jednostki w kontek-
œcie funkcjonuj¹cych aktów prawnych [Kasperowicz-Stêpieñ, 2011, s. 86].
W konsekwencji nie zale¿¹ one od dyskrecjonalnych decyzji organów
w³adz gminy w krótkim okresie. Sztywnoœæ ta jest jednoczeœnie asyme-
tryczna, co oznacza, i¿ wyznaczony jest jedynie minimalny poziom wy-
datków, a organy w³adzy publicznej mog¹ podj¹æ decyzjê o jego dalszym
zwiêkszeniu. Zazwyczaj za wydatki sztywne uznawane s¹ œrodki prze-
znaczane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ, obs³ugê d³ugu
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publicznego, wydatki socjalne czy dotacje przekazywane do jednostek
zale¿nych. Rozpatrywane s¹ tu zatem wydatki o charakterze bie¿¹cym
[Analiza elastycznoœci wydatków…, 2015, s. 2–3]. W ramach tej grupy wyró¿-
nia siê tak¿e wydatki quasi-sztywne. Ich wielkoœæ i zakres œwiadczenia s¹
prawnie okreœlone, jednak ³¹czna kwota jest uzale¿niona od liczby œwiad-
czeniobiorców [Mieszka³a, 2013, s. 331].

W procesie oceny struktury wydatków gmin wykorzystuje siê szereg
wskaŸników, charakteryzuj¹cych ich sytuacjê finansow¹. Do g³ównych
z nich nale¿y zaliczyæ:
1. W sferze oceny wydatków ogó³em:

– wskaŸnik wydatków ogó³em na jednego mieszkañca,
– wskaŸniki udzia³u wydatków poszczególnych kategorii bud¿e-

towych w wydatkach ogó³em.
2. W sferze oceny wydatków bie¿¹cych:

– wskaŸnik udzia³u wydatków bie¿¹cych w wydatkach ogó³em,
– wskaŸnik obci¹¿enia wydatków bie¿¹cych wydatkami na wyna-

grodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,
– wskaŸnik pokrycia wydatków bie¿¹cych dochodami bie¿¹cymi,
– wskaŸnik wielkoœci wydatków bie¿¹cych na jednego mieszkañca.

3. W sferze oceny wydatków maj¹tkowych:
– wskaŸnik udzia³u wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em,
– wskaŸnik wielkoœci wydatków maj¹tkowych na jednego miesz-

kañca.
WskaŸniki te zostan¹ wykorzystane w dalszej czêœci artyku³u. S¹ one

równie¿ przedmiotem analiz dokonywanych przez Ministerstwo Finan-
sów czy G³ówny Urz¹d Statystyczny. Porównywane jest kszta³towanie
siê ich wielkoœci w czasie, jak równie¿ wed³ug typów poszczególnych
gmin [WskaŸniki…, 2015, s. 7; Gospodarka finansowa…, 2015, s. 40–70]. Poza
tym prezentowane s¹ one wed³ug kryteriów wskazanych w ustawie
o finansach publicznych. Taka ocena wydatków gmin staje siê niezwykle
istotna w przypadku prowadzenia programu naprawczego, który regulu-
j¹ przepisy prawa [ustawa, 2009, art. 240a]. Jednym z celów tych dzia³añ
jest bowiem ograniczenie wydatkowanych œrodków, przy zachowaniu
koniecznoœci realizacji zadañ obligatoryjnych [Salachna, 2014, s. 15–16].
Chodzi o to, i¿ z punktu widzenia spo³ecznej akceptacji dzia³ania zmniej-
szaj¹ce okreœlone wydatki b¹dŸ grupy wydatków mog¹ byæ bardziej
zrozumia³e ani¿eli zwiêkszanie obci¹¿eñ podatkowych. Te drugie doty-
cz¹ wszystkich mieszkañców lub podatników, co mo¿e wywo³ywaæ
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u nich wzrost niezadowolenia z zamieszkiwania na danym terenie [Ptak,
2014, s. 238]. Teza ta œwiadczy zatem o potrzebie dokonywania sta³ych
ocen wydatków realizowanych przez samorz¹d gminny. Wskazuje siê
równie¿, i¿ ocena wydatków gmin na jednego mieszkañca œwiadczy o roli
tych jednostek w realizacji zadañ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej [Rudzka-
-Lorentz, 2008, s. 158].

2. Wydatki gmin w Polsce w latach 2011–2015
W latach 2011–2015 w Polsce wydatki gmin zwiêkszy³y siê z 79,69

mld z³ do 85,94 mld z³. W konsekwencji wp³ynê³o to na ich wzrost
w przeliczeniu na jednego mieszkañca z 3119,88 z³ do 3327,68 z³, w ra-
mach którego wydatki bie¿¹ce zwiêkszy³y siê 2405,24 z³ do 2766,67 z³, zaœ
wydatki maj¹tkowe spad³y z 714,63 z³ do 561,01 z³ (tablica 1). W tym
okresie najwiêkszy udzia³ w strukturze wydatków gmin posiada³y wy-
datki na oœwiatê (³¹cznie dzia³y: oœwiata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza), które w 2015 roku stanowi³y 37,88 wydatków
ogó³em (tablica 2). Jednoczeœnie w latach 2011–2015 zwiêkszy³y one swój
udzia³ o blisko 2 p.p. W tym okresie w samym dziale oœwiata i wycho-
wanie wydatki zwiêkszy³y siê o 1,04 mld z³, co wynika³o przede
wszystkim ze zwiêkszenia zadañ oœwiatowych z tytu³u objêcia obowi¹z-
kiem szkolnym dzieci 6-letnich [Sprawozdanie z wykonania bud¿etu…, 2016,
s. 66]. Poza tym w 2015 roku najwiêkszy udzia³ w strukturze wydatków
gmin posiada³y: wydatki na pomoc spo³eczn¹ – 16,47% (³¹cznie dzia³y:
pomoc spo³eczna oraz pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej),
administracja publiczna – 10,35%, gospodarka komunalna i ochrona œro-
dowiska – 10,04 (tablica 2). Tak ukszta³towana struktura wydatków gmin
œwiadczy niew¹tpliwie o znacz¹cym udziale wydatków sztywnych.
Potwierdza to równie¿ fakt, i¿ w 2015 roku w gminach wydatki bie¿¹ce
stanowi³y 83,14% wydatków ogó³em, z czego 46,26% to wydatki na wyna-
grodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. W 2015 roku w strukturze dzia-
³owej wydatków na wynagrodzenia dominowa³y te przeznaczane na
oœwiatê i wychowanie – 66,96%, które wraz z wydatkami na wynagrodze-
nia na administracjê publiczn¹ – 19,05% stanowi³y 86% tej kategorii wy-
datków bie¿¹cych (tablica 3).
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Tablica 1. Charakterystyka wydatków gmin w Polsce w latach 2011–2015

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015

Wydatki ogó³em (mld z³) 79,69 78,49 79,44 85,07 85,94

Wydatki ogó³em do dochodów
ogó³em (%)

105,09 100,11 99,25 100,62 98,03

Wydatki ogó³em na mieszkañca 3119,88 3026,45 3074,54 3292,12 3327,68

Wydatki bie¿¹ce na mieszkañca 2405,24 2479,50 2564,76 2694,04 2766,67

Wydatki maj¹tkowe na
mieszkañca

714,63 546,96 509,78 598,08 561,01

Wydatki maj¹tkowe (%) 22,91 18,07 16,58 18,17 16,86

Wydatki bie¿¹ce, w tym:
wynagrodzenia i pochodne (%)

77,09

46,88

81,93

47,36

83,42

46,86

81,83

46,01

83,14

46,26

Pokrycie wydatków bie¿¹cych
przez dochody bie¿¹ce (%)

108,83 109,70 111,08 111,63 112,22

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie banku danych lokalnych GUS oraz [Sprawo-
zdanie z wykonania bud¿etu…, 2016, s. 70; 2014, s. 64; 2013, s. 50 oraz Bank Danych Lokal-
nych GUS].

Tablica 2. Struktura dzia³owa wydatków gmin w latach 2011–2015 (%)

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015

Wydatki na oœwiatê 36,07 38,39 38,53 37,11 37,88

Wydatki na pomoc spo³eczn¹ 16,19 16,90 17,13 16,57 16,47

Administracja publiczna 9,48 10,07 10,32 10,08 10,35

Gospodarka komunalna
i ochrona œrodowiska

8,42 7,87 8,35 9,38 10,04

Transport i ³¹cznoœæ 9,60 7,43 7,67 8,70 8,14

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

3,64 3,84 3,75 3,94 3,42

Rolnictwo i ³owiectwo 4,49 3,57 3,36 3,23 3,21

Gospodarka mieszkaniowa 3,03 3,16 3,02 2,99 2,97

Kultura fizyczna 3,43 3,09 2,57 2,68 2,47

Bezpieczeñstwo publiczne 1,24 1,23 1,27 1,29 1,24

Obs³uga d³ugu publicznego 1,39 1,80 1,40 1,10 0,91

Inne 3,01 2,68 2,63 2,94 2,89

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Je¿eli zaœ chodzi o wydatki maj¹tkowe w latach 2011–2015, to spad³y
one z 18,25 mld z³ do 14,49 mld z³. St¹d zmniejszy³y one swój udzia³
w strukturze wydatków ogó³em z 22,91% do 16,86%. W 2015 roku w ich
strukturze dzia³owej najwiêksze znaczenie mia³y wydatki przeznaczane
na: transport i ³¹cznoœæ – 31,94%, gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodo-
wiska – 21,83%, rolnictwo i ³owiectwo – 11,43%, oœwiatê i wychowanie –
8,98%, gospodarkê mieszkaniow¹ – 5,65%, kulturê fizyczn¹ – 5,24% oraz
kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego – 3,65% (tablica 4).

Tablica 3. Struktura dzia³owa wydatków na wynagrodzenia w 2011 i 2015
roku (%)

Wyszczególnienie 2011 2015

Oœwiata i wychowanie 68,34 66,96

Administracja publiczna 18,36 19,05

Edukacyjna opieka wychowawcza 1,57 1,65

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 0,86 1,36

Kultura fizyczna 1,08 1,19

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

1,00 0,96

Inne 8,79 8,82

�ród³o: [Sprawozdanie z wykonania bud¿etu…, 2016, s. 67–68; 2013, s. 53].

Tablica 4. Struktura dzia³owa wydatków maj¹tkowych w 2011 i 2015 roku (%)

Wyszczególnienie 2011 2015

Transport i ³¹cznoœæ 29,08 31,94

Rolnictwo i ³owiectwo 14,86 11,43

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 20,60 21,83

Oœwiata i wychowanie 8,57 8,98

Gospodarka mieszkaniowa 5,04 5,65

Kultura fizyczna 8,77 5,24

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,89 3,65

Inne 8,20 11,27

�ród³o: [Sprawozdanie z wykonania bud¿etu…, 2016, s. 69; 2013, s. 55].

Oceniaj¹c wykonanie bud¿etów gmin, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w 2011
roku wykonano 92,5% planu wydatków ogó³em, w tym 95,4% planowa-
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nych wydatków bie¿¹cych i 84,2% wydatków maj¹tkowych. Przyczy-
nami niskiego wykonania planu tych ostatnich by³y m.in.: przed³u¿aj¹ce
siê procedury administracyjne zwi¹zane z opracowaniem dokumentacji
projektowej inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowê, wy³onienie
wykonawcy w trybie przepisów prawa zamówieñ publicznych, ni¿sze
wartoœci poprzetargowe realizowanych zadañ, problemy z wykonaw-
cami oraz d³ugotrwa³e procedury pozyskiwania œrodków unijnych [Spra-
wozdanie z dzia³alnoœci…, 2012, s. 222]. Z kolei w 2015 roku wyst¹pi³a
odmienna struktura wykonania wydatków gmin, tj. zrealizowano 93,7%
planu wydatków ogó³em, przy wy¿szym o 2,6% wykonaniu wydatków
bie¿¹cych i ni¿szym o 6,2% wykonaniu wydatków maj¹tkowych [Sprawo-
zdanie z dzia³alnoœci…, 2016, s. 349].

Niew³aœciwa struktura wydatków gmin i jej konsekwencje mog¹
równie¿ determinowaæ koniecznoœæ wprowadzenia w jednostce progra-
mu postêpowania naprawczego. W tym zakresie w 2015 roku powodem
implementacji takich programów by³y m.in.: rozmach inwestycyjny
(finansowany z przychodów zwrotnych, zwi¹zany z chêci¹ i niekiedy ko-
niecznoœci¹ wykorzystania dofinansowania z bud¿etu Unii Europejskiej),
który doprowadzi³ do nadmiernego zad³u¿enia i wysokich kosztów jego
utrzymania, jak równie¿ zbyt wysokie wydatki na oœwiatê w relacji do
otrzymywanych na ten cel œrodków oraz wzrost wydatków bie¿¹cych
przy spadku dochodów bie¿¹cych [Sprawozdanie z dzia³alnoœci…, 2016,
s. 117]. Z kolei w 2014 roku do grupy tych czynników zaliczano tak¿e
wzrost wydatków na pomoc spo³eczn¹ [Sprawozdanie z dzia³alnoœci…,
2015, s. 97]. Pomimo tego w latach 2011–2015 w skali ca³ego kraju nie
zaobserwowano spadku pokrycia wydatków bie¿¹cych przez dochody
bie¿¹ce. W tym okresie wskaŸnik ten zwiêkszy³ siê bowiem z 108,83% do
112,22%. Do poprawy tej relacji przyczyni³o siê niew¹tpliwie wprowa-
dzenie od 2011 roku przepisu, wed³ug którego organ stanowi¹cy gminy
nie mo¿e uchwaliæ bud¿etu, w którym planowane wydatki bie¿¹ce s¹
wy¿sze ni¿ planowane dochody bie¿¹ce powiêkszone o nadwy¿kê bud-
¿etow¹ z lat ubieg³ych i wolne œrodki [ustawa, 2009, art. 242 ust. 1]. Zatem
wydatki bie¿¹ce nie powinny byæ finansowane przyrastaj¹cym d³ugiem.
Takie uwarunkowania wp³ynê³y dodatkowo na poprawê relacji pomiê-
dzy wydatkami ogó³em a dochodami ogó³em. W latach 2012–2015 zwiêk-
szy³o siê bowiem pokrycie wydatków ogó³em gmin przez ich dochody
ogó³em w stosunku do 2011 roku.
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Zakoñczenie
Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, i¿ w latach 2011–2015 w Pol-

sce wzrost wydatków gmin wynika³ g³ównie ze zwiêkszenia wydatków
bie¿¹cych. Jednoczeœnie nie dosz³o do znacz¹cych zmian w ich strukturze
dzia³owej i pozycjach g³ównych kategorii. Ponad po³owa z nich przezna-
czana jest na oœwiatê oraz pomoc spo³eczn¹, co z uwagi na dominuj¹cy
w nich udzia³ wydatków bie¿¹cych o charakterze obligatoryjnym œwiad-
czy o du¿ym obci¹¿eniu bud¿etów gmin wydatkami sztywnymi. Z kolei
spadek udzia³u wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em wp³ywa³
na zmniejszenie siê zagro¿enia koniecznoœci wprowadzania tam progra-
mu postêpowania naprawczego. W praktyce, jak przedstawiono w arty-
kule, jego implementacja wynika³a g³ównie z podejmowania nadmier-
nych inwestycji. Zagro¿enie to zmniejsza³ tak¿e wzrost pokrycia
wydatków bie¿¹cych przez dochody bie¿¹ce w latach 2011–2015. Je¿eli
zaœ chodzi o strukturê wydatków maj¹tkowych gmin, to dominuj¹c¹ rolê
odgrywaj¹ w nich wydatki na transport i ³¹cznoœæ, rolnictwo i ³owiectwo
oraz gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska. Tworz¹ one zatem
infrastrukturê techniczn¹, która przyczynia siê do rozwoju gospodarcze-
go tych jednostek.
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Streszczenie
W artykule scharakteryzowano strukturê wydatków gmin w Polsce. Omó-

wiono ich specyfikê, klasyfikacje wed³ug ró¿nych kryteriów oraz wskaŸniki, któ-
re wykorzystywane s¹ w tej analizie. Ponadto przedstawiono kszta³towanie siê
struktury wydatków gmin w Polsce w latach 2011–2015, uwzglêdniaj¹c przy tym
ró¿norodne kryteria. W rezultacie wskazano kategorie wydatków, które w naj-
wiêkszym stopniu determinuj¹ sytuacjê finansow¹ jednostki, jak równie¿ kon-
sekwencje takiego ich uk³adu. W badaniu wykorzystano sprawozdania i dane
Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

S³owa kluczowe
wydatki, bud¿et, gmina

Structure of expenditures in communes in Poland (Summary)
The article characterizes the structure of expenditures of communes in Po-

land. It presents their character, classifications according to different criteria and
indicators, which are adapted into this analysis. Furthermore, the structure of ex-
penditures of communes in Poland between 2011 and 2015 was shown. In the re-
sult there were indicated the categories of the expenditures, which mostly deter-
mine the financial condition of these units and the consequences of this structure.
Reports and information of the Ministry of Finance, National Council of the Re-
gional Chambers of Audit and Central Statistical Office of Poland were analysed
in the research.

Keywords
expenditures, budget, commune
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Wstêp
Kryzys finansowy zapocz¹tkowany w 2007 roku spowodowa³, ¿e

wiele sposobów finansowania dzia³alnoœci zosta³o ograniczonych lub
sta³o siê niedostêpnych dla przedsiêbiorstw. Firmy, które chcia³y siê roz-
wijaæ, musia³y szukaæ kapita³u poza tradycyjnym rynkiem. Sytuacja ta
sta³a siê szans¹ dla rozwoju crowdfundingu, którego wartoœæ w 2015 roku
przekroczy³a 34 mld USD [Massolution, 2015, s. 7]. Wa¿nym czynnikiem
decyduj¹cym o sukcesie inicjatywy finansowanej w formule crowdfun-
dingu jest platforma internetowa, której rola polega przede wszystkim na
komunikacji miêdzy stronami zainteresowanymi przedsiêwziêciem.

Celem artyku³u jest analiza platform, ich rodzajów i roli w procesie
finansowania spo³ecznoœciowego. Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e w Polsce
inicjatywy crowdfundingowe realizowane s¹ przede wszystkim na plat-
formach dedykowanych bezudzia³owym formom finansowania spo³ecz-
noœciowego. W artykule wykorzystane zostan¹ dane pochodz¹ce ze stron
Komisji Europejskiej, Banku Œwiatowego, Organizacji Wspó³pracy Go-
spodarczej i Rozwoju oraz poszczególnych platform crowdfundingo-
wych. W artykule zastosowano metodê wnioskowania logicznego oraz
metodê indywidualnych przypadków. Realizacja celu badawczego wy-
maga³a studiów literatury oraz wykorzystania raportów i dostêpnych
informacji statystycznych.

Crowdfunding jest t³umaczony na jêzyk polski jako finansowanie
spo³ecznoœciowe. Takie okreœlenie, pomimo ¿e nie oddaje w pe³ni znacze-
nia crowdfundingu, wykorzystywane jest tak¿e przez agencje rz¹dowe
czy w polskojêzycznych raportach Komisji Europejskiej, dlatego te¿ w ni-
niejszym artykule okreœlenia te bêd¹ traktowane zamiennie.
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1. Przegl¹d literatury
Platformy spo³ecznoœciowe zosta³y stworzone po to, aby ³¹czyæ ze

sob¹ podmioty zainteresowane przekazaniem/inwestowaniem kapita³u
oraz podmioty szukaj¹ce finansowania dla swoich przedsiêwziêæ. Pier-
wsze z nich zosta³y za³o¿one w 2000 roku [Kozio³-Nadolna, 2015, s. 674],
jednak nie cieszy³y siê one du¿ym powodzeniem. Zainteresowanie plat-
formami i crowdfundingiem wzros³o dopiero po wybuchu kryzysu finan-
sowego, który w du¿ej mierze ograniczy³ dostêp do kapita³u nowym
przedsiêbiorcom. Idea crowdfundingu realizowanego przy wykorzysta-
niu platform spo³ecznoœciowych doczeka³a siê ju¿ analiz i publikacji
w ró¿nych krajach.

Modele crowdfundingu zosta³y zaprezentowane przez Kleemana
i innych [2008] oraz Hemera [2011]. Na znaczenie takiej formy finan-
sowania dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wskazywali Moritz
i Block [2014, s. 5–20] oraz Cunningham [2012, s. 15]. Historia finanso-
wania spo³ecznoœciowego oraz poszczególne jego etapy przedstawione
zosta³y w opracowaniu zbiorowym pod redakcj¹ Dresnera [2014]. Belle-
flamme, Lamber i Schwienbacher [2014] prowadzili badania, w których
wskazali, i¿ projekt tego typu anga¿uje wiêcej uczestników ni¿ dzieje siê
to w tzw. tradycyjnych formach finansowania. Pocz¹tki funkcjonowania
platform spo³ecznoœciowych opisali Freedman i Nutting [2015]. Czynni-
kiem, który spowodowa³ gwa³towny rozwój crowdfundingu i pozwoli³
na jego ukszta³towanie, by³ kryzys finansowy [Kleeman i inni, 2008].
Mollick [2014] wskazuje, ¿e crowdfunding w perspektywie kilkunastu lat
mo¿e staæ siê wa¿niejsz¹ form¹ finansowania ni¿ venture capital. Poza
Stanami Zjednoczonymi crowdfunding rozwija siê przede wszystkim
w Azji (g³ównie w Chinach) [Funk, 2016, s. 125–130] oraz Europie (przede
wszystkim w Wielkiej Brytanii) [Brüntje, Gajda, 2016]. Dane na temat
rozwoju finansowania spo³ecznoœciowego w wybranych krajach œwiata
publikowane s¹ przez Bank Œwiatowy [World Bank, 2013] i Organizacjê
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju [OECD, 2015].

Pierwsz¹ publikacj¹ dotycz¹c¹ crowdfundingu w Polsce by³o opra-
cowanie Od pomys³u do biznesu dziêki spo³ecznoœci [Król, 2011]. Praktyczne
informacje dotycz¹ce przeprowadzenia takiej inicjatywy oraz wybrane
aspekty marketingowe przedstawili Malinowski i Gie³zak [2015]. Obie
wspomniane pozycje literatury zosta³y wydane przy ca³kowitym lub
czêœciowym wykorzystaniu crowdfundingu. Znaczenie finansowania
spo³ecznoœciowego dla produkcji filmowych przedstawili Brzozowska
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[2014] oraz Œwierczyñska-Kaczor i Kossecki [2016]. Muzyczne platformy
finansowania spo³ecznoœciowego by³y tematem badañ G³uszka i Bystro-
va [2012, s. 183–193; 2013 s. 145–162]. Analizy crowdfundingu przez pryz-
mat zachowañ internautów dokona³y Iwankiewcz-Rak i Mróz-Gorgoñ
[2015, s. 196–204].

2. Rola platform w ró¿nych modelach finansowania
spo³ecznoœciowego

Finansowanie spo³ecznoœciowe mo¿liwe jest tylko wtedy, kiedy
wspó³pracuj¹ ze sob¹ co najmniej trzy grupy podmiotów:
1) kapita³obiorcy/pomys³odawcy/poszukuj¹cy kapita³u, którzy z regu³y

s¹ inicjatorami projektu;
2) platformy crowdfundingowe, których g³ówne zadanie polega na po-

œredniczeniu miêdzy pozosta³ymi podmiotami, niejednokrotnie
wspieraj¹c projekt prawnie, organizacyjnie czy marketingowo;

3) kapita³odawcy/inwestorzy/po¿yczkodawcy/darczyñcy, którzy dofi-
nansowuj¹ projekt.

Crowdfunding polega na zaproszeniu ró¿nych podmiotów i grup
spo³ecznych do wsparcia okreœlonej inicjatywy pomys³odawcy przy wy-
korzystaniu platformy internetowej [Cunningham, 2012, s. 5]. Niew¹tpli-
wym atutem jest to, ¿e zaproszenie poprzez platformê internetow¹ po-
woduje, ¿e inicjator projektu/pomys³odawca mo¿e trafiæ do wielu osób
potencjalnie zainteresowanych jego realizacj¹. Ci, którzy zdecyduj¹ siê
przekazaæ œrodki finansowe na projekt powstaj¹cy w ramach finansowa-
nia spo³ecznoœciowego, mog¹, w zale¿noœci od modelu crowdfundingo-
wego, otrzymaæ œwiadczenia zwrotne. Œwiadczenia te inaczej ni¿ w tra-
dycyjnych formach finansowania nie musz¹ przyjmowaæ formy p³atnoœci
pieniê¿nej. Mog¹ to byæ np. bilety na koncert, darmowe p³yty lub certy-
fikaty upowa¿niaj¹ce do zakupu ich po ni¿szej cenie [Król, 2011, s. 192].
W zale¿noœci od tego, czy œwiadczenia zwrotne wystêpuj¹ oraz jak¹ przy-
bior¹ formê wyró¿nia siê kilka modeli finansowania spo³ecznoœciowego
[Lambert, Schwienbacher, 2010]:
1. Crowdfunding bezudzia³owy, w którym finansowanie nie jest po-

wi¹zane ze zwrotem finansowym. Model ten nazywany jest równie¿
sponsoringiem spo³ecznoœciowym i dotyczy w szczególnoœci projek-
tów pasjonackich, akcji charytatywnych, wspieraj¹cych poprawê wa-
runków ¿ycia, ochronê œrodowiska itd. W przypadku przedsiêbiorstw
ma on uzasadnienie g³ównie wtedy, kiedy mo¿e poprawiæ ich bizne-

Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce 103



sowy wizerunek [Kêdzierska-Szczepaniak i inni, 2016, s. 73]. Modele
bezudzia³owe stanowi¹ wiêkszoœæ projektów crowdfundingowych na
œwiecie. Wyró¿nia siê tu:
a) model donacyjny (dotacyjny, donation crowdfunding) – finansuj¹cy

przekazuj¹ dowolne datki na projekt, nie oczekuj¹c niczego w za-
mian,

b) model bonusowy (oparty na nagrodach, reward crowdfunding) – fi-
nansuj¹cy otrzymuje nagrodê-bonus za przekazane œrodki w po-
staci zdjêcia, autografu, egzemplarza ksi¹¿ki lub ma mo¿liwoœæ
zakupu produktu finalnego w promocyjnej cenie.

2. Crowdfunding inwestycyjny, w którym finansowaniu ma towarzy-
szyæ zwrot z zainwestowanego kapita³u. Przedsiêwziêcia realizowane
w ramach finansowania spo³ecznoœciowego obarczone s¹ wysokim
ryzykiem i rzeczywisty zwrot mo¿e byæ ni¿szy ni¿ pocz¹tkowo zak³a-
dano. W ramach crowdfundingu inwestycyjnego rozró¿niaj¹:
a) model udzia³owy (equity crowdfunding) – kiedy finansuj¹cy staje siê

wspó³w³aœcicielem przedsiêwziêcia, jednak udzia³y te nie mog¹
byæ przedmiotem oferty na rynku wtórnym,

b) model po¿yczkowy (lending crowdfunding) – finansuj¹cy jest po-
¿yczkodawc¹, który oczekuje zwrotu kapita³u wraz z odsetkami.

W najnowszych podzia³ach wyró¿nia siê równie¿ crowdfunding
oparty na przychodach (royalty financing/revenue-based financing) oraz
hybrydowy, jednak ich udzia³ w rynku finansowania spo³ecznoœciowego
jest niewielki. W pierwszym finansuj¹cy maj¹ okreœlony udzia³ w przy-
chodach spó³ki, drugi jest po³¹czeniem co najmniej dwóch innych modeli
crowdfundingowych.

Niezale¿nie od tego, który model finansowania spo³ecznoœciowego
zostanie wybrany, poœrednikiem w zawieraniu tego typu transakcji jest
platforma crowdfundingowa. Dzieje siê tak, poniewa¿ istota crowdfun-
dingu polega na wykorzystania Internetu. Platformy poœrednicz¹ miêdzy
stronami – potencjalnymi dawcami/inwestorami kapita³u oraz pomys³o-
dawcami. Dodatkowo platformy niejednokrotnie s³u¿¹ pomoc¹ w zakre-
sie tworzenia biznesplanu, wskazania projektów zakoñczonych sukce-
sem czy te¿ informowania o postêpach konkretnej inwestycji. Nale¿y
jednak zwróciæ uwagê, ¿e platforma (w szczególnoœci dotycz¹ca modelu
po¿yczkowego) nie jest podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie
gwarancji po¿yczkodawcom, tworzenie depozytów czy gromadzenie
aktywów [Murray, 2015, s. 7].
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Na rynku wyró¿niæ mo¿na co najmniej trzy g³ówne rodzaje platform
finansowania spo³ecznoœciowego [Baumgardner i inni, 2015, s. 4]:
1) platformy wyspecjalizowane (specialized platforms), których rola pole-

ga na po³¹czeniu dwóch zainteresowanych stron w zakresie projek-
tów konkretnego rodzaju (np. gry internetowe, filmy, muzyka);

2) platformy dotycz¹ce konkretnych bran¿ (activity specific platforms),
które poœrednicz¹ w konkretnych rodzajach projektów (np. fundacje,
projekty informatyczne, projekty dotycz¹ce innowacji i nowych tech-
nologii);

3) platformy ogólne/ogólnego przeznaczenia (general-purpose platforms),
maj¹ce szerok¹ ró¿norodnoœæ zarówno w zakresie bran¿ i dzia³alnoœ-
ci, jak i podmiotów, z którymi wspó³pracuj¹.

Platformy crowdfundingowe ró¿ni¹ siê równie¿ w zale¿noœci od
tego, kiedy dochodzi do finansowania projektu. W niektórych sytuacjach
tylko zebranie okreœlonej kwoty powoduje realizacjê przedsiêwziêcia,
w innych (szczególnie w modelu donacyjnym) znaczenie ma ka¿da ze-
brana suma. W zale¿noœci od tego wyró¿nia siê dwa rodzaje platform:
– realizuj¹ce przedsiêwziêcie przy ka¿dej zebranej kwocie (take what you

get lub flexible funding), przyk³adem jest platforma indiegogo.com;
– realizuj¹ce przedsiêwziêcie tylko po uzyskaniu okreœlonego przez

projektodawcê minimum (all or nothing), przyk³adem jest kick-
starter.com.

Tym, co wyró¿nia zbiórki na platformach jest fakt, ¿e nie trzeba
wykazywaæ siê kapita³em na rozpoczêcie inwestycji, poniewa¿ nale¿ne
œrodki dla platform wyp³acane s¹ z zebranych funduszy, w przypadku
kiedy zbiórka koñczy siê sukcesem [Young, 2013, s. 16].

3. Platformy crowdfundingowe na œwiecie
Liczba platform crowdfundingowych na œwiecie wzrasta. Tylko

w krajach Unii Europejskiej ich liczba wzros³a od 2008 do 2014 roku z 47
do 510 [European Commission, 2015, s. 21], co przedstawiono szcze-
gó³owo w tablicy 1.
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Tablica 1. Liczba platform crowdfundingowych w Unii Europejskiej w latach
2008–2014

Rok Liczba nowych
platform

£¹czna liczba
platform

Procentowy
wzrost rok do

roku

Procentowy
wzrost

(100%=2008)

2008 47 47 100%

2009 23 70 49% 149%

2010 52 122 74% 260%

2011 66 188 54% 400%

2012 93 281 49% 598%

2013 133 414 47% 881%

2014 96 502 19% 1068%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Commission, 2015, s. 21].

W 2012 roku na ca³ym œwiecie by³o oko³o 700 platform, a w 2014 roku
ich liczba przekroczy³a 1250 [Grodzka, 2016, s. 2]. Wœród platform znaleŸæ
mo¿na takie, które obs³uguj¹ kilka rodzajów transakcji crowdfundingo-
wych, jednak zdecydowanie czêœciej platformy specjalizuj¹ siê w konkret-
nym modelu finansowania spo³ecznoœciowego (tablica 2).

Tablica 2. Rodzaje i liczba platform crowdfundingowych w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej

Kraj Udzia-
³owe

Po¿ycz-
kowe

Bonu-
sowe

Dona-
cyjne

Pozo-
sta³e Razem

Austria 2 1 2 3 0 8

Belgia 2 2 1 1 0 6

Bu³garia bd bd bd bd bd –

Chorwacja 0 0 0 1 0 1

Cypr 0 0 1 0 0 1

Czechy 0 0 3 0 1 4

Dania 0 2 3 1 1 7

Estonia 0 4 1 0 0 5

Finlandia 2 3 1 0 0 6

Francja 17 14 27 10 9 77

Grecja 0 0 0 1 0 1

Hiszpania 8 7 9 5 4 33
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Kraj Udzia-
³owe

Po¿ycz-
kowe

Bonu-
sowe

Dona-
cyjne

Pozo-
sta³e Razem

Holandia 9 9 17 20 3 58

Irlandia 1 2 2 2 0 7

Litwa bd bd bd bd bd –

Luksemburg bd bd bd bd bd –

£otwa bd bd bd bd bd –

Malta bd bd bd bd bd –

Niemcy 22 13 20 9 1 65

Polska 3 6 5 2 0 16

Portugalia 0 0 2 0 0 2

Rumunia 1 0 4 1 0 6

S³owacja 0 1 1 2 1 5

S³owenia bd bd bd bd bd –

Szwecja 4 0 2 0 1 7

Wêgry 0 0 2 0 0 2

Wielka
Brytania

35 41 30 22 15 143

W³ochy 8 2 19 13 0 42

Unia
Europejska

114 107 152 93 36 502

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Commission, 2015, s. 23].

W krajach Unii Europejskiej wiêkszoœæ stanowi¹ platformy poœredni-
cz¹ce w bonusowym (opartym na nagrodach) modelu crowdundingu
(tablica 3). Najwiêcej platform zarejestrowanych jest w Wielkiej Brytanii,
Francji, Niemczech i we W³oszech. Ma to zwi¹zek przede wszystkim
z ca³kowitym lub czêœciowym uregulowaniem prawnym finansowania
spo³ecznoœciowego w wymienionych krajach. Czêœæ platform powstaje
tylko na rynkach krajowych, czêœæ znana jest w wiêkszoœci krajów i mo¿e
pochwaliæ siê realizacj¹ du¿ych i innowacyjnych projektów.
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Tablica 3. Struktura platform w zale¿noœci od wspieranego modelu
finansowania spo³ecznoœciowego w krajach UE

Modele Liczba platform Struktura platform

udzia³owe 114 22,71%

po¿yczkowe 107 21,31%

bonusowe 152 30,28%

dotacyjne 93 18,53%

Inne 36 7,17%

£¹cznie 502 100%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Commission, 2015, s. 21].

4. Platformy spo³ecznoœciowe w Polsce
Pierwsz¹ platform¹ spo³ecznoœciow¹, która zosta³a stworzona w Pol-

sce w 2007 roku, jest wytwórnia muzyczna MegaTotal.pl. Portal ten
wspiera artystów w zakresie promocji i wydawania p³yt. Ma ju¿ ponad
100 tys. fanów (co nie jest równowa¿ne z liczb¹ aktywnych u¿ytkowni-
ków), korzysta z niego oko³o 5000 artystów, a œrodki pozyskane na rea-
lizacjê projektów muzycznych i wydawniczych przekroczy³y 650 tys. z³.

W 2015 roku w Polsce dzia³a³o ponad dwadzieœcia portali crowd-
fundingowych. Oprócz liderów, którzy funkcjonuj¹ na rynku od lat, sys-
tematycznie powstaj¹ nowe platformy, inne z kolei przez kilka lat nie
wykazuj¹ aktywnoœci i nie znajduj¹ zainteresowania wœród pomys³o-
dawców i inwestorów. W rezultacie koñcz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ lub zostaj¹
wch³oniête przez inne podmioty. Wybrane portale zosta³y przedstawione
w tablicy 4.

Tablica 4. Przyk³adowe platformy finansowania spo³ecznoœciowego w Polsce

Lp. Nazwa Prowizje Informacje dodatkowe
o platformie

Modele donacyjne

1. damnasport.pl 8% Portal finansuj¹cy projekty
sportowe, do po³owy 2016 roku
zrealizowane 5 projektów na
³¹czn¹ kwotê 7255 z³.

2. domore.pl Brak danych Portal promuje nowoczesn¹
charytatywnoœæ.

108 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyñska



Lp. Nazwa Prowizje Informacje dodatkowe
o platformie

3. fanimani.pl Brak prowizji Internauci poprzez dokonywanie
zakupów w Internecie wspieraj¹
ró¿nego rodzaju akcje
charytatywne. W 2016 roku
w inicjatywie uczestniczy³o 800
sklepów, wspieraj¹c 2600
ró¿nych organizacji.

4. fundujesz.pl 8% Portal, który jako pierwszy
w Polsce zosta³ skierowany
bezpoœrednio do trzeciego
sektora.

5. megatotal.pl Brak prowizji Pierwszy polski portal
crowdfundingowy istniej¹cy od
2007 roku, dotycz¹cy projektów
muzycznych.

6. siepomaga.pl Brak prowizji Platforma finansowania
spo³ecznoœciowego dzia³aj¹ca
jako fundacja. Wspiera chorych
w leczeniu i rehabilitacji. £¹cznie
zebrano ju¿ ponad 100 mln z³.

7. wspolnyprojekt.pl 7% Wspieranie inicjatyw
innowacyjnych i kreatywnych,
platforma wspó³tworzona ze
wspolnicy.pl.

Modele donacyjne i bonusowe

1. mintu.me 7,5% Platforma, na której poza
wsparciem finansowym mo¿na
wspieraæ wiedz¹ (crowdwisdom).

2. odpalprojekt.pl 4,9% lub 6,9%
przy
finansowaniu
„bierz, ile
zbierzesz”

Platforma, której w³aœcicielem
jest platforma finansowania
udzia³owego Beesfund S.A.
W odró¿nieniu od pozosta³ych
platform stosuje siê tu zasadê
„bierz, ile zbierzesz” (KIA – keep
it all), co oznacza finansowanie
przy ka¿dej zebranej sumie.

3. polakpotrafi.pl 7,4% Jeden z najstarszych i najbardziej
znanych portali finansowania
spo³ecznoœciowego w Polsce,
³¹cznie zebrano ju¿ ponad 15,5
mln z³.
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Lp. Nazwa Prowizje Informacje dodatkowe
o platformie

4. swtorzmistrza.pl Prowizja
ustalana
indywidualnie

Platforma wspieraj¹ca
sportowców, wydarzenia
sportowe.

5. wspieramkulture.pl 11% Platforma finansowania
spo³ecznoœciowego, która jako
pierwsza w Polsce jest w ca³oœci
poœwiêcona projektom
zwi¹zanym z kultur¹.

6. zrzutka.pl Brak prowizji Ró¿norakie projekty dotycz¹ce
zarówno inicjatyw spo³ecznych
i kulturalnych, jak i akcji
charytatywnych, ³¹cznie zebrano
1,6 mln z³.

Modele bonusowe

1. wspieramto.pl Min. 8,5% Platforma dzia³aj¹ca na zasadach
przedsprzeda¿y. Wspierane s¹
kreatywne pomys³y. Jednym
z najwiêkszych sukcesów jest
zbiórka, której celem by³o
uzyskanie 60 tys. z³ na
przygotowanie polskiej wersji
gry T.I.M.E. Stories. Ostatecznie
zebrano ponad 280 tys. z³.

Modele udzia³owe

1. crowdangels.pl 6% Platforma, która zrealizowa³a
2 projekty, na które pozyskano
³¹cznie 152 500 z³, dotyczy
równie¿ crowdfundingu
nieruchomoœci.

2. crowdcube.pl 8% Polska filia jednej z najwiêkszych
platform finansowania
spo³ecznoœciowego na œwiecie.
Na platformie pozyskano ³¹cznie
ponad 170 mln GBP, jednak
polski oddzia³ nie odniós³
sukcesu.

3. wspolnicy.pl 7% Spo³ecznoœciowe wspieranie
biznesu. Portal nie ma na koncie
¿adnego zakoñczonego sukcesem
projektu.
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Lp. Nazwa Prowizje Informacje dodatkowe
o platformie

Modele po¿yczkowe

1. finansowo.pl Ustalana
indywidualnie
na podstawie
ratingu

Platforma wspieraj¹ca modele
po¿yczkowe. Kwota udzielonych
po¿yczek przekroczy³a 87 mln z³,
œrednia wartoœæ po¿yczki
nieznacznie przekracza 300 z³.

2. zakra.pl Zale¿na od
wysokoœci
po¿yczki
i ratingu (od
2%–6%)

Platforma wspieraj¹ca modele
po¿yczkowe. Oprócz wspierania
osób fizycznych, mo¿liwe jest
wspieranie przedsiêbiorstw.

Modele udzia³owe i bonusowe

1. beesfund.pl 6,9% Platforma, która zrealizowa³a
z sukcesem kilka projektów
o ³¹cznej wartoœci przekraczaj¹cej
1,5 mln z³ (np. InPay., Akcja
Browar, Faktorama czy
Towarzystwa Biznesowe).

Modele donacyjne i udzia³owe

1. ideowi.pl 5% Jeden z nielicznych portali
daj¹cych mo¿liwoœæ wsparcia
finansowego bezzwrotnego lub
zakupu udzia³ów
w przedsiêwziêciu. Najwiêkszym
sukcesem by³a zbiórka œrodków
dla polskiej dru¿yny w regatach
dooko³a œwiata „Barcelona World
Race”.

Modele udzia³owe i po¿yczkowe

1. mzurici.pl Brak danych Platforma powsta³a w celu
rozpowszechnienia
crowdfudingu nieruchomoœci,
jednak do po³owy 2016 roku nie
sfinalizowano na niej ¿adnego
projektu.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wymienionych stron internetowych oraz [Mi-
lewski, 2016].

Wœród portali zarejestrowanych w Polsce funkcjonuj¹ zarówno te
oparte na dotacjach i nagrodach, jak i biznesowe (inwestycyjne i po¿ycz-
kowe). Najwiêksz¹ aktywnoœæ wykazuj¹ platformy promuj¹ce przedsiê-

Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce 111



wziêcia o charakterze bezudzia³owym (donacyjnym lub bonusowym),
czego przyk³adem s¹ portale Siepomaga.pl (ponad 101 mln z³) czy
Polakpotrafi.pl (ponad 15,5 mln z³). W 2014 roku modele bezudzia³owe
stanowi³y ponad 90% wartoœci wszystkich projektów (tablica 5).

Tablica 5. Liczba i wartoœæ transakcji crowdfundingowych w Polsce w 2014
roku

Model Liczba transakcji Wartoœæ w tys.
EUR

Udzia³
w finansowaniu
ca³kowitym wg

wartoœci
transakcji

udzia³owy 5 80 1,95%

po¿yczkowy 2145 331 8,05%

bonusowy 398 1650 40,14%

donacyjny 386 2050 49,87%

Suma 2934 4111 100%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Commission, 2015, s. 82].

�ród³em przychodu platform crowdfundingowych najczêœciej s¹
prowizje. Wysokoœæ op³at waha siê od oko³o 5% do 11% pozyskanego ka-
pita³u. W niektórych przypadkach us³ugi dodatkowe s¹ w cenie, w innych
natomiast pobierane s¹ op³aty za oszacowanie ryzyka, przygotowanie
analizy projektu, czynnoœci promocyjne i marketingowe czy obs³ugê pra-
wn¹. Nie s¹ to jedyne koszty zwi¹zane z pozyskaniem finansowania,
poniewa¿ nale¿y jeszcze ponieœæ op³aty transakcyjne wynosz¹ce oko³o
2,5–3,5%. Op³aty za wsparcie platformy spo³ecznoœciowej nie s¹ w Polsce
wygórowane w porównaniu z innymi krajami UE, jednak nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e platformy dzia³aj¹ce na rynkach miêdzynarodowych s¹ bar-
dziej znane, maj¹ wiêksze doœwiadczenie i z regu³y charakteryzuj¹ siê
wiêkszym odsetkiem sukcesu. To wszystko mo¿e spowodowaæ, ¿e po-
mimo porównywalnych ofert klient zdecyduje siê na umieszczenie swo-
jego pomys³u na platformie poza granicami kraju. Mo¿na zaobserwowaæ,
¿e w modelach bonusowych i donacyjnych, gdzie wspierane s¹ g³ównie
projekty spo³eczne, charytatywne czy edukacyjne, Polacy wybieraj¹ plat-
formy polskie, jednak w przypadku przedsiêwziêæ innowacyjnych, eko-
nomicznych niejednokrotnie wol¹ pozyskaæ kapita³ poza granicami kraju
na bardziej znanej i rozpoznawalnej w œwiecie platformie. Przyk³adem
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mo¿e byæ projekt oprogramowania Sher.ly, maski do optymalizacji snu
NeuroON czy produkcja gier Agony lub Ogniem i Mieczem realizowane
na platformie Kickstarter [Kêdzierska-Szczepaniak i inni, 2016, s. 90].
Dodatkowym atutem pokazania pomys³u na platformie miêdzynaro-
dowej jest szansa na promocjê produktu i odniesienie sukcesu równie¿
poza granicami kraju. To, ¿e polscy pomys³odawcy niejednokrotnie
wybieraj¹ promowanie siê na zagranicznych portalach spo³ecznoœcio-
wych dotyczy równie¿ otwartoœci spo³eczeñstwa na takie projekty i chêci
wspó³pracy/dofinansowania projektu. W Stanach Zjednoczonych czy
Wielkiej Brytanii rynek ten jest bardziej dojrza³y, obywatele zarabiaj¹
wiêcej i nie obawiaj¹ siê inwestowaæ w tego typu projekty. W zwi¹zku
z tym pomys³odawcy widz¹ w platformach zagranicznych nie tylko wiêk-
sz¹ szansê promocji, ale równie¿ zdobycia wystarczaj¹cych œrodków.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pozyskiwanie funduszy poza granicami
kraju jest bardziej z³o¿one, czasoch³onne i ryzykowne. Mia³y miejsce
sytuacje, kiedy pomys³odawcom nie wystarcza³o œrodków nawet na prze-
kazanie kapita³odawcom obiecanych w kampanii upominków (bonu-
sów). Niejednokrotnie pomys³odawcy rejestruj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w Stanach Zjednoczonych, aby móc spe³niæ wymogi stawiane przez plat-
formê Kickstarter.

Zagadnieniami wartymi dalszych pog³êbionych badañ s¹ czynniki,
które mog¹ spowodowaæ wiêksze zainteresowanie inwestorów projek-
tami na polskich platformach crowdfundingowych. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹ na pewno: konkurencyjnoœæ i koszt, wachlarz us³ug dodat-
kowych, jasne przepisy podatkowe, osi¹gany wczeœniej wspó³czynnik
sukcesu czy rozpoznawalnoœæ na rynku.

Zakoñczenie
Crowdfunding rozwija siê intensywnie. Worldbank szacuje, ¿e war-

toœæ rynku finansowania spo³ecznoœciowego przekroczy w 2025 roku
96 mld USD [World Bank, 2013, s. 10]. Wzrost rynku jest równoczeœnie
sygna³em do rozwoju platform crowdfundingowych. Pocz¹tkowo plat-
formy crowdfundingowe s³u¿y³y przede wszystkim jako forma komu-
nikacji potencjalnego pomys³odawcy z darczyñc¹/inwestorem/dostawc¹
kapita³u, skupia³y zainteresowanych t¹ form¹ finansowania. Jednak wraz
z rozwojem finansowania spo³ecznoœciowego równie¿ rola platform ule-
ga³a modyfikacjom. Platforma ma ju¿ nie tylko ³¹czyæ zainteresowanych,
ale równie¿ byæ swego rodzaju doradc¹, podmiotem gwarantuj¹cym
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bezpieczeñstwo transakcji. Ponadto w perspektywie najbli¿szych lat plat-
formy crowdfundingowe bêd¹ musia³y prawdopodobnie rozbudowaæ
i zmodyfikowaæ swoje strategie dzia³ania. Wynika to przede wszystkim
z rosn¹cej konkurencji po stronie du¿ych przedsiêbiorstw, które stop-
niowo zwiêkszaj¹ swoje zainteresowanie crowdfundingiem, jednak nie
zawsze chc¹ korzystaæ z platform i niejednokrotnie wol¹ wykorzystywaæ
w³asne przedsiêbiorstwo i w³asne strony internetowe do osi¹gniêcia celu
polegaj¹cego na zebraniu kapita³u. Je¿eli taka tendencja bêdzie siê
utrzymywaæ na rynku, mo¿e doprowadziæ do os³abienia roli platform
crowdfundingowych i wzrostu konkurencyjnoœci w tej bran¿y.

Liczba platform dzia³aj¹cych w Polsce nadal jest niewielka w porów-
naniu z platformami w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjedno-
czonych. Dominuj¹ tutaj przede wszystkim platformy oparte na zasadach
donacyjnych i bonusowych, a inwestycyjne s¹ dopiero w pocz¹tkowej
fazie swojego rozwoju. Warto zwróciæ uwagê, i¿ zakres zadañ podmio-
tów dzia³aj¹cych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest
szerszy, obejmuje us³ugi dodatkowe, takie jak przeprowadzenie analizy
due diligence, obs³ugê techniczn¹, marketingow¹ czy prawn¹ projektu,
które w Polsce bardzo czêsto nie s¹ oferowane. Ponadto platformy w Pol-
sce dzia³aj¹ na mniejsz¹ skalê ni¿ podmioty zagraniczne. Bior¹c pod uwa-
gê dynamiczny rozwój crowdfundingu na œwiecie, polskie platformy,
które chc¹ pozostaæ na rynku, musz¹ dostosowaæ swoj¹ ofertê do tego, co
proponuj¹ podmioty zagraniczne. W zwi¹zku z tym zasadne jest po-
szerzenie badañ dotycz¹cych czynników warunkuj¹cych rozwój platform
crwodfundingowych oraz analiza doœwiadczeñ innych krajów Unii Euro-
pejskiej w zakresie stosowanych rozwi¹zañ.
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Streszczenie
Kryzys finansowy spowodowa³, ¿e wiele przedsiêbiorstw, w szczególnoœci

nowatorskich i innowacyjnych, mia³o utrudniony dostêp do tradycyjnych form
finansowania. Taka sytuacja sta³a siê szans¹ dla rozwoju finansowania spo³ecz-
noœciowego, czyli crowdfundingu. Do jego rozpowszechnienia przyczyni³a siê
równie¿ rosn¹ca popularnoœæ Internetu i mediów spo³ecznoœciowych. Wa¿nymi
podmiotami uczestnicz¹cymi w finansowaniu spo³ecznoœciowym s¹ platformy
crowdfundingowe. Pocz¹tkowo pe³ni³y one gównie rolê poœrednika pomiêdzy
pomys³odawcami a dostawcami kapita³u. Jednak wraz z rozwojem finansowania
spo³ecznoœciowego równie¿ rola platform ulega³a modyfikacjom. Platforma ma
ju¿ nie tylko ³¹czyæ zainteresowanych, ale równie¿ byæ swego rodzaju doradc¹,
podmiotem gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo transakcji i przygotowuj¹cym plany
i analizy finansowe.

Liczba platform dzia³aj¹cych w Polsce nadal jest niewielka w porównaniu
z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Czynniki, takie jak
koszt kapita³u, aspekty prawnopodatkowe, rozpoznawalnoœæ, wspó³czynnik suk-
cesu czy nastawienie spo³eczeñstwa, mog¹ wp³yn¹æ na rozwój platform crowdfun-
dingowych. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e szybko wprowadzone zmiany, sztywne
regu³y i regulacje mog¹ spowodowaæ zahamowanie rozwoju crowdfundingu,
który obecnie jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê form finansowania przed-
siêbiorstw na wczesnym etapie rozwoju na œwiecie.

S³owa kluczowe
finansowanie spo³ecznoœciowe, platformy crowdfundingowe, alternatywne for-
my finansowania

Prospects of crowdfunding’s platforms development in Poland
(Summary)

The financial crisis caused that many companies, particularly novel and in-
novative, have limited access to traditional forms of financing. This situation has
become an opportunity for crowdfunding development. The growing popularity
of internet and social media was also one of the reasons of crowdfunding spread.
The key players involved in these kind of financing are crowdfunding platforms.
At the beginning, they were mainly an agent between originators and providers
of capital. However, the role of the platforms has changed during the develop-
ment of crowdfunding. The platform is not only an agent now. It is also a kind of
mediator, consultant, an entity that ensures security of transactions and prepar-
ing plans and financial analysis.

The number of platforms in Poland is still small in comparison with the
countries of Western Europe or the United States. Factors such as the cost of capi-
tal, tax aspects, recognition, success rate and attitude of the public can influence
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on the development of crowdfunding platforms. It should be remembered that
quick changes, rigid rules and regulations may result in inhibition of crowd-
funding, which is currently one of the fastest growing forms of financing for com-
panies in the early stage of development in the world.

Keywords
crowdfunding, crowdfunding platforms, alternative financing
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Fundusze inwestycyjne REIT na rynku tureckim

Wstêp
Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomoœci typu REIT ciesz¹ siê na

œwiecie du¿¹ popularnoœci¹. W g³ównej mierze wp³yw na to ma ich
uprzywilejowany charakter podatkowy. REIT s¹ bowiem zwolnione
z czêœci podatków, je¿eli spe³niaj¹ szereg warunków. Na rynku amery-
kañskim, gdzie powsta³y pierwsze tego typu instytucje, maj¹ one obo-
wi¹zek [Mazurczak, 2011, s. 81]: inwestowaæ minimum 75% œrodków
w nieruchomoœci lub wierzytelnoœci hipoteczne; czerpaæ minimum 75%
dochodów z czynszów, dzier¿aw lub z odsetek od kredytów hipotecz-
nych; przynajmniej 90% wypracowanych zysków wyp³acaæ w postaci
dywidendy; posiadaæ rozproszony akcjonariat (maksymalnie 50% udzia-
³ów mo¿e nale¿eæ do piêciu lub mniejszej liczby akcjonariuszy).

Fundusze inwestycyjne typu REIT nie funkcjonuj¹ w typowej postaci
na rynku polskim, jednak s¹ obecne w wielu krajach europejskich. Jed-
nym z pierwszych rynków w Europie, na którym siê pojawi³y, by³ rynek
turecki [Fr¹czek, 2013, s. 69]. Jest to rynek niezwykle specyficzny, jednak
wœród polskich inwestorów dosyæ popularny. Szacuje siê, ¿e Polacy maj¹
ulokowane w funduszach inwestycyjnych akcji tureckich oko³o 400 mln z³
[Fryc, 2016a]. Z tego powodu uzasadniona wydaje siê dokonana w arty-
kule próba oceny op³acalnoœci inwestycji w tureckie fundusze inwesty-
cyjne REIT. Analizie poddano 30 funduszy dzia³aj¹cych na tym rynku.
Ponadto zaprezentowano specyfikê tureckiego rynku nieruchomoœci oraz
specyfikê uwarunkowañ prawnych towarzysz¹cych dzia³alnoœci REIT
w Turcji. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2009–2015, czyli okres po
kryzysie finansowym z lat 2007–2008. W artykule wykorzystano ró¿ne
metody badawcze. W pierwszej czêœci zastosowano metodê wnioskowa-
nia dedukcyjnego, która pozwoli na przeanalizowanie literatury zwi¹za-
nej z badanym problemem. W drugiej czêœci, empirycznej, wykorzystano
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wnioskowanie indukcyjne, które pozwoli³o na zweryfikowanie wnios-
ków ogólnych dotycz¹cych przedmiotu analiz. W tej czêœci wykorzystano
tak¿e proste metody statystyczne.

1. Specyfika tureckiego rynku nieruchomoœci
Prawo do posiadania nieruchomoœci umocowane jest w Konstytucji

Republiki Turcji, w art. 35, okreœlaj¹cym, i¿ ka¿dy ma prawo do w³asnoœci
i dziedziczenia, m.in. nieruchomoœci [Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi,
1982, art. 35]. Uszczegó³owienie regulacji w³asnoœciowych zawiera turec-
ki kodeks cywilny, wzorowany na prawie szwajcarskim [Türk Medeni
Kanunu, 2001]. Regulacje tureckiego prawa umo¿liwiaj¹, pod okreœlony-
mi warunkami, zakup nieruchomoœci zagranicznym osobom fizycznym
oraz w bardzo ograniczonym zakresie zagranicznym osobom prawnym
[TAPU Kanunu, 1934]. Rynek turecki, ze wzglêdu na specyfikê procedur,
a tak¿e szeroki zakres przepisów, ulegaj¹cych zmianie w czasie, zakwali-
fikowany zosta³ w indeksie GREIT1 (Global Real Estate Transparency
Index – indeks przejrzystoœci rynku nieruchomoœci) jako „pó³przejrzysty”
[Taking Real Estate…, 2016, s. 4]. Zakup nieruchomoœci w Turcji jest
obecnie mniej skomplikowany ni¿ przed laty. Wszelkie formalnoœci prze-
prowadzane s¹ w ewidencji gruntów (Urz¹d ds. Gruntów TAPU), gdzie
wystawiany jest oficjalny dokument TAPU (prawo w³asnoœci), umo¿li-
wiaj¹cy identyfikacjê w³aœciciela nieruchomoœci. Dokonaæ tego mo¿na
w jednym z piêtnastu regionalnych rejestrów gruntów, a wszelkie niejas-
noœci wyjaœnia Dyrekcja Generalna Rejestru Gruntów i Katastru (Tapu
ve Kadastro General Mudurlugu). W przypadku osób fizycznych weryfi-
kacja wniosków nastêpuje wy³¹cznie w lokalnym urzêdzie TAPU, nato-
miast osoby prawne poza lokalnym urzêdem podlegaj¹ weryfikacji w Dy-
rekcji Generalnej Rejestru Gruntów i Katastru. Co istotne i odmienne
w stosunku do wielu europejskich rynków, przeniesienie tytu³u w³as-
noœci nie jest dokonywane przez notariusza aktem notarialnym, a jedynie
przez pracownika urzêdu Rejestru Gruntów, wpisem do rejestru (transfer
praw trwa zazwyczaj 3–5 dni roboczych).

Dodatkowym problemem procesu nabywania nieruchomoœci przez
cudzoziemców jest przymus posiadania pozwolenia G³ównej Kwatery
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1 Indeks GREIT stworzony zosta³ jako narzêdzie s³u¿¹ce do zarz¹dzania ryzykiem dla
inwestorów. Stanowi on istotne wsparcie podczas tworzenia regionalnych czy globalnych
strategii inwestycyjnych. Jego konstrukcja zapewnia porównywalnoœæ danych. Tworzony
jest od 1999 roku przez wi¹¿¹ce na œwiecie formy, które zajmuj¹ siê zarz¹dzaniem inwes-
tycjami i rynkiem nieruchomoœci, tj. Jones Lang LaSalle i LaSalle Investment Management.



Wojskowej, z siedzib¹ w Izmirze, na zakup nieruchomoœci. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem nieruchomoœæ nie mo¿e znajdowaæ siê w blis-
kim s¹siedztwie obszarów zmilitaryzowanych (np. bazy wojskowe), stref
strategicznych (np. lotniska, tamy) oraz terenów przygranicznych, co
sprawdzane jest przez G³ówn¹ Kwaterê Wojskow¹. Wyd³u¿a to zasadni-
czo transakcjê zakupu, gdy¿ uzyskanie takiego pozwolenia trwa od 8
do 12 tygodni (wniosek do administracji pañstwowej w Izmirze wysy³a
lokalny urz¹d ds. gruntów TAPU). W roku 2012 prawo dotycz¹ce uzys-
kania pozwolenia od G³ównej Kwatery Wojskowej zosta³o istotnie upro-
szczone, obecnie, je¿eli na tej samej dzia³ce tytu³ w³asnoœci dla cudzo-
ziemca zosta³ ju¿ wczeœniej zatwierdzony, nie jest potrzebny wniosek
sk³adany przez kolejnego zagranicznego nabywcê.

Obecnie tureckie przepisy prawne narzucaj¹ podstawowe warunki
nabywania nieruchomoœci przez zagraniczne osoby fizyczne oraz prawne
[TAPU Kanunu, 1934; TAPU Kanunu ve Kadastro, 2012; TAPU Kanunda
Degisiklik…, 2006; Koy Kanunu, 1924]. Obcokrajowcy kupuj¹cy nieru-
chomoœci w Turcji maj¹ takie same prawa jak obywatele tureccy. Do roku
2012 obowi¹zywa³a zasada wzajemnoœci miêdzy krajem pochodzenia
osoby fizycznej lub prawnej a Turcj¹, tzw. symetria przywilejów, obecnie
funkcjonuje zasada „interesu narodowego i relacji dwustronnych (turecki
rz¹d wskaza³ 183 kraje, do których obowi¹zuje owa zasada, dla poszcze-
gólnych pañstw ustalono ró¿ne poziomy i rodzaje graniczeñ, uzale¿nione
od narodowoœci i przynale¿noœci etnicznej2). Dodatkowo ograniczeniu
podlega powierzchnia nieruchomoœci gruntowych3, jak¹ osoby z zagra-
nicy mog¹ nabyæ na terenie Turcji (ograniczenie do 30 ha ³¹cznej po-
wierzchni wszystkich nieruchomoœci, na terenie ca³ego kraju, przed
rokiem 2012 by³o to 2,5 ha). Ograniczeniu podlega równie¿ udzia³
ca³kowitej powierzchni nieruchomoœci w stosunku do obszaru danego

Fundusze inwestycyjne REIT na rynku tureckim 121

2 Nowe przepisy nie zosta³y opublikowane i nie s¹ dostêpne publicznie, posiadaj¹ je jedy-
nie urzêdnicy Rejestru Gruntów. Wiadomo jednak, ¿e przepisy te nie zezwalaj¹ na zakup
nieruchomoœci w Turcji obywatelom Armenii, Syrii, Korei Pó³nocnej oraz tzw. Greckiej
Republiki Cypru. Obywateli Grecji pozbawieni s¹ prawa kupna nieruchomoœci w 28 nad-
morskich prowincjach, obywatele Bu³garii pozbawieni s¹ prawa kupna nieruchomoœci
w 2 prowincjach granicznych. Specjalne zezwolenie MSZ i MSW potrzebuj¹ na zakup nie-
ruchomoœci obywatele Iranu i Iraku. Obywatele Polski nie s¹ objêci restrykcjami
[www.polandturkey.com, 2016].
3 W przypadku zakupu przez cudzoziemca nieruchomoœci gruntowej bez budynków pra-
wo tureckie automatycznie narzuca na nowego w³aœciciela obowi¹zek zabudowy na tym
terenie. Je¿eli w ci¹gu dwóch lat od nabycia nie zostanie przedstawione zezwolenie na bu-
dowê planowanego obiektu, nieruchomoœæ gruntowa zostanie skonfiskowana i sprze-
dana, a kwota sprzeda¿y przekazana cudzoziemcowi [www.polandturkey.com, 2016].



miasta/prowincji (obecnie ograniczenie to wynosi 0,5% powierzchni da-
nego miasta/prowincji). Co wa¿ne, od roku 2012 zagraniczne osoby
fizyczne i prawne mog¹ nabywaæ nieruchomoœci równie¿ w tych obsza-
rach, gdzie nie istniej¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Wy³¹czeniu jednak podlegaj¹ z mocy prawa nieruchomoœci po³o-
¿one poza centrum wsi oraz zlokalizowane w okreœlonej odleg³oœci od
obszarów zmilitaryzowanych (5–10 km) lub strategicznych, zw³aszcza
granic pañstwa (1–2 km).

Nabycie nieruchomoœci na tureckim rynku zwi¹zane jest z poniesie-
niem dodatkowych kosztów, takich jak [Przewodnik rynkowy…, 2013,
s. 57–58]: podatek od transferu nieruchomoœci (3% od wartoœci nierucho-
moœci podanej w Urzêdzie Rejestru Gruntów, p³atny w po³owie przez
kupuj¹cego i sprzedaj¹cego), podatek stemplowy (0,75% od wartoœci
zadeklarowanej na umowie kupna-sprzeda¿y) oraz podatek wpisowy
(0,9% od wartoœci nieruchomoœci podanej w Urzêdzie Rejestru Gruntów).
W przypadku nabycia nieruchomoœci na rynku pierwotnym do ceny nie-
ruchomoœci nale¿y dodaæ wartoœæ podatku VAT (1% dla nieruchomoœci
nieprzekraczaj¹cej 150 m2 oraz 18% dla nieruchomoœci powy¿ej 150 m2).
Do periodycznych kosztów zaliczyæ nale¿y podatek od nieruchomoœci
(emlak vergisi) lub podatek gruntowy (arazi vergisi), liczony od wartoœci
nieruchomoœci lub gruntu, okreœlonej corocznie przez gminê (wartoœæ
katastralna), a jego wysokoœæ zale¿y od przeznaczenia nieruchomoœci lub
gruntu i oscyluje w przedziale 0,1–0,6% (dla piêtnastu najwiêkszych aglo-
meracji miejskich stosuje siê podwójne stawki, dotycz¹ one miast: Adana,
Ankara, Antalia, Bursa, Diyarbakir, Erzurum, Eskishehir, Gaziantep, Icel,
Izmir, Kayseri, Kocaeli, Konia, Samsun oraz Stambu³). Nowe nierucho-
moœci zwolnione s¹ z 25% podatku od nieruchomoœci przez okres 5 lat.
Inaczej mówi¹c, w³aœciciele ci p³ac¹ w tym okresie tylko 75% rocznej staw-
ki podatku. Nabyta nieruchomoœæ mo¿e byæ odsprzedana, a przychody ze
sprzeda¿y mog¹ byæ transferowane za granicê.

Przez d³ugi okres rynek nieruchomoœci w Turcji rozwija³ siê wolniej
ni¿ rynek europejski. Jednym z powodów tego stanu by³ ograniczony do-
stêp do kredytów hipotecznych. Przez wiele lat nieruchomoœci w Turcji
nabywane by³y w drodze darowizn lub spadku lub kupowane by³y za
oszczêdnoœci. Z tego powodu niewiele osób pozwoliæ mog³o sobie na za-
kup nieruchomoœci, co z kolei powodowa³o zastój na rynku. Sytuacja
prawna i rynkowa uleg³a zmianie po 2007 roku, kiedy rz¹d uchwali³ nowe
prawo umo¿liwiaj¹ce dostêp do kredytów hipotecznych (umo¿liwiaj¹ce
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uzyskanie kredytu w kwocie do 75% wartoœci nieruchomoœci, na maksy-
malny okres do 15 lat) [Konut Finansmani Sistemine…, 2007].

Obecnie rynek nieruchomoœci rozwija siê bardzo dynamicznie, co
pokazuje liczba wydanych pozwoleñ na budowê (yapi izin), jak i liczba
wydanych pozwoleñ na u¿ytkowanie (iskan). W jednym i drugim
przypadku w ostatnich 5 latach przyrost roczny wynosi³ œrednio 20%
[www.tuik.gov.tr]. Dynamikê wzrostu ukazuj¹ równie¿ ceny. Nierucho-
moœci w Turcji wci¹¿ zyskuj¹ na wartoœci, w pierwszym kwartale 2016
roku zanotowano roczne zmiany na poziomie 13,9% [Global House Price…,
2016]. Wzrasta równie¿ wartoœæ nieruchomoœci zakupionych przez cu-
dzoziemców. W 2015 roku wartoœæ ta wynios³a ponad 4,1 mld USD (co
stanowi 24,8% BIZ z 2015 roku) [Investment Support…, 2016]. W d³ugiej
perspektywie wartoœæ ta ma osi¹gaæ poziom 10 mld USD rocznie [Turkish
Real Estate…, 2016, s. 11].

Ambicj¹ miejscowych w³adz jest wprowadzenie Turcji do grona
dziesiêciu najwiêkszych gospodarek œwiata do roku 20234 (setna rocznica
utworzenia Republiki Turcji) oraz oddanie do roku 2023 miliona mie-
szkañ spo³ecznych na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych5, jak rów-
nie¿ rewitalizacja 178 stref miejskich po³o¿onych na powierzchni 800 ha
i zamieszka³ych przez 1,5 mln ludzi (oko³o 90 000 budynków mieszkal-
nych i biur przewidzianych jest do rozbiórki i przebudowy), co w zasa-
dniczym stopniu wp³ywa na obecny i przysz³y rozwój ca³ego sektora
budowlanego i rynku nieruchomoœci w Turcji [Georgijew, 2016].

2. Dzia³alnoœæ funduszy inwestycyjnych typu REIT w Turcji
Pierwsze fundusze REIT w Turcji rozpoczê³y dzia³alnoœæ w 1995

roku, jednak na gie³dzie w Stambule pojawi³y siê w 1997 roku. Na koniec
2015 roku dzia³a³o na rynku tureckim 30 funduszy tego rodzaju. Dzia-
³alnoœci tureckich funduszy REIT, podobnie jak innym funduszom tego
typu na œwiecie, towarzysz¹ specjalne udogodnienia podatkowe. REIT
w Turcji s¹ zwolnione z podatku dochodowego [Trzebiñski, 2013, s. 213].
W przeciwieñstwie do innych funduszy nie s¹ one jednak zobowi¹zane
do rokrocznej wyp³aty wiêkszoœci zysków w postaci dywidendy [Yuk-
sel, 2016, s. 33]. Podkreœliæ jednak nale¿y, i¿ zarz¹d tureckiego rynku
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4 Ekonomiœci HSBC prognozuj¹, ¿e do 2050 roku Turcja mo¿e awansowaæ na 12 miejsce
w rankingu najwiêkszych gospodarek œwiata [Popio³ek, 2016].
5 Wed³ug raportu opracowanego przez GYODER (Tureckie Stowarzyszenie Inwestorów
Nieruchomoœci) w Turcji, w latach 2016–2023, dla zaspokojenia potrzeb mieszkañców po-
winno powstaæ oko³o 3,2 mln mieszkañ [2023 Vizyonunda…, 2012, s. 40].



kapita³owego mo¿e zobowi¹zaæ wszystkie spó³ki publiczne do wyp³aty
okreœlonego poziomu zysków w postaci dywidendy w formie gotówki
lub akcji. Sta³o siê tak chocia¿by w 2008 roku, gdy dywidenda zosta³a
ustalony na poziomie 20% zysku. Zgodnie z tureckim prawem wszystkie
fundusze REIT, które chc¹ zachowaæ swoje preferencje podatkowe, mu-
sz¹ mieæ charakter publiczny [Kozie³, Krasuski, 2010]. Ka¿dy fundusz, od
chwili powstania, ma trzy miesi¹ce na debiut na rynku publicznym.
W wolnym obrocie musi byæ 25% akcji danego funduszu. Ustawodawca
turecki da³ równie¿ mo¿liwoœæ ju¿ istniej¹cym podmiotom przekszta³ce-
nia siê i uzyskania statutu REIT na czas okreœlony lub na czas nieokreœlo-
ny. Aby zwiêkszyæ przejrzystoœæ i transparentnoœæ funkcjonowania REIT,
ka¿dy podmiot musi regularnie publikowaæ raport o stanie swoich akty-
wów, z wartoœciami ocenionymi przez rzeczoznawcê maj¹tkowego [REIT
Investors…, 2016].

Kapita³ pocz¹tkowy funduszu REIT musi wynosiæ minimum
10,25 mln euro, a w portfelu inwestycyjnym 50% aktywów musz¹ stano-
wiæ nieruchomoœci, prawa do nieruchomoœci i projekty deweloperskie.
REIT nie mog¹ anga¿owaæ siê w budownictwo oraz w zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. Ka¿dy fundusz mo¿e tak¿e inwestowaæ na zagranicz-
nym rynku nieruchomoœci, jednak limit inwestycji wynosi maksymalnie
49% aktywów danego podmiotu. Tureckie REIT mog¹ równie¿ finan-
sowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ kapita³em obcym. Maksymalny d³ug ka¿dego
funduszu mo¿e stanowiæ trzykrotnoœæ aktywów netto wykazanych
w ostatnim raporcie finansowym [REIT Investors…, 2016].

3. Stopa zwrotu i ryzyko inwestycji w tureckie fundusze REIT
Przeprowadzone analizy op³acalnoœci inwestycji w fundusze inwe-

stycyjne typu REIT w Turcji wskaza³y, ¿e fundusze te generowa³y dosyæ
atrakcyjne stopy zwrotu (tablica 1). W latach 2009–2015 œrednia roczna
stopa zwrotu tureckiego indeksu funduszy REIT wynios³a 17,98% i by³a
wy¿sza ni¿ stopa zwrotu indeksu tureckich akcji. Œredni roczny wzrost
wartoœci indeksu BIST REIT by³ tak¿e wy¿szy ni¿ wzrost innych pod-
stawowych indeksów rynku REIT na œwiecie. W badanym okresie glo-
balny indeks funduszy REIT wzrasta³ œredniorocznie o 14,71%, a indeks
funduszy nieruchomoœci europejskich o 12,28%. G³ówny wp³yw na wyso-
k¹ œredni¹ roczn¹ stopê zwrotu indeksu BIST REIT mia³a stopa zwrotu
wypracowana w 2009 roku. Analizowany indeks zyska³ w tym okresie na
wartoœci 138,02%, natomiast indeks GPR 250 REIT Global 31,45%. W po-
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zosta³ych latach zmiany procentowe wartoœci indeksu REIT tureckich nie
odbiega³y znacz¹co od innych rynków REIT.

Interesuj¹ce wnioski mo¿na wyci¹gn¹æ równie¿ z analizy miar ryzy-
ka. Stopy zwrotu indeksu REIT w Turcji cechowa³y siê stosunkowo wyso-
k¹ zmiennoœci¹. Oszacowane odchylenie standardowe dla indeksu BIST
REIT wynosi³o 54,57%. Pozosta³e indeksy mia³y umiarkowanie niski po-
ziom odchylenia standardowego mieszcz¹cy siê w przedziale 12–20%.
Równie¿ indeks akcji tureckich cechowa³ siê ni¿sz¹ zmiennoœci¹ na po-
ziomie 43,22%.

Tablica 1. Roczne stopy zwrotu i miary ryzyka oszacowane dla tureckiego
indeksu funduszy REIT na tle tureckiego rynku akcji oraz innych indeksów
funduszy REIT

Nazwa BIST
REIT BIST 100 GPR 250

REIT G

GPR 250
REIT

Americas

GPR 250
REIT
Asia

GPR 250
REIT

Europe

2009 138,02% 96,64% 31,45% 29,05% 19,34% 39,14%

2010 27,70% 24,95% 22,50% 28,07% 43,07% 5,17%

2011 –17,23% –22,33% 3,27% 11,05% –13,10% –12,62%

2012 38,06% 52,55% 23,33% 18,38% 32,92% 33,75%

2013 –25,58% –13,31% 1,23% –0,63% 7,31% 16,87%

2014 21,95% 26,43% 23,21% 28,26% 13,74% 10,15%

2015 0,95% –16,33% 2,18% 3,85% –5,35% 2,21%

Œrednia
geometryczna

17,98% 15,06% 14,71% 16,29% 12,48% 12,28%

s 54,57% 43,22% 12,61% 12,35% 19,94% 18,12%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.

Kolejnym elementem, jaki zosta³ poddany analizie, by³y stopy zwro-
tu uzyskane przez poszczególne fundusze inwestycyjne rynku nierucho-
moœci. Najwy¿sz¹ roczn¹ stopê zwrotu w latach 2009–2015 wypracowa³
fundusz Nurol (tablica 2). Jego œrednia roczna stopa zwrotu kszta³towa³a
siê na poziomie 47,74%. Oznacza to, i¿ zwrot uzyskany na inwestycji
w ten fundusz by³ ponad trzykrotnie wy¿szy od stopy zwrotu uzyskanej
przez globalny indeks REIT w danym okresie. Wysokie stopy zwrotu,
powy¿ej 20%, osi¹gnê³o jeszcze 8 funduszy REIT dzia³aj¹cych na rynku
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tureckim. Podkreœliæ nale¿y, ¿e 7 z tych funduszy rozpoczê³o swoj¹ dzia-
³alnoœæ przed rokiem 2009. Oznacza to, i¿ by³y to podmioty z doœæ du¿ym
doœwiadczeniem w dzia³alnoœci na rynku. Spoœród analizowanych fun-
duszy by³o tak¿e wiele, które nie wypracowa³y dla swoich udzia³owców
dodatnich stóp zwrotu w badanym okresie. Takich funduszy by³o a¿ 11,
w tym 9, które rozpoczê³o dzia³alnoœæ po roku 2009. Spoœród badanych
funduszy najni¿sz¹ stopê zwrotu osi¹gn¹³ fundusz Kiler dzia³aj¹cy na
rynku od 2011 roku. Jego œrednia roczna stopa zwrotu wynosi³a (–18,59%).

Tablica 2. Ranking tureckich funduszy inwestycyjnych typu REIT
sporz¹dzony na podstawie œredniej geometrycznej stopy zwrotu z lat
2009–2015

Miejsce w rankingu Nazwa funduszu Œrednia roczna stopa
zwrotu

1 Nurol 47,74%

2 Dogus 34,17%

3 ATA 34,14%

4 Alarko 32,17%

5 Vakif 32,03%

… … …

26 Idealist –10,91%

27 Yesil –10,94%

28 Korfez –13,09%

29 Marti –17,65%

30 Kiler –18,59%

Benchmark

BIST REIT 17,98%

GPR 250 REIT Global 14,71%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.

Stopy zwrotu wypracowane w poszczególnych latach przez fun-
dusze inwestycyjne REIT w Turcji o najwy¿szej œredniej stopie zwrotu
przedstawiono w tablicy 3. Najwy¿sze stopy zwrotu wiêkszoœæ z analizo-
wanych funduszy wypracowa³a w roku 2009, gdy na rynku nast¹pi³o
odbicie po silnych spadkach zanotowanych w okresie kryzysu finanso-
wego. W roku 2008 indeks BIST REIT straci³ bowiem na wartoœci 65,83%.
W kolejnych latach sytuacja poszczególnych funduszy pod wzglêdem
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stopy zwrotu czêsto siê ró¿ni³a. Spoœród wszystkich analizowanych fun-
duszy najwy¿sz¹ roczn¹ stopê zwrotu na poziomie 408,88% osi¹gn¹³,
w roku 2012, fundusz Nurol. W tym samym okresie fundusz Dogus zano-
towa³ 9,89% ujemnej stopy zwrotu. Odwrotna sytuacja mia³a natomiast
miejsce w roku 2010, gdy fundusz Nurol straci³ na wartoœci 48,19%,
a udzia³y w funduszu Dogus zyska³y na wartoœci 151,22%. Warto zwróciæ
równie¿ uwagê na fundusz ATA, który w ka¿dym kolejnym roku wypra-
cowywa³ dodatnie, stosunkowo wysokie, stopy zwrotu. By³y one
w wiêkszoœci analizowanych lat (prócz roku 2010 i 2011) wy¿sze od stopy
zwrotu indeksu BIST REIT oraz indeksu GPR 250 REIT Global.

Analiza ryzyka inwestycji w poszczególne fundusze wskaza³a, i¿
najbardziej od œredniej odchyla³y siê roczne stopy zwrotu funduszu Nu-
rol. Poziom odchylenia standardowego stop zwrotu funduszu wyniós³
157,19% i by³ kilkukrotnie wy¿szy ni¿ poziom odchylenia standardowego
stóp zwrotu indeksu BIST REIT (54,57%). Spoœród analizowanych fundu-
szy stosunkowo niskim poziomem odchylenia standardowego charakte-
ryzowa³y siê stopy zwrotu funduszu ATA, trzeciego w sporz¹dzonym
rankingu efektywnoœci. Jego wartoœæ wynosi³a 33,8% i by³a ni¿sza o po-
nad 20 p.p. od odchylenia stóp zwrotu indeksu.

Tablica 3. Roczne stopy zwrotu piêciu najbardziej efektywnych funduszy
w latach 2009–2015

Nazwa

Miejsce w rankingu
Benchmark

1 2 3 4 5

Nurol Dogus ATA Alarko Vakif BIST
REIT

GPR 250
REIT G

2009 176,49% 141,30% 111,20% 230,84% 346,01% 138,02% 31,45%

2010 19,76% 54,95% 21,62% 19,78% –19,39% 27,70% 22,50%

2011 52,10% 5,81% 11,45% –2,33% 35,58% –17,23% 3,27%

2012 408,88% –9,89% 25,54% 43,65% 134,30% 38,06% 23,33%

2013 –48,19% 151,22% 19,10% –20,26% 121,76% –25,58% 1,23%

2014 –1,75% 3,40% 34,16% 9,55% –66,07% 21,95% 23,21%

2015 17,77% –15,49% 36,10% 45,02% –18,60% 0,95% 2,18%

Œr.
geome.

47,74% 34,17% 34,14% 32,17% 32,03% 17,98% 14,71%

s 157,19% 71,36% 33,80% 84,57% 140,40% 54,57% 12,61%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.
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Wiêkszoœæ z wniosków, jakie zaprezentowano wczeœniej, potwier-
dza rysunek 1, na którym umieszczono skumulowane stopy zwrotu in-
westycji w udzia³y trzech funduszy o najwy¿szej stopie zwrotu. Na wy-
kresie mo¿na zaobserwowaæ stosunkowo wysok¹ zmiennoœæ stóp zwrotu
funduszu Nurol. Wysoka zmiennoœæ cen udzia³ów w funduszu zosta³a je-
dnak czêœciowo zrekompensowana wysok¹ stop¹ zwrotu. Fundusz ten
od pocz¹tku 2009 roku do koñca roku 2015 pozwoli³ zarobiæ swoim
udzia³owcom 1436,42%. Dla porównania indeks REIT tureckich zyska³
w tym okresie 218,18%, a indeks globalny REIT 161,37%. Na rysunku 1
wyraŸnie widoczny jest równie¿ stabilny wzrost cen wartoœci udzia³ów
funduszu ATA. Fundusz ten pozwoli³ zarobiæ swoim inwestorom w la-
tach 2009–2015 681,51%.

Rysunek 1. Skumulowana stopa zwrotu trzech funduszy inwestycyjnych
rynku nieruchomoœci o najwy¿szej œredniej stopie zwrotu w latach 2009–2015
na tle indeksów funduszy REIT

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.

Po przeanalizowaniu funduszy inwestycyjnych o najwy¿szej stopie
zwrotu kolejnym obszarem rozwa¿añ bêdzie zaprezentowanie wyników
analiz piêciu funduszy o najni¿szych stopach zwrotu (tablica 4). Na wyso-
kie ujemne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2009–2015
decyduj¹cy wp³yw mia³y wysokie ujemne stopy zwrotu, jakie badane
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fundusze wypracowa³y w latach 2011–2013. W okresie tym analizowane
podmioty (prócz funduszu Korfez) straci³y na wartoœci od 52,22% do
81,28% swojej wartoœci. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ fundusze,
które rozpoczê³y swoj¹ dzia³alnoœæ po roku 2009, w pierwszych latach
swojej dzia³alnoœci przynosi³y inwestorom wysokie ujemne stopy zwro-
tu. Mo¿e byæ to zwi¹zane ze stosunkowo d³ugim okresem inwestycyjnym
na rynku nieruchomoœci. Podkreœliæ nale¿y jednak fakt, i¿ zale¿noœæ ta nie
sprawdzi³a siê w przypadku funduszu Idealist, którego akcje notowane
s¹ na gie³dzie od po³owy 2010 roku. Udzia³y w tym funduszu od po³owy
roku 2010 do koñca 2011 zyska³y na wartoœci 125,32%.

Tablica 4. Roczne stopy zwrotu piêciu najmniej efektywnych funduszy
w latach 2009–2015

Nazwa

Miejsce w rankingu
Benchmark

26 27 28 29 30

Idealist Yesil Korfez Marti Kiler BIST
REIT

GPR 250
REIT G

2009 – –3,33% – – – 138,02% 31,45%

2010 75,32% 179,69% – –23,93% – 27,70% 22,50%

2011 28,52% –52,51% – –40,06% –56,34% –17,23% 3,27%

2012 –29,11% –35,58% – –9,40% –7,78% 38,06% 23,33%

2013 –47,56% –38,81% – –28,30% –43,58% –25,58% 1,23%

2014 31,01% 48,78% –25,18% 0,00% 12,87% 21,95% 23,21%

2015 –54,44% –40,98% 0,96% 5,26% 39,47% 0,95% 2,18%

Œr.
geome.

–10,91% –10,94% –13,09% –17,65% –18,59% 17,98% 14,71%

s 52,00% 83,09% 18,48% 17,58% 39,51% 54,57% 12,61%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.

Jak ryzykowne mo¿e byæ inwestowanie w udzia³y w funduszach
inwestycyjnych typu REIT dobrze obrazuje rysunek 2. Zaprezentowano
na nim skumulowane stopy zwrotu trzech funduszy (Idealist, Yesil,
Masrtil), które przynios³y w analizowanym okresie jedne z najni¿szych
stóp zwrotu. Na wykresie pominiêto fundusz Korfez i Klier, gdy¿ rozpo-
czê³y one swoj¹ dzia³alnoœæ dopiero w 2014 i 2011. Najwy¿sz¹ ujemn¹ sto-
pê zwrotu w analizowanym okresie przyniós³ fundusz Marti. Inwestorzy
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inwestuj¹cy w jego akcje stracili na wartoœci 68,82% zainwestowanego
kapita³u. Wartoœæ udzia³ów tego funduszu w latach 2010–2013 systema-
tycznie obni¿a³a siê. Dopiero w roku 2014 niekorzystny trend zosta³
zahamowany, gdy¿ ceny walorów funduszu na koniec tego roku mia³y
podobn¹ wartoœæ jak na koniec roku 2013. W roku 2015 ceny udzia³ów
funduszy wzros³y natomiast o 5,26%. Fundusz ten na koniec ka¿dego
roku mia³ skumulowan¹ stopê zwrotu poni¿ej skumulowanej stopy
zwrotu indeksów funduszy REIT. Nieco inaczej wygl¹da³a sytuacja
w przypadku pozosta³ych dwóch funduszy. Zarówno fundusz Yesil, jak
i Idealist w pierwszych latach analizowanego okresu wypracowywa³y
stosunkowo wysokie stopy zwrotu. Dopiero w kolejnych latach zaczê³y
one generowaæ stosunkowo wysokie ujemne stopy zwrotu. W konse-
kwencji fundusze te straci³y na wartoœci w latach 2009–2015 odpowiednio
55,56% i 50,00%.

Rysunek 2. Skumulowana stopa zwrotu trzech funduszy inwestycyjnych
rynku nieruchomoœci o najni¿szej œredniej stopie zwrotu w latach 2009–2015
na tle indeksów funduszy REIT

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Notoria
StockGround.

Zakoñczenie
Przeprowadzone badania wskaza³y, i¿ tureckie fundusze inwesty-

cyjne mog¹ stanowiæ atrakcyjn¹ lokatê kapita³u. Wiele przeanalizowa-
nych podmiotów wypracowa³o w analizowanym okresie wysokie stopy
zwrotu przekraczaj¹ce znacz¹co stopê zwrotu uzyskan¹ przez indeks
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GPR 250 REIT Global. Najwy¿sz¹ œredni¹ stopê zwrotu przynios³y fun-
dusze Nurol, Dogus i ATA. Pierwsze dwa posiadaj¹ zdywersyfikowany
portfel nieruchomoœci na rynku biurowym, mieszkalnym i centrów hand-
lowych. Ostatni z wymienionych funduszy, ATA, prócz rynku biurowego
i mieszalnego funkcjonuje na rynku logistycznym. Ponadto wynajmuje
nieruchomoœci sieciom handlowym, bankom oraz sieciom restauracji Bur-
ger King [REIT Investors…, 2016]. Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿
podmiot ten wypracowa³ w badanym okresie wysokie stopy zwrotu przy
doœæ niskim poziomie ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym.

Niniejsze badania wskaza³y tak¿e, i¿ 11 funduszy przynios³o straty
swoim inwestorom w latach 2009–2015. Najwy¿sz¹ ujemn¹ stopê zwrotu
przynios³y fundusze Kiler, Korfez i Marti. Pierwsze dwa prowadz¹ dzia-
³alnoœæ zarówno na rynku komercyjnym, jak i mieszkalnym. Ostatni
natomiast funkcjonuje g³ównie na rynku hotelowym, jednak nie wyklu-
cza w przysz³oœci realizacji projektów o przeznaczeniu mieszkalnym
i handlowym [REIT Investors…, 2016].

Podsumowuj¹c, nie mo¿na zapomnieæ o ryzyku walutowym i poli-
tycznym towarzysz¹cym inwestycjom w powy¿sze fundusze. Wysokie
stopy zwrotu mog¹ zachêcaæ do inwestycji w niniejsze fundusze inwe-
stycyjne rynku nieruchomoœci, niedostêpne na rynku polskim. Inwestycji
takiej towarzyszy jednak ryzyko kursowe, które mo¿e istotnie wp³yn¹æ na
op³acalnoœæ inwestycji. W latach 2009–2015 kurs lira tureckiego straci³ na
wartoœci 31,6% w stosunku do z³otówki [www.bloomberg.com, 2016].
Oznacza to, i¿ o tyle obni¿y³aby siê ca³kowita stopa zwrotu wypracowana
na inwestycji w tureckie REIT. Przy najbardziej efektywnych funduszach
inwestycja nadal by³aby op³acalna, jednak przy mniej rentownych fun-
duszach ryzyko kursowe mog³oby poch³on¹æ ca³e zyski. Drugim rodza-
jem ryzyka, niezwykle istotnym, które w ostatnich miesi¹cach przybra³o
na sile, jest ryzyko polityczne. W po³owie lipca 2016 dosz³o w Turcji do
nieudanego zamachu stanu. W jego nastêpstwie wzros³a na sile pozycja
prezydenta Erdogana, który wykorzysta³ nieudany zamach i przeprowa-
dzi³ czystki personalne w instytucjach pañstwowych [Turcja: W³adze za-
mykaj¹…, 2016]. Wszystko to negatywnie wp³ynê³o na tureck¹ gie³dê.
Indeks BIST 100 pomiêdzy 15.07.2016, a 21.07.2016 straci³ na wartoœci
13,56% [www.bloomberg.com, 2016]. Eksperci prognozuj¹, i¿ zaistnia³a
sytuacja mo¿e w najbli¿szym czasie negatywnie wp³ywaæ na turecki ry-
nek kapita³owy [Fryc, 2016b]. Z tego te¿ powodu, podejmuj¹c decyzje
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o inwestycji na tym rynku, nale¿y równie¿ braæ pod uwagê konsekwencje
zwi¹zane z oddzia³ywaniem ryzyka politycznego.
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Streszczenie
Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomoœci typu REIT ciesz¹ siê na œwie-

cie du¿¹ popularnoœci¹. Nie funkcjonuj¹ one w typowej postaci na rynku pol-
skim, ale obecne s¹ w wielu krajach europejskich. Jednym z pierwszych rynków
w Europie, na którym siê pojawi³y, by³ rynek turecki. Jest to rynek niezwykle spe-
cyficzny, jednak wœród polskich inwestorów dosyæ popularny. Szacuje siê, ¿e
Polacy maj¹ ulokowane w funduszach inwestycyjnych akcji tureckich oko³o
400 mln z³. W niniejszej pracy podjêta zostanie próba oceny op³acalnoœci
inwestycji w tureckie fundusze inwestycyjne REIT. Ponadto zaprezentowana
zostanie specyfika tureckiego rynku nieruchomoœci oraz specyfika uwarunko-
wañ prawnych towarzysz¹cych dzia³alnoœci REIT w Turcji. Zakres czasowy
badania stanowiæ bêd¹ lata 2009–2015, czyli okres po kryzysie finansowym z lat
2007–2008.

S³owa kluczowe
REIT, rynek nieruchomoœci, stopy zwrotu
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Real Estate Investment Trusts on the Turkish market (Summary)
Investing in REITs is very popular in the world market. REIT do not operate

in the typical form on the Polish market, but they operate in many European
countries. One of the first markets in Europe where REIT started operate
was Turkish market, which is very popular among Polish investors. Polish inves-
tors have invested in mutual equity funds in Turkey about 400 million z³. For this
reason, it seems reasonable to try to assess the attractiveness of this market.
The purpose of this article is to evaluate the profitability of investments in Turk-
ish REIT. In this paper will also be presented the specifics of the Turkish real
estate market and the specificity of legal conditions REITs in Turkey. The time
range study will constitute the years 2009–2015, period after the financial crisis
of the years 2007–2008.

Keywords
REIT, real estate market, rate of return
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Ryzyko zwi¹zane z nieruchomoœci¹ mieszkaln¹
jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelnoœci

Ryzyko zwi¹zane z nieruchomoœci¹ mieszkaln¹…

Wstêp
Polska Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych w War-

szawie opracowuje standardy zawodowe do stosowania przez rzeczo-
znawców maj¹tkowych w Polsce. Standardy te zawieraj¹ miêdzy innymi
szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce zastosowania poszczególnych podejœæ
i metod wyceny nieruchomoœci. J. Konowalczuk wskazuje, ¿e w ujêciu
ogólnym „Standaryzacja ma za zadanie zapewniæ odpowiedni poziom ja-
koœci, bezpieczeñstwa, wygody lub zgodnoœci, a w niektórych przypad-
kach uzyskuje rangê przepisów prawa” [Konowalczuk, 2014, s. 254].
W przypadku standardu „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoœci”
tak w³aœnie siê sta³o, gdy¿ Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczo-
znawców maj¹tkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoœci” zo-
sta³ na³o¿ony na rzeczoznawców maj¹tkowych obowi¹zek stosowania
zasad w nim zawartych. Przy wycenie nieruchomoœci, która jest lub bê-
dzie obci¹¿ona prawem rzeczowym stanowi¹cym zabezpieczenie wie-
rzytelnoœci przy udzielaniu kredytu lub po¿yczki przez banki, instytucje
finansowe lub instytucje kredytowe, nale¿y „(…) wskazaæ obszary ryzyka
zwi¹zanego z wycenian¹ nieruchomoœci¹, w tym z przewidywanymi
zmianami na danym rynku nieruchomoœci oraz ryzykiem zwi¹zanym
z ocen¹ danej nieruchomoœci przez inwestorów wraz z ogóln¹ opini¹ na
temat kierunku wp³ywu powy¿szego na poziom wartoœci wycenianej nie-
ruchomoœci w przysz³oœci. Powy¿sze dodatkowe informacje przedstawia
siê w formie za³¹cznika do operatu szacunkowego” [Standard, 2010].
W uzgodnionym standardzie (powszechnie stosowana wœród rzeczo-
znawców nazwa to KSWS 3 – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny
nr 3) nie wskazano jednak formy i zawartoœci tego za³¹cznika.
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Celem artyku³u jest identyfikacja rodzajów ryzyka zmian cen/war-
toœci dla nieruchomoœci mieszkalnej1 bêd¹cej (mog¹cej stanowiæ) zabez-
pieczenie wierzytelnoœci hipotecznych oraz przedstawienie uniwersal-
nego wzoru za³¹cznika do operatu szacunkowego, który jest kluczowym
elementem procesu oceny ryzyka kredytowego. Uwzglêdniaj¹c zapisy
standardu, zakres stosowania KSWS 3 nie obejmuje czynnoœci dla banku
hipotecznego przy wykonywaniu ekspertyzy bankowo-hipotecznej war-
toœci nieruchomoœci i w tym artykule nie podejmowano tego zagadnienia.
Artyku³ przygotowano na podstawie krytycznej analizy literatury i obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa.

1. Rynek kredytów hipotecznych
Nieruchomoœci s¹ dobrem kapita³och³onnym, a wielkoœæ zaanga-

¿owanych kapita³ów w nieruchomoœci sprawia, ¿e s¹ one wa¿nym sk³ad-
nikiem gospodarki, jak równie¿ wa¿nym elementem w portfelach inwes-
torów. Eksperci Polityki Insight Research oszacowali, ¿e wartoœæ naszych
domów i mieszkañ opiewa na kwotê 4 bln z³ [Bednarek, 2016]. Wyró¿nia
siê kilka rodzajów nieruchomoœci o ró¿nych funkcjach, jakie mog¹ pe³niæ.
W tym artykule uwaga skierowana jest na nieruchomoœci mieszkalne
(lokale mieszkalne i domy jednorodzinne), które nabywane s¹ w celach
mieszkalnych oraz inwestycyjnych. Zakup nieruchomoœci mieszkalnej
zarówno przez nabywców prywatnych, jak i instytucjonalnych czêsto
realizowany jest z wykorzystaniem œrodków pochodz¹cych z kredytów,
które zabezpieczane s¹ na hipotece nieruchomoœci. W procesie udzielania
na ten cel kredytów banki korzystaj¹ miêdzy innymi z wycen sporz¹dza-
nych przez rzeczoznawców maj¹tkowych, którzy okreœlaj¹ wartoœæ ryn-
kow¹ nieruchomoœci. Czy rzeczoznawcy maj¹tkowi czêsto zajmuj¹ siê
takimi wycenami? O tym, jak du¿a jest skala akcji kredytowej w Polsce
mo¿na przekonaæ siê, obserwuj¹c wyniki przedstawione w tablicy 1.

Œrednio kwartalnie udzielanych jest 45 258 kredytów mieszkanio-
wych. Przyjmuj¹c, ¿e kwarta³ ma 60 dni roboczych, mo¿na policzyæ, ¿e
dziennie w Polsce podpisywane s¹ œrednio 754 umowy. Je¿eli do ka¿dej
umowy wymagana bêdzie wycena nieruchomoœci sporz¹dzona przez rze-
czoznawcê maj¹tkowego zgodnie z wymogami standardów zawodowych
z za³¹cznikiem okreœlaj¹cym ryzyko nieruchomoœci, to liczby te dobrze
obrazuj¹ skalê wa¿noœci podjêtego w tym artykule tematu badawczego.
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Tablica 1. Liczba nowo podpisanych umów o kredyt mieszkaniowy
kwartalnie w okresie II kw. 2014 r. – II kw. 2016 r.

Okres
II kw.
2014

III kw.
2014

IV kw.
2014

I kw.
2015

II kw.
2015

III kw.
2015

IV kw.
2015

I kw.
2016

II kw.
2016

Liczba nowo
podpisanych
umów o kredyt

45 499 43 653 42 993 42 169 46 504 43 945 48 707 44 735 49 118

�ród³o: [Zwi¹zek Banków Polskich, 2015; 2016].

Z ryzykiem nieruchomoœci zwi¹zane jest ryzyko kredytowe. J. Gwiz-
da³a okreœla ryzyko kredytowe w praktyce bankowej jako „(…) wyst¹-
pienie sytuacji, w której kredytobiorca nie sp³aci kredytu zgodnie z usta-
leniami lub strona transakcji nie wywi¹¿e siê ze zobowi¹zania do sp³aty”
[Gwizda³a, 2011, s. 65]. Jak zauwa¿a K. Jajuga „(…) jednym z najwa¿-
niejszych problemów rynku kredytów hipotecznych jest w³aœciwa ocena
zwi¹zanego z nim ryzyka, a w konsekwencji skuteczne zarz¹dzanie nim”.
Dalej autor wskazuje, ¿e ryzyko to nie ma jednorodnego charakteru i wy-
ró¿nia podstawowe rodzaje ryzyka rynku kredytów hipotecznych, a mia-
nowicie [Jajuga, 2004, s. 22]:
– ryzyko kredytowe – jest to ryzyko wynikaj¹ce z mo¿liwoœci niedotrzy-

mania warunków umowy przez kredytobiorcê, co oznacza, i¿ bank
nie otrzyma w oczekiwanym terminie p³atnoœci okreœlonej warunka-
mi kredytu;

– ryzyko stopy procentowej – jest to jeden z rodzajów ryzyka rynkowe-
go, który wynika ze zmiany stóp procentowych na rynku finansowym;
ryzyko stopy procentowej w szczególnoœci wynika z ryzyka wczeœ-
niejszej sp³aty kredytu, co oznacza koniecznoœæ nieoczekiwanego re-
inwestowania przez bank wed³ug stóp procentowych wystêpuj¹cych
w terminie wczeœniejszej sp³aty;

– ryzyko kursu walutowego – jest to jeden z rodzajów ryzyka ryn-
kowego wynikaj¹cy ze zmiany kursu walut na rynku finansowym,
wystêpuj¹cy jedynie wtedy, gdy dokonywane przez kredytobiorcê
p³atnoœci z tytu³u kredytu denominowane s¹ w obcej walucie;

– ryzyko cen nieruchomoœci – jest to jeden z rodzajów ryzyka rynko-
wego, wynika ze zmian cen na rynku nieruchomoœci i wystêpuje wte-
dy, gdy zachodzi koniecznoœæ sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej
zabezpieczenie kredytu hipotecznego, zw³aszcza gdy sprzeda¿ ta na-
stêpuje w okresie spadku cen na rynku nieruchomoœci;
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– ryzyko p³ynnoœci – jest to ryzyko wynikaj¹ce z faktu, i¿ z regu³y s¹
k³opoty ze sprzeda¿¹ nieruchomoœci w krótkim okresie za spodziewa-
n¹ kwotê; wystêpuje wtedy, gdy zachodzi koniecznoœæ szybkiej sprze-
da¿y nieruchomoœci stanowi¹cej zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Nawi¹zuj¹c do celu badawczego podjêtego w tym artykule, w dal-
szej czêœci rozpatrywane bêdzie ryzyko cen nieruchomoœci. Rynek nieru-
chomoœci podlega cyklicznym wahaniom i ceny nieruchomoœci nie s¹
stabilne w d³ugim okresie. Zadaniem rzeczoznawcy maj¹tkowego jest
okreœlenie rynkowej wartoœci nieruchomoœci. Wartoœæ ta ma obrazowaæ
kwotê, któr¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem wierzyciel otrzyma ze
sprzeda¿y nieruchomoœci w przypadku niesp³aconego zobowi¹zania.
Kredyty na zakup nieruchomoœci zgodnie z Rekomendacj¹ S powinny
byæ udzielane na maksymalnie 25 lat [Komisja Nadzoru Finansowego,
2013]. Przy okreœlaniu wartoœci rynkowej nale¿y uwzglêdniæ miêdzy
innymi czynniki z otoczenia nieruchomoœci oraz okreœliæ kierunek ich
zmian w perspektywie kolejnych lat.

2. Otoczenie nieruchomoœci w analizie ryzyka
E. M¹czyñska wskazuje, ¿e przy wycenie nieruchomoœci w gospo-

darce globalnej przy uwzglêdnieniu d³ugoterminowego charakteru, jakim
jest inwestowanie w nieruchomoœci, musz¹ byæ brane pod uwagê „(…)
g³ówne trendy w gospodarce lokalnej, krajowej i œwiatowej, trendy iden-
tyfikowane zarówno przez teoriê ekonomii, jak i przez praktykê gospo-
darcz¹. Trendy te rzutuj¹ na z³o¿ony uk³ad czynników kszta³tuj¹cych
ceny nieruchomoœci [M¹czyñska i inni, 2007, s. 13]. Rozpatrywanie nieru-
chomoœci w szerokim otoczeniu gospodarczym pozwala na monitoro-
wanie makroekonomiczne sygna³ów p³yn¹cych z rynku, które mog¹ mieæ
istotny wp³yw na zmianê wartoœci nieruchomoœci, czego przyk³adem
by³o za³amanie na rynku nieruchomoœci sprzed kilku lat. Analiza ryzyka
nieruchomoœci poprzez sta³¹ analizê sytuacji gospodarczej ma zatem za-
sadnicze znaczenie. E. Siemiñska wskazuje ponadto, ¿e analiza ryzyka
nieruchomoœci odbywa siê w pewnym otoczeniu, które zasadniczo kon-
centruje siê wokó³ trzech sk³adowych rynku nieruchomoœci, a mianowicie
[Siemiñska, 2006, s. 134]:
– uczestników rynku,
– transakcji dotycz¹cych przenoszenia praw zwi¹zanych z nieruchomo-

œci¹,
– uwarunkowañ towarzysz¹cych tym procesom.
�ród³a ryzyka na rynku nieruchomoœci przedstawiono na rysunku 1.

138 Ewelina Nawrocka



Rysunek 1. �ród³a ryzyka na rynku nieruchomoœci

�ród³o: [Siemiñska, 2006, s. 134].

Wyczerpuj¹ca systematyka rodzajów ryzyka jest zadaniem trudnym
i obszernym ze wzglêdu na wieloœæ propozycji systematyzacji ryzyka
wed³ug ró¿nych kryteriów klasyfikacyjnych. E. Siemiñska proponuje szeœæ
g³ównych kryteriów klasyfikacyjnych i rodzajów ryzyka wystêpuj¹cych
na rynku nieruchomoœci, a mianowicie [Siemiñska, 2006, s. 132–134]:
– kryterium kierunku pochodzenia czynników ryzyka;
– kryterium rodzajowe – tu spoœród kilkudziesiêciu wymienia miêdzy

innymi ryzyko finansowe (bankructwa, braku p³ynnoœci), kredytowe,
w tym wierzytelnoœci hipotecznych i wyceny;

– kryterium podmiotowe;
– kryterium dotycz¹ce zakresu przestrzennego rynku nieruchomoœci;
– kryterium zwi¹zane z typem nieruchomoœci;
– kryterium uwzglêdniaj¹ce rodzaj nabywanych praw do nieruchomoœci.

Przy wycenie nieruchomoœci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytel-
noœci hipotecznej E. Siemiñska podaje, ¿e powinno siê uwzglêdniaæ szeœæ
profili ryzyka, a mianowicie [Siemiñska, 2013, s. 203]:
– ryzyka rynkowe, które dotycz¹ m.in. aktualnych warunków rynko-

wych, cykli koniunkturalnych, p³ynnoœci i struktury rynku, poziomu
popytu i poda¿y, zachowañ uczestników rynkowych, trendów demo-
graficznych oraz sytuacji na rynku pracy;

– ryzyka lokalne, w tym np.: uwarunkowania planistyczne dotycz¹ce
mikro- i makrootoczenia nieruchomoœci, atrakcyjnoœæ lokalizacji nie-
ruchomoœci, potencja³ inwestycyjny regionu;
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– ryzyka dotycz¹ce danej nieruchomoœci, takie jak: jej cechy fizyczne,
wymagania eksploatacyjne, ekonomiczna i œrodowiskowa efektyw-
noœæ, elastycznoœæ u¿ytkowa obiektu;

– ryzyka finansowe zwi¹zane zw³aszcza z aktualn¹ sytuacj¹ podatko-
w¹, w tym z lokalnym re¿imem podatkowym;

– ryzyka prawne, uwzglêdniaj¹ce m.in.: prawo w³asnoœci, lokaln¹ (krajo-
w¹) specyfikê umów najmu, skutecznoœæ procedur egzekucyjnych itp.;

– pozycjê rynkow¹ oraz reputacjê najemców, ryzyko CF (cash flow) oraz
pozycjê inwestora.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y podkreœliæ wieloœæ
czynników, które nale¿y rozpatrywaæ, przygotowuj¹c za³¹cznik do ope-
ratu szacunkowego zgodnie ze standardem KSWS 3. Analiza musi byæ za-
tem wielow¹tkowa.

3. �ród³a ryzyka zmian cen/wartoœci dla nieruchomoœci
mieszkalnych stanowi¹cych (mog¹cych stanowiæ)
zabezpieczenie wierzytelnoœci hipotecznych

Po³o¿enie nieruchomoœci i jej s¹siedztwo, czynniki œrodowiskowe,
czynniki makroekonomiczne, otoczenie spo³eczno-gospodarcze i prawne
determinuj¹ wiele Ÿróde³ mog¹cych zak³óciæ rynkow¹ wartoœæ nierucho-
moœci wykorzystywanych na cele mieszkalne. Pokrótce wymienione
w tym punkcie czynniki ryzyka s¹ wynikiem wielow¹tkowej analizy
ryzyka nieruchomoœci i jej szeroko pojêtego otoczenia. Otrzymane wyniki
pos³u¿¹ do opracowania propozycji za³¹cznika do operatu szacunkowe-
go, o którym mowa w standardzie KSWS 3.

Sta³oœæ w miejscu jako jedna z cech nieruchomoœci powoduje, ¿e
przemieszczanie nieruchomoœci z miejsca na miejsce jest prawie niemo¿li-
we (s¹ wyj¹tki). Wybudowanie nieruchomoœci i oddanie jej do u¿ytkowa-
nia na cele mieszkalne powoduje, ¿e budynek mo¿e byæ odt¹d nara¿ony
na zjawiska naturalne. Do zdarzeñ, które mog¹ wyst¹piæ w Polsce, nale¿¹:
– trzêsienia ziemi – zjawisko wystêpuj¹ce w Polsce w szczególnoœci

w po³udniowo-zachodniej czêœci kraju najczêœciej o charakterze zapa-
dowym (rzadko s¹ to typowe trzêsienia tektoniczne) [Zwoliñski, 1997];

– zapadowe trzêsienia ziemi/t¹pniêcia ziemi – w szczególnoœci zjawisko
to wystêpuje na terenach wyrobisk górniczych oraz obszarach kraso-
wych, a w przypadku posadowionych na tym terenie domów istnieje
ryzyko, ¿e t¹pniêcia lub trzêsienia zapadowe mog¹ naruszyæ kon-
strukcjê œcian budynku lub ca³kowite jego zniszczenie;
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– powodzie/zalania – s¹ wynikiem wezbrania rzek i strumieni w wy-
niku du¿ych, d³ugotrwa³ych opadów deszczu i przerwania wa³ów
przeciwpowodziowych lub zalania przy gwa³townych opadach desz-
czu na skutek niedro¿noœci miejskiej kanalizacji deszczowej;

– huragany/tr¹by powietrzne – zjawisko coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê
w Polsce zwi¹zane z niszczycielskimi podmuchami wiatru, które miê-
dzy innymi zrywaj¹ dachy domów, przewracaj¹ drzewa oraz linie
energetyczne;

– po¿ary – wielkoobszarowe po¿ary wystêpuj¹ najczêœciej na terenach
silnie zadrzewionych, zalesionych w wyniku zaprószenia ognia. Naj-
bardziej niebezpiecznym okresem jest wystêpowanie d³ugotrwa³ej su-
szy; innym powodem po¿arów mog¹ byæ te¿ gwa³towne burze z wy-
³adowaniami atmosferycznymi;

– tereny osuwiskowe.
Zagro¿enia wynikaj¹ce ze zjawisk naturalnych nale¿¹ do zdarzeñ

losowych, których prawdopodobieñstwo wyst¹pienia trudno okreœliæ
(wyj¹tkiem jest ulokowanie nieruchomoœci na wyrobiskach górniczych).
Do okreœlenia mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia dla wycenianej nieru-
chomoœci pomocne mog¹ okazaæ siê mapy hydrologiczne ze wskazaniem
terenów zalewowych oraz mapy geologiczne okreœlaj¹ce strukturê warstw
ziemi. Przy okreœlaniu ryzyka wyst¹pienia zagro¿enia naturalnego dla
nieruchomoœci mo¿na je w wycenie udokumentowaæ w czêœci opisowej
za³¹cznika do operatu szacunkowego.

Przy okreœlaniu ryzyka dla nieruchomoœci nale¿y pamiêtaæ o czyn-
nikach œrodowiskowych, których wystêpowanie weryfikuje siê podczas
oglêdzin nieruchomoœci i jej s¹siedztwa oraz w wyniku analizy doku-
mentów z przeprowadzonych badañ dla danego terenu. Do czynników
œrodowiskowych maj¹cych wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci nale¿¹:
– wystêpowanie na nieruchomoœci lub w jej bezpoœrednim s¹siedztwie

szkodliwych substancji, np. benzyny, oleju, rozpuszczalników, farb,
kwasów, chloru, nawozów, pestycydów, azbestu, œmieci, innych ma-
teria³ów niebezpiecznych i radiologicznych,

– s¹siedztwo zak³adów przemys³owych szkodliwych dla œrodowiska,
– lokalizacja w obrêbie nieruchomoœci lub w jej bliskim s¹siedztwie

transformatorów, emitentów gazu i ha³asu (badania poziomu ha³asu
przy drogach udostêpniane s¹ w warstwach map na portalu inter-
netowym geoportal.gov.pl),

– wystêpowanie cieków wodnych, zawilgoceñ,
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– wystêpowanie ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska oraz z przeprowadzonych badañ dotycz¹cych
ska¿enia danej nieruchomoœci.

Na zmianê wartoœci nieruchomoœci wp³yw maj¹ te¿ czynniki praw-
ne. W przypadku nieruchomoœci przeznaczonych na cele mieszkalne
zagro¿eniem mo¿e byæ miêdzy innymi:
– uchwalenie b¹dŸ zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zmieniaj¹cego funkcjê terenu,
– wydanie pozwolenia dla budowy uci¹¿liwoœci w bliskim s¹siedztwie

wycenianej nieruchomoœci w postaci trasy szybkiego ruchu, wysypis-
ka œmieci, sk³adu odpadów niebezpiecznych, przemys³u ciê¿kiego,
oczyszczalni œcieków itp.,

– mo¿liwoœæ wygaœniêcia terminu oddania nieruchomoœci w u¿ytko-
wanie wieczyste w trakcie trwania umowy kredytowej,

– wygaœniêcie s³u¿ebnoœci drogi koniecznej w wyniku niewykonywa-
nia jej przez lat 10 [ustawa, 1964, art. 293 § 1],

– ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoœci wskutek takich obci¹¿eñ,
jak s³u¿ebnoœæ przesy³u, przejazdu b¹dŸ s³u¿ebnoœci osobiste.

Wœród czynników o charakterze spo³eczno-gospodarczym wp³ywa-
j¹cych na wartoœæ nieruchomoœci wyró¿niæ mo¿na:
– dewastacjê nieruchomoœci w wyniku wojen lub chuligañstwa;
– prowadzenie niew³aœciwej gospodarki remontowej lub doprowadze-

nie do trwa³ego jej zniszczenia w wyniku u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem,

– zmiana lokalnych preferencji i obni¿enie popytu na dany rodzaj nieru-
chomoœci,

– wzrost poda¿y jako wynik realizacji projektów w toku lub realizacji
projektów planowanych,

– przewidywany wzrost kosztów obs³ugi nieruchomoœci, np. w wyniku
spodziewanej aktualizacji op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wie-
czystego.

Przyczyn¹ wystêpowania czynników œrodowiskowych, prawnych
i spo³eczno-gospodarczych s¹ dzia³ania ludzi, w tym zaniedbañ w³aœ-
ciciela czy u¿ytkownika nieruchomoœci, dzia³añ s¹siedzkich, a tak¿e za-
rz¹dczych i administracyjnych w jednostkach samorz¹du terytorialnego.
Nie wyczerpuje to jednak wszystkich elementów sk³adowych ryzyka
wartoœci nieruchomoœci. Ostatni¹ grup¹ s¹ czynniki makroekonomiczne,
których wystêpowanie uwarunkowane jest koniunktur¹ w gospodarce
kraju i œwiata, a mianowicie:
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– utrata wartoœci polskiego z³otego w stosunku do walut obcych klu-
czowych na rynku finansowym;

– wzrost stóp procentowych, który obni¿a sk³onnoœæ do inwestowania
oraz przek³ada siê na zmniejszenie popytu na nieruchomoœci i spadek
cen na rynku nieruchomoœci. Ponadto, jak zauwa¿a E. Siemiñska,
wzrost stopy procentowej powoduje wzrost zobowi¹zañ kredytobior-
ców i pojawienie siê w portfelach banków tak zwanych z³ych kre-
dytów [Siemiñska, 2013, s. 177];

– zmiana strategii banków na obni¿enie ekspansji kredytowej;
– krach na gie³dach i spadek wartoœci rynkowej aktywów;
– utrata p³ynnoœci finansowej w sektorze finansowym;
– uruchamianie programów rz¹dowych wspomagaj¹cych zakup nieru-

chomoœci;
– zmiany w strukturze populacji na danym terenie;
– cykle popytowe i poda¿owe na rynku nieruchomoœci.

Czynniki makroekonomiczne w szczególnoœci wp³ywaj¹ na zdol-
noœæ pozyskania kapita³u obcego na sfinansowanie nieruchomoœci, jak
równie¿ na koszty i mo¿liwoœci obs³ugi powsta³ego zad³u¿enia. L. Paw³o-
wicz podkreœla, ¿e „Kredyty hipoteczne s¹ produktem bankowym, który
silnie pobudza koniunkturê gospodarcz¹ i przysparza istotnych korzyœci
bankom w okresie prosperity oraz najbardziej odczuwa negatywny
wp³yw kryzysu finansowego” [Paw³owicz, 2009, s. 4]. Gospodarka ryn-
kowa wp³ywa na rynek kredytów hipotecznych, a rynek kredytów hipo-
tecznych na gospodarkê. Zatem kredytobiorca, wierzyciel i wartoœæ nie-
ruchomoœci nie funkcjonuj¹ w pró¿ni, lecz reaguj¹ na czynniki p³yn¹ce
miêdzy innymi z otoczenia makroekonomicznego.

4. Propozycja wzoru za³¹cznika do operatu szacunkowego
W punkcie 4.1 standardu KSWS 3 wskazano, ¿e rzeczoznawca maj¹t-

kowy, przeprowadzaj¹c wycenê dla celu zabezpieczenia wierzytelnoœci,
powinien odnieœæ siê do wymagañ udostêpnionych przez wierzycieli.
Je¿eli wœród wymagañ nie zostanie okreœlony wzór za³¹cznika, w którym
okreœla siê obszary ryzyka zwi¹zanego z wycenian¹ nieruchomoœci¹, to
w tym artykule proponuje siê wykorzystaæ poni¿szy autorski wzór (rysu-
nek 2)2.
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Rysunek 2. Obszary ryzyka dla nieruchomoœci mieszkalnej – propozycja
wzoru za³¹cznika do operatu szacunkowego sporz¹dzonego zgodnie z KSWS 3

�ród³o: Opracowanie w³asne.

144 Ewelina Nawrocka



Opracowany formularz stanowi propozycjê wzoru za³¹cznika do
operatu szacunkowego sporz¹dzanego w celu wyceny nieruchomoœci dla
zabezpieczenia wierzytelnoœci. Przygotowany wzór okreœla rodzaje ryzy-
ka wartoœci nieruchomoœci i umo¿liwia wskazanie stopnia zagro¿enia
wyst¹pienia danego zjawiska: od braku ryzyka, poprzez ryzyko œrednie,
do ryzyka du¿ego. Budowa formularza odpowiada wskazaniom standar-
du KSWS 3 i sk³ada siê z trzech elementów odnosz¹cych siê do:
– obszarów ryzyka zwi¹zanych z nieruchomoœci¹ wycenian¹,
– ryzyka zwi¹zanego z ocen¹ danej nieruchomoœci przez inwestorów,
– ogólnej opinii na temat kierunku wp³ywu powy¿szych elementów na

poziom wartoœci wycenianej nieruchomoœci w przysz³oœci.
Podkreœliæ trzeba, ¿e ocena ryzyka nale¿y do wierzyciela. Rzeczo-

znawca maj¹tkowy mo¿e otrzymaæ dodatkowe zlecenie na analizê wra¿-
liwoœci, o której mowa w punkcie 4.4 standardu KSWS 3, jako pe³niejszej
oceny ryzyka przyjêcia nieruchomoœci do zabezpieczenia wierzytelnoœci.
Bêdzie to dodatkowe opracowanie niestanowi¹ce operatu szacunkowego.
Analiza wra¿liwoœci polega na obserwacji ró¿nic w wartoœci nieruchomo-
œci wskutek wprowadzenia zmian w wartoœciach parametrów wejœcio-
wych wp³ywaj¹cych na tê wartoœæ. Analizê wra¿liwoœci przeprowadza
siê zwykle dla nieruchomoœci komercyjnych.

Zakoñczenie
Wycena nieruchomoœci dla zabezpieczenia wierzytelnoœci sporz¹-

dzona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego dotyczy wartoœci nieruchomo-
œci. Wycena ta powinna wskazywaæ bankowi istotne ryzyko zwi¹zane
z wartoœci¹ nieruchomoœci¹. Za³¹cznik do operatu, w którym rzeczo-
znawca wskazuje na poszczególne czynniki ryzyka wartoœci nieruchomoœci
jako przedmiotu zabezpieczenia wierzytelnoœci bankowej, jest istotnym
dokumentem do analizy dla banku. Stanowi wa¿ne Ÿród³o informacji
s³u¿¹cych do pomiaru i identyfikacji ryzyka kredytowego w finanso-
waniu nieruchomoœci mieszkalnej. Zawiera opis przewidywanych zmian
na rynku nieruchomoœci, ocenê danej nieruchomoœci z punktu widzenia
potencjalnych klientów, jak równie¿ umo¿liwia wskazanie ewentualnych
sugestii dla banku na temat kierunku wp³ywu zidentyfikowanych czyn-
ników ryzyka na poziom wartoœci wycenianej nieruchomoœci. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w za³¹czniku do operatu oprócz opisu zagro¿eñ warto te¿
wskazaæ szanse dla nieruchomoœci. Ostateczna ocena ryzyka, zgodnie
z zapisami standardu „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoœci”,
w ka¿dym przypadku nale¿y do wierzyciela.
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Streszczenie
W wyniku uzgodnieñ przeprowadzonych miêdzy Polsk¹ Federacj¹ Stowa-

rzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych i Ministrem Infrastruktury dotycz¹cych
standardu zawodowego rzeczoznawców maj¹tkowych „Wycena dla zabezpie-
czenia wierzytelnoœci” standard ten zosta³ zatwierdzony do stosowania. Rze-
czoznawca maj¹tkowy, sporz¹dzaj¹c operat szacunkowy dla tego celu, zgodnie
z punktem 4.3 standardu, ma: „(…) obowi¹zek wskazaæ obszary ryzyka zwi¹za-
nego z wycenian¹ nieruchomoœci¹, w tym z przewidywanymi zmianami na
danym ryzku nieruchomoœci oraz ryzykiem zwi¹zanym z ocen¹ danej nierucho-
moœci przez inwestorów wraz z ogóln¹ opini¹ na temat kierunku wp³ywu
powy¿szego na poziom wartoœci wycenianej nieruchomoœci w przysz³oœci. Po-
wy¿sze dodatkowe informacje przedstawia siê w formie za³¹cznika do operatu
szacunkowego” [Standard, 2010]. Standard nie okreœla wzoru takiego za³¹cznika.

Celem artyku³u jest wyszczególnienie rodzajów ryzyka nieruchomoœci, któ-
re nale¿y wskazaæ przy okreœlaniu wartoœci nieruchomoœci mieszkalnej stano-
wi¹cej zabezpieczenie roszczeñ wierzycieli, oraz opracowanie autorskiego wzoru
za³¹cznika do operatu szacunkowego. W artykule przedstawiono rangê nieru-
chomoœci mieszkalnych jako sk³adnika gospodarki kraju oraz portfeli inwes-
torów. Okreœlono ryzyka wp³ywaj¹ce g³ównie na wartoœæ nieruchomoœci bêd¹cej
zabezpieczeniem dla wierzytelnoœci. Nastêpnie zgodnie ze standardem KSWS 3
sporz¹dzono autorski wzór za³¹cznika do operatu szacunkowego ze wskaza-
niem obszarów ryzyka dla nieruchomoœci mieszkalnej.

S³owa kluczowe
ryzyko, operat szacunkowy, zabezpieczenie wierzytelnoœci, nieruchomoœæ
mieszkalna, za³¹cznik

The risk involved in residential property used to secure debt
(Summary)

In the wake of arrangements made by the Polish Federation of Valuers’ As-
sociations with the minister of infrastructure and concerning the valuers’ profes-
sional standard Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoœci [Valuation to Secure
Debt], the application of the standard has been approved. Under provision (4.3)
of the standard, in preparing the appraisal report for this purpose, the valuer is
‘obligated to identify risk areas related to the property concerned, including
the anticipated changes in the property market and the risk related to how
the property is assessed by investors, as well as express a general view on how
the above is likely to affect future value of the property. This supplementary in-
formation is to be appended to the appraisal report.’ (Minister of Infrastructure
Communication, 2010). The format of such appendix is not specified in the Stan-
dard.
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The purpose of this paper is to identify risk types which should be defined
during residential property valuation to secure creditor claims and to propose
a format for the appraisal report appendix. The paper also discusses the impor-
tance of residential property as an element of both the national economy and in-
vestors’ portfolios. Major risks affecting the value of property used to secure debt
have been identified. The author then proposes a format for the appendix to
the appraisal report, which is consistent with the KSWS 3 [Polish valuation stan-
dard] and in which risk areas related to residential property have been identified.

Keywords
risk, appraisal report, secure debt, residential property, appendix
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Evolution of supplementary old-age pension systems…

Introduction
Old-age pension systems of Central and Eastern Europe have been

intensely reformed since the end of the twentieth century. The parametric
or systemic changes in retirement provision were highly necessary due
to aging population and huge budget burdens caused by rising pension
expenditures. Having adopted the World Bank old-age pension model
[Averting the Old Age Crisis, 1994, p. 15–16], multi-pillar pension systems
were introduced with both mandatory and voluntary elements of retire-
ment provision. The former ones were substantially corrected by reducing
the generosity of PAYG systems and introducing the funded financing
while the latter were created from scratch to supply future pensioners
with additional old-age income.

Despite that CEE countries implemented rather modern pension
mechanisms in mandatory part of their pension systems, the literature re-
garding the shape and development of CEE pension systems is rather
scarce. Only some international bodies (OECD, World Bank) make an ef-
fort every two or three years to collect some data and present them in
more or less comparative analysis [Pensions at a Glance 2015. OECD and
G20 Indicators, 2015; OECD Pension Outlook 2014, 2014; Holzmann &
Guven, 2009]. Detailed and comparable data on supplementary pension
systems are hardly available mainly due to different structure of old-age
pension systems and various pension taxonomy employed. Even when
supplementary pension systems are covered by the conducted analysis,
they are usually put together with mandatory funded elements of retire-
ment provision that belong to the basic part of pension systems [OECD
Private Pensions Outlook 2008, 2008, p. 31–41].

The aim of the article is to analyse the supplementary old-age pen-
sion system’s landscape in selected countries of Central and Eastern Euro-
pe, namely: Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania and Slovakia.
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Starting with the origins and the general architecture of supplementary
parts of pension systems in CEE, information on their coverage, financial
vehicles, tax incentives, fees and forms of benefits will be presented in de-
tail. This comparative description will create a kind of a map encompass-
ing variety of third pillar pension plans in that part of Europe. Finally,
some problems and challenges facing the systems will be discussed bring-
ing about some proposals for further amendments to CEE supplementary
old-age pension systems. While preparing this article the following re-
search methods were employed: literature method, descriptive method
and comparative analysis method based on available statistical data.

1. Architecture of supplementary old-age pension systems
in CEE countries

Old-age pension systems of Bulgaria, Czech Republic, Poland, Roma-
nia and Slovakia consist of three pillars according to the first multi-pillar
pension model proposed by the World Bank [Averting the Old Age Crisis,
1994, p. 15–16]. The first pillar is a PAYG system based on defined benefit
or defined contribution formula. The second one was1 mandatory, funded
and consisting of pension funds managed by pension societies. Finally,
the third element embraces occupational and individual pension plans
that are voluntary and funded.

The introduction of supplementary old-age pension provision re-
sulted from decreasing adequacy of basic pensions offered from statutory
pension systems. After reforms conducted at the end of the 20th century in
the Czech Republic, Slovakia and Poland, the retired may expect benefits
that replace only 49%, 61,2% and 43,1%2 of their previous income respec-
tively [Pensions at a Glance 2015, 2015, p. 139]. The systemic and parametric
reforms in basic retirement provision reduced the redistribution transfers
and increased exposure of the insured to old-age risk. Participants of the
new (reformed) systems were given more power to act on the pension
market, both mandatory and supplementary, but for the price of higher
risk exposure and larger responsibility for retirement decisions.

The first country from CEE that implemented supplementary ele-
ments of old-age pension system was the Czech Republic (1994). Few
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1 Almost all countries of the CEE region retreated from mandatory funded pension sys-
tems and made them voluntary but still connected with mandatory contribution. The in-
sured can partially opt-out form PAYG system by transferring part of the mandatory con-
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2 Gross replacement rates for an individual earning 100% of an average wage.



years later it was followed by Slovakia (1996), Poland (1999), Bulgaria
(2002) and Romania (2007). In case of Poland, the third pillar was substan-
tially broadened twice in 2004 and 2012 (Table 1).

Table 1. Elements of supplementary old-age pension systems in Bulgaria,
Czech Republic, Poland, Romania and Slovakia

Country Year
of Introduction Main features of the system

Bulgaria 2002 Voluntary supplementary pension funds

Voluntary professional pension funds

Czech
Republic

1994

2013

Supplementary Pension Savings and Insurance

Transformed Funds

Supplementary Pension Savings Schemes

Poland 1999

2004

2012

Occupational pension programmes (PPE)

Individual Retirement Accounts (IKE)

Individual Retirement Savings Accounts
(IKZE)

Romania 2007 Voluntary private pensions

Slovakia 1996 Voluntary private pensions

Source: Own collaboration based on [Allgayer et al., 2016, p. 79–86, 249, 276, 301; Betty and
Hailichova, 2012, p. 227; Report on Financial Market Developments in 2015, 2016, p. 64].

Old-age provision offering additional income at retirement, operates
in form of a voluntary occupational pension fund (Bulgaria, Poland) or
a voluntary individual pension plan (Bulgaria, Czech Republic, Poland,
Romania and Slovakia). Depending on the type of a plan, the contribution
may be paid in by an employee, an employer or by both parties. To curb
the operating costs there are some minimum levels of participants (Slo-
vakia) and maximum levels of contribution implied in pension law.

Governments often encourage individuals and their employers to
participate in the third pillar by tax incentives at the stage of paying con-
tributions or benefit withdrawal (Table 2). In the analysed systems, pay-
ments made by employers are usually deducted from the tax base of the
company and reduce corporate income tax (CIT).3 Contributions paid by
employers are generally free of income tax for employees (except for Po-
land) and thus bring about double fiscal benefit. Employee’s contributions
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up to a certain amount are exempt from tax (except for PPE and IKE in Po-
land). Limits may be expressed in fixed quota (a quota limit) or represent
the percentage of an employee’s annual wages. Both types are equally
popular in analysed countries.

Table 2. Fiscal incentives implemented in supplementary pension plans
in selected CEE countries

Country Tax Regime Main features of the incentives

Bulgaria EEE Contribution up to 10% of annual salary is tax
free,

Investment gains and pay-outs are not subject
to tax

Czech
Republic

EEE Individual and/or employer’s contribution
deducted from tax base up to a quota limit,

state matching contribution (subsidy),

pay-outs free of income tax

Poland TEE (PPE&IKE)

EEpT (IKZE)

IKE&PPE – no capital gains tax

IKZE – contribution deducted from tax base
up to a quota limit (120% of average monthly
wage – the quota limit is the same for all
savers), no capital gains tax and reduced
income tax when paying benefits

Romania EET Contributions are exempt from tax up to the
quota limit (15% of annual salary, max. € 400)

Employer can deduct from the tax base
contribution paid for an employee up to € 400

Investments are free of capital gains tax

Benefits are subject to personal income tax

Slovakia EEpT Supplementary pensions – contributions are
tax free up to € 180 annually (employee’s
contribution) and 6% of employee’s wage
(employer contribution),

capital gains are exempt from tax at
investment stage while pay-outs are partly
subject to taxation (deferred capital gains tax)

Source: Own collaboration based on [Allgayer et al., 2016, p. 88–89, 289–290, 312–315; Batty
& Hailichova, 2012, p. 228; Rutecka, 2014, p. 18–35].
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CEE countries implemented tax regimes that are very generous for
the participants and their employers. Almost all of the analysed countries
allow contribution deduction from tax base and two of them (Bulgaria and
the Czech Republic) do not deduct any tax from pension savings at any
moment of participation in the system. Poland (in IKZE) offers reduced
tax rate at the pay-out phase, while Slovakia charges only deferred capital
gains tax. One country (The Czech Republic) implemented subsidies (sta-
te matching contribution) to individual contributions. That makes Czech
system the most generous as far as tax regime in CEE supplementary
old-age security is concerned, whereas Poland stands at the other end.

2. Pension vehicles and coverage
Financial products used to collect old-age savings are mainly pension

funds, both occupational and individual ones (Table 3). In some countries
(Czech Republic, Poland and Romania) the significant part of supplemen-
tary pension market is covered by life insurance contracts, while in Bul-
garia they do not play any important role.

Table 3. Pension vehicles in third pension pillar in CEE countries

Country Main features of the system

Bulgaria Pension funds managed by pension insurance companies,

Voluntary occupational pension schemes managed by pension
fund managers

Czech
Republic

Supplementary pension funds and

Supplementary pension insurance (transformed funds) managed
by pension management companies

Poland Pension funds managed by pension management companies,

Investment funds managed by asset management companies,

Unit linked life insurance managed by life insurers,

Bank accounts offered by banks,

Accounts in brokerage institutions

Romania Pension funds managed by pension management companies, life
insurance companies and asset management companies

Slovakia Pension funds managed by supplementary pension fund
Management Companies

Source: Own collaboration based on [Allgayer et al., 2016, p. 80–86, 250–260, 280–285,
305–310; Report on Financial Market Developments in 2015, 2016, p. 63; Country Profiles: Bul-
garia, 2016].
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Having given the savers a lot of freedom to choose the right product
option and investment strategy, while offering no guarantees, additional
old-age pension savings create an asymmetrical risk sharing in the pen-
sion area in all analysed countries. Pure defined contribution formula re-
sults in huge exposure to investment risk, inflation risk and risk of inade-
quate benefits in generally. In fact, all investment and inflation risk in
supplementary pension systems in CEE is carried by individual savers.
The level of exposure differs depending on the risk-profile of a pension
plan and it is substantially lower in conservative pension products (bond
funds and bank accounts). No country implemented any guarantee of the
investment returns that could reduce some risks for savers4. Unlike regu-
lations in the second mandatory funded pillars of pension systems, no
minimum returns or assuredness to keep the real value of the accumu-
lated funds are offered in the third supplementary part of the pension se-
curity.

Anyone aged 16 or more can contribute to the supplementary pen-
sion systems in Bulgaria and Poland. Regulations in other countries state
that a saver has to be an adult and a resident of the country. Payments into
individual pension plans can be done by savers only (Poland) or by savers
and the third party (e.g. employers) on behalf of savers (Bulgaria, Czech
Republic, Romania, Slovakia). Contribution to voluntary occupational
programmes is generally financed by employers but in some systems (e.g.
in Poland) an employee can put additional money into his/her pension ac-
count.

The coverage depends mostly on the fiscal incentives implemented.
Hence the highest participation rate can be observed in Czech Republic
(ca. 60%) and Slovakia (35%), [Allgayer et al., 2016, p. 83–86, 301; Molek
2014, p. 178]. In Bulgaria there were only 598 000 accounts existing in vol-
untary pension funds and 6 802 accounts opened in voluntary profes-
sional pension funds at the end of 20155. The coverage in Romania
amounts to 3% meaning that only 0,3 million individuals have supple-
mentary pension security, while in Poland the participation rate is
2,4–5,5% depending on the type of a supplementary plan.
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3. Assets under management and investment policies
All the analysed supplementary old-age pension systems have not

reached maturity yet. Hence the coverage and assets under management
are not at very high levels related to GDP. In Poland there were only PLN
17 billion (€ 3,9 billion) gathered in third pillar at the end of 2015 that rep-
resents less than 1% of Polish GDP. The numbers do not look extraordi-
narily in other countries too. Bulgarian pension plans’ assets amounted to
BGN 837 million (€ 428 million, less than 0,5% of GDP), while in Romania
it was ca. € 277 million (less than 0,1% GDP) at the same time. Higher as-
sets are invested in Slovak and Czech third pillar where pension savings
account for € 1,5 billion (ca. 0,9% of GDP) and CZK 349,5 billion (€ 13 bil-
lion, ca. 3,7% GDP) respectively [Allgayer et al., 2016, p. 250, 285, 309; Re-
port on financial market developments in 2015, 2016, p. 66].

In general, entities that invest pension savings are allowed to manage
more than one supplementary pension fund, except for Bulgaria. In
Slovakia, there exist two types of plans – contribution funds (conserva-
tive, balanced and growth funds) and pay-out funds (conservative only).
Romanian pension fund managers are free to allow as many funds as they
like, while in the Czech Republic pension managers have to offer conser-
vative funds but may in addition create funds of other risk profiles (bal-
anced and aggressive funds). In Poland financial institutions offer broad
variety of savings products with different investment profiles from bank
accounts and bond funds to direct investment on financial markets.

Most CEE countries did not implement any or implemented rather
soft investment restrictions in their supplementary old-age pensions.
Only in Romania voluntary pension funds face the same investment limits
as mandatory pension funds (2nd pillar) with only a slightly higher limit on
investments in private equity (5%) and commodities (5%) [Allgayer et al.,
2016, p. 284].

Due to lack of regulations obliging pension fund managers to dis-
close gross and net returns on the funds, it is hardly possible to get the
comparative data on the efficiency of supplementary pension funds in
analysed countries. Some effort to change this situation was made by
Better Finance together with European Commission that co-finance the re-
gular assessment of pension savings returns and provide savers with few
editions of report on real returns in third pillar in selected European coun-
tries [Berthon et al., 2014; Klages and Viver 2015; Allgayer et al., 2016].
Based on data presented in the mentioned analysis one can draw a conclu-
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sion that the low attractiveness of supplementary pension savings in most
CEE countries may be also attributed to rather unsatisfactory investment
real results ranging annually from –0.5% in Bulgaria to some 2.66% in Ro-
mania for the period 2002–2015 and 2007–20015 respectively. In Slovakia
supplementary pension funds brought only 0,2% real return on annual
basis in years 2009–2015. Polish employee pension funds stood out offer-
ing substantially positive real returns that amounted to 4,12% annually in
the period 2002–2015. Moreover, highly extraordinary real returns were
also worked out in Poland by voluntary pension funds managed by pen-
sion societies among which the best achieved up to 22% real return in years
2013–2015 on an annual basis. [Allgayer et al., 2016, p. 42–43, 271–272].

4. Charges
Despite not making a lot of money for pension savers in most CEE

countries, financial institutions charge several types of fees on regular ba-
sis (Table 4). In general, institutions managing old-age pension savings
may deduct an up-front fee from a contribution paid into plan (except for
Slovakia), the management fee from assets under management and a tran-
sfer fee in case of early cancellation of the contract6.

Table 4. Limits of fees charged by supplementary pension plans providers

Bulgaria Poland Romania Slovakia

Up-front fee max. 7%
+ an account
opening fee
BGN 10.00

No limits set
by law

max. 5% –

Management
fee

up to 10%* No statutory
limit, in fact
up to 4%
AuM, success
fee exists in
some
products

up to 2.4%
AuM

Max. 1.1%
AuM
(contributory
funds)

Max. 0.8%
AuM (payout
funds)

+10% success
fee
(contributory
funds only),
HWM
principle
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Bulgaria Poland Romania Slovakia

Transfer fee BGN 20.00

(in the first
year only)

No statutory
limit,

(in the first
year only)

Max. 5% of
AuM (in first
two years
only)

Max. 5% of
AuM

(in the first
year only)

Notes: AuM – Assets under management, HWM – High-Water Mark
*10% of the positive nominal return.
Source: Own collaboration and [Allgayer et al., 2016, p. 87–88, 262–265, 286–289, 310–312].

An up-front fee diminishes payments made into pension accounts in
Bulgaria, Romania and in some financial products offered in Poland. The
limits of possible contribution’s deductions are relatively high, especially
when taking into consideration characteristics and risk profiles of finan-
cial products offered. In Poland an up-front fee appears in insurance prod-
ucts, while it is rather rare in investment funds or bank accounts. No offi-
cial statistics are available for the Czech Republic regarding any type of
the costs charged by financial institutions operating in the supplementary
old-age provision.

Management fees are charged both at a fix percentage rate of assets
under management (Poland, Romania, Slovakia) and as a fraction on ex-
cessive positive returns (Bulgaria, Poland and Slovakia). Due to lack of
limits set by law, the fixed management fee is especially high in some
aggressive pension funds in Poland (up to 4%). Bulgarian and Slovak sup-
plementary savings are more charged when investments bring profit and
it somehow protects the pension pots from excessive costliness in the
times of decreasing asset prices, especially when success fee operates in
accordance with High-Water Mark principle (Slovakia). But in spite of
these conditional and flexible elements built in some management fees,
the cost of management consumes considerable share of generated invest-
ment returns.

Transfer fee (cancellation fee) has to be paid to a financial institution
when a saver changes the financial institution and transfers money to an-
other one soon after concluding a contract. The fee is charged when sav-
ings are transferred more frequently than after a year (Bulgaria, Poland,
Slovakia) or two years since signing the pension contract (Romania). In
some countries (Bulgaria) administrative charges (including transfer fee)
are paid out of the pocket and hence they do not diminish the assets gath-
ered in pension pot.
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Conclusion
All the analysed supplementary old-age pension systems operate rel-

atively short compared to additional old-age pension plans functioning in
Western Europe. However, after twenty years of operation, it is possible
to assess the introduction phase and to point out both important achieve-
ments and unplanned failures of the supplementary pension security.
Moreover, it seems also viable to describe some challenges that third pil-
lars in CEE will face in the coming years and decades.

Undoubtedly, at the time of their implementation, funded pensions
were perceived as kind of a novelty in CEE countries that used to calculate
pensions on a defined benefit formula (DB) and finance them by
Pay-As-You-Go (PAYG) mechanism. Participants were attracted by
higher fairness of new pension formulae and the promised ownership of
funds collected in their individual accounts. The mandatory funded pen-
sions were created as an element of the basic old-age security while third
pillars were created to supplement pension benefits to an adequate level.
Reforms created a new environment for individual savers to invest on fi-
nancial markets, to develop financial knowledge and financial literacy by
making pension decisions. Basic foundations for social trust to financial
markets were also built then.

Statutory funded pensions (the so called 2nd pillar) covered rapidly
the majority of the insured population (except for the Czech Republic
where mandatory pension funds have not been successfully imple-
mented) in first months and years after their introduction. The supple-
mentary pensions were growing not so quickly and only in one country
(the Czech Republic) covered more than half of the working population.
Apart from Slovak individual pension plans, third pillars are very weak
and came into stagnation even though some fiscal effort has been under-
taken to make them grow. Hence the biggest failure is an insufficient cov-
erage.

Generous fiscal incentives may influence the coverage in relatively
short and medium term as they did in Slovakia and the Czech Republic.
But vast coverage does not guarantee adequate benefits when only small
amounts of contributions are put into pension accounts. E.g. in the Czech
Republic an average contribution amounts to less than 2% of the average
wage. Limited tax deductions and state subsidies forced people to save
mostly only up to the sum that offers them a full state subsidy and tax re-
lief [Molek, 2014, p. 180]. As a result, high coverage coincides with low as-
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sets under management in this country. In other countries, low coverage
coexists with the low average pension account balance.

The analysis of the results of fiscal incentives offered in voluntary
pension systems in CEE revealed also an unintentional reallocation effect7

observed for example in Poland, where 90% of contributions paid into in-
dividual retirement savings accounts came from the best earning 20% of
the population [Rutecka, 2014, p. 34–35]. Moreover, supplementary pen-
sion systems failed to attract relatively young participants who may bene-
fit the most from deferred tax and compound interest rate8. That weak
popularity among individuals cannot be compensated by employers’ con-
tributions that are paid only to limited number of funds. In the Czech Re-
public employers’ contributions are paid into ca. 20% of third pillar ac-
counts which constitutes the highest percentage among the analysed
countries. [Report on financial market development in 2015, 2016, p. 68;
Rutecka, 2014, p. 80].

Having observed the poor investment performance and unreason-
ably high fees on supplementary pension market, some governments
have decided to revise the mechanism built in the pension vehicles. The
main changes include cutting management fees and making them depen-
dent on investment results. Until 2020, Slovakia will duly reduce the ma-
nagement fee limit to 0.4% of assets under management in conservative
funds and 0.8% in other funds. Also Bulgaria implemented first regula-
tions to cut up-front and management fees in pension funds. Firstly, the
universal pension funds were influenced by this regulations, making their
management fees decrease from 1% to 0.75% of assets under management
until 2019 (an upfront fee is to be reduced to 3.75% in the same period),
[Allgayer et al., 2016, p. 88]. In the next step, voluntary part of the system
may be taken into consideration and it could bring about higher profitabil-
ity for savers. Other countries may follow, after conducting thorough re-
search on the situation on their supplementary pension markets.

After few years of unsatisfactory rates of returns resulting from con-
servative investment strategy, some countries started discussion about
implementing multi-funds that could better meet the needs of people be-
ing 20–30 years before retirement. It was Bulgaria which noticed that if
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nothing changes, the insured will continue to pay contributions that in ag-
gregate terms shall overweight the benefits at retirement9. In the environ-
ment of high and mostly fixed fees charged by financial institutions,
higher returns achieved by more aggressive funds (connected with higher
investment risk) are necessary to defend real value of pension pots. The
solution could be also implementation of contribution funds and pay-out
funds that differ in terms of investment policy similarly to regulations in-
troduced in Slovakia. But in the accumulation phase savers still need pen-
sion funds with various risk profiles (conservative, balance, aggressive) to
fit best their needs.

Together with implementing pension funds of different risk profiles,
some parallel educational activities are of utmost importance. Savers must
acquire knowledge on how to behave on financial markets, when to
change a financial institution or when to choose more conservative pen-
sion vehicle, especially when they have only few years left to retirement.
Undoubtedly, education should bring about positive results for the whole
generations of savers but the significant development in financial literacy
should be expected in decades not years afterwards.

Last but not least problem of supplementary old-age pension provi-
sion is that it lost social trust after politicians had started to ruin manda-
tory funded elements of old-age security. In fact, in recent years almost all
analysed countries partly retreated from the reforms implemented in the
90’s of the XX century and transferred money from funded to unfunded
pillars due to state budget deficits. Poland was the first to reduce the con-
tribution rate to second pillar directing more money into PAYG element
and few years later made open pension funds (OFE) voluntary (since
2014). The same happened in Slovakia in 2012 and in 2015 in Bulgaria
where the insured have been given a choice whether to split a mandatory
old-age pension contribution between first and second pillar or to partici-
pate only in the PAYG system [Allgayer et al., 2016, p. 80, 303]. Finally.
The Czech Republic joined the group that decided to terminate the second
pillar reform (pension savings system) introduced in 2013 and instead en-
couraged its population to gather pension savings in supplementary
products [Jahoda, 2015, p. 3].

Undermined trust needs huge and long term efforts to recover. If no
changes are made in public information about old-age pension mecha-
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nisms and participation rules, the disoriented and misled insured may not
be willing to reduce consumption and save for retirement. Such a negative
scenario resulting in long-term dysfunction of supplementary pension
systems is highly feasible if no clear and true record of funded pension
systems operation is disclosed. Understandable and comparable informa-
tion on pension vehicles offered on pension markets would be a milestone
in the development of supplementary old-age provision in CEE countries.
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Summary
The article analyses the supplementary old-age pension system’s landscape

in selected countries of Central and Eastern Europe, namely: Bulgaria, Czech Re-
public, Poland, Romania and Slovakia. Starting with the origins and the general
architecture of supplementary parts of pension systems in CEE, information on
their coverage, financial vehicles, tax incentives, fees and forms of benefits will be
presented in detail. This comparative description will create a kind of a map en-
compassing the variety of third pillar pension plans in that part of Europe. Fi-
nally, some problems and challenges facing the systems will be discussed bring-
ing about some information on expected amendments to CEE supplementary
old-age pension systems.

Keywords
old-age pensions, supplementary pension plans, individual pension plans, retire-
ment accounts, occupational pension plans
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Zakres dzia³alnoœci i oferta produktowa
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce –

uwarunkowania prawne
Zakres dzia³alnoœci i oferta produktowa towarzystw funduszy…

Wstêp
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) jako instytucje realizu-

j¹ce ideê wspólnego inwestowania pe³ni¹ rolê poœredników finansowych,
których g³ównym przedmiotem dzia³alnoœci jest kumulowanie i lokowa-
nie kapita³u inwestorów w aktywa finansowe. Towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, formu³uj¹c swoj¹ ofertê produktow¹, musz¹ dostosowaæ
siê do wymogów prawnych (ustawowego zakresu dzia³alnoœci), jak rów-
nie¿ spe³niæ ró¿norodne oczekiwania inwestorów – dawców kapita³u.

Celem artyku³u jest identyfikacja prawnie unormowanego zakresu
dzia³alnoœci towarzystw funduszy inwestycyjnych funkcjonuj¹cych w Pol-
sce oraz weryfikacja wykorzystania potencjalnych mo¿liwoœci towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie kszta³towania ich polityki
produktowej. W opracowaniu dokonano analizy literatury przedmiotu,
materia³ów Ÿród³owych oraz analizy porównawczej aktów prawnych
obowi¹zuj¹cych w latach 1991–2016. Dokonano oceny rozpiêtoœci oferty
produktowej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz analizy przy-
chodów TFI w ujêciu rodzajowym (wed³ug poszczególnych rodzajów ich
dzia³alnoœci).

1. Przedmiot dzia³alnoœci towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzone s¹ w Polsce wy-

³¹cznie jako spó³ki akcyjne, które uzyska³y zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego (KNF) na wykonywanie dzia³alnoœci [ustawa, 2016, art. 4,
38]. Tworz¹ one fundusze inwestycyjne, zarz¹dzaj¹ nim i reprezentuj¹
fundusze w stosunkach z osobami trzecimi. TFI jest bowiem podstawo-
wym organem funduszu inwestycyjnego.

Z kolei fundusz inwestycyjny jest osob¹ prawn¹, której wy³¹cznym
przedmiotem dzia³alnoœci jest lokowanie œrodków pieniê¿nych zebra-
nych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia
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jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okreœlone
w ustawie papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê¿nego i inne
prawa maj¹tkowe. Utworzony wy³¹cznie przez TFI fundusz inwestycyj-
ny mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ jako [ustawa, 2016, art. 3]:
– fundusz inwestycyjny otwarty,
– alternatywny fundusz inwestycyjny (specjalistyczny fundusz inwe-

stycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamkniêty).
W ponaddwudziestoczteroletniej historii rozwoju dzia³alnoœci TFI

w Polsce zmiany przedmiotu dzia³alnoœci tych instytucji ewoluowa³y
w kierunku rozszerzania zakresu œwiadczonych us³ug. Celem dzia³añ
zmierzaj¹cych do rozszerzenia przedmiotu dzia³alnoœci TFI by³o zwiêk-
szenie stopnia ich konkurencyjnoœci wzglêdem pozosta³ych instytucji
finansowych. Pierwsza ustawa reguluj¹ca funkcjonowanie TFI i funduszy
inwestycyjnych w Polsce okreœli³a przedmiot dzia³alnoœci TFI wy³¹cznie
jako tworzenie i zarz¹dzanie funduszami inwestycyjnymi [ustawa, 1991,
art. 90 ust. 1]. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach
inwestycyjnych rozszerzono przedmiot dzia³alnoœci TFI o obowi¹zek
reprezentacji funduszy inwestycyjnych, co wynika³o z faktu podmioto-
wego rozdzielenia towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz nadania
funduszom inwestycyjnym osobowoœci prawnej. Zmiany zakresu dzia-
³alnoœci TFI w ca³ym okresie ich funkcjonowania w Polsce przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres dzia³alnoœci TFI w Polsce okreœlony w regulacjach
prawnych w latach 1991–2016

Akt prawny Zakres dzia³alnoœci TFI

Ustawa z dnia
22 marca 1991 roku –
Prawo o publicznym
obrocie papierami
wartoœciowymi
i funduszach
powierniczych

Przedmiotem przedsiêbiorstwa towarzystwa
funduszy inwestycyjnych mo¿e byæ wy³¹cznie
lokowanie powierzonych pieniêdzy w imieniu
w³asnym i na wspólny rachunek uczestników
funduszu oraz zarz¹dzanie jednym lub wieloma
funduszami.

Ustawa z dnia
28 sierpnia 1997 roku
o funduszach
inwestycyjnych

Przedmiotem przedsiêbiorstwa towarzystwa
funduszy inwestycyjnych jest wy³¹cznie tworzenie
funduszy inwestycyjnych i zarz¹dzanie nimi oraz
reprezentowanie ich wobec osób trzecich.
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Akt prawny Zakres dzia³alnoœci TFI

Ustawa z dnia
16 listopada 2000 roku
o zmianie ustawy
o funduszach
inwestycyjnych

Przedmiotem przedsiêbiorstwa towarzystwa funduszy
inwestycyjnych jest wy³¹cznie tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarz¹dzanie nimi, reprezentowanie
ich wobec osób trzecich oraz zarz¹dzanie zbiorczym
portfelem papierów wartoœciowych.

Towarzystwo mo¿e, na podstawie umowy, zleciæ
zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub
jego czêœci¹ podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ
maklersk¹.

Ustawa z dnia 27 maja
2004 roku
o funduszach
inwestycyjnych

Przedmiotem przedsiêbiorstwa TFI jest wy³¹cznie
tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarz¹dzanie
nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz
zarz¹dzanie zbiorczym portfelem papierów
wartoœciowych.

Za zezwoleniem Komisji Papierów Wartoœciowych
i Gie³d (KPWiG) TFI mo¿e rozszerzyæ przedmiot
dzia³alnoœci o:
– zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad których wchodzi

jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych,
– doradztwo inwestycyjne.

Bez zezwolenia KPWiG towarzystwo funduszy
inwestycyjnych mo¿e rozszerzyæ przedmiot
dzia³alnoœci o poœrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa
lub tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Towarzystwo mo¿e, na podstawie umowy, zleciæ
zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub
jego czêœci¹ innemu podmiotowi.

Ustawa z dnia
4 wrzeœnia 2008 roku
o zmianie ustawy
o funduszach
inwestycyjnych,
ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawy
o nadzorze nad
rynkiem finansowym

Przedmiotem dzia³alnoœci towarzystwa jest wy³¹cznie
tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarz¹dzanie
nimi, w tym poœrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz
zarz¹dzanie zbiorczym portfelem papierów
wartoœciowych.

Za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF) towarzystwo mo¿e rozszerzyæ przedmiot
dzia³alnoœci o:
– zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad których wchodzi

jeden lub wiêksza liczba instrumentów
finansowych,

– doradztwo inwestycyjne.
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Akt prawny Zakres dzia³alnoœci TFI

Towarzystwo bez zezwolenia KNF mo¿e rozszerzyæ
przedmiot dzia³alnoœci o:

– poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
utworzonych przez inne towarzystwa lub tytu³ów
uczestnictwa funduszy zagranicznych,

– pe³nienie funkcji przedstawiciela funduszy
zagranicznych.

Towarzystwo mo¿e, na podstawie umowy, zleciæ
zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub
jego czêœci¹ innemu podmiotowi.

Ustawa z dnia
31 marca 2016 roku
o zmianie ustawy
o funduszach
inwestycyjnych oraz
niektórych innych
ustaw

(tekst jednolity
opublikowany w dniu
19.10.2016 r. – Ustawa
z dnia 27 maja 2004
roku o funduszach
inwestycyjnych
i zarz¹dzaniu
alternatywnymi
funduszami
inwestycyjnymi)

Przedmiotem dzia³alnoœci TFI jest wy³¹cznie
tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub
funduszy zagranicznych, zarz¹dzanie nimi, w tym
poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób
trzecich oraz zarz¹dzanie zbiorczym portfelem
papierów wartoœciowych.

Za zezwoleniem KNF towarzystwo mo¿e rozszerzyæ
przedmiot dzia³alnoœci o:

– tworzenie specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych i funduszy
inwestycyjnych zamkniêtych, zarz¹dzanie tymi
funduszami, w tym poœrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a tak¿e
reprezentowanie ich wobec osób trzecich,

– zarz¹dzanie unijnymi alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (AFI), w tym wprowadzanie ich do
obrotu,

– zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad których wchodzi
jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych,

– doradztwo inwestycyjne,

– przyjmowanie i przekazywanie zleceñ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych.

TFI bez zezwolenia KNF mo¿e rozszerzyæ przedmiot
dzia³alnoœci o:

– poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych utworzonych przez inne towarzystwa
lub tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych
oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib¹
w pañstwach nale¿¹cych do EEA,
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Akt prawny Zakres dzia³alnoœci TFI

– poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne
TFI,

– doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do
instrumentów finansowych, o których mowa
w dwóch powy¿szych podpunktach,

– pe³nienie funkcji przedstawiciela funduszy
zagranicznych.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Stañczak-Strumi³³o, 2013, s. 148–149].

Po raz pierwszy w znacz¹cym stopniu zakres dzia³alnoœci TFI w Pol-
sce rozszerzono w 2000 roku, umo¿liwiaj¹c TFI zarz¹dzanie zbiorczym
portfelem papierów wartoœciowych oraz daj¹c mo¿liwoœæ zlecenia za-
rz¹dzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego czêœci¹ podmio-
towi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ maklersk¹. Umo¿liwia³o to ograniczenie
przedmiotu dzia³alnoœci TFI jedynie do tworzenia i reprezentowania
funduszy inwestycyjnych [ustawa, 2000, art. 34 ust. 1, art. 34a ust. 1].

Najistotniejsze zmiany w zakresie dzia³alnoœci TFI wprowadzono
w 2004 roku przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych. Warto nadmieniæ, i¿ zmiany te zwi¹zane by³y przede
wszystkim z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej. Koniecznoœæ dostoso-
wania regulacji prawnych dotycz¹cych dzia³alnoœci instytucji wspólnego
inwestowania do prawodawstwa unijnego wynika³a z dwóch przes³anek.
Po pierwsze – z potrzeby uelastycznienia i liberalizacji zasad funkcjo-
nowania krajowych TFI w celu zwiêkszenia ich konkurencyjnoœci na
zintegrowanym rynku europejskim. Po drugie – z dynamicznego rozwoju
polskiego rynku finansowego. Oferta TFI rozszerzy³a siê o mo¿liwoœæ
zarz¹dzania portfelami, w sk³ad których wchodzi jeden lub wiêksza licz-
ba instrumentów finansowych oraz œwiadczenia us³ug doradztwa inwe-
stycyjnego [ustawa, 2004, art. 45–46]. Do zakresu us³ug œwiadczonych
przez TFI dopisano równie¿ dzia³alnoœæ dystrybucyjn¹, polegaj¹c¹ na
poœrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych utworzonych przez inne TFI lub tytu³ów uczest-
nictwa funduszy zagranicznych.

W kolejnej nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2008
roku doprecyzowano przedmiot dzia³alnoœci TFI w zakresie prowadzenia
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dzia³alnoœci dystrybucyjnej wzglêdem w³asnych jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych [ustawa, 2008].

Kolejnym istotnym momentem zmian w zakresie dzia³alnoœci TFI
w Polsce by³o wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 3 marca 2016 roku o zmianie
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw [usta-
wa, 2016]. Nowelizacja przepisów bazowa³a w g³ównej mierze na imple-
mentacji do polskiego prawodawstwa dwóch dyrektyw Unii Europejskiej:
– dyrektywy 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie za-

rz¹dzaj¹cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dyrekty-
wa AIFMD),

– dyrektywy 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 roku zmieniaj¹cej dy-
rektywê 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do przedsiê-
biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe
(Dyrektywa UCITS V).

Najistotniejsz¹ zmian¹ przedmiotu dzia³alnoœci TFI by³o umo¿liwie-
nie przyjmowania i przekazywania zleceñ nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych (dotychczas zastrze¿onych dla firm inwestycyjnych)
oraz zarz¹dzanie unijnymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(AFI), w tym wprowadzanie ich do obrotu. Zmiany rozpiêtoœci zakresu
dzia³alnoœci TFI w latach 1992–2016 zaprezentowano w tablicy 2.

Tablica 2. Rozpiêtoœæ zakresu dzia³alnoœci TFI w Polsce w latach 1992–2016

Wyszczególnienie 1992–
1999

2000–
2003

2004–
04.2016

04.2016–
obecnie

tworzenie, zarz¹dzanie
i reprezentowanie funduszy
inwestycyjnych

x x x x

poœrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych w³asnych

x x x x

zarz¹dzanie zbiorczym
portfelem papierów
wartoœciowych

– x x x

zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad
których wchodzi jeden lub
wiêksza liczba instrumentów
finansowych

– – x x
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Wyszczególnienie 1992–
1999

2000–
2003

2004–
04.2016

04.2016–
obecnie

doradztwo inwestycyjne – – x x

poœrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych utworzonych
przez inne towarzystwa lub
tytu³ów uczestnictwa funduszy
zagranicznych

– – x x

zlecenie zarz¹dzania portfelem
inwestycyjnym funduszu lub
jego czêœci¹ innemu podmiotowi

– x x x

przyjmowanie i przekazywanie
zleceñ nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych

– – – x

zarz¹dzanie unijnymi
alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (AFI), w tym
wprowadzanie ich do obrotu

– – – x

Uwagi: „x” – mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci w danym zakresie, „–” – brak mo¿li-
woœci prowadzenia dzia³alnoœci w danym zakresie.
�ród³o: Opracowanie w³asne.

Wyniki analizy danych zawartych w tablicy 2 wskazuj¹ na stopnio-
we rozszerzanie zakresu dzia³alnoœci TFI w badanym okresie. W po-
cz¹tkowych latach funkcjonowania TFI na polskim rynku (lata 1992–1996)
zakres dzia³alnoœci tych podmiotów by³ bardzo ograniczony, co stanowiæ
mog³o powa¿n¹ barierê w rozwoju tych podmiotów. Weryfikacja wyko-
rzystania potencjalnych mo¿liwoœci TFI w zakresie kszta³towania ich po-
lityki produktowej przedstawiona zostanie w kolejnych czêœciach pracy.

2. Strategie produktowe TFI
Wed³ug P. Kotlera produktem jest wszystko, co mo¿na zaoferowaæ

na rynku nabywcom oraz co jest w stanie zaspokoiæ okreœlone pragnienie
czy potrzebê. Produktem mo¿e byæ zatem: przedmiot, us³uga, osoba,
miejsce, organizacja lub idea [Kotler, 1999, s. 7]. Podstawowym pro-
duktem oferowanym inwestorom przez TFI s¹ tytu³y uczestnictwa w fun-
duszach inwestycyjnych. Oprócz oferty inwestycji w fundusze inwesty-
cyjne klienci TFI maj¹ do wyboru szeroki wachlarz dodatkowych us³ug
[Gabryelczyk, 2006, s. 34]:
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– plany systematycznego oszczêdzania, premiowane ni¿szymi op³a-
tami manipulacyjnymi,

– prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE), pracowni-
czych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont zabez-
pieczenia emerytalnego (IKEZ), stanowi¹cych formy zabezpieczenia
emerytalnego,

– programy rentierskie, umo¿liwiaj¹ce odkupywanie jednostek uczest-
nictwa w ustalonych odstêpach czasu,

– produkty oferowane wspólnie z firmami ubezpieczeniowymi (np.
produkty ³¹cz¹ce systematyczne oszczêdzanie z ubezpieczeniem na
¿ycie),

– mo¿liwoœæ konwersji – przenoszenia zainwestowanych œrodków miê-
dzy funduszami.

Strategie produktowe TFI s¹ elementem instrumentalnych (funkcjo-
nalnych) strategii marketingowych, kszta³tuj¹cych ogólny sposób dzia³a-
nia TFI. Jak wskazuj¹ B. Meluch, E. Nietrzepka i T. Orlik, strategie te, jako
czêœæ polityki marketingowej realizowanej przez podmioty zarz¹dzaj¹ce
funduszami inwestycyjnymi, mog¹ w znacznym stopniu oddzia³ywaæ na
rozwój funduszy inwestycyjnych na danym rynku [Meluch i inni, 1993,
s. 17].

Analizuj¹c strategie produktowe TFI, nale¿y podkreœliæ, i¿ imma-
nentn¹ cech¹ oferty produktowej TFI jest wysoka homogenicznoœæ. W od-
niesieniu do tworzonych przez TFI funduszy inwestycyjnych ich jedno-
rodnoœæ jest determinowana przez wiele czynników, w du¿ej mierze
ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ swobodnego ró¿nicowania oferty produk-
towej przez TFI. Wœród podstawowych determinant homogenicznoœci
funduszy inwestycyjnych wyró¿niæ mo¿na [Gawrzya³, 2009, s. 159–160]:
– definicje prawne funduszy inwestycyjnych, które okreœlaj¹ precyzyj-

nie dopuszczalne formy tworzenia funduszy inwestycyjnych,
– stosowane zwyczajowo lub zgodnie z przepisami prawa klasyfikacje

funduszy inwestycyjnych ze wzglêdu na realizowan¹ politykê inwe-
stycyjn¹,

– wykorzystywanie tych samych lub zbli¿onych benchmarków do oce-
ny efektywnoœci wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
czego nastêpstwem jest realizacja zbli¿onej polityki inwestycyjnej
przez zarz¹dzaj¹cych funduszami inwestycyjnymi.

Kszta³towanie polityki produktowej przez poszczególne TFI determi-
nowane jest czynnikami zewnêtrznymi oraz wewnêtrznymi. Zewnêtrzne
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determinanty polityki produktowej TFI s¹ niejako pierwotne w stosunku
do determinant wewnêtrznych. Obejmuj¹ one makroczynniki kszta³tu-
j¹ce politykê produktow¹, niezale¿ne od poszczególnych TFI, na które
zarz¹dzaj¹cy badanymi podmiotami nie maj¹ wp³ywu. Do czynników
tych nale¿¹ [Gawrzya³, 2009, s. 167–169]:
– uwarunkowania prawne,
– oczekiwania klientów,
– dzia³ania podejmowane przez konkurencjê,
– ograniczenia techniczne,
– wysokoœæ kosztów transakcyjnych.
Do czynników wewnêtrznych, zale¿nych od zarz¹dzaj¹cych TFI w proce-
sie kszta³towania polityki produktowej, zaliczyæ mo¿na: strategiê TFI,
zasoby finansowe, zasoby kadrowe, dostêpnoœæ know-how [Gawrzya³,
2009, s. 166].

Wybór okreœlonej polityki produktowej przez zarz¹dzaj¹cych TFI,
bêd¹cy konsekwencj¹ przyjêtej strategii dzia³ania, przek³ada siê w g³ów-
nej mierze na koniecznoœæ okreœlenia przez zarz¹dzaj¹cych TFI nastêpu-
j¹cych elementów: rozpiêtoœci oferty produktowej (w zakresie rodzaju
dzia³alnoœci), segmentacji inwestorów, ró¿norodnoœci oferowanych fun-
duszy inwestycyjnych (ich rodzajów i konstrukcji) itp. W praktyce gospo-
darczej TFI realizuj¹ ró¿norodne strategie produktowe, dla których wa-
runkami brzegowymi s¹: pe³na kompleksowoœæ œwiadczonych us³ug oraz
wysoka specjalizacja.

3. Rozwój oferty produktowej TFI w Polsce
W ostatnich latach nast¹pi³ intensywny rozwój oferty produktowej

TFI w Polsce. Rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci i mo¿liwoœæ œwiadczenia
przez TFI dodatkowych us³ug finansowych (oprócz tworzenia i zarz¹dza-
nia funduszami inwestycyjnymi) pozwoli³a tym podmiotom przede
wszystkim na zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania posiadanych za-
sobów poprzez wskazanie innych potencjalnych Ÿróde³ przychodów.
Mo¿liwoœæ dywersyfikacji dzia³alnoœci tych podmiotów zmniejszy³a
w pewnym stopniu ryzyko jej prowadzenia, a tak¿e poprawi³a pozycjê
konkurencyjn¹ TFI wzglêdem pozosta³ych poœredników finansowych.
Spowodowa³o to równie¿ uatrakcyjnienie oferty TFI dla inwestorów po-
przez stworzenie warunków do kompleksowego œwiadczenia us³ug.
Konstruowanie oferty produktowej TFI w obszarze wyboru poszcze-
gólnych rodzajów us³ug jest œciœle powi¹zane z segmentacj¹ klientów.
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Analizuj¹c rozwój oferty krajowych TFI, stwierdziæ mo¿na, i¿ kierowana
jest ona zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych
(tablica 3).

Tablica 3. Rozwój oferty produktowej TFI w latach 1992–2016

Rodzaj
klienta

TFI

Rok
wprowadzenia

produktu
do oferty TFI

Rodzaj produktu

indywi-
dualny

1992 tytu³y uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
oraz zwi¹zane z nimi us³ugi dodatkowe (plany
systematycznego oszczêdzania, programy
rentierskie, mo¿liwoœæ konwersji jednostek
uczestnictwa)

2000 zarz¹dzanie zbiorczym portfelem papierów
wartoœciowych

2004 zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad których wchodzi
jeden lub wiêksza liczba instrumentów
finansowych

2004 Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

2004 doradztwo inwestycyjne

2012 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE)

2016 przyjmowanie i przekazywanie zleceñ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych

2016 zarz¹dzanie unijnymi alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (AFI)

instytu-
cjonalny

1997 fundusze rynku pieniê¿nego (jako narzêdzie
wspomagaj¹ce zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ finansow¹)

1999 fundusze dywidendowe

1999 Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
prowadzone w formie umowy o wnoszenie przez
pracodawcê sk³adek pracowników do funduszu
inwestycyjnego

2004 poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
utworzonych przez inne towarzystwo lub tytu³ów
uczestnictwa funduszy zagranicznych

2004 oferta dla instytucji ubezpieczeniowych tworz¹cych
produkty zwi¹zane z ubezpieczeniem na ¿ycie

2004 doradztwo inwestycyjne
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Rodzaj
klienta

TFI

Rok
wprowadzenia

produktu
do oferty TFI

Rodzaj produktu

2008 pe³nienie funkcji przedstawiciela funduszy
zagranicznych

2016 przyjmowanie i przekazywanie zleceñ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych

2016 zarz¹dzanie unijnymi alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (AFI),

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Raport Roczny IZFA, 1999–2015].

Rozwój oferty produktowej TFI polega³ g³ównie na poszukiwaniu
mo¿liwoœci wykorzystania przez te podmioty ich podstawowego rodzaju
dzia³alnoœci – tworzenia i zarz¹dzania funduszami inwestycyjnymi –
w konstruowaniu nowych produktów finansowych skierowanych do
inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Podsta-
wowym polem do dzia³ania dla TFI by³ obszar rozwijaj¹cych siê dobro-
wolnych form zabezpieczenia emerytalnego (IKE, IKZE, PPE). Warto
podkreœliæ, ¿e podstawowy produkt powstaj¹cy w dzia³alnoœci TFI, czyli
tytu³ uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, mo¿e byæ wykorzysty-
wany jako samodzielny instrument finansowy lub sk³adowa innego in-
strumentu finansowego.

Tworzone przez TFI tytu³y uczestnictwa w funduszach inwestycyj-
nych oferowane s¹ m.in.:
– inwestorom indywidualnym (bez uwzglêdnienia dobrowolnych, in-

dywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego),
– inwestorom indywidualnym jako dobrowolna, indywidualna forma

zabezpieczenia emerytalnego (IKE, IKZE),
– inwestorom instytucjonalnym (bez uwzglêdnienia PPE, np. fundusze

rynku pieniê¿nego),
– inwestorom instytucjonalnym jako PPE,
– instytucjom ubezpieczeniowym tworz¹cym produkty zwi¹zane

z ubezpieczeniem na ¿ycie.
Bez wzglêdu na sposób wykorzystania przez TFI konstrukcji fundu-

szu inwestycyjnego nastêpowa³ sta³y wzrost ich ró¿norodnoœci – zarów-
no pod wzglêdem kryterium konstrukcji prawnej (co by³o œciœle zwi¹zane
ze zmianami regulacji prawnych), jak i polityki inwestycyjnej (co wi¹za³o
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siê z rozwojem poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz ko-
niunktur¹ na poszczególnych rynkach) [Stañczak-Strumi³³o, 2013, s. 278].

Rozwój pozosta³ych produktów oferowanych przez TFI zwi¹zany
by³ ze œwiadczeniem przez nie us³ug wykorzystuj¹cych posiadane w celu
prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci zasoby, np.:
– zasoby ludzkie (oferta doradztwa inwestycyjnego),
– zasoby organizacyjne (pe³nienie funkcji przedstawiciela funduszy za-

granicznych),
– system dystrybucji (poœrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jed-

nostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez
inne towarzystwo lub tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych).

4. Przychody z dzia³alnoœci TFI funkcjonuj¹cych w Polsce
w latach 2010–2015

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych funkcjonuj¹ce w Polsce
realizuj¹ ró¿norodne strategie produktowe, które w g³ównej mierze
wynikaj¹ z przyjêtego zakresu ich dzia³alnoœci. To z kolei przek³ada siê na
wartoœæ przychodów generowanych przez TFI z poszczególnych Ÿróde³ –
rodzajów ich dzia³alnoœci (tablica 4).

Tablica 4. Wartoœæ i struktura przychodów TFI w uk³adzie rodzajowym
w latach 2010–2015 (wg stanu na koniec roku)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przychody ogó³em,
w tym:

w tys. z³ 2 433 646 2 425 498 2 168 638 2 654 054 2 833 644 3 234 167

w % 100 100 100 100 100 100

przychody z tytu³u
zarz¹dzania
funduszami
inwestycyjnymi

w tys. z³ 2 233 686 2 243 344 1 978 000 2 415 972 2 617 608 2 995 119

w % 91,8 92,5 91,2 91 92,4 92,6

przychody z tytu³u
zarz¹dzania
zbiorczymi
portfelami na
zlecenie

w tys. z³ 0 0 0 0 0 0

w % 0 0 0 0 0 0

przychody z tytu³u
zarz¹dzania
portfelami, w sk³ad
których wchodzi
jeden lub wiêksza
liczba
instrumentów
finansowych

w tys. z³ 16 281 15 589 16 800 43 922 45 919 72 097

w % 0,7 0,6 0,8 1,7 1,6 2,2
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przychody z tytu³u
prowadzenia us³ug
doradztwa
inwestycyjnego

w tys. z³ 1063 1067 911 1198 1915 1599

w % 0 0 0 0 0,1 0

przychody z tytu³u
poœrednictwa
w zbywaniu
i odkupywaniu
jednostek
uczestnictwa
funduszy
inwestycyjnych
reprezentowanych
przez towarzystwo

w tys. z³ 60 112 57 476 40 480 74 786 54 241 64 460

w % 2,5 2,4 1,9 2,8 1,9 2

przychody z tytu³u
poœrednictwa
w zbywaniu
i odkupywaniu
jednostek
uczestnictwa
funduszy
inwestycyjnych
utworzonych przez
inne towarzystwa

w tys. z³ 1 0 2 66 154 113

w % 0 0 0 0 0 0

przychody z tytu³u
poœrednictwa
w zbywaniu
i odkupywaniu
tytu³ów
uczestnictwa
funduszy
zagranicznych

w tys. z³ 1288 3837 5286 4995 3535 3155

w % 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

przychody z tytu³u
pe³nienia funkcji
przedstawiciela
funduszy
zagranicznych

w tys. z³ 46 0 0 0 0 0

w % 0 0 0 0 0 0

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Dane kwartalne TFI, 2010–2015].

Wyniki analizy wartoœci oraz struktury przychodów TFI z uwzglêd-
nieniem Ÿróde³ tych przychodów wskazuj¹ na znacz¹c¹ dominacjê przy-
chodów z tytu³u zarz¹dzania funduszami inwestycyjnymi. W badanym
okresie przychody te stanowi³y ponad 90% ogó³u przychodów TFI – na
koniec 2015 roku wynosi³y 92,6% ogó³u przychodów TFI i osi¹gnê³y war-
toœæ prawie 3 mld z³. Wœród pozosta³ych Ÿróde³ przychodów TFI naj-
istotniejsze s¹ przychody z tytu³u zarz¹dzania portfelami, w sk³ad któ-
rych wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych.
Udzia³ tej grupy przychodów rós³ w badanym okresie z roku na rok –
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pocz¹wszy od poziomu 0,7% w 2010 roku, do 2,2% ogó³u przychodów TFI
na koniec 2015 roku. Na koniec 2015 roku ich wartoœæ wynios³a 72,1 mln z³.
Przychody te wygenerowa³o kilkadziesi¹t TFI, których zestawienie za-
mieszczono w tablicy 5.

Tablica 5. TFI posiadaj¹ce zezwolenie KNF na zarz¹dzanie portfelami,
w sk³ad których wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów
finansowych (stan na dzieñ 20.04.2016)

Nazwa TFI
Data

wydania
decyzji

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

3.11.2015

BZ WBK TFI S.A. 29.10.2015

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 23.06.2015

Aviva Investors Poland TFI S.A. 25.11.2014

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 29.11.2013

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 17.09.2013

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 15.07.2013

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 25.01.2013

Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychPZU S.A. 13.11.2012

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 25.10.2012

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6.09.2011

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 23.05.2011

Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 23.05.2011

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 19.04.2011

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 5.04.2011

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 20.12.2010

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. 16.06.2010

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 16.06.2010

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 27.04.2010

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8.04.2009

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 16.10.2006

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8.06.2006

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 9.11.2005

176 Kamila Stañczak-Strumi³³o



Nazwa TFI
Data

wydania
decyzji

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 20.09.2005

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 20.04.2005

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 12.04.2005

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 8.03.2005

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 29.10.2004

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [KNF, 2016].

Na koniec badanego okresu us³ugi zarz¹dzania portfelem, w sk³ad
którego wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych,
oferowa³o 27 TFI, co stanowi³o 44% liczby funkcjonuj¹cych w Polsce TFI.
Warto zauwa¿yæ, i¿ udzia³ ten (podobnie jak w roku 2013) osi¹gn¹³ naj-
wy¿szy poziom w ca³ym okresie funkcjonowania TFI w Polsce (tablica 6).

Tablica 6. Liczba oraz odsetek TFI zarz¹dzaj¹cych portfelami, w sk³ad
których wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych

Wyszcze-
gólnienie

Liczba TFI posiadaj¹cych
pozwolenie na zarz¹dzanie
portfelami, w sk³ad których
wchodzi jeden lub wiêksza

liczba instrumentów
finansowych (narastaj¹co)

Odsetek TFI posiadaj¹cych
pozwolenie na zarz¹dzanie
portfelami, w sk³ad których
wchodzi jeden lub wiêksza

liczba instrumentów
finansowych (w %)

2004 1 5

2005 6 26

2006 8 31

2007 8 24

2008 8 21

2009 9 21

2010 13 27

2011 18 36

2012 20 37

2013 24 44

2014 25 42

2015 27 44

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [KNF, 2016].
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Liczba TFI posiadaj¹cych pozwolenie na zarz¹dzanie portfelami,
w sk³ad których wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finan-
sowych, stale roœnie. Mo¿na oczekiwaæ, i¿ w najbli¿szych latach nast¹pi
dalsze poszerzanie przedmiotu dzia³alnoœci pozosta³ych TFI w tym za-
kresie. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zarz¹dzanie portfelami, w sk³ad któ-
rych wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych, s³u¿y
TFI do budowy portfeli indywidualnych, zarz¹dzanych w ramach stan-
dardowych lub indywidualnych strategii inwestycyjnych. Jest to zatem
oferta dla zamo¿nych inwestorów, których TFI mog¹ pozyskaæ z sektora
private banking.

Trzecim w kolejnoœci najistotniejszym Ÿród³em przychodów TFI s¹
przychody z tytu³u poœrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Podkreœliæ nale¿y, i¿ TFI mog¹
zbywaæ i odkupywaæ jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:
reprezentowanych przez TFI, utworzonych przez inne towarzystwa, po-
œredniczyæ w zbywaniu i odkupywaniu tytu³ów uczestnictwa funduszy
zagranicznych. Najwiêksz¹ wartoœæ przychodów TFI generuj¹ z tytu³u
poœrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych reprezentowanych przez TFI. W badanym okresie
stanowi³y one od 1,9% do 2,8% ogó³u przychodów TFI. W 2015 roku war-
toœæ analizowanych przychodów wynios³a 64,5 mln z³ (co stanowi³o 2%
ogó³u przychodów TFI). Natomiast przychody TFI uzyskiwane ze zby-
wania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
utworzonych przez inne towarzystwa oraz z poœrednictwa w zbywaniu
i odkupywaniu tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych stanowi¹
mniej ni¿ procentowy udzia³ w ca³oœci przychodów generowanych przez
TFI.

W badanym okresie mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug doradztwa inwe-
stycyjnego oferowa³o jedynie 8 spoœród 61 dzia³aj¹cych na koniec 2015
roku TFI (tablica 7). Warto podkreœliæ, ¿e ostatnie pozwolenie na œwiad-
czenie tego typu us³ug KNF wyda³a w 2013 roku. Mo¿na przypuszczaæ, i¿
niewielkie zainteresowanie TFI œwiadczeniem us³ug doradztwa inwesty-
cyjnego mo¿e byæ skutkiem du¿ej konkurencji ze strony innych instytucji
finansowych œwiadcz¹cych podobne us³ugi, g³ównie domów makler-
skich (tablica 8).
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Tablica 7. TFI posiadaj¹ce zezwolenie KNF na doradztwo inwestycyjne (stan
na dzieñ 20.10.2016)

Nazwa TFI
Data

wydania
decyzji

Open Finance TFI S.A. 17.09.2013

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 15.07.2013

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 19.04.2011

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8.04.2009

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 19.08.2008

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8.05.2006

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 30.06.2005

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 28.04.2005

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [KNF, 2016].

Tablica 8. Liczba oraz odsetek TFI oferuj¹cych us³ugi doradztwa
inwestycyjnego w latach 2004–2015

Wyszcze-
gólnienie

Liczba towarzystw funduszy
inwestycyjnych posiadaj¹cych

pozwolenie na doradztwo
inwestycyjne (narastaj¹co)

Odsetek towarzystw funduszy
inwestycyjnych posiadaj¹cych

pozwolenie na doradztwo
inwestycyjne (w %)

2004 0 0

2005 2 9

2006 3 12

2007 3 9

2008 4 11

2009 5 12

2010 5 10

2011 6 12

2012 6 11

2013 8 15

2014 8 14

2015 8 13

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [KNF, 2016].
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Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy przychodów
TFI w ujêciu rodzajowym jest dominacja przychodów z tytu³u zarz¹-
dzania funduszami inwestycyjnymi. TFI powsta³y jako specjalistyczne
instytucje finansowe maj¹ce wype³niæ lukê w obszarze wspólnego inwe-
stowania rozproszonych kapita³ów. Oferowane przez TFI tytu³y uczest-
nictwa w funduszach inwestycyjnych s¹ urzeczywistnieniem tej idei –
stanowi¹ podstawowy produkt w obszarze dzia³alnoœci operacyjnej (pod-
stawowej) tych podmiotów.

Zakoñczenie
Uwarunkowania prawne stanowi¹ jedne z najistotniejszych determi-

nant rozwoju towarzystw i funduszy inwestycyjnych na rynkach finan-
sowych. Uwarunkowania te stanowi¹ grupê czynników zwi¹zanych
z funkcjonuj¹cym na danym rynku finansowym systemem prawnym,
maj¹cych istotny wp³yw na decyzje podejmowane zarówno przez TFI
tworz¹ce fundusze, jak i inwestorów nabywaj¹cych tytu³y uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych. Z punktu widzenia TFI najistotniejszym
aspektem prawnym s¹ ustawowe ramy funkcjonowania TFI i funduszy
inwestycyjnych. Wœród nich kluczowe wydaje siê zdefiniowanie zakresu
dzia³alnoœci tych instytucji. Jest ono bowiem czêsto pierwotne w stosunku
do pozosta³ych regulacji dotycz¹cych zasad funkcjonowania tych pod-
miotów (np. wymogów kapita³owych, obowi¹zku zatrudniania specja-
listycznego personelu).

Stopniowe rozszerzanie zakresu us³ug œwiadczonych przez TFI
w badanym okresie stanowi³o szansê na rozwój oferty produktowej, a co
za tym idzie – wyrównanie szans i wzrost konkurencyjnoœci TFI wœród
poœredników finansowych. Wyniki analizy przychodów TFI wed³ug ro-
dzaju prowadzonej dzia³alnoœci wskazuj¹ jednak, ¿e nadal podstawo-
wym przedmiotem dzia³alnoœci oraz g³ównym Ÿród³em przychodów TFI
jest zarz¹dzanie tworzonymi przez nie funduszami inwestycyjnymi.
Zaledwie kilkuprocentowy odsetek przychodów z pozosta³ych Ÿróde³
dzia³alnoœci nasuwa pytanie, dlaczego TFI nie dywersyfikuj¹ w wiêk-
szym stopniu swoich przychodów? Czy przyczyn¹ jest niedopasowanie
do realiów rozwi¹zañ prawnych, uniemo¿liwiaj¹cych rozwój dzia³alnoœci
TFI w innych obszarach? Czy te¿ przyjêta strategia produktowa skon-
centrowana jest wy³¹cznie na tworzeniu i zarz¹dzaniu funduszami
inwestycyjnymi? Rozstrzygniêcie tej kwestii wymaga przeprowadzenia
dodatkowych badañ i wydaje siê stanowiæ interesuj¹cy obszar dociekañ.
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Interesuj¹ce wydaj¹ siê równie¿ scenariusze zmian, jakie mog¹
zrealizowaæ siê w najbli¿szej przysz³oœci w zakresie wykorzystania przez
TFI potencjalnego przedmiotu ich dzia³alnoœci – rozszerzonego przepisa-
mi zmienionej w 2016 roku ustawy o funduszach inwestycyjnych i za-
rz¹dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
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Streszczenie
W artykule dokonano identyfikacji uwarunkowañ prawnych zakresu dzia-

³alnoœci towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) funkcjonuj¹cych w Polsce.
Wskazano zmiany w przedmiocie dzia³alnoœci tych podmiotów w latach 1991–
2016, jak równie¿ zaprezentowano determinanty strategii produktowych TFI
oraz rozwój ich oferty produktowej w ca³ym okresie ich funkcjonowania w Pol-
sce. W artykule przeprowadzono równie¿ analizê przychodów TFI wed³ug po-
szczególnych rodzajów ich dzia³alnoœci. Pozwoli³o to zweryfikowaæ potencjalne
mo¿liwoœci TFI w zakresie kszta³towania ich polityki produktowej.

S³owa kluczowe
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zakres dzia³alnoœci, strategia pro-
duktowa

The scope of business and a product offer of investment fund
companies in Poland – legal conditions (Summary)

The paper identifies the legal conditions of the range of activities of Invest-
ment Management Companies (IMC) operating in Poland. There have been speci-
fied changes in the scope of activities of these entities in the years 1991–2016 and
also presented the determinants of IMC’s product strategies and the development
of IMC’s product offer over their functioning in Poland. The paper also examines
the IMC’s income according to the different types of business. Study made possi-
ble to verify the IMC’s potential possibilities in creating product policy.

Keywords
investment fund company (IFC), the scope of activities, product strategy
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G³ówne nurty badawcze zwi¹zane z jêzykiem SysML –
identyfikacja i charakterystyka

G³ówne nurty badawcze zwi¹zane z jêzykiem SysML…

Wstêp
Zarz¹dzanie organizacj¹ wymaga sprawnego pozyskiwania i prze-

twarzania informacji maj¹cych znacz¹cy wp³yw na procesy decyzyjne.
Procesy te s¹ czêsto wspierane przez zastosowane w organizacji systemy
informatyczne. Odpowiednio przygotowany system bêdzie mia³ zna-
cz¹cy wp³yw na podejmowanie decyzji. W zwi¹zku z czym przedsiê-
biorstwa podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce wdro¿enia systemów dostosowa-
nych do ich specyfiki [Wrycza, 2010].

Opracowanie systemu zgodnie ze specyficznymi wymaganiami danej
organizacji wymaga zastosowania odpowiedniego zaplecza metodolo-
giczno-narzêdziowego. Mo¿liwoœci jêzyka Systems Modeling Language
(SysML) w zakresie modelowania systemów pozwalaj¹ na opracowanie
rozwi¹zañ informatycznych wspomagaj¹cych procesy zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem. Jêzyk ten z uwagi na przystêpnoœæ diagramów wymagañ
systemowych, tj. jego komponentu sk³adowego o kluczowym znaczeniu
z punktu widzenia dostosowania docelowego rozwi¹zania do unikalnych
potrzeb przysz³ego u¿ytkownika [Wrycza, Marcinkowski, 2011], jest z po-
wodzeniem stosowany w biznesie i zastosowaniach technicznych.

SysML to graficzny jêzyk modelowania, wspomagaj¹cy proces ana-
lizy, specyfikacji, projektowania, weryfikacji i walidacji. Jest on wykorzy-
stywany w procesie tworzenia z³o¿onych systemów informatycznych;
systemów obejmuj¹cych sprzêt komputerowy, oprogramowanie, dane,
personel, procedury i inne elementy wytworzone przez cz³owieka oraz
pochodzenia naturalnego [Wrycza, Marcinkowski, 2010].

Jêzyk SysML dziêki oferowanym mo¿liwoœciom daje architektom
i analitykom du¿¹ swobodê w zakresie projektowania. Oferuje tak¿e
mo¿liwoœæ dostosowania rozwi¹zania docelowego do wymagañ i specy-
fiki danego problemu. Dziêki temu jest on szeroko stosowany jako na-
rzêdzie projektowe [Pañkowska, 2013]. W zwi¹zku z tym celem artyku³u
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jest identyfikacja oraz charakterystyka g³ównych nurtów badawczych
zwi¹zanych z rozwojem i aplikacj¹ jêzyka SysML. Nurty te zosta³y wyod-
rêbnione na podstawie analizy standardów Object Management Group
(OMG) i dostêpnej literatury krajowej oraz zagranicznej.

1. Identyfikacja g³ównych nurtów badawczych zwi¹zanych
z jêzykiem SysML

Notacja jêzyka SysML opiera siê na pewnych regu³ach syntaktycz-
nych, semantycznych i pragmatycznych [Pressman, 2004]. W oparciu
o wyselekcjonowane i przenalizowane prace badawcze przeprowadzono
autorsk¹ klasyfikacjê dziedzin zastosowania jêzyka SysML. W szczegól-
noœci wyodrêbniæ mo¿na:
– modelowanie i analizê ca³oœciow¹ systemów informatycznych [Tolk,

Turnitsa, 2012];
– zastosowanie jêzyka SysML w bran¿ach specjalistycznych [Dumi-

trescu i inni, 2013, s. 254–263];
– wykorzystanie jêzyka SysML jako narzêdzia symulacyjnego lub

wspieraj¹cego proces symulacji [Rahm i inni, 2012];
– wzbogacanie modelu systemu o elementy funkcjonalne i pozafunk-

cjonalne [Tsadimas i inni, 2012, s. 1057–1062];
– integracjê modelu z innymi narzêdziami i standardami [Colombo

i inni, 2008, s. 1–8];
– rozbudowê jêzyka SysML poprzez wprowadzanie nowych elemen-

tów [Knorreck i inni, 2011, s. 1–8];
– zastosowanie jêzyka SysML w procesie komputerowo wspomaganej

in¿ynierii systemów [Steinbach, 2012, s. 159–160].
Wyszczególnione dziedziny zosta³y szczegó³owo omówione w kolejnych
punktach.

2. Modelowanie i analiza ca³oœciowa systemów informatycznych
Dostêpne jêzyki modelowania obiektowego pozwalaj¹ na tworzenie

modeli systemów – pocz¹wszy od wstêpnego projektu, a¿ po wdro¿enie
oraz dalsze utrzymanie ci¹g³oœci dzia³ania poprzez wprowadzanie
usprawnieñ. Wa¿ne jest adekwatne zaplanowanie ca³ego przedsiêwziêcia
poprzez ustalenie harmonogramu dzia³ania z uwzglêdnieniem podzia³u
na etapy i wyznaczeniem kamieni milowych. Punktem wyjœcia jest zasto-
sowanie metody, która pozwoli na kontrolê ca³ego procesu wytwarzana
oprogramowania. Dobór narzêdzia oraz metody wykorzystanej do opra-

184 Micha³ Firek



cowania rozwi¹zania konkretnego problemu projektowego jest uzale¿-
niony w du¿ej mierze od czynnika ludzkiego. Wykorzystywane w proce-
sie projektowym jêzyki modelowania wizualnego pozwalaj¹ na tworzenie
modeli systemów z³o¿onych, umo¿liwiaj¹c tak¿e ich weryfikacjê bez
implementowania. Ró¿norodnoœæ technik i metodologii weryfikacji jest
obszerna i nale¿y stosowaæ ró¿ne techniki naprzemiennie [Wille i inni,
2013, s. 1193–1196].

SysML mo¿na w tym kontekœcie uznaæ za jêzyk charakterystyczny
w zestawieniu z alternatywnymi technikami, poniewa¿ obejmuje swym
zakresem ca³y proces tworzenia systemu, a dziêki swym dodatkowym
funkcjonalnoœciom pozwala na kontrolê prac projektowych i dokumen-
tacji projektu. W przypadku napotkania ograniczeñ jêzyk wyposa¿ony
jest w odpowiednie mechanizmy pozwalaj¹ce na wprowadzanie modyfi-
kacji. W zwi¹zku z tym nie jest niezbêdne u¿ywanie dodatkowych narzê-
dzi czy metod. Tym samym oprogramowanie tworzone z wykorzystaniem
jêzyka SysML wykazuje wszelki potencja³, aby docelowo charakteryzo-
waæ siê wysok¹ jakoœci¹, niezawodnoœci¹, skalowalnoœci¹ oraz adapta-
cyjnoœci¹ [Wrycza, 2010]. Projektanci zaczynaj¹ stosowaæ wspomniany
standard, poniewa¿ pozwala on na specyfikowanie i weryfikacjê dzia³a-
nia systemów z punktu widzenia u¿ytkownika. Nale¿y przy tym zazna-
czyæ, ¿e SysML jest jêzykiem a nie kompletn¹ metodyk¹. Z punktu widze-
nia procesu wytwórczego mo¿liwe jest podporz¹dkowanie tego jêzyka
dowolnej metodyce. Dostêp do specyfikacji jest bezproblemowy z uwagê
na jej otwartoœæ [Object Management Group, 2015], a mnogoœæ narzêdzi
CASE wspieraj¹cych standard pozwala na dobór optymalnego [Ehm,
i inni, 2010, s. 2553–2562].

Wizualna reprezentacja sk³adowych systemu w jêzyku SysML po-
zwala projektantowi na zachowanie ogólnego spojrzenia na problem,
umo¿liwiaj¹c opisanie wymagañ stawianych wobec systemu zgodnie
z za³o¿eniami [Pañkowska, 2013]. W trakcie procesu projektowego nale¿y
dokonywaæ kontroli – weryfikuj¹c, czy za³o¿enia, jakie zosta³y opisane za
pomoc¹ wymagañ, s¹ spe³niane przez system. W przypadku problemów
z przedstawieniem wymagañ za pomoc¹ dostêpnych sk³adników jêzyka,
mo¿liwa jest rozbudowa specyfikacji o niezbêdne elementy lub modyfi-
kacja obecnie u¿ywanych [Hoyos i inni, 2011, s. 75–82].

Elastycznoœæ jêzyka SysML pozwala na dostosowanie go do innych
specyfikacji, formalizmów i metod. Pozwala na poszerzenie obszaru
zastosowañ oraz dopasowanie technik sk³adowych do indywidualnych
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potrzeb projektantów, wynikaj¹cych ze stosowanego podejœcia. Wymaga
to wprowadzenia do jêzyka nowych elementów – adekwatnych do po-
trzeb obecnie modelowanego rozwi¹zania – w celu zwiêkszenia funkcjo-
nalnoœci i mo¿liwoœci [Batarseh, McGinnis, 2012]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
architektura jêzyka pozwalaj¹ca na efektywne u¿ycie mechanizmów
rozszerzalnoœci jest z powodzeniem stosowana w innych standardach fir-
mowanych przez organizacjê OMG, takich jak Unified Modeling Lan-
guage (UML) czy te¿ Business Process Model and Notation (BPMN)
[Marcinkowski, Kuciapski, 2012]. Rozszerzenia rozwijaj¹ce specyfikacjê
w znacznym stopniu powinny zostaæ zawarte w tzw. profilach. Dziêki
takiemu podejœciu wszystkie zmiany dostosowawcze, wprowadzone
w ramach tworzonego projektu, zostan¹ wydzielone z oryginalnej specy-
fikacji jêzyka i zawarte w oddzielnym pakiecie. Pozwoli to na dostarcze-
nie gotowych narzêdzi, rozwi¹zañ poszukiwanych przez projektantów
w ramach tworzonego systemu [Pawlewski, 2008].

3. Zastosowanie jêzyka SysML w bran¿ach specjalistycznych
Firmy na ca³ym œwiecie wykorzystuj¹ w mniejszym lub wiêkszym

stopniu oprogramowanie komputerowe lub systemy informatyczne
w celu zwiêkszenia mo¿liwoœci produkcyjnych, us³ugowych – a przede
wszystkim dla generowania zysku. W wiêkszoœci przypadków orga-
nizacje gospodarcze stosuj¹ oprogramowanie ogólnodostêpne na rynku
informatycznym. Rzadziej spotykan¹ praktyk¹ jest stosowanie oprogra-
mowania dedykowanego, utworzonego na potrzeby danej organizacji.
Tworzenie oprogramowania dedykowanego wymaga zaanga¿owania
odpowiednich zasobów przez odbiorcê oraz udostêpnienia czasu pracy
pracowników w celu przeprowadzenia analizy i badañ. Wymagane jest
zapewnienie danych, w tym tak¿e poufnych [Pressman, 2004]. Prowadzi
to do wyodrêbnienia pewnych wybranych bytów rzeczywistych i skupie-
niu siê na ich przeniesieniu na model. Od projektantów wymagane jest
zastosowanie abstrakcyjnego podejœcia, upraszczaj¹cego obszar badañ do
wybranych bytów i odwzorowania ich w modelowanym systemie za po-
moc¹ odpowiedniego narzêdzia b¹dŸ techniki. Systemy projektowane za
pomoc¹ jêzyka SysML mog¹ byæ przeznaczone dla pojedynczych firm,
ca³ej bran¿y, danej dziedziny gospodarki, innych podmiotów gospodar-
czych oraz podmiotów u¿ytecznoœci publicznej [Pawlewski, 2008].

Firmy z okreœlonej bran¿y charakteryzuj¹ siê podobnym sposobem
funkcjonowania i organizacji. Opisane i ustandaryzowane sposoby dzia-
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³ania pozwalaj¹ na zmianê stanu wejœciowego w wyjœciowy za pomoc¹
odpowiednich narzêdzi w odpowiednim miejscu i czasie. Udokumen-
towanie owych procesów u³atwia opracowanie projektu systemu i jest
mniej czasoch³onne. Dokumentacja pozwala uwzglêdniæ w modelu utwo-
rzonym w jêzyku SysML ci¹g logicznych, nastêpuj¹cych po sobie operacji
na danych i obiektach – adekwatnych do rzeczywistych zdarzeñ, repre-
zentuj¹cych elementy i procesy zachodz¹ce w danym przedsiêbiorstwie.
Poza sam¹ dokumentacj¹ firma funkcjonuje w oparciu o regulacje praw-
ne, co tak¿e nale¿y uwzglêdniæ w projekcie [Pietrusewicz, Scopchanov,
2016].

Ograniczeniem podczas tworzenia systemu dla danej organizacji
gospodarczej s¹ problemy wynikaj¹ce ze stosowanych narzêdzi i opro-
gramowania w danym dziale firmy lub na danym etapie produkcyjnym.
Dodatkowym wyzwaniem jest dynamika dzia³ania organizacji. Jêzyk
SysML daje mo¿liwoœæ modelowania takich systemów [Eldabi i inni,
2010, s. 2271–2282] w postaci jednego i jednolitego narzêdzia, kontrolu-
j¹cego proces i zmiany zachodz¹ce w organizacji gospodarczej. Projek-
tanci, dziêki jêzykowi SysML, mog¹ opracowaæ narzêdzie integruj¹ce
oprogramowanie wykorzystywane w danej jednostce. Specyfikacja jêzy-
ka SysML odpowiada za³o¿eniom stawianym narzêdziom projektowym
przez ró¿norodne podmioty gospodarcze, co przechyla szalê w zakresie
akceptacji na jego korzyœæ. Przed przyst¹pieniem do projektu nale¿y
bowiem przeanalizowaæ dostêpne metody i narzêdzia w celu doboru naj-
lepiej dostosowanego [Zanon, 2010, s. 16–23].

Mo¿liwoœci SysML powalaj¹ odwzorowaæ za pomoc¹ modelu syste-
mu skomplikowane i z³o¿one zale¿noœci i operacje wystêpuj¹ce w orga-
nizacjach gospodarczych. Niezale¿nie od z³o¿onoœci i stopnia skompli-
kowania danego systemu specyfikacja jêzyka SysML pozwala zachowaæ
przejrzystoœæ notacyjn¹ dziêki odpowiednio zdefiniowanym diagramom,
z³o¿onym z precyzyjnie okreœlonych elementów i zale¿noœci, jakie mog¹
miêdzy nimi wystêpowaæ. Mo¿liwe staje siê tworzenie za pomoc¹ stan-
dardu SysML systemów nie tylko biznesowych, lecz tak¿e systemów
odpowiedzialnych za monitorowanie czynnoœci ¿yciowych organizmów,
a tak¿e systemów odpowiedzialnych za kontrolê urz¹dzeñ stanowi¹cych
elementy infrastruktury u¿ytkowej istotnej dla codziennego funkcjono-
wania grup spo³ecznych, zapewniaj¹c odpowiednie us³ugi [Bousse i inni,
2012, s. 11–16].

G³ówne nurty badawcze zwi¹zane z jêzykiem SysML… 187



4. Wykorzystanie jêzyka SysML jako narzêdzia symulacyjnego
lub wspieraj¹cego proces symulacji

Obszernoœæ tworzonych systemów informatycznych oraz ich z³o¿o-
noœæ wymaga znacznego nak³adu pracy projektantów i analityków. Pro-
ces tworzenia takiego systemu jest obaczony b³êdami wynikaj¹cymi ze
zró¿nicowanych czynników. W celu zapobiegania powstawaniu b³êdów
coraz czêœciej stosowan¹ praktyk¹ jest symulacja. Testowanie a priori
sposobu dzia³ania systemu dostarcza projektantom i programistom dane
niezbêdne do wykrycia b³êdów oraz pozwala zlokalizowaæ nieadekwatne
za³o¿enia konstrukcyjne w systemie. Jêzyk SysML w dziedzinie symulacji
mo¿e stanowiæ wyjœciowe rozwi¹zanie testowe, wspomagane przez inne
narzêdzia i standardy. Tak zaprojektowana infrastruktura umo¿liwia
przechowywanie i udostêpnianie scenariuszy symulacji oraz ich wyni-
ków. Utworzenie œrodowiska testowego pozwoli na przeprowadzenie sy-
mulacji przez projektantów i specjalistów odpowiedzialnych za testowa-
nie oprogramowania [Paredis, Johnson, 2008, s. 2350–2352].

Powi¹zanie jêzyka SysML z innym narzêdziem lub standardem oraz
wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w za³o¿eniach przyspieszy
i u³atwi proces projektowania systemu. Jednym z rozwi¹zañ mo¿e byæ
podzia³ systemu na mniejsze logiczne elementy. Odpowiednio przygoto-
wane œrodowisko powinno zawieraæ narzêdzia i elementy pozwalaj¹ce na
wielokrotne przeprowadzenie symulacji, opartych na tych samych da-
nych, w ró¿nych mo¿liwych kombinacjach [McGinnis, Ustun, 2009,
s. 1703–1710].

Wykorzystanie jêzyka w dziedzinie symulacji mo¿e sprowadzaæ siê
do utworzenia odpowiedniego modelu systemu lub jego czêœci, której
dzia³anie zostanie poddane testom. Jêzyk daje tak¿e mo¿liwoœæ opraco-
wania systemu imituj¹cego rzeczywiste zdarzenia i elementy w celu
przeprowadzenia symulacji. Modele pozwalaj¹ na sprawdzenie dzia³ania
modelu w okreœlonych warunkach z okreœlonymi danymi wejœciowymi
[Rahm i inni, 2012].

Jednym z zaproponowanych rozwi¹zañ jest wprowadzenie do stan-
dardu dodatkowych elementów wizualizuj¹cych dane wejœciowe na po-
trzeby przeprowadzania symulacji. Mankamentem takiego rozwi¹zania
jest wzrost stopnia skomplikowania notacji poszczególnych diagramów
i tym samym spadek czytelnoœci tych¿e. Dodatkowe kategorie mode-
lowania wprowadzone do standardu w celu wsparcia symulacji mo¿na
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po³¹czyæ z sob¹ w ramach oddzielnego profilu jêzyka SysML [Lasalle
i inni, 2011, s. 1–8].

Czêsto spotykan¹ praktyk¹ jest tworzenie adekwatnych wtyczek
(plug-in) dla jêzyka SysML w celu przeniesienia modelu do œrodowiska
symulacyjnego. Wtyczki s¹ tak¿e tworzone z myœl¹ o konkretnym na-
rzêdziu symulacyjnym, co prowadzi do konkluzji, ¿e nale¿y opracowaæ
dedykowan¹ wtyczkê dla ka¿dego narzêdzia. Zaproponowane wtyczki,
wykorzystywane do przenoszenia elementów modelu pomiêdzy jêzy-
kiem SysML a narzêdziami symulacyjnymi, charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿-
norodnoœci¹ funkcjonaln¹. Wskazane jest tym samym wypracowanie uni-
wersalnego podejœcia lub narzêdzia pozwalaj¹cego na przenoszenie
gotowych modeli do œrodowisk symulacyjnych. W tym celu wykorzystaæ
mo¿na odpowiednio przygotowane narzêdzie translacyjne z wykorzysta-
niem dostêpnych technologii [Mischkalla i inni, 2010, s. 1201–1206].

Œrodowiska symulacyjne przygotowane z uwzglêdnieniem jêzyka
SysML powinny zapewniaæ u¿ytkownikowi [Weyprecht, Rose, 2011,
s. 189–192]:
– powtarzalnoœæ symulacji z wykorzystaniem tych samych danych wej-

œciowych;
– mo¿liwoœæ przerwania symulacji w dowolnym momencie i jej wzno-

wienia;
– monitorowanie przebiegu procesu symulacyjnego.
Przeprowadzane symulacje powinny opieraæ siê na rzeczywistych da-
nych, co pozwoli projektantom i testerom uzyskaæ informacjê na temat
zachowania systemu w warunkach u¿ytkowych [Jamro i inni, 2013].

5. Wzbogacenie modelu systemu o elementy funkcjonalne
i pozafunkcjonalne

Problemem, z którym stykaj¹ siê coraz czêœciej projektanci systemów
informatycznych (i nie tylko), jest umiejscowienie wymagañ funkcjonal-
nych oraz pozafunkcjonalnych w projekcie. Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy literatury poddano analizie definicje wymagañ pozafunkcjo-
nalnych. I tak, charakterystyki wymagañ pozafunkcjonalnych obejmuj¹
[Landes, Studer, 2005, s. 27–31]:
– atrybuty lub ograniczenia systemu;
– elementy opisuj¹ce jakoœæ oferowanych przez system funkcjonalnoœci;
– elementy pozwalaj¹ce na ocenê „jak dobrze” oprogramowanie dzia³a

w stosunku do za³o¿eñ;
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– elementy wp³ywaj¹ce na decyzje i sposób, w jaki wymagane od sys-
temu funkcjonalnoœci dzia³aj¹ i s¹ realizowane.

Mo¿liwoœci jêzyka SysML pozwalaj¹ na bezpoœrednie wdro¿enie
standardu na opisywanej p³aszczyŸnie, jako narzêdzia do opisu komplet-
nego projektu lub do selektywnego opisu kryteriów funkcjonalnych
i pozafunkcjonalnych. W zale¿noœci od dziedziny zastosowañ w pier-
wszym przypadku mo¿na rozszerzyæ jêzyk o dodatkowe kategorie mode-
lowania lub opracowaæ adekwatn¹ wtyczkê. W drugim wystarczaj¹cy
bêdzie odpowiednio dostosowany profil jêzyka, celem eliminacji nadmia-
rowych kategorii modelowania. Najwa¿niejsze jest jednak ujednolicenie
sposobu osadzania owych elementów w modelu, co zapobiega potencjal-
nym rozbie¿noœciom i nieporozumieniom. Wprowadzenie standardu
modelowania pozwala na tworzenie ca³oœciowych modeli, dok³adniejsze
odwzorowanie elementów rzeczywistych i jednolity sposób postêpowa-
nia [Dajsuren i inni, 2012, s. 71–80].

W celu specyfikacji wymagañ pozafunkcjonalnych mo¿liwe jest wy-
korzystanie konkretnych diagramów i elementów jêzyka SysML. Roz-
wi¹zanie to pozwoli nie tylko na uwzglêdnienie kryteriów pozafunk-
cjonalnych w modelu, którym czêsto nie poœwiêca siê nale¿nej uwagi
[Marcinkowski, Gawin, 2016, s. 150], lecz tak¿e na opis zale¿noœci po-
miêdzy nimi i innymi kategoriami modelowania. Pomijaj¹c dedykowany
diagram wymagañ systemowych, spoœród diagramów jêzyka SysML po-
zwalaj¹cych na szczegó³ow¹ specyfikacjê elementów pozafunkcjonal-
nych wskazuje siê na u¿ycie do tego celu diagramu definiowania bloków
i diagramu bloków wewnêtrznych. Wymienione diagramy pozwalaj¹ na
opisanie elementów pozafunkcjonalnych wraz z ich w³aœciwoœciami
i uwzglêdnieniem sposobu komunikacji z pozosta³ymi elementami sys-
temu. Atutem diagramów wchodz¹cych w sk³ad jêzyka SysML jest mo¿li-
woœæ dekompozycji, pozwalaj¹cej na opis sk³adowych systemu z rosn¹c¹
szczegó³owoœci¹. Osi¹gniêcie wysokiego stopnia szczegó³owoœci w ra-
mach pojedynczego diagramu mo¿e bowiem doprowadziæ do skupienia
siê na pojedynczych elementach, przy zatraceniu obrazu ogó³u. Niski
stopieñ szczegó³owoœci mo¿e z kolei doprowadziæ do pominiêcia w mo-
delu wszystkich wymaganych elementów [Ahmada i inni, 2012].

6. Integracja modelu z innymi narzêdziami i standardami
Pomimo znacznej skalowalnoœci i mo¿liwoœci rozbudowy jêzyk

SysML jest w wielkoskalowych projektach wspomagany przez inne
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narzêdzia. Jak wspomniano, sam standard mo¿na dostosowaæ do indywi-
dualnych potrzeb – takie dostosowanie mija siê jednak z celem, gdy pro-
jektant dysponuje gotow¹ technik¹ komplementarn¹. Wskazana jest wte-
dy integracja narzêdzi i standardów zewnêtrznych z jêzykiem SysML.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce podejœcia do procesu integracji jêzyka SysML:
– bezpoœrednie po³¹czenie specyfikacji, metodologii z jêzykiem SysML

[Colombo i inni, 2008, s. 1–8];
– wykorzystanie elementów jêzyka SysML w ramach innej metodologii,

specyfikacji [Lee, 2011, s. 3–12];
– po³¹czenie jêzyka z innymi narzêdziami w celu utworzenia nowej me-

todologii, podejœcia [Vanderperren, Dehaene, 2005, s. 716–717].
W pierwszym przypadku nale¿y zastosowaæ wczeœniej zasygnalizo-

wane mechanizmy rozszerzalnoœci jêzyka w celu uzupe³nienia specyfi-
kacji o nowe elementy, istotne z punktu widzenia dziedziny zastosowañ.
W przypadku znacznej rozbudowy, wskazane jest opracowanie dedyko-
wanego profilu. Mo¿liwa jest tak¿e sytuacja, gdy specyfikacja jêzyka
SysML jest obszerniejsza od specyfikacji integrowanej, a elementy obu
specyfikacji w znacznej mierze siê pokrywaj¹. W takiej sytuacji logicznym
nastêpstwem jest usuniêcie ze specyfikacji elementów nadmiarowych –
ponownie z wykorzystaniem mechanizmu profilowania. Wprowadzaj¹c
nowe kategorie modelowania (wywodz¹ce siê z innych metodologii) do
SysML, nale¿y dostosowaæ je do sk³adni standardu, co nie zawsze jest
przestrzegane [Briand i inni, 2015].

W drugim przypadku czêsto wykorzystywane s¹ pojedyncze diagra-
my jêzyka – zgodnie z potrzebami projektowymi. Wynika to z mo¿liwoœci
i w³aœciwoœci, jakie te diagramy oferuj¹. Projektanci ³¹cz¹cy ró¿ne tech-
niki czêsto analizuj¹ pojedyncze diagramy w celu ustalenia, czy ich cechy
i mo¿liwoœci spe³niaj¹ wymogi narzêdzia, w ramach którego zostan¹
wykorzystane. Sam sposób po³¹czenia i to, jak zostanie on przeprowa-
dzony le¿y w gestii twórców owego rozwi¹zania. Wa¿ne jest, aby opraco-
wane narzêdzie nie wymaga³o du¿ego nak³adu czasu i pracy celem opa-
nowania jego obs³ugi. Mo¿liwe jest tak¿e wykorzystanie konkretnych
diagramów i na ich podstawie opracowane oddzielnego narzêdzia
[Soares, Nascimento, 2014].

W trzecim podejœciu po³¹czenie SysML z innymi standardami mo¿e
dawaæ wspó³mierne korzyœci dla sprawnoœci i mo¿liwoœci projektowa-
nego systemu. Po³¹czenie metamodeli w jeden umo¿liwi utworzenie jêzy-
ka o znacznych mo¿liwoœciach, pozwalaj¹cego na objêcie swym zakresem
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kompletnego procesu projektowego. Takie scalenie pozwala na opraco-
wanie rozwi¹zania wykorzystywanego nie tylko w procesie tworzenia
systemów informatycznych – mo¿liwe jest utworzenie nowego, elastycz-
nego jêzyka projektowego dostosowanego do wymagañ obecnie stawia-
nych przez projektantów z ró¿nych dziedzin. Poprawne po³¹czenie poz-
woli na przenoszenie ró¿norodnych projektów systemów na jêzyk SysML
w celu ich weryfikacji, analizy i ulepszenia [Ahmada i inni, 2012].

7. Rozbudowa jêzyka SysML poprzez wprowadzanie nowych
elementów

Mo¿liwoœci modyfikacji jêzyka SysML pozwalaj¹ na ca³kowit¹ zmia-
nê metamodelu jêzyka. Twórcy SysML przewidzieli tak¹ mo¿liwoœæ
i wprowadzili do jêzyka odpowiednie cechy dostosowawcze. Niezale¿-
nie, czy u¿yto wszystkich sk³adników jêzyka, czy pojedynczych kategorii
modelowania, wszystkie mo¿na poszerzyæ o nowe w³aœciwoœci dziêki
mechanizmom rozszerzalnoœci [Knorreck i inni, 2011, s. 1]. Modyfikacje
mog¹ dotyczyæ pojedynczych elementów, wprowadzania nowych
elementów lub wykorzystania i modyfikacji konkretnych diagramów.
Ka¿da modyfikacja niesie ze sob¹ ryzyko niepoprawnego umiejscowienia
w metamodelu poszczególnych kategorii modelowania, przez co katego-
rie te nie bêd¹ spe³niaæ za³o¿onych funkcji – a projekty, w których zostan¹
wykorzystane, nie bêd¹ odpowiada³y wymaganiom. Mo¿liwoœci w za-
kresie modyfikacji wizualnego lub sk³adniowego repozytorium technik
wchodz¹cych w sk³ad SysML maj¹ tak¿e swoje ograniczenia. Mo¿na
jêzyk rozbudowywaæ, lecz nale¿y rozwa¿yæ, czy taka rozbudowa ma sens
logiczny i merytoryczny. Nale¿y przeanalizowaæ elementy, które maj¹
byæ wprowadzone do standardu, czy ich w³asnoœci zosta³y opisane
w sposób powalaj¹cy na dok³adne odwzorowanie. Nadmierna rozbudo-
wa prowadziæ mo¿e do nadmiernego i niekontrolowanego rozrostu stan-
dardu i id¹cego za tym spadku atrakcyjnoœci jêzyka. Nieadekwatne po-
dejœcie do rozbudowy i modyfikacji mo¿e mieæ zgubne skutki dla
standardu jako ca³oœci. Ka¿d¹ rozbudowê, ka¿dy dodatkowy element
nale¿y przeanalizowaæ oraz drobiazgowo opisaæ, aby zapobiec póŸniej-
szym problemom [Laleau i inni, 2010].

Wprowadzenie do jêzyka SysML nowych elementów wynika czêsto
ze stosowanego przez projektanta podejœcia do danego problemu tech-
nicznego lub biznesowego. Pomimo nieustannego rozwoju technologii,
udoskonalania istniej¹cych rozwi¹zañ, wprowadzania modyfikacji
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w u¿yciu pozostaj¹ nadal metody i standardy poprzednich generacji.
Wielu autorów dokonuj¹cych rozbudowy i modyfikacji jêzyka nie udo-
stêpnia swoich rozwi¹zañ, wykorzystanych wewnêtrznie na potrzeby
konkretnego projektu. Wskazana jest zmiana podejœcia, poniewa¿ opra-
cowane rozwi¹zania mog¹ mieæ charakter uniwersalny. Cenne jest tak¿e
skonfrontowanie zaproponowanego rozwi¹zania z opini¹ innych spe-
cjalistów oraz ocena z innej perspektywy [Mischkalla i inni, 2010, s. 1201].
Rozbudowa standardu mo¿e obejmowaæ nie tylko elementy zwi¹zane
z informatyk¹, ale tak¿e z innymi dziedzinami wiedzy – czyni¹c jêzyk
SysML standardem znajduj¹cym szerokie zastosowanie w œwiecie nauki.
Jêzyk SysML mo¿na tak¿e wzbogaciæ o elementy zwi¹zane z dan¹ bran¿¹,
obejmuj¹ce swym zakresem pojedyncze sk³adniki rzeczywistoœci oraz
kompletne artefakty stanowi¹ce g³ówne sk³adowe systemu. Obecnie wie-
le systemów tworzonych na potrzeby danej organizacji musi spe³niaæ
rygorystyczne wymagania, stawiane nie tylko przez przysz³ych u¿yt-
kowników, ale tak¿e wynikaj¹ce z regulacji prawnych. Wymagania te wy-
muszaj¹ na projektantach zmianê sposobu myœlenia i tworzenia systemu,
co w konsekwencji prowadzi do modyfikacji i rozbudowy metamodelu
stosowanego jêzyka projektowania. Jêzyk SysML nie zosta³ opracowany
w oparciu o rygorystyczne aspekty prawne danej dziedziny przedmioto-
wej, co naturalnie nie uniemo¿liwia uwzglêdnienia tych specjalistycznych
wymagañ. W tym przypadku nale¿y zapewniæ w procesie projektowym
udzia³ odpowiednich specjalistów. Ich pominiêcie mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na ca³y projekt [Pietrusewicz, Scopchanov, 2016].

8. Zastosowanie jêzyka SysML w procesie komputerowo
wspomaganej in¿ynierii systemów

Jêzyk SysML powsta³ na potrzeby szeroko pojêtej in¿ynierii sys-
temów; jest to odpowiedŸ na potrzebê opracowania jêzyka modelowania
wizualnego, podobnego do powszechnie stosowanego standardu UML –
lecz w wersji skróconej, zawieraj¹cej wy³¹cznie niezbêdne sk³adniki i jed-
noczeœnie uzupe³nionej o dedykowane cechy wymagane przez œrodowis-
ko in¿ynierów. Sam jêzyk jest wspierany przez ró¿norodne ogólnodo-
stêpne oprogramowanie, przeznaczone dla in¿ynierów systemów, oraz
uniwersalne narzêdzia CASE – pierwotnie projektowane pod k¹tem jêzy-
ka UML. Oprogramowanie CASE umo¿liwia tworzenie, przechowywa-
nie oraz wymianê wzorców projektowych, utworzonych na potrzeby
innych systemów [Pressman, 2004].
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Jêzyk SysML pozwala na rozszerzenie mo¿liwoœci jêzyka na polu
komputerowo wspomaganej in¿ynierii systemów. Umo¿liwia to zaspo-
kojenie ró¿norodnych potrzeb projektantów w stosunku do narzêdzi
i standardu. Po³¹czenie jêzyka z innymi narzêdziami – znanymi lub
stosowanymi przez projektantów – pozwala skróciæ czas niezbêdny na
zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci wymaganych do pracy ze standardem
i oprogramowaniem wspieraj¹cym. Po³¹czenie jêzyka SysML z technika-
mi komplementarnymi wymaga zastosowania ró¿norodnych rozwi¹zañ
pozwalaj¹cych na wymianê danych i synchronizacjê zmian wprowadza-
nych w modelu [Miyashita i inni, 2014, s. 978–988].

Rozwijane systemy nale¿y tak¿e weryfikowaæ pod wzglêdem spój-
noœci i jednolitoœci, wykrywaj¹c w porê elementy do poprawy lub mody-
fikacji. SysML nie zawiera tego typu udogodnieñ. Nale¿y tym samym
wprowadziæ mechanizmy z tego zakresu do samego jêzyka lub zasto-
sowaæ zewnêtrzne narzêdzie, dokonuj¹ce weryfikacji modelu [Bassii
i inni, 2010].

Zakoñczenie
Analiza dziedzin zastosowania SysML pozwoli³a na syntetyczne

ujêcie stanu „As-Is” w zakresie wykorzystania tego jêzyka w procesie
projektowym. SysML stosuje siê jako g³ówne narzêdzie projektowe lub
wzbogaca o dodatkowe elementy i techniki w celu zwiêkszenia jego
mo¿liwoœci. Dziêki znacznemu potencja³owi jêzyk ten z powodzeniem
stosuje siê zarówno jako podstawowe narzêdzie projektowania systemów
w zró¿nicowanych bran¿ach, jak równie¿ w charakterze techniki kom-
plementarnej do innych standardów. W tym drugim przypadku specja-
liœci czêsto wykorzystuj¹ tylko wybrane diagramy jêzyka. Przeprowadzo-
na analiza pozwala na stwierdzenie, ¿e jêzyk SysML dziêki swoim
mo¿liwoœciom znajduje zastosowanie na wielu p³aszczyznach i w licz-
nych przypadkach podlega daleko id¹cemu dostosowaniu do specyficz-
nych potrzeb projektów, w których jest stosowany.
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Streszczenie
Celem niniejszego artyku³u jest identyfikacja i charakterystyka nurtów ba-

dawczych zwi¹zanych z rozwojem i wykorzystaniem jêzyka Systems Modeling
Language (SysML), wyspecyfikowanych na podstawie analizy przedmiotowej
literatury naukowej. Punkt 1 ujmuje autorsk¹ klasyfikacjê dziedzin zastosowania
jêzyka. Ka¿da z wymiennych dziedzin zosta³a poddana analizie i scharakteryzo-
wana w punktach od 2 do 8. Przeprowadzony przegl¹d literaturowy i sys-
tematyka stanowi¹ podstawê do podejmowania badañ empirycznych w zakresie
rozwoju i wykorzystania SysML.

S³owa kluczowe
SysML, UML, modelowanie, analiza, in¿ynieria systemów

Main research trends related to SysML language – identification
and literature overview (Summary)

The goal of the paper is to identify and to perform literature overview
regarding the development and use of Systems Modeling Language (SysML).
Section 1 introduces the classification of SysML application domains from the
author. Each of the domains was subjected to analysis and discussed in sections
from 2 to 8. Literature overview and systematization conducted provide a foun-
dation for launching further empirical research regarding development and use
of SysML.

Keywords
SysML, UML, modeling, analysis, systems engineering
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Warunki sprzyjaj¹ce w procesie akceptacji
i u¿ytkowania przez konsumentów-seniorów
produktów technologicznych w œwietle badañ

w³asnych
Warunki sprzyjaj¹ce w procesie akceptacji i u¿ytkowania…

Wstêp
Spo³eczeñstwa pocz¹tku XXI wieku cechuje wysoki poziom dostêp-

noœci do technologii ICT. Dynamiczny rozwój przedsiêbiorstw na rynku
technologicznym oparty jest przede wszystkim na ci¹g³ym procesie do-
starczania nowych rozwi¹zañ i generowania innowacyjnych produktów.
Maj¹ one odpowiadaæ na wzrastaj¹c¹ ludzk¹ potrzebê ci¹g³ej komunikacji
oraz równolegle kszta³towaæ zmianê w decyzjach konsumentów.

Szybka akceptacja nowych technologii jest procesem charakterys-
tycznym dla m³odych segmentów. Ten rynek jest zatem wybierany jako
pierwszy, do którego przedsiêbiorstwa kieruj¹ nowe produkty z kategorii
technologicznej. Pokolenia starsze traktowane s¹ w tej kwestii drugo-
rzêdnie, jeœli nie marginalnie. Oceniane s¹ one jako nieprzygotowane do
czerpania korzyœci z nowych rozwi¹zañ technologicznych. U podstaw
tego le¿y przekonanie, i¿ wœród tej grupy konsumenckiej istnieje brak
zasobów, wiedzy, kompetencji i organizacyjnego wsparcia dla sprawne-
go pos³ugiwania siê produktami wysokich technologii. Elementy te zaœ
stanowi¹ warunki sprzyjaj¹ce procesom akceptacji i u¿ytkowania no-
wych technologii, w tym produktów technologicznych.

Nieuniknione starzenie siê spo³eczeñstw krajów wysoko rozwiniê-
tych, w tym Polski [Global Health and Aging, 2011; World Population Pros-
pects…, 2011; Prognoza ludnoœci…, 2014], stanowi dla przedsiêbiorstw
wyzwania w postaci zwiêkszania siê iloœciowego konsumentów 60+. To
zaœ mo¿e prowadziæ do ograniczenia iloœci akceptowanych nowych pro-
duktów technologicznych. Celem artyku³u jest identyfikacja warunków
sprzyjaj¹cych akceptacji i u¿ytkowaniu przez konsumentów-seniorów
nowych technologii. Do weryfikacji celu autorka pos³u¿y³a siê badaniami
w³asnymi przeprowadzonymi wœród uczestników uniwersytetów trze-
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ciego wieku w woj. pomorskim w latach 2014–2015 i jako przedmiot ba-
dañ obra³a technologiê telefonów komórkowych typu „smartfon”.

1. Determinanty procesu akceptacji i u¿ytkowania technologii
w badaniach literaturowych

Wraz z dynamicznym rozwojem spo³eczno-gospodarczym zwi¹za-
nym z postêpem cywilizacyjnym problematyka akceptacji i u¿ytkowania
innowacji sta³a siê istotnym obszarem badañ teoretycznych i praktyki
marketingowej. Pierwsze próby zdefiniowania zagadnieñ zwi¹zanych
z adaptacj¹ innowacji doprowadzi³y do konstrukcji Modelu Akceptacji
Technologii (Technology Acceptance Model, TAM) [Davis, 1989, s. 319–340;
Davis i inni, 1989, s. 982–1002]. Zjawisko akceptacji eksplorowano rów-
nie¿ na gruncie m.in.: teorii dyfuzji innowacji (Innovation Diffusion Theory,
IDT) [Rogers, 1995], teorii uzasadnionego dzia³ania (Theory of Resoned Action,
TRA) [Fishbein, Ajzen, 1975], teorii planowanych zachowañ i zdekompo-
nowanej teorii planowanych zachowañ (Theory of Planned Beviour/Decom-
posed Theory of Planned Behaviour, TPB/DTPB) [Ajzen, 1991, s. 179–211],
spo³ecznej teorii poznawczej (Social Cognitive Theory, SCT) [Compeau,
Higgins, 1995, s. 189–211], modelu utylizacji PC (Model of PC Utilization,
MPCU) [Thompson i inni, 1991, s. 124–143], modelu motywacyjnego (Mo-
tivational Model, MM) [Vallerand, 1997, s. 271–360] oraz po³¹czonych
teorii: TAM i TPB (C-TAM-TPB) [Taylor, Todd, 1995, s. 137–155].

V. Venkatesh [2003] wraz z grup¹ badaczy wprowadzi³ zunifikowa-
n¹ teoriê akceptacji i u¿ywania technologii (Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology, UTAUT). W jej ramach ujêto cztery konstrukty:
oczekiwany wysi³ek (effort expectancy), oczekiwan¹ wydajnoœæ (perfor-
mance expectancy), wp³yw spo³eczny (social influance) i warunki sprzyjaj¹ce
(facilitating condtitions). Model wyjaœnia³ w 56% zmienne w sferze intencji
zachowañ i w 40% zmienne w obszarze u¿ytkowania [Venkatesh i inni,
2003, s. 425–478]. W 2012 roku UTAUT zosta³a rozwiniêta o trzy dodat-
kowe czynniki: motywacjê hedonistyczn¹, wartoœæ ceny oraz czynniki
zwyczajowe. Wersja UTAUT2 przynios³a poprawê wyjaœnienia zmien-
nych; w pierwszym przypadku do 74%, a w drugim do 52% [Venkatesh
i inni, 2012, s. 157–178]. W obu wersjach modelu czynnik „warunki sprzy-
jaj¹ce” stanowi kluczow¹ determinantê wp³ywaj¹c¹ na kszta³towanie
zachowania ludzi w procesie akceptacji i u¿ytkowania technologii.

Jak wskazuj¹ badacze literatury przedmiotu, brak takich zasobów,
jak: technologiczne czy techniczne wsparcie, by³o jedn¹ z najczêœciej
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wskazywanych barier w procesie integracji technologii w spo³eczeñstwie
[Karagiorgi, 2005, s. 19–32; O’Mahony, 2003, s. 295–311]. Warunki sprzy-
jaj¹ce odnosz¹ siê do dostêpu (lub braku dostêpu) do technologicznych
zasobów i infrastruktury [Tan, Teo, 2000, s. 1–42]. Warunki sprzyjaj¹ce
nawi¹zuj¹ do determinant, które s¹ obecne w œrodowisku i wywo³uj¹
wp³yw na chêæ wykonywania zadañ przez jednostkê [Tarcan i inni, 2010,
s. 791–812]. Konstrukt warunków sprzyjaj¹cych wywodzi siê z badañ nad
ITU (Taylor, Todd, 1995, s. 137–155] oraz psychologii spo³ecznej [Armita-
ge, Conner, 1999, s. 35–54]. Czynnik zosta³ skonceptualizowany i zopera-
cjonalizowany w wyniku integracji sk³adowych z trzech ró¿nych modeli
akceptacji technologii [Venkatesh i inni, 2003, s. 425–478], tj.:
– postrzeganej kontroli zachowania wywodz¹cej siê z teorii planowa-

nych zachowañ (TPB) [Ajzen, 1991, s. 179–211];
– warunków sprzyjaj¹cych zaczerpniêtych z modelu utylizacyjnego PC

(MPCU) [Thompson i inni, 1991, s. 124–143];
– kompatybilnoœci i doœwiadczenia ujêtych w teorii dyfuzji innowacji

(IDT), [Moore, Benbasat, 1991, s. 192–222].
V. Venkatesh wraz z zespo³em [2003] zdefiniowa³, i¿ warunki sprzy-

jaj¹ce nale¿y rozumieæ jako stopieñ, w jakim jednostki wierz¹, ¿e istnieje
organizacyjna i techniczna infrastruktura wspieraj¹ca u¿ywanie systemu.
Konstrukt ten odzwierciedla percepcjê jednostki wobec jej kontroli nad
swoim zachowaniem oraz dostêpnoœci do technologicznych i organiza-
cyjnych zasobów (np. wiedza, zasoby i mo¿liwoœci) usuwaj¹ce jednostce
bariery w u¿ywaniu systemu. W modelu UTAUT zweryfikowano, i¿
warunki sprzyjaj¹ce maj¹ bezpoœredni wp³yw na aktualne u¿ytkowanie
technologii, jednak nie maj¹ znacz¹cego wp³ywu na przysz³e intencje be-
hawioralne [Venkatesh i inni, 2003, s. 425–478].

M. Morris i V. Venkatesh zasugerowali, i¿ dla osób starszych dostêp
do zasobów i pomocy jest bardzo wa¿nym elementem w ramach warun-
ków sprzyjaj¹cych w przypadku u¿ytkowania nowych systemów. Dzieje
siê to w wyniku trudnoœci, jakich doœwiadczaj¹ oni w wykonywaniu
ró¿nych zawodowych zadañ. Starsze osoby k³ad¹ wiêkszy nacisk na ze-
wnêtrzne aspekty postrzeganej kontroli zachowañ, czyli konstruktu po-
dobnego do warunków sprzyjaj¹cych [Morris, Venkatesh, 2000, s. 375–403].

P. Sheeran z zespo³em wskazali, i¿ kontrukt, jakim s¹ warunki sprzy-
jaj¹ce, zawiera pewne ograniczenia p³yn¹ce ze skupienia siê przede
wszystkim na warunkach zewnêtrznych oraz niezdolnoœci do uzyskania
pe³nych informacji [Sheeran i inni, 2003, s. 393–410].
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W Polsce zagadnienie akceptacji i u¿ytkowania technologii jest wci¹¿
obszarem nowym i eksplorowane zosta³o przez m.in. R. M¹cika [2011,
2013] i E. Fr¹ckiewicz [2010], a w odniesieniu do specyfiki segmentu
konsumentów-seniorów przez S. Badowsk¹ z zespo³em [2016].

2. Konsumenci-seniorzy na rynku produktów technologicznych
w œwietle badañ w³asnych
2.1. Metodologia badania

Celem badania by³o identyfikowanie warunków sprzyjaj¹cych kon-
sumentom-seniorom w procesie akceptacji i u¿ytkowania produktu tech-
nologicznego na przyk³adzie telefonu komórkowego typu „smartfon”.
Wyniki badania pozwol¹ na okreœlenie stopnia, w jakim konsumenci-
-seniorzy przekonani s¹, i¿ istnieje w ich otoczeniu organizacyjna i tech-
niczna infrastruktura wspomagaj¹ca u¿ywanie technologii telefonów ko-
mórkowych typu „smartfon”.

W badaniu za termin „konsument-senior” przyjêto osoby, które
ukoñczy³y 60 rok ¿ycia i u¿ywaj¹ telefonów komórkowych typu „smart-
fon”. Za przedmiot badania obrano cztery elementy, tworz¹ce konstrukt
pojêcia „warunki sprzyjaj¹ce” zdefiniowanie w ramach zunifikowanej
teorii akceptacji i u¿ytkowania technologii i odnosz¹ce siê do telefonów
komórkowych typu „smartfon”, tj.:
– warunki/zasoby niezbêdne do u¿ywania produktu technologicznego,
– wiedza niezbêdna do u¿ywania produktu technologicznego,
– kompatybilnoœæ technologii z innymi urz¹dzeniami,
– dostêpnoœæ osób wspieraj¹cych.

Badanie mia³o charakter iloœciowy i zosta³o przeprowadzone przy
wykorzystaniu kwestionariusza ankiety technik¹ PAPI. Pytania w kwe-
stionariuszu zaadaptowano z badania V. Venkatesha i zespo³u [2003]. Po
translacji na jêzyk polski wprowadzono niezbêdne dostosowania do wa-
runków lokalnych i dokonano ewaluacji poprawnoœci ankiety w ramach
pilota¿u. Nastêpnie przeprowadzono badanie w³aœciwe. Czêœæ ankiety
dotycz¹ca warunków sprzyjaj¹cych sk³ada³a siê z czterech pytañ o wy-
dŸwiêku pozytywnym, w których do oceny zjawiska wykorzystano piê-
ciostopniow¹ skalê Likerta. Dla zapewnienia wysokiego poziomu zwrotu
ankiet badaniem objêto s³uchaczy siedmiu wybranych uniwersytetów
trzeciego wieku w woj. pomorskim1. W okresie listopad 2014–paŸdziernik
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2015 rozdystrybuowano (tj. przekazano respondentom papierowe kwe-
stionariusze w czasie wyk³adów) ³¹cznie 720 ankiet, przy czym zwrócono
wype³nionych 524 ankiet. Nastêpnie 57 kwestionariuszy odrzucono ze
wzglêdu na brak danych. Spoœród pozosta³ych ankiet wybrano do analizy
odpowiedzi osób w wieku 60+, którzy stanowili 463-osobow¹ grupê. Te
osoby zapytano, czy u¿ywaj¹ telefonów komórkowych. 92% badanych
zadeklarowa³o pozytywn¹ odpowiedŸ, 3,3% zaprzeczy³o u¿ytkowaniu
tego typu produktów (4,7% nie udzieli³o odpowiedzi). U¿ytkowników
telefonów komórkowych (n=425) zapytano o rodzaj telefonu komórkowe-
go, jaki u¿ywaj¹: 64% wskaza³o na telefon starego typu tzw. klawiszowy,
25% ankietowanych (n=105) na aparat nowego typu z ekranem dotyko-
wym zwany „smartfonem” (12% nie udzieli³o odpowiedzi).

Aby zrealizowaæ cel badania, do dalszej analizy wybrano tylko te od-
powiedzi, które zosta³y zadeklarowane przez u¿ytkowników telefonów
komórkowych „smartfon”, tj. przez 104 respondentów. Szczegó³ow¹ cha-
rakterystykê respondentów prezentuje tablica 1.

Tablica 1. Dane demograficzne grupy badanej: p³eæ, wiek, wykszta³cenie
i miejsce zamieszkania respondentów; n = 104

P³eæ
Kobieta Mê¿czyzna Brak danych

N 80 21 3
% 77% 20% 3%

Wiek
60–69 lat 70–79 lat 80–89 lat Brak danych

N 80 23 1 0
% 77% 22% 1% 0%

Wykszta³cenie
Zawodowe Œrednie Wy¿sze Brak danych

N 4 49 49 2
% 4% 47% 47% 2%

Miejsce zamieszkania (wg liczby mieszkañców)

Wieœ
Miasto

do
19 999

Miasto
od

20 000
do

49 999

Miasto
od

50 000
do

99 999

Miasto
od

100 000
do

499 999

Miasto
od

500 000
i wiêcej

Brak
danych

N 3 4 43 5 40 8 1
% 3% 4% 41% 5% 38% 8% 1%

�ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych.
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2.2. Analiza wyników badania
Pierwsze pytanie, rozpoczynaj¹ce ocenê warunków sprzyjaj¹cych

akceptacji i u¿ytkowaniu telefonów komórkowych, dotyczy³o zidentyfi-
kowania warunków (zasobów) niezbêdnych do realizacji tego dzia³ania.
Respondenci mieli okreœliæ, czy posiadaj¹ wystarczaj¹ce warunki, które s¹
niezbêdne, aby u¿ytkowaæ telefony komórkowe typu „smartfon”. Odno-
sz¹c siê do zebranych odpowiedzi, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 11% badanych
seniorów zadeklarowa³o, i¿ zdecydowanie zgadza siê ze stwierdzeniem,
i¿ posiada wystarczaj¹ce warunki (zasoby) niezbêdne do u¿ywania tele-
fonu komórkowego typu „smartfon”. Nastêpne 42% ankietowanych wy-
razi³o opiniê, i¿ zgadza siê z powy¿szym pogl¹dem. Kolejne 13% zapyta-
nych respondentów stwierdzi³o, ¿e ani siê zgadza, ani siê nie zgadza
z przedstawion¹ opini¹. Tylko 2% badanych zadeklarowa³o, i¿ nie zgadza
siê, i¿ posiada wystarczaj¹ce warunki niezbêdne w procesie u¿ytkowania
produktu technologicznego, jakim jest smartfon. Koñcowe 1% badanych
seniorów zdecydowanie siê nie zgodzi³o z przedstawionym stwierdze-
niem. Ostatecznie 31% ankietowanych nie udzieli³o odpowiedzi na to
pytanie. Rysunek 1 prezentuje strukturê udzielonych odpowiedzi przez
respondentów w badaniu.

Rysunek 1. Struktura odpowiedzi respondentów w badaniu wobec
stwierdzenia: „Uwa¿am, ¿e posiadam wystarczaj¹ce warunki (zasoby)
niezbêdne do u¿ywania telefonu komórkowego typu »smartfon«”; n = 104

�ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Reasumuj¹c, warto podkreœliæ, i¿ w badanej grupie ponad po³owa
konsumentów-seniorów przekonanych jest, i¿ posiada wystarczaj¹ce wa-
runki niezbêdne do u¿ytkowania produktu technologicznego, jakim jest
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telefon komórkowych typu „smartfon”. Jedynie 3% ankietowanych se-
niorów nie zgodzi³o siê z tego typu opini¹.

Drugim zagadnieniem w badaniu poœwiêconym warunkom sprzyja-
j¹cym akceptacji i u¿ytkowaniu telefonów komórkowych przez seniorów
by³a próba okreœlenia, czy konsumenci 60+ dysponuj¹ wystarczaj¹c¹ wie-
dz¹, aby u¿ytkowaæ telefony komórkowe typu „smartfon”. Spoœród bada-
nych 10% zdecydowanie zgodzi³o siê, i¿ posiada wystarczaj¹c¹ wiedzê
niezbêdn¹ do obs³ugi telefonu komórkowego typu „smartfon”, zaœ na-
stêpne 46% ankietowanych równie¿ siê zgodzi³o, aczkolwiek mniej zde-
cydowanie. Nastêpne 10% respondentów wskaza³o na odpowiedŸ, i¿ ani
siê zgadza, ani siê nie zgadza z zaprezentowanym stwierdzeniem. Kolej-
ne 3% konsumentów-seniorów wyrazi³o opiniê, i¿ nie zgadza siê z fak-
tem, i¿ posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê niezbêdn¹ do obs³ugi produktu,
jakim jest smartfon. Koñcowo nale¿y wskazaæ, i¿ ¿adna z badanych osób
nie wyrazi³a zdecydowanie negatywnej odpowiedzi, zaœ 31% ankieto-
wanych nie udzieli³o odpowiedzi na zadane pytanie. Rysunek 2 prezen-
tuje strukturê udzielonych odpowiedzi przez respondentów w badaniu.

Rysunek 2. Struktura odpowiedzi respondentów w badaniu wobec
stwierdzenia: „Uwa¿am, ¿e posiadam wystarczaj¹c¹ wiedzê niezbêdn¹ do
obs³ugi telefonu komórkowego typu »smartfon«; n = 104

�ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ 56% badanych seniorów prze-
konanych jest, ¿e s¹ w posiadaniu wystarczaj¹cej wiedzy niezbêdnej do
obs³ugi produktu technologicznego, jakim jest telefon komórkowy typu
„smartfon”. Niewiele, bo tylko 3%, respondentów by³o odmiennego zdania.
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Trzecim obszarem badania by³a próba weryfikacji zgodnoœci techno-
logii i urz¹dzeñ, jakimi pos³uguj¹ siê konsumenci-seniorzy, z technolo-
giami telefonów komórkowych typu „smartfon”, jakie seniorzy u¿ytkuj¹.
Na pytanie „uwa¿am, ¿e telefon komórkowy typu „smartfon” jest kom-
patybilny/zgodny z innymi technologiami i urz¹dzeniami, których u¿y-
wam na co dzieñ”, 7% badanych seniorów wskaza³o odpowiedŸ, i¿
zdecydowanie siê zgadza z tak¹ opini¹. Nastêpne 46% badanych u¿yt-
kowników senioralnych równie¿ wyrazi³o siê pozytywnie, wybieraj¹c
odpowiedŸ twierdz¹c¹ „zgadzam siê”. Kolejne 8% respondentów ani siê
zgodzi³o, ani siê nie zgodzi³o z zaprezentowan¹ opini¹. Przedostatnie 5%
ankietowanych seniorów wskaza³o, i¿ nie zgadza siê, ¿e telefon komórko-
wy typu „smartfon” jest kompatybilny/zgodny z innymi technologiami
i urz¹dzeniami, których u¿ywaj¹ w ¿yciu codziennym. Zaœ kolejne 1%
wyrazi³o zdecydowanie opiniê negatywn¹. Ostatecznie 33% seniorów nie
odpowiedzia³o na to pytanie. Rysunek 3 prezentuje strukturê udzielo-
nych odpowiedzi przez respondentów w badaniu.

Rysunek 3. Struktura odpowiedzi respondentów badania wobec
stwierdzenia „Uwa¿am, ¿e telefon komórkowy typu »smartfon« jest
kompatybilny/zgodny z innymi technologiami i urz¹dzeniami, których
u¿ywam na co dzieñ”; n = 104

�ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Reasumuj¹c, pozyskane odpowiedzi sugeruj¹, i¿ 53% badanych se-
niorów przekonanych jest, i¿ telefon komórkowy typu „smartfon” jest
kompatybilny/zgodny z innymi technologiami i urz¹dzeniami, których
konsumenci-seniorzy u¿ywaj¹ na co dzieñ. Niewiele tylko 6% ankietowa-
nych seniorów nie podzieli³o tej opinii.
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Ostatnie zagadnienie w badaniu mia³o na celu okreœlenie, czy senio-
rzy dysponuj¹ wokó³ siebie osobami, które mog¹ s³u¿yæ im pomoc¹
w przypadku pojawiaj¹cych siê problemów w procesie u¿ytkowania tele-
fonu komórkowego typu „smartfon”. Wed³ug pozyskanych wyników
badania 7% ankietowanych seniorów zdecydowanie zgodzi³o siê ze stwier-
dzeniem, ¿e mo¿e uzyskaæ pomoc od innych ludzi, kiedy ma problem
z produktem technologicznym, jakim jest smartfon. Nastêpne 54%
respondentów równie¿ zgodzi³o siê z tak¹ opini¹, lecz z mniejszym stop-
niem pewnoœci. Kolejne 7% ankietowanych ani siê zgodzi³o, ani siê nie
zgodzi³o z zaprezentowanym stwierdzeniem. Spoœród badanych 1% se-
niorów nie zgodzi³o siê, i¿ mo¿e uzyskaæ pomoc od innych osób w przy-
padku pojawiaj¹cych siê problemów z analizowanym produktami, zaœ
kolejne 1% wyrazi³o zdecydowanie negatywn¹ ocenê. Ostatecznie 30%
ankietowanych nie udzieli³o odpowiedzi na to pytanie. Rysunek 4 pre-
zentuje strukturê udzielonych odpowiedzi przez respondentów.

Rysunek 4. Struktura odpowiedzi respondentów w badaniu wobec
stwierdzenia: „Uwa¿am, ¿e mogê uzyskaæ pomoc od innych ludzi, kiedy
mam problem z u¿ywaniem telefonu »smartfon«”; n = 104

�ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Podsumowuj¹c otrzymane wyniki w tym pytaniu, wskazuj¹ one, ¿e
ponad 60% ankietowanych seniorów zadeklarowa³o, i¿ w ich otoczeniu
znajduj¹ siê osoby, do których mog¹ zwróciæ siê o pomoc w sytuacji, gdy
pojawiaj¹ siê problemy w obs³udze telefonu komórkowego typu „smart-
fon”. Jedynie 2% spoœród u¿ytkowników-seniorów nie dysponuje takimi
osobami w swoim otoczeniu.
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Maj¹c na wzglêdzie uzyskane wyniki empiryczne, warto podkreœliæ,
¿e w badanej grupie ponad po³owa konsumentów-seniorów przekona-
nych jest, i¿ posiada wystarczaj¹ce warunki niezbêdne do u¿ytkowania
produktu technologicznego, jakim jest telefon komórkowy typu „smart-
fon”. Ponadto 56% ankietowanych zadeklarowa³o, ¿e s¹ w posiadaniu
wystarczaj¹cej wiedzy niezbêdnej do obs³ugi tego typu produktu tech-
nologicznego. Równolegle 53% senioralnych respondentów przekona-
nych jest, i¿ telefon komórkowy typu „smartfon” jest kompatybilny/
zgodny z innymi technologiami i urz¹dzeniami, których oni u¿ywaj¹ na
co dzieñ. Koñcowo wyniki sugeruj¹, ¿e ponad 60% ankietowanych senio-
rów uwa¿a, i¿ w ich otoczeniu znajduj¹ siê osoby, do których mog¹
zwróciæ siê o pomoc w sytuacji, gdy pojawiaj¹ siê problemy w obs³udze
telefonu komórkowego typu „smartfon”.

3. Dyskusja
W œwietle literatury przedmiotu warunki sprzyjaj¹ce akceptacji

i u¿ytkowaniu technologii, w tym produktów technologicznych, stano-
wi¹ wa¿n¹ determinantê stymuluj¹c¹ zachowania u¿ytkowników. Wœród
tych¿e warunków znalaz³y siê nastêpuj¹ce sk³adowe: warunki (zasoby)
i wiedza niezbêdne, by dany produkt technologiczny u¿ytkowaæ, oraz
kompatybilnoœæ technologii i wsparcie organizacyjne.

Niezbêdne warunki to szereg zasobów po stronie u¿ytkownika, któ-
rymi ten¿e musi siê legitymowaæ, aby móg³ rozpocz¹æ pe³ne u¿ytkowanie
nowego produktu technologicznego. W przypadku telefonu komórkowe-
go typu „smartfon” s¹ nimi m.in. dostêp do sieci elektrycznej czy us³ug
telefonii komórkowej. Jak sugeruj¹ uzyskane wyniki, konsumenci-
-seniorzy deklaruj¹, i¿ s¹ w posiadaniu tych¿e niezbêdnych warunków,
co stanowi podstawê w realizacji procesu akceptacji i u¿ytkowania nowej
technologii.

Kolejnym elementem w grupie warunków sprzyjaj¹cych akceptacji
i u¿ytkowaniu nowej technologii jest niezbêdna wiedza. Jest ona warun-
kiem brzegowym do rozpoczêcia procesu korzystania z produktu.
Wspó³czeœnie produkty technologiczne, w tym telefony komórkowe, s¹
urz¹dzeniami z³o¿onymi i wyposa¿onymi w szereg funkcji i aplikacji,
które wymagaj¹ pewnej minimalnej wiedzy, jak nale¿y z nich korzystaæ.
Wieloœæ czynnoœci, jakie musi wykonaæ u¿ytkownik w przypadku pe³ne-
go u¿ytkowania „smartfonów”, wymaga szeregu prób i kumulacji wie-
dzy np. o œcie¿ce dojœcia do wybranych funkcji produktu. Poznanie
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i zapamiêtanie z³o¿onych menu produktów i sekwencji (np. dostêpu) dla
osób starszych mo¿e stanowiæ pewn¹ trudnoœæ ze wzglêdu na ich s³ab-
n¹ce funkcje poznawcze charakterystyczne w procesie starzenia siê ludz-
kiego mózgu. Z badañ wynika, ¿e ponad po³owa badanych seniorów po-
siada wystarczaj¹c¹ wiedzê, aby telefon typu „smartfon” by³ przez nich
w³aœciwie u¿ytkowany. Ta deklaracja mo¿e budziæ pewn¹ w¹tpliwoœæ.
S. Badowska i A. Rogala [2016] wskazuj¹, i¿ konsumenci seniorzy u¿yt-
kuj¹ telefony komórkowe, w tym równie¿ „smartfony”, wybiórczo, sku-
piaj¹c siê na najczêstszych funkcjach, jak: prowadzenie rozmów, wysy³a-
nie wiadomoœci tekstowych i obrazkowych, rzadziej zaœ szukanie informacji
w Internecie. Prawie w ogóle nie wykorzystuj¹ dostêpnych w swoich
telefonach aplikacji. Zatem wiedza seniorów mo¿e mieæ charakter wystar-
czaj¹cy do bie¿¹cej i prostej obs³ugi produktu, jednak nie pozwalaæ na
wykorzystanie technologii „smart” w pe³ni.

Nastêpn¹ sk³adow¹ warunków sprzyjaj¹cych jest kompatybilnoœæ
produktu technologicznego z innymi systemami, z których korzysta u¿yt-
kownik. Kompatybilnoœæ rozumiana jest jako zgodnoœæ danej technologii
z ró¿nego typu urz¹dzeniami, z którymi wspó³dzia³a u¿ytkuj¹cy. W przy-
padku telefonów typu „smartfon” mo¿na rozpatrywaæ to w kilku obsza-
rach, zaczynaj¹c od zgodnoœci produktu z sieci¹ elektryczn¹, poprzez
urz¹dzenia, jak: komputery, sprzêt AGD i RTV, do oprogramowania
i szerokiego spektrum aplikacji stosowanych w u¿ytkowaniu prywatnym
i zawodowym. Wyniki badañ sugeruj¹, i¿ ponad po³owa badanych senio-
rów uwa¿a, i¿ ich telefony „smartfon” s¹ zgodne z innymi technologiami,
których oni u¿ywaj¹ na co dzieñ. W badaniu nie pog³êbiano obszaru, jakie
s¹ to urz¹dzenia. Mo¿na przyj¹æ, i¿ jest to zgodnoœæ z przy³¹czeniem do
sieci elektrycznej, ale czy i z innymi sprzêtami, np. AGD, to ten aspekt nie
podlega³ weryfikacji i warto przeprowadziæ dalsze badania w tym zakresie.

Ostatnim elementem badanego czynnika jest obszar organizacyjny
wspieraj¹cy u¿ytkownika w procesie akceptacji i u¿ytkowania produktu
technologicznego. Rozumiany jest on jako dostêpnoœæ osób w otoczeniu
u¿ytkownika, które mog¹ œwiadczyæ mu niezbêdne wsparcie. Osoby te
pochodziæ mog¹ z bli¿szego lub dalszego krêgu rodziny, bliskich i zna-
jomych, do których mo¿na zwróciæ siê o niezbêdn¹ pomoc. W przypadku
telefonów komórkowych typu „smartfon” wsparcie mo¿e mieæ charakter
informacyjny, szkoleniowy czy te¿ naprawczy. Obecnoœæ osób o silnych
kompetencjach w u¿ytkowaniu nowej technologii stanowiæ mo¿e w nie-
których przypadkach nawet warunek sine qua non chêci rozpoczêcia
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u¿ytkowania produktów z³o¿onych. Stanowi¹ one rodzaj instancji, bez
obecnoœci której potencjalny u¿ytkownik odczuwaæ bêdzie niepewnoœæ
lub brak poczucia psychologicznego bezpieczeñstwa, i¿ wykonuje czyn-
noœci prawid³owo. W przypadku zaœ pope³nienia b³êdu u¿ytkownik
mo¿e liczyæ na pomoc w rozwi¹zaniu problemu. Odnosz¹c siê do pozys-
kanych wyników badañ, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ponad 60% u¿ytkowników-
-seniorów zadeklarowa³o, i¿ w ich otoczeniu s¹ osoby pe³ni¹ce tego typu
role. Nie badano, kim s¹ te osoby, lecz odnosz¹c siê do wczeœniejszych ba-
dañ, konsumenci-seniorzy przy zakupie nowych produktów technolo-
gicznych kieruj¹ siê opini¹ osób z krêgu rodzinnego i bliskich znajomych
[Badowska, 2016, s. 65–85]. W przypadku problemów z produktem tech-
nologicznym równie¿ u¿ytkownicy-seniorzy mog¹ zwracaæ siê do tego¿
grona podmiotów ich wspieraj¹cych. Jest to element wysoce sprzyjaj¹cy,
gdy¿ pokolenie osób po 60 roku ¿ycia, czêsto ju¿ wycofane z ¿ycia zawo-
dowego, nie ma szerokiego dostêpu do nowo pojawiaj¹cych siê technolo-
gii. Pomoc osób trzecich w procesie u¿ytkowania przez seniorów pro-
duktów technologicznych stanowiæ mo¿e Ÿród³o przybli¿ania nowych
produktów technologicznych w tej generacji, zapewniaj¹c im poczucie
psychicznego bezpieczeñstwa i komfortu kontaktu, bez którego odczu-
waliby oni barierê w wypróbowywaniu nowych i nieznanych sobie tech-
nologii.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c rozwa¿ania, nale¿y przyj¹æ, i¿ ponad po³owa senio-

ralnych u¿ytkowników telefonów komórkowych typu „smartfon” dyspo-
nuje wystarczaj¹cymi warunkami i wiedz¹ niezbêdn¹ do pos³ugiwania
siê produktami technologicznymi, jakimi s¹ telefony komórkowe „smart-
fon”. Te produkty s¹ kompatybilne z innymi urz¹dzeniami, które senio-
rzy na co dzieñ u¿ytkuj¹. W otoczeniu osób 60+ znajduj¹ siê inne osoby
mog¹ce wesprzeæ konsumentów-seniorów w przypadku problemów,
jakie napotykaj¹ w procesie u¿ytkowania tego produktu. Zatem sugeruje
to, i¿ seniorzy przekonani s¹, i¿ istnieje w ich otoczeniu organizacyjna
i techniczna infrastruktura wspomagaj¹ca u¿ywanie telefonów komórko-
wych typu „smartfon” i jest to przekonanie o stopniu wysokim.

Uzyskane wnioski p³yn¹ce z powy¿szych rozwa¿añ maj¹ charakter
aplikacyjny. Poznanie warunków sprzyjaj¹cych, jakimi dysponuj¹ poten-
cjalni konsumenci, stanowi fundament w³aœciwego oferowania im
produktów technologicznych. Brak takiego rozpoznania mo¿e stanowiæ
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barierê w procesie akceptacji i u¿ytkowania nowych technologii. Pomimo
¿e warunki sprzyjaj¹ce nie maj¹ wp³ywu na intencje behawioralne kon-
sumentów [Venkatesh i inni, 2003], to jednak wprowadzenie nowego
produktu na rynek i postrzeganie przez u¿ytkowników warunków sprzy-
jaj¹cych w niskim stopniu mo¿e prowadziæ do niechêci jego wypróbowa-
nia lub ca³kowitego odrzucenia po nabyciu. Konsumenci maj¹cy nega-
tywne doœwiadczenie, np. w posiadaniu niew³aœciwych zasobów lub
dostêpu do wspieraj¹cych ich osób, mog¹ ignorowaæ dedykowany dla
nich produkt. To zaœ przyczyni siê do pora¿ki przedsiêbiorstwa, tj. ponie-
sienia niezwróconych kosztów rozwoju produktu i utraconych potencjal-
nych korzyœci p³yn¹cych z ich dystrybucji.

W przypadku konsumentów 60+ warunki sprzyjaj¹ce mog¹ byæ sil-
nymi bodŸcami stymuluj¹cymi nabywanie i u¿ytkowanie produktów
z kategorii technologicznej. Warto zauwa¿yæ, i¿ pod wzglêdem posia-
dania tych¿e warunków w segmencie konsumentów 60+ mo¿na wy-
odrêbniæ znacz¹cy udzia³ liczby osób, którzy nimi dysponuj¹. Sugeruje to,
i¿ rynek nie jest pod tym wzglêdem homogeniczny i istnieje grupa
konsumentów-seniorów przygotowanych do absorpcji produktów z ka-
tegorii technologicznej. Zatem przedsiêbiorstwa z tego sektora nie powin-
ny jednoznacznie identyfikowaæ konsumentów-seniorów jako niegoto-
wych na akceptacjê i u¿ytkowanie nowych technologii i pomijaæ ich
w realizacji swojej strategii marketingowej. Koñcowo nale¿y zauwa¿yæ,
¿e powy¿sza analiza obci¹¿ona jest pewnymi ograniczeniami. Ze wzglê-
du na dobór próby zaprezentowane wyniki badañ nie maj¹ charakteru
reprezentatywnego, aczkolwiek pokazuj¹ kszta³towanie siê wa¿nych
trendów rynkowych. Konieczne jest prowadzenie dalszych badañ w seg-
mencie konsumentów-seniorów w zakresie warunków sprzyjaj¹cych na
przyk³adach innych grup dóbr i us³ug z kategorii technologicznej. Specy-
fika produktu mo¿e wymagaæ odmiennych warunków kszta³tuj¹cych
zachowania konsumentów 60+, co bêdzie dalszym obszarem badañ
autorki w przysz³oœci.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest identyfikacja warunków sprzyjaj¹cych wystêpuj¹cych

w procesie akceptacji i u¿ytkowania technologii, do jakich maj¹ dostêp konsu-
menci-seniorzy u¿ytkuj¹cych telefony komórkowe typu „smartfon”. Za przed-
miot badania obrano: dostêpnoœæ do warunków (zasobów) i wiedzê niezbêdne
w u¿ywaniu produktu technologicznego, kompatybilnoœæ technologii i dostêp-
noœæ osób wspieraj¹cych. Do weryfikacji przedmiotu pos³u¿ono siê wynikami ba-
dañ ankietowych przeprowadzonych wœród s³uchaczy UTW w woj. pomorskim
w latach 2014–2015. Wyniki sugeruj¹, ¿e konsumenci-seniorzy przekonani s¹, i¿
istnieje w ich otoczeniu organizacyjna i techniczna infrastruktura wspomagaj¹ca
u¿ywanie telefonów komórkowych typu „smartfon” i przekonanie to wystêpuje
w stopniu wysokim. Wyniki maj¹ zastosowanie praktyczne w kszta³towaniu
strategii marketingowych przedsiêbiorstw na rynku dóbr technologicznych
w uwzglêdnieniem potrzeb konsumentów 60+.

S³owa kluczowe
warunki sprzyjaj¹ce, UTAUT, akceptacja i u¿ytkowanie technologii, konsumenci-
-seniorzy, konsumenci 60+

Facilitating conditions in the process of acceptance and use
a technological product by elderly consumers: empirical research
(Summary)

The aim of the paper is to identify specific facilitating conditions which oc-
cur in the process of acceptance and use of a technology product and to which el-
derly consumers have access using smart mobile phones. The research subject
covers the following aspects: access to resources and knowledge of using techno-
logical products, compatibility of the technology and access to assistance. The
outcomes of the original research, conducted among third age university students
in the Pomerania Voivodeship in the turn of 2014–2015, were employed to verify
the investigated problem. The findings suggest that the elderly consumers believe
that an organizational and technical infrastructure exists to support the use of
smart mobile phones and the belief is at a high degree. The outcomes will contrib-
ute to development of marketing strategy of technological product taking into ac-
count specific requirements of the consumers 60+.

Keywords
facilitating conditions, UTAUT, acceptance and use of technology, elderly con-
sumer, consumer 60+
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Greenwashing na rynku urz¹dzeñ domowych

Wstêp
Obserwowany od wielu ju¿ lat wzrost zainteresowania konsumen-

tów problemem degradacji œrodowiska naturalnego oraz sposobami, któ-
re mog¹ przyczyniæ siê do jego rozwi¹zania, nie pozosta³ bez wp³ywu na
funkcjonowanie przedsiêbiorstw z ró¿nych bran¿. Dotyczy to tak¿e pro-
ducentów trwa³ych dóbr konsumpcyjnych, w tym ró¿nego rodzaju urz¹-
dzeñ elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodar-
stwach domowych. Przedsiêbiorstwa staraj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu
wykorzystywaæ modê na ochronê œrodowiska, oferuj¹c dobra, które
okreœlane s¹ mianem proekologicznych. Niestety, nie zawsze dzia³ania
firm w tym zakresie, zw³aszcza w obszarze komunikowania siê z na-
bywcami, s¹ do koñca uczciwe. Dlatego od pewnego czasu sporo miejsca
w debacie publicznej poœwiêca siê zjawisku tzw. greenwashingu1.

Celem artyku³u jest identyfikacja i próba analizy zjawiska green-
washingu w dzia³aniach przedsiêbiorstw produkuj¹cych elektryczne
i elektroniczne urz¹dzenia domowe2. Do jego realizacji wykorzystano:
analizê krytyczn¹ literatury, analizê danych wtórnych publikowanych
w ró¿nego rodzaju raportach i opracowaniach, w tym tak¿e tych upub-
licznianych przez same przedsiêbiorstwa.

1. Proekologiczne postawy wspó³czesnych konsumentów
Wspó³czesne spo³eczeñstwa coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ do

stanu œrodowiska naturalnego, co nie pozostaje bez wp³ywu na zachowa-
nia ludzi, tak¿e te zakupowe. Badanie przeprowadzone w roku 2014
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1 W polskich publikacjach zazwyczaj u¿ywa siê angielskiego okreœlenia greenwashing (tak
te¿ jest w niniejszym artykule), choæ zdarzaj¹ siê te¿ zwroty typu: „zielone k³amstwo”
[Czaja, 2011] czy „nierzetelny marketing ekologiczny” [Fert, 2015].
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konsumenck¹ (komputery, telefony, telewizory itp.) oraz sprzêt oœwietleniowy.



w ramach projektu Greendex3 dowodzi, ¿e kwestie ekologiczne staj¹ siê
istotnym kryterium przy dokonywaniu zakupów – w przypadku pro-
duktów nie¿ywnoœciowych tylko 25% ankietowanych by³o zdania, i¿ nie
s¹ sk³onni ponosiæ wy¿szych kosztów w zwi¹zku z zakupem bardziej
przyjaznych œrodowisku dóbr [Greendex, 2014, s. 161].

Kolejne badanie, które odnosi siê do tej kwestii, zosta³o przygoto-
wane przez firmê Nielsen4. W badaniu tym 45% ankietowanych wska-
za³o, ¿e wa¿nym czynnikiem oddzia³uj¹cym na wybór produktu jest koja-
rzenie producenta z przyjaznoœci¹ dla œrodowiska, a 34% uzna³o, ¿e
reklama ukazuj¹ca korzyœci ekologiczne (lub spo³eczne) zwi¹zane z pro-
duktem jest wa¿na przy dokonywaniu zakupu. W tym samym badaniu
66% respondentów wyra¿a gotowoœæ do p³acenia wy¿szej ceny za pro-
dukty proekologiczne – rok wczeœniej tak¹ wolê wyrazi³o 55% ankieto-
wanych [The Sustainability Imperative, 2015, s. 5–8].

Równie¿ raport z badania przeprowadzonego w 28 krajach Unii
Europejskiej pokazuje, ¿e 3/4 respondentów jest gotowych p³aciæ wiêcej
za produkty, które maj¹ mniej negatywny wp³yw œrodowiskowy5 – trzy
lata wczeœniej takiej odpowiedzi udzieli³o 72% pytanych [Attitudes of Euro-
pean citizens towards the environment, 2014, s. 33].

Tylko tych kilka badañ postaw nabywców pokazuje, jak du¿y poten-
cja³ rozwojowy ma rynek dóbr i us³ug proekologicznych. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e przedsiêbiorstwa staraj¹ siê wykorzystaæ ten trend i coraz chêt-
niej siêgaj¹ po narzêdzia marketingu œrodowiskowego6. Niestety, nie
wszystkie dzia³ania podejmowane w tym zakresie mo¿na uznaæ za uczci-
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kowny i uwzglêdniaj¹cy potrzebê ochrony œrodowiska” [Peattie, 1992, s. 11]. Korzysta on
z proekologicznie zmodyfikowanego zestawu narzêdzi – czyli tzw. marketingu mix.



we, st¹d te¿ coraz wiêcej miejsca w ró¿nych publikacjach poœwiêca siê
takim zjawiskom, jak greenwashing.

2. Pojêcie i formy greenwashingu
Pojêcie greenwashingu pojawi³o siê w po³owie lat 80. ubieg³ego wie-

ku (choæ samo zjawisko jest du¿o starsze) i na dobre zagoœci³o w tekstach
koncentruj¹cych siê na marketingowych praktykach przedsiêbiorstw,
które chc¹, by one same i ich oferta postrzegane by³y przez rynek jako
przyjazne dla œrodowiska7. Definiuje siê je jako dzia³ania wprowadzaj¹ce
nabywcê w b³¹d co do proekologicznych praktyk przedsiêbiorstwa lub
ekologicznych korzyœci zwi¹zanych z produktem lub us³ug¹ [The Six Sins
of Greenwashing, 2007, s. 1]. Inna definicja mówi, i¿ greenwashing to dezin-
formacja rozpowszechniana przez organizacjê w celu kreowania pro-
ekologicznego wizerunku [Concise Oxford Dictionary, 2008]. M. A. Delmas
i V. Cuerel Burbano uwa¿aj¹, ¿e jest to na³o¿enie siê dwóch zjawisk:
negatywnego, rzeczywistego oddzia³ywania przedsiêbiorstwa (i jego
oferty) na œrodowisko oraz przekazu, który wp³yw ten próbuje w jakiœ
sposób ukryæ czy te¿ pokazaæ w bardziej pozytywnym œwietle [Delmas,
Burbano, 2011, s. 65].

Identyfikuje siê siedem g³ównych form greenwashingu:
1. Ukryty koszt alternatywny (kompromis) – przekaz firmy koncentruje

siê na jednej lub kilku w³aœciwoœciach oferty, które rzekomo czyni¹ j¹
proekologiczn¹, jednoczeœnie przemilczaj¹c inne, zwykle du¿o istot-
niejsze, a jednoczeœnie ma³o przyjazne dla œrodowiska jej cechy.

2. Brak dowodu – wykorzystywane w procesie komunikowania siê
z rynkiem informacje czy deklaracje nie maj¹ poparcia w ³atwo do-
stêpnych dla konsumenta materia³ach czy certyfikatach niezale¿nych
instytucji.

3. Brak precyzji – stosowanie szerokich, ogólnikowych i nieprecyzyj-
nych okreœleñ odnosz¹cych siê do bli¿ej nieokreœlonej przyjaznoœci
dla œrodowiska, które odbiorca komunikatu mo¿e b³êdnie odebraæ
jako dowód na proekologicznoœæ oferty przedsiêbiorstwa.
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4. Nieistotnoœæ – podkreœlanie w komunikatach tych ekologicznych cech
oferty, które maj¹ dla procesu zakupowego nabywcy znaczenie dru-
gorzêdne i nie s¹ pomocne w wyborze tego produktu, ze wszystkich
dostêpnych na rynku, który rzeczywiœcie wyró¿nia siê wiêksz¹ przy-
jaznoœci¹ dla œrodowiska naturalnego.

5. Mniejsze z³o – stosowanie proekologicznych hase³ w odniesieniu do
produktów, które ze swej natury nale¿¹ do nieprzyjaznych czy nawet
groŸnych dla cz³owieka i œrodowiska (np. papierosy).

6. Oszustwo – ewidentne k³amstwo, czyli intencjonalne podawanie nie-
prawdziwych informacji o proekologicznych cechach oferty.

7. Stosowanie „fa³szywych ekoetykiet” – tworzenie i u¿ywanie w³as-
nych znaków ekologicznych w sposób, który mo¿e sugerowaæ na-
bywcy, ¿e produkt jest certyfikowany przez niezale¿ny, zewnêtrzny
podmiot [The Sins of Greenwashing, 2010, s. 10].

Po przeprowadzeniu w 2010 roku badañ dotycz¹cych tego rodzaju
praktyk na rynku pó³nocnoamerykañskim8 okaza³o siê, ¿e w przypadku
a¿ 95,5% ocenianych produktów codziennego u¿ytku, oferowanych jako
proekologiczne, stosowano jedn¹ lub wiêcej form greenwashigu9. Naj-
czêœciej by³ to tzw. brak dowodu (w oko³o 70% przypadków) oraz brak
precyzji (w ponad 60% przypadków)10 [The Sins of Greenwashing, 2010,
s. 16]. Fakt wystêpowania zjawiska greenwashingu potwierdzaj¹ te¿ inne
badania i publikacje11. WyraŸnie widaæ w nich, ¿e problem dotyczy ró¿-
nych bran¿, w tym równie¿ producentów urz¹dzeñ domowych, którym
poœwiêcona bêdzie dalsza czêœæ artyku³u.

3. Przyk³ady greenwashingu na rynku urz¹dzeñ domowych
Trudno wyobraziæ sobie funkcjonowanie wspó³czesnych gospo-

darstw domowych bez ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych wiele co-
dziennych czynnoœci, umo¿liwiaj¹cych komunikacjê czy dostarczaj¹cych
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8 Badania przeprowadzi³a firma TerraChoice Environmental Marketing Inc. (obecnie
czêœæ Underwriters Laboratories, niezale¿nej organizacji testuj¹cej i certyfikuj¹cej).
9 We wczeœniejszych badaniach udzia³ takich produktów by³ jeszcze wiêkszy i wynosi³
99% (2007 rok) oraz 98% (2009 rok) [The Sins of Greenwashing, 2010, s. 6].
10 W 2007 roku dominowa³y takie formy, jak: ukrywanie kosztu alternatywnego (57%
przypadków), brak dowodu (26% przypadków) i brak precyzji (11% przypadków). Po-
dobna kolejnoœæ wyst¹pi³a w raporcie z 2009 roku [The Sins of Greenwashing, 2010, s. 16].
11 Przypadki reklam, które brytyjska organizacja Advertising Standards Authority uzna³a
za nosz¹ce znamiona greenwashingu, mo¿na znaleŸæ w jej raporcie [Environmental claims
in advertising, 2008]. Swoje opracowanie, w którym opisano podobne przyk³ady, przygoto-
wa³a te¿ organizacja Greenpeace [Greenwash + 20, 2012].



rozrywkê12. Ich nabywcy coraz czêœciej zwracaj¹ uwagê na te ich cechy,
które maj¹ zwi¹zek z ochron¹ œrodowiska naturalnego.

Wytwórcy urz¹dzeñ domowych chêtnie informuj¹ o przedsiêwziê-
ciach, które maj¹ minimalizowaæ negatywny wp³yw œrodowiskowy tak
procesów zwi¹zanych z wytwarzaniem i dostarczeniem produktów, jak
i ich samych. WyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e sprzedaj¹c ró¿nego rodzaju
urz¹dzenia domowe, producenci eksponuj¹ takie ich cechy, jak energo-
oszczêdnoœæ czy niewielkie zu¿ycie wody. Trudno siê jednak oprzeæ
wra¿eniu, ¿e jest to klasyczny greenwashing w formie tzw. ukrytego
kosztu alternatywnego. Te wycinkowe informacje, pokazuj¹ce rzekom¹
przyjaznoœæ produktu dla œrodowiska, skrzêtnie bowiem przykrywaj¹
realne problemy ekologiczne zwi¹zane z urz¹dzeniami domowymi do-
stêpnymi na rynku. Zalicza siê do nich kwestia coraz mniejszej trwa³oœci
i krótszego czasu eksploatacji tego typu dóbr. Po czêœci mo¿e ona wynikaæ
z wiêkszej z³o¿onoœci produktów, wykorzystania niezwykle czu³ych
i jednoczeœnie podatnych na awarie podzespo³ów, zastêpowania trady-
cyjnie stosowanych materia³ów innymi (czêœæ tych zmian podyktowana
jest koniecznoœci¹ eliminowania okreœlonych substancji, uwa¿anych za
szkodliwe dla œrodowiska). Ale pojawiaj¹ siê te¿ publikacje opisuj¹ce tzw.
planowan¹ („wbudowan¹”) nietrwa³oœæ, bêd¹c¹ elementem szerszego
zjawiska, nazywanego planowanym postarzaniem13. Konsekwencj¹ tych
dzia³añ jest krótszy cykl ¿ycia produktu i szybsze zastêpowanie starych
produktów nowymi, co prowadzi do powstawania coraz wiêkszej iloœci
odpadów elektrycznych i elektronicznych14. Szacuje siê, ¿e w roku 2014 na
ca³ym œwiecie wyprodukowano prawie 42 mln ton tego typu odpadów
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12 W 2015 roku ponad 98% polskich gospodarstw domowych posiada³o lodówkê, prze-
sz³o 73% – komputer, ponad 94% – telefon komórkowy, prawie 97% – telewizor i oko³o
25% – zmywarkê [Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, 2015, s. 319].
13 Planowane postarzanie mo¿e przybieraæ ró¿ne formy: celowego skracania ¿ywotnoœci
produktu (np. poprzez stosowanie s³abszych materia³ów), œwiadome wbudowywanie
mechanizmów koñcz¹cych ¿ywotnoœæ produktu, nieprodukowanie czêœci zamiennych,
utrudnianie napraw (trudna do samodzielnego demonta¿u konstrukcja, kosztowne czêœci
zamienne), œwiadoma jednorazowoœæ produktu itp. Nie bez znaczenia jest te¿ sztuczne
kreowanie potrzeby posiadania nowszych modeli urz¹dzeñ, które z technicznego punktu
widzenia wci¹¿ nadaj¹ siê do u¿ytku [Ryœ, 2015, s. 144–146].
14 O wa¿koœci problemu œwiadczy fakt, ¿e planowanym postarzaniem zainteresowa³y siê
instytucje unijne – st¹d np. przyjêcie aktów prawnych dotycz¹cych kwestii zagospoda-
rowania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2002/96/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elek-
trotechnicznego i elektronicznego, czyli tzw. dyrektywa WEEE, oraz jej nowelizacja –
dyrektywa 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tzw. dyrektywa WEEE 2).



i prognozuje siê, ¿e w 2018 roku bêdzie to ju¿ prawie 50 mln ton15 [The
Global E-waste Monitor, 2014, s. 22–24]. Wœród firm oskar¿anych o proce-
der planowanego postarzania produktów znalaz³y siê m.in. Apple (m.in.
konstrukcyjne uniemo¿liwienie samodzielnej wymiany baterii w lapto-
pach) czy producenci drukarek atramentowych (m.in. wymuszanie, po-
przez instalowanie odpowiednich elementów, przyspieszonej wymiany
tuszu, mimo ¿e w rzeczywistoœci nie zosta³ on do koñca wykorzystany16)
[Aladeojebi, 2013, s. 1505]. Podobnie przemilczany jest problem substancji
wykorzystywanych do produkcji urz¹dzeñ – czêœæ z nich jest ju¿ dziœ
zakazana, czêœæ dopuszczana pod pewnymi warunkami17. Kwestia ta by³a
szeroko omawiana, gdy na rynku pojawi³y siê tzw. ¿arówki energo-
oszczêdne, które, jak siê okaza³o, zawiera³y niebezpieczn¹ dla œrodowiska
i cz³owieka rtêæ i które wymaga³y specyficznego procesu utylizacji
i w ¿adnym wypadku nie powinny trafiaæ na tradycyjne wysypisko œmie-
ci [Ferrell, Hartline, 2014, s. 234].

Kolejnym przejawem greenwashingu jest podawanie informacji
o w³aœciwoœciach produktów, które trudno zweryfikowaæ. Dotyczy to np.
parametrów zu¿ycia energii. Przyk³adem s¹ informacje na temat ¿aró-
wek, gdzie s¹ podawane ró¿ne dane techniczne, ale i twierdzenia, które
trudno zinterpretowaæ, typu: „oszczêdnoœæ energii co najmniej 80%”18. Co
wiêcej, mo¿e siê okazaæ, ¿e podawane parametry zu¿ycia energii czy
wody s¹ osi¹galne wy³¹cznie w warunkach laboratoryjnych, nie do od-
tworzenia w domu19.
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15 Najwiêcej elektroodpadów wytworzono w Europie (ponad 15,5 kg na osobê w ci¹gu
roku), najmniej w Afryce (ok. 1,7 kg) [The Global E-waste Monitor, 2014, s. 25].
16 Tu pojawiaj¹ siê dwa problemy: zmarnowany tusz oraz kosztowny zakup nowego po-
jemnika z tuszem (tym sposobem nabycie nowej drukarki staje siê bardziej op³acalne).
17 Kwestie te na poziomie unijnym reguluje dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych nie-
bezpiecznych substancji w sprzêcie elektrycznym i elektronicznych (tzw. dyrektywa
ROHS 2) – zast¹pi³a ona wczeœniejszy dokument z 2002 roku o podobnym tytule, zwany
dyrektyw¹ ROHS 1. Ograniczenia dotycz¹ takich substancji, jak np. o³ów, rtêæ czy kadm,
których obecnoœæ u urz¹dzeniach powinna byæ eliminowana lub przynajmniej minimali-
zowania (dyrektywa przewiduje pewne wyj¹tki).
18 Taki zwrot pojawia siê np. na stronie koncernu Philips przy opisie ¿arówki LED. Kon-
sument nie ma mo¿liwoœci oceny tej informacji, gdy¿ nie wskazano ani punktu odniesie-
nia, z którym nale¿a³oby porównaæ zu¿ycie energii, ani te¿ nie odes³ano do ¿adnej
pog³êbionej dokumentacji technicznej.
19 Zarzuty takie pojawi³y siê w publikacji organizacji Consumer Reports, opisuj¹cej nie-
prawid³owoœci zwi¹zane z programem „Energy Star”, który promuje (w tym poprzez
przyznawanie certyfikatu) dzia³ania na rzecz oszczêdzania energii. Okazuje siê, ¿e na po-
trzeby badania efektywnoœci energetycznej tworzy siê idealne (np. pod wzglêdem tempe-
ratury czy wilgotnoœci powietrza) warunki lub te¿ testuje urz¹dzenia, w których niektóre



Niektóre reklamy urz¹dzeñ domowych zawieraj¹ ogólnikowe stwier-
dzenia nawi¹zuj¹ce do ochrony œrodowiska – tak by³o w przypadku
plakatów promuj¹cych klimatyzator firmy Panasonic, gdzie u¿yto has³a
„eco ideas” (czyli bli¿ej nieokreœlone „ekoidee”) i reklam urz¹dzeñ firmy
Dell opatrzonych ma³o konkretnym sloganem „go green with Dell” (czyli:
stawaj siê proekologiczny z, czy raczej dziêki produktom firmy Dell). Spo-
ro filmów i plakatów reklamowych nawi¹zuje do ekologii w bardziej
subtelny sposób – czêsto urz¹dzenia pokazywane s¹ w naturalnym œro-
dowisku, z wkomponowanymi jego elementami (roœlinami, zwierzêta-
mi), w zielonej kolorystyce, co ma budowaæ pozytywne, proekologiczne
(a przecie¿ nie zawsze uprawnione) skojarzenia z produktem20.

Zdarzaj¹ siê te¿ deklaracje eksponuj¹ce nieistotne kwestie. I tak wci¹¿
w opisach niektórych produktów, takich jak np. lodówki, mo¿na znaleŸæ
informacje o tym, ¿e nie zawieraj¹ one szkodliwych dla œrodowiska
zwi¹zków freonu (CFC). Tego rodzaju informacje (opatrzone podtytu³em
„ekologia”) znajduj¹ siê np. w opisie lodówek wolnostoj¹cych firmy
ARDO. Nieistotnoœæ tego rodzaju stwierdzeñ wynika z faktu, ¿e sub-
stancje te s¹ ca³kowicie zakazane i w zwi¹zku z tym sprzêt, który zawie-
ra³by takie zwi¹zki, nie móg³by byæ sprzedawany na rynku21.

Producentom urz¹dzeñ domowych nieobce jest te¿ ewidentne k³am-
stwo w odniesieniu do proekologicznych cech produktu. Tak by³o w przy-
padku po³udniowokoreañskiego koncernu LG, którego australijski od-
dzia³ zosta³ oskar¿ony o sprzedawanie na tamtejszym rynku lodówek,
których rzeczywista efektywnoœæ energetyczna by³a du¿o mniejsza od
deklarowanej przez producenta. Dziennikarze „Choice Magazine” od-
kryli, ¿e w sprzêcie montowane by³y specjalne urz¹dzenia, które fa³szo-
wa³y wyniki testów badaj¹cych zu¿ycie energii22. W ostatnim czasie po-
dobne zarzuty zosta³y sformu³owane w stosunku do wyników testów na
efektywnoœæ energetyczn¹ odkurzaczy produkowanych przez koncerny
Bosch i Siemens [Bosch and Siemens misleading customers…, 2015]. Rynek
urz¹dzeñ domowych nie jest te¿ wolny od tzw. fa³szywych ekoetykiet,
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funkcje nie s¹ uruchomione, co oczywiœcie mo¿e mieæ istotny wp³yw na ostateczne wy-
niki. Sprawa sta³a siê powa¿na, poniewa¿ symbol „Energy Star” widnieje na wielu
urz¹dzeniach [Energy Star has lost some luster, 2008, s. 24–26].
20 Mo¿na tu przywo³aæ wiele reklam ró¿nych producentów, np. reklamy smartfonów i te-
lewizorów firm Sony i Samsung, czy takich urz¹dzeñ, jak pralki firmy Bosch.
21 Na przyk³ad w Polsce zakaz taki obowi¹zuje od 1996 roku.
22 Ustalenia dziennikarzy potwierdzi³a Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsu-
mentów (Australian Competition and Consumer Commission – ACCC) [ACCC, 2010].



czyli znaków sugeruj¹cych proekologicznoœæ produktu, ale nadawanych
przez samego producenta. Przyk³adem jest znak „Classic Eco Superstar”,
który umieszczano na ¿arówkach halogenowych produkowanych przez
koncern Osram. Wspomniany napis znajdowa³ siê na zielonym tle i by³
w niego wkomponowany zarys drzewa23.

Jak widaæ, nie brakuje przyk³adów na wprowadzanie konsumentów
w b³¹d co do rzeczywistego oddzia³ywania urz¹dzeñ domowych i ich
producentów na œrodowisko (podobnie zreszt¹ jak i w innych sekto-
rach24). Proceder ten zwróci³ uwagê ustawodawców w ró¿nych krajach
i zaczêli oni wprowadzaæ regulacje, których celem jest jego zwalczanie
[szerzej: Fert, 2015]. Nie pró¿nuj¹ tez organizacje pozarz¹dowe25 oraz sam
œwiat biznesu26.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e zjawisko greenwashingu ma powa¿ne konse-
kwencje. Przede wszystkim podwa¿a zaufanie nabywców do przedsiê-
biorstw27 i instytucji oraz powoduje, ¿e czuj¹ siê oni zagubieni, skonfun-
dowani [Chen, Chang, 2013, s. 489–500]. Ponadto mo¿e ono niweczyæ
wysi³ki podmiotów, które rzeczywiœcie staraj¹ siê dokonywaæ istotnych
proekologicznych zmian w swoich produktach i procesach, prowadz¹c
do zniechêcenia i rezygnacji z tego rodzaju inicjatyw. Greenwashing
mo¿e wiêc w konsekwencji dzia³aæ na szkodê œrodowiska naturalnego
i samych konsumentów.
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23 Po serii publikacji prasowych, w których zdemaskowano „eko-gwiazdy”, jako ¿arówki,
których efektywnoœæ energetyczna by³a jedn¹ z najni¿szych na rynku, firma zrezygnowa³a
ze stosowania na nich tego oznaczenia [Spencer, 2015].
24 Jedn¹ z g³oœniejszych spraw by³o ujawnienie (we wrzeœniu 2015 roku) przez amerykañ-
sk¹ Agencjê Ochrony Œrodowiska (Environmental Protection Agency – EPA) fa³szowania
wyników testów dotycz¹cych emisji spalin w samochodach marki Volkswagen [Notice of
Violation, Clear Air Act, 2015].
25 Warto wymieniæ Greenwashindex – inicjatywê Uniwersytetu w Oregonie i EnviroMe-
dia Social Marketing, która umo¿liwia ocenianie stopnia prawdziwoœci hase³ ekologicz-
nych w przypadku konkretnych produktów czy wspomniane ju¿ badania prowadzone
przez TerraChoice.
26 Przyk³adami tego typu inicjatyw s¹ zasady dotycz¹ce uczciwej promocji, przyjmowane
przez takie podmioty, jak International Commercial Council czy polska Rada Reklamy.
27 Ponad po³owa respondentów, którzy wziêli udzia³ w sonda¿u internetowym (byli to
mieszkañcy Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Polski,
Wielkiej Brytanii i W³och), wyra¿a mniej lub bardziej zdecydowany brak zaufania do hase³
ekologicznych umieszczanych na produktach czy w reklamach [Consumer market study…,
2015, s. 86].



Zakoñczenie
Greenwashing to zjawisko, którego ofiar¹ padaj¹ g³ównie konsu-

menci, którzy coraz czêœciej kieruj¹ siê kryteriami ekologicznymi, doko-
nuj¹c zakupu i poszukuj¹ stosownych informacji na temat dostêpnej na
rynku oferty. Czêsto g³ównym ich Ÿród³em s¹ sami producenci, którzy
przekazuj¹ je w formie ró¿nego rodzaju komunikatów, zazwyczaj o cha-
rakterze promocyjnym. Niestety nabywcy rzadko s¹ w stanie zweryfiko-
waæ prawdziwoœæ czy trafnoœæ docieraj¹cych do nich hase³ czy deklaracji
i to sk³ania niektóre przedsiêbiorstwa do nadu¿yæ.

Proceder ten nieobcy jest tak¿e wytwórcom ró¿nego rodzaju urz¹-
dzeñ domowych. Zdarzaj¹ siê tu niemal wszystkie formy greenwashingu:
od ukrywania za wybiórczymi informacjami ekologicznymi istotnych,
negatywnych cech produktu (np. dotycz¹cych jego trwa³oœci, zawartoœci
niebezpiecznych substancji), przez stosowanie ogólnikowych i niewiele
mówi¹cych hase³ a¿ po przekazywanie informacji nieprawdziwych.

Greenwashing uwa¿any jest za zjawisko niekorzystne dla funkcjo-
nowania rynku, dlatego podejmowane s¹ rozmaite wysi³ki na rzecz jego
eliminacji. Partycypuj¹ w nich instytucje pañstwowe i ponadnarodowe,
organizacje pozarz¹dowe, media i same podmioty gospodarcze. Pozosta-
je mieæ nadziejê, ¿e przynios¹ one zamierzony skutek.
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Streszczenie
Artyku³ poœwiêcony jest problemowi greenwashingu, czyli dzia³aniom

(g³ównie w obszarze komunikacji), które wprowadzaj¹ nabywcê w b³¹d co do
rzeczywistego wp³ywu przedsiêbiorstwa i jego produktów na œrodowisko.
W opracowaniu krótko odniesiono siê do wzrostu znaczenia kwestii œrodo-
wiskowych w procesie zakupowym konsumenta, co powoduje, ¿e czêœæ przed-
siêbiorstw, próbuj¹c wykorzystaæ modê na ekologiê, ucieka siê w³aœnie do
greenwashingu. Nastêpnie przybli¿ono samo pojêcie tego zjawiska oraz przed-
stawiono jego formy. W trzeciej czêœci artyku³u opisano problem greenwashingu
w sektorach wytwarzaj¹cych ró¿nego rodzaju urz¹dzenia domowe (du¿y i ma³y
sprzêt AGD, sprzêt oœwietleniowy i tzw. elektronikê konsumenck¹), odwo³uj¹c
siê do wybranych przyk³adów tego rodzaju praktyk.

S³owa kluczowe
greenwashing, urz¹dzenia domowe, proekologiczne zachowania konsumentów

Greenwashing in the market of household appliances (Summary)
The article concentrates on the problem of greenwashing, defined as activi-

ties undertaken by companies (mainly in the field of the communication) that
mislead consumers about the real environmental impact of the enterprise and its
products. First, the short description of the pro-environmental changes in con-
sumer purchasing process was given. Those changes provoke some companies
that want to take advantage of the fashion for ecology to use greenwashing. Nest,
the definition and forms of greenwashing were presented. Finally, the article de-
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scribes the problem of greenwashing in sector producing household appliances
(including major appliances – so called white goods, small appliances, lighting
equipment and consumer electronics). The problem is illustrated by selected case
studies.

Keywords
greenwashing, household appliances, proenvironmental consumer behaviour
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Wstêp
Marketing jest nierozerwalnie zwi¹zany z okreœlonym typem gospo-

darki o odpowiednim poziomie rozwoju, w której podstawowym celem
przedsiêbiorstw jest nie tyle produkowanie co sprzeda¿. Ponad sto lat
doœwiadczeñ funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku zosta³o opisa-
nych przez naukowców, tworz¹c w ten sposób podstawy marketingu.
Z drugiej strony udzia³ in¿ynierów, artystów plastyków, muzyków, re¿y-
serów czy kreatywnych osób z agencji reklamowych przy opracowywa-
niu produktów czy w tworzeniu kampanii reklamowych to dzia³ania
z zakresu sztuki. Celem artyku³u jest identyfikacja interdyscyplinarnoœci
marketingu jako nauki i jego zwi¹zków ze sztuk¹.

1. Zwi¹zki marketingu ze sztuk¹
Od wielu lat wœród teoretyków i praktyków toczy siê dyskusja, czy

marketing jest nauk¹ czy sztuk¹1. Aby odpowiedzieæ na tak postawione
pytanie, nale¿y najpierw zdefiniowaæ te pojêcia. Sztuka wed³ug Encyklo-
pedii PWN jest interpretowana w dwojaki sposób:
– sztuka jako „nazwa obejmuj¹ca szeroki zakres ludzkiej dzia³alnoœci

twórczej (rzemios³o, architektura, medycyna, prawo, wychowanie)
i taka interpretacja obowi¹zywa³a w staro¿ytnoœci, œredniowieczu
i renesansie,
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1 Baker ju¿ w latach 90. XX w. przedstawi³ dyskusjê na ten temat. Badaj¹c Ÿród³a teorii
marketingu, Halbert zwróci³ uwagê na zapo¿yczanie marketingu z innych dyscyplin, ta-
kich jak: ekonomia, prawo, nauki spo³eczne czy œcis³e. Te zapo¿yczenia dotyczy³y treœci,
danych, metod czy koncepcji. Arendt, który by³ jednym z pierwszych teoretyków marke-
tingu, uwa¿a³, ¿e marketing rozwija³ siê podobnie do ewolucji innych nauk od prostych
imperatywów – typu zaspokoiæ potrzeby konsumentów – do bardziej skomplikowanych
idei takich, jak np. badanie zachowañ konsumentów czy bardziej z³o¿onych koncepcji [Ba-
ker, 1991, s. 3–8].



– sztuka jako „dziedzina ludzkiej twórczoœci artystycznej wyró¿niana
ze wzglêdu na zwi¹zane z ni¹ wartoœci estetyczne (zw³aszcza piêkno–
sztuki piêkne), której dzie³a stanowi¹ trwa³y dorobek kultury” [Ency-
klopedia PWN, 1999, t. 3, s. 501].

Je¿eli przyjmiemy pierwsz¹ definicjê sztuki, to mo¿emy stwierdziæ,
¿e marketing bazuje na szerokiej i ró¿norodnej dzia³alnoœci twórczej wie-
lu artystów pracuj¹cych przy projektowaniu produktów, opakowañ czy
przy opracowywaniu kampanii reklamowych. Drugi sposób interpretacji
sztuki tak¿e przemawia za zaliczeniem marketingu do sztuki, gdy¿ wiele
dzia³añ w zakresie produktu czy reklamy ma wartoœci estetyczne. Jednak
zdecydowanie nie stanowi¹ one sta³ego dorobku kultury i to wyklu-
cza³oby marketing ze œwiata sztuki. Chocia¿ jest rzecz¹ dyskusyjn¹, czy
opracowanie reklam przez wybitnych i uznanych artystów jest wk³adem
w dorobek kultury. Przyk³adem tego mo¿e byæ reklama s³ynnego kabare-
tu Moulin Rouge namalowana przez wybitnego malarza impresjonizmu
Henri de Toulouse-Lautreca.

Z uwagi na to, ¿e pojêcie sztuki, jak i kryteria okreœlaj¹ce dzie³o
sztuki zmienia³y historycznie swoje znaczenie, mo¿emy pos³u¿yæ siê inny-
mi interpretacjami sztuki. K. Correll interpretuje sztukê w sposób, który
mo¿na zaadaptowaæ w marketingu. Zdaniem autorki, je¿eli sztukê bêdzie
uto¿samiaæ siê z tworzeniem czegoœ nowego, np. obrazu, muzyki, anima-
cji, spektaklu w celu wyra¿enia osobistych przemyœleñ twórcy, to w takim
rozumieniu marketing nie jest sztuk¹. Sztuka jest wtedy dziedzin¹ upra-
wian¹ przez artystów i tylko dla nich zarezerwowan¹. W marketingu jest
dla niej niewiele przestrzeni, gdy¿ nie jest wyrazem osobistych prze¿yæ.
K. Corell proponuje rozszerzenie tej definicji o inny punkt widzenia: „Jeœli
jednak rozszerzymy pojêcie sztuki i nazwiemy ni¹ tworzenie czegoœ, co
nie tylko jest nowe, ale i zawiera te¿ pewne przes³anie, stworzone przez
twórcê na rzecz kogoœ innego, wówczas powiem, ¿e marketing nie
móg³by odnieœæ sukcesu bez sztuki – czyli bez kreatywnoœci i innowacyj-
noœci [Corell, 2008, s. 42]. Autorka nazywa ten rodzaj sztuki uprawiany
w marketingu jako design. Jest on jej zdaniem bardzo wa¿ny dla spo³e-
czeñstwa i przynosi korzyœci w wymiarze ekonomicznym. Zadaniem
designera jest stworzenie jêzyka komunikacji: obrazów, animacji, przed-
stawieñ, muzyki, tak jakby tworzy³ sztukê piêkn¹, z t¹ ró¿nic¹, ¿e swój
talent oddaje w s³u¿bê marketingu. Komputer Power Mac G4Cube,
wyprodukowany przez korporacjê Apple w 2000 roku, mia³ do tego
stopnia zachwycaj¹cy design przywodz¹cy na myœl kostkê lodu, ¿e jeden
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egzemplarz komputera trafi³ do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku2. Inne przyk³ady takiej udanej wspó³pracy artystów z marketingiem
to wykorzystanie opakowania zupy Campbell, czy projekt butelki wódki
Absolut znanego artysty A. Warhola.

Wykorzystanie w wielu kampaniach reklamowych dzie³ sztuki
stworzonych przez znanych artystów mo¿e wydawaæ siê zaw³aszcza-
niem sztuki przez komercjê, ale mo¿e wrêcz przeciwnie nadaæ sztuce
nowy, wspó³czesny wymiar i sens. „W tym bowiem ujêciu zarówno arty-
œci, jak i pracownicy marketingu maj¹ podobne za³o¿enie – chc¹ odwo³aæ
siê do czegoœ znanego, do autorytetu, wartoœci, a przez to wzbudziæ
w odbiorcy pozytywne skojarzenia i emocje” [Król, 2008, s. 29]. Tak wiêc
zwi¹zki ze sztuk¹ s¹ niew¹tpliwe.

2. Wymiary marketingu jako nauki
Drugim problemem poruszanym w tym artykule jest, czy marketing

jest nauk¹? Wed³ug Encyklopedii PWN nauka jest to wiedza o rzeczywis-
toœci poddana ustalonym wymogom treœciowym i metodologicznym.
Analizuj¹c marketing jako naukê, nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce jej
aspekty [Encyklopedia PWN, t. 2, 1999, s. 590]:
– historyczny,
– dynamiczny,
– treœciowy,
– metodologiczny,
– strukturalny,
– aksjologiczny.

Przyjêcie aspektu historycznego powoduje wyodrêbnienie nauki
w zbiór problemów poznawczych i praktyk, metod ich rozwi¹zywania
w d³ugim okresie. Geneza marketingu siêga koñca XIX wieku i jego
rozwój jest kontynuowany.

Bior¹c pod uwagê aspekt dynamiczny, nale¿y podkreœliæ, ¿e wiedza
marketingowa jest tworzona przez pracowników nauki dysponuj¹cych
narzêdziami, które powiêkszaj¹ zasoby wiedzy i umiejêtnoœci. Wystêpuje
miêdzy nimi sta³a wymiana informacji poprzez ksi¹¿ki, czasopisma,
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konferencje, zjazdy itp. oraz ró¿ne miêdzynarodowe przedsiêwziêcia ba-
dawcze, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju tej nauki.

W aspekcie treœciowym ujmuje siê szeroko rozumian¹ rzeczywistoœæ,
opisuje j¹ i przedstawia ró¿ne strategie przydatne w realizacji celów firm,
co jest przedmiotem nauk stosowanych i spo³ecznych. W tym rozumieniu
marketing zajmuje siê problemami z zakresu nauk stosowanych, jak i spo-
³ecznych.

Przyjmuj¹c aspekt metodologiczny, marketing wykorzystuje ró¿ne
metody badawcze wchodz¹ce w zakres badañ marketingowych, korzy-
staj¹c z dorobku innych nauk, np. statystyki, ekonometrii, finansów, ra-
chunkowoœci, zarz¹dzania itp., adaptuj¹c ich metody badawcze.

Wed³ug aspektu strukturalnego nauka jest umown¹ ca³oœci¹, z³o-
¿on¹ z wielu niejednorodnych systemów, które s¹ ró¿nie ukszta³towane
i dowolnie nazywane: kierunkami, dziedzinami, dyscyplinami, teoriami
jednorodnych systemów. Marketing funkcjonuje od wielu lat jako dyscy-
plina naukowa na kierunkach zarz¹dzania na œwiecie i w Polsce. Jest
nauk¹ interdyscyplinarn¹, korzystaj¹c¹ z dorobku innych nauk, a tak¿e
ze sztuki.

Wed³ug aspektu aksjologicznego nauka mia³a byæ oderwana od ocen
moralnych czy estetycznych, a podstawow¹ wartoœci¹ nauki mia³a byæ
prawda i fa³sz. Postulat filozofa Hume’a, aby nauka nie ocenia³a, lecz tyl-
ko konstatowa³a nie daje siê spe³niæ w wielu dyscyplinach, szczególnie
w naukach praktycznych. W wielu naukach ekonomicznych stawia siê
u¿ytecznoœæ wy¿ej ni¿ moralnoœæ, co spowodowa³o wprowadzenie za-
gadnieñ etycznych do tych nauk. Taka potrzeba, a nawet koniecznoœæ
wystêpuje w marketingu. Stawianie przez wiele firm i instytucji finan-
sowych na pierwszym miejscu zysku zamiast potrzeb konsumenta jest
przyczyn¹ wielu nieuczciwych praktyk, co rodzi potrzebê dokonywania
ocen moralnych takich dzia³añ marketingowych.

Jak ju¿ wczeœniej stwierdzono, nauka powinna byæ oderwana nie tyl-
ko od ocen moralnych, ale i estetycznych. Jednak i tu mo¿na znaleŸæ
odstêpstwa. Oceny estetyczne znalaz³y zastosowanie w niektórych na-
ukach, np. humanistycznych. Oceny estetyczne maj¹ tak¿e olbrzymie
znaczenie w wielu dzia³aniach marketingowych.

OdpowiedŸ na pytanie, czy marketing jest nauk¹ czy sztuk¹ daje in-
terpretacja Kotlera i Kellera na temat zarz¹dzania marketingiem. Wed³ug
tych autorów „Zarz¹dzanie marketingiem postrzegamy jako rodzaj sztu-
ki i dyscyplinê wiedzy naukowej, zajmuj¹c¹ siê wyborem rynków
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docelowych oraz pozyskiwaniem, utrzymywaniem i zwiêkszaniem licz-
by klientów poprzez tworzenie wy¿szej wartoœci, dostarczanie jej i infor-
mowanie o niej klientów” [Kotler, Keller, 2005, s. 5].

Zgadzaj¹c siê, ¿e marketing jest jednoczeœnie nauk¹ i sztuk¹, warto
zwróciæ na treœciowy aspekt interpretacji marketingu jako nauki. W do-
tychczasowych rozwa¿aniach mówiliœmy o sztuce jako pewnych doko-
naniach artystycznych, a przecie¿ mo¿e ona byæ rozumiana inaczej w za-
le¿noœci od kontekstu. Ten kontekst czêsto zmienia siê w przypadku
marketingu. Takim innym rozumieniem sztuki jest definicja mówi¹ca, ¿e
jest to „umiejêtnoœæ, bieg³oœæ w wykonywaniu czegoœ, kunszt, mistrzos-
two” [S³ownik jêzyka polskiego PWN, 1985, s. 428]. Ten rodzaj sztuki jest
niezbêdny w dzia³alnoœci marketingowej, aby skutecznie funkcjonowaæ
na rynku. Mo¿emy tu mówiæ o sztuce zdobywania serc klientów i za-
spokajania ich potrzeb i pragnieñ, a jest to przecie¿ g³ówny element
filozofii marketingu. ¯eby jednak osi¹gn¹æ mistrzostwo w tej sztuce,
musimy korzystaæ w marketingu z innych nauk, a przede wszystkim ze
statystyki i psychologii.

3. Interdyscyplinarnoœæ marketingu
Statystyka s³u¿y do rozpoznania, kim jest nasz potencjalny klient i do

grupowania ich w segmenty, w których wykazuj¹ siê podobnymi ce-
chami i preferencjami. Wykorzystuje siê do tego techniki badania rynku,
badania marketingowe (np. sonda¿e), analizy demograficzne. Specyficz-
ne metody statystyczne pozwalaj¹ zobiektyzowaæ dane trudno porówny-
walne. Przyk³adem tego jest badanie dochodów gospodarstw domo-
wych, co jest kluczowe dla marketingowców z punktu widzenia wielkoœci
i kierunków popytu. Stosowane do tego skale ekwiwalentnoœci s¹ para-
metrami pozwalaj¹cymi na pomiar wp³ywu wielkoœci i charakterystyk
demograficznych gospodarstw domowych na poziom ich potrzeb, a tym
samym na ró¿nice w wielkoœci wydatków niezbêdnych do osi¹gniêcia
tego samego poziomu zaspokojenia potrzeb przez te gospodarstwa do-
mowe. Wa¿ne te¿ jest, ¿e takie badania mo¿na pog³êbiæ i ukierunkowaæ
na potrzeby ofert okreœlonych produktów czy us³ug. Na przyk³ad insty-
tucje finansowe s¹ zainteresowane potencjalnym popytem na us³ugi ratal-
ne i kredytowe. Odpowiedzi¹ na to mog¹ byæ badania mówi¹ce, ¿e a¿ 17%
gospodarstw domowych w Polsce radzi sobie finansowo z najwiêksz¹
trudnoœci¹, a 20% z trudnoœci¹ [Czapliñski, Panek, 2013, s. 45]. Wniosek
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marketingowy jest oczywisty: a¿ 1/3 gospodarstw domowych bêdzie
zainteresowana wspomnianymi us³ugami instytucji finansowych.

Te wa¿ne informacje nie s¹ jednak wystarczaj¹ce, aby przekuæ je
w sztukê zaspakajania potrzeb, gdy¿ nie mówi¹ nam, w jaki sposób
okreœlona grupa konsumentów podejmuje decyzje i jakie s¹ ich zacho-
wania zakupowe. Tutaj przychodzi z pomoc¹ specjalistom ds. marke-
tingu psychologia.

U podstaw wspó³czesnych badañ psychologicznych le¿y przekona-
nie, ¿e konsument nie jest racjonalnie zaanga¿owany w proces zwiêksza-
nia do maksimum u¿ytecznoœci swoich decyzji zakupowych. Za³o¿enie to
pozwoli³o stworzyæ koncepcjê teoretyczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ analizowanie
takich irracjonalnych i afektywnych wyznaczników wyborów konsump-
cyjnych. Badanie nieœwiadomych motywów (inspirowane w du¿ej mie-
rze pracami psychoanalitycznymi Freuda), wyznaczaj¹cych sposoby
spostrzegania przez ludzi rzeczywistoœci i sposoby ich dzia³ania, sta³o siê
g³ówny modelem badawczym w dziedzinie zachowañ konsumenta, sta-
nowi¹c wa¿n¹ przes³ankê dla strategii marketingowych. Jednak powa¿n¹
trudnoœci¹ nawet dla doœwiadczonego specjalisty ds. marketingu jest
ocena afektywnych zachowañ konsumentów przez ich z³o¿onoœæ, gdy¿
zawiera ca³¹ gamê reakcji obejmuj¹c¹ gwa³towne emocje, takie jak: uczu-
cia, nastrój, usposobienie, upodobania czy postawy [Lambkin i inni, 2001,
s. 11]. Odwo³anie do sztuki umo¿liwia wzbudzanie pozytywnych emocji
u konsumentów przez tworzenie atrakcyjnego jêzyka komunikacji.

Jak widaæ z powy¿szych rozwa¿añ, efektywny marketing jest sztuk¹
³¹czenia doœwiadczeñ wielu dyscyplin w celu osi¹gniêcia sukcesu rynko-
wego. Nie mo¿na postawiæ granicy miêdzy nauk¹ marketingu a sztuk¹,
gdy¿ obie s¹ nierozerwalnie powi¹zane z marketingiem.

Zakoñczenie
Marketing jest nauk¹ i sztuk¹, gdy¿ czerpie z dorobku wielu nauk

oraz wykorzystuje metody naukowe. Jednoczeœnie w marketingu,
a szczególnie przy opracowywaniu produktu, dystrybucji czy promocji,
korzysta siê z kreatywnoœci i innowacyjnoœci pracowników dzia³ów mar-
ketingu, in¿ynierów odpowiedzialnych za innowacje produktowe, artys-
tów plastyków, muzyków czy kreatywnych osób z agencji reklamowych.
Walory estetyczne, artystyczne s¹ brane pod uwagê przy opracowywaniu
wielu produktów czy opakowañ, czêsto z udzia³em znanych artystów czy
twórców.
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Streszczenie
Artyku³ jest prób¹ dyskusji nad istot¹ marketingu i jego rozwojem z punktu

widzenia sztuki i nauki. Przedstawiono tu dwa aspekty sztuki, rozumianej jako
dzia³alnoœæ twórcza oraz jako dzie³a posiadaj¹ce wartoœæ estetyczn¹. W obydwu
przypadkach mo¿na wskazaæ zwi¹zki z dzia³alnoœci¹ i efektami marketingu.
Natomiast w przypadku nauki zbadanych zosta³o piêæ jej aspektów pod k¹tem
powi¹zañ z marketingiem jako nauk¹. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono zagadnie-
niu interdyscyplinarnoœci marketingu, który umiejêtnie ³¹czy dokonania takich
nauk, jak psychologia, socjologia czy statystyka.

S³owa kluczowe
marketing, nauka, wymiary nauki, sztuka, design, interdyscyplinarnoœæ

Interdisciplinarity of marketing as art and science (Summary)
The aim of article quoted above is to explore possibilities of having science of

marketing. The possible sources of marketing theory we note that marketing bor-
rowed heavily from psychology, social science, statistics, etc. and that borrowings
have included content, data, technic and concepts. However some concepts are
based on art especially in design, marketing communication or behavioural science.

Keywords
marketing, science, dimensions of science, art, design, interdisciplinarity
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Prospektywne ukierunkowanie MSSF

Wstêp
Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian w zakresie MSSF. Wyda-

rzenia z roku 2008 uœwiadomi³y wszystkim, ¿e sprawozdawczoœæ finan-
sowa w niedostatecznym stopniu wys³a³a sygna³y ostrzegawcze o nad-
ci¹gaj¹cym kryzysie. Zasadne wydaje siê pytanie, co by³o tego przyczyn¹.
Czy powodem by³o to, ¿e sprawozdanie finansowe nie oddaje w wierny
i rzetelny sposób przesz³ych zdarzeñ gospodarczych, czy mo¿e raczej
w zbyt ma³ym zakresie pozwala antycypowaæ przysz³oœæ. W 2010 roku
Komisja Europejska wyda³a tzw. Zielon¹ Ksiêgê pod tytu³em „Polityka
badania sprawozdañ finansowych: lekcje wyci¹gniête z kryzysu”. Raport
zdaje siê k³aœæ du¿y nacisk na potrzebê zmian zarówno w sferze samego
sprawozdania finansowego, jak i sposobów jego badania [Gierusz, 2012,
s. 2]. Jednym z wysuwanych postulatów jest wiêksze ukierunkowanie
danych finansowych na przysz³oœæ, co ma zwiêkszyæ u¿ytecznoœæ infor-
macji dla interesariuszy [Gierusz, 2006, s. 19]. Suma trudnych doœwiad-
czeñ gospodarczych ostatnich lat oraz dynamika otaczaj¹cej nas rze-
czywistoœci biznesowej pozwalaj¹ postawiæ tezê, ¿e sprawozdawczoœæ
finansowa oparta na regulacjach MSSF zaczyna odchodziæ od swej trady-
cyjnej roli ukierunkowanej na opisywanie przesz³ych zdarzeñ na rzecz
podejœcia bardziej prospektywnego, zarz¹dczego.

Celem g³ównym artyku³u jest analiza zmian, jakie w ostatnich latach
zasz³y w MSSF i wskazanie, ¿e zmiany te maj¹ na celu przygotowanie
informacji przydatnych u¿ytkownikom do oceny mo¿liwoœci rozwoju
przedsiêbiorstwa, a zw³aszcza predykcji przep³ywów pieniê¿nych. Celem
drugorzêdnym opracowania jest wykazanie, i¿ prospektywne ukierunko-
wanie sprawozdawczoœci finansowej powoduje coraz szersze wykorzy-
stywanie przez rachunkowoœæ finansow¹ narzêdzi zarezerwowanych
dot¹d jedynie dla rachunkowoœci zarz¹dczej. W efekcie obserwujemy
proces zbli¿ania obu obszarów i zanikania istotnych do niedawna ró¿nic.
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Ewolucja MSR/MSSF w omawianym kierunku przebiega³a wed³ug
autora w dwóch wyraŸnie wyodrêbnionych etapach, wyznaczonych przez
kryzys gospodarczy lat 2008–2009. Etap pierwszy obejmuje okres do 2008
– nieliczne wówczas aspekty prospektywne odnajdziemy w: MSR 2 „Za-
pasy”, MSR 11 „Umowy o us³ugê budowlan¹”, MSR 37 „Rezerwy, zobo-
wi¹zania warunkowe i aktywa warunkowe” oraz MSSF 5 „Aktywa trwa-
³e przeznaczone do sprzeda¿y i dzia³alnoœæ zaniechana”. Etap drugi to
lata 2009 i dalsze, gdy ewolucja MSSF uleg³a wyraŸnemu przyspieszeniu,
a interesuj¹ce „spojrzenie w przysz³oœæ” znalaz³o wyraz w praktycznie
ka¿dym standardzie opublikowanym po tej dacie, poczynaj¹c od MSSF 7
„Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji”, MSSF 8 „Segmenty
operacyjne”, MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”,
MSSF 12 „Ujawnienia informacji na temat udzia³ów w innych jedno-
stkach”. Tendencja zmian, o której mowa, dostrzegalna jest równie¿
w standardach oczekuj¹cych jeszcze na wdro¿enie. S¹ to MSSF 9 „Instru-
menty finansowe”, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF
16 „Leasing”. W toku dalszych wywodów ka¿da z przywo³anych regula-
cji zostanie omówiona, co pozwoli udowodniæ przyjêt¹ tezê.

Zanim przejdziemy do analizy poszczególnych standardów nale¿a-
³oby w pierwszej kolejnoœci doprecyzowaæ, jakie cechy musi spe³niaæ
informacja, aby uznaæ, i¿ ma wymiar prospektywny. Kluczowe w tym
kontekœcie wydaj¹ siê trzy atrybuty:
– u¿ytecznoœæ,
– porównywalnoœæ,
– terminowoœæ.
U¿ytecznoœæ definiujemy jako „skrojenie” informacji pod k¹tem oczeki-
wañ i potrzeb u¿ytkownika, swego rodzaju garnitur szyty na miarê za-
miast standardowego i takiego samego dla wszystkich zestawu danych.
Porównywalnoœæ rozumiana jest jako mo¿liwoœæ analizowania przesz-
³ych trendów i mo¿liwoœæ ekstrapolacji zjawisk na kolejne okresy spra-
wozdawcze. Terminowoœæ oznacza natomiast, ¿e lepiej dostaæ dane szyb-
ko/na czas, nawet jeœli odbêdzie siê to kosztem utraty ma³ego procentu
dok³adnoœci, ni¿ otrzymaæ informacje po terminie z dok³adnoœci¹ do
przys³owiowego grosza.

Osoba przygotowuj¹ca dane musi zadbaæ o to, ¿eby by³y one obli-
czone, przetworzone i zaprezentowane tak, ¿eby mog³y spe³niæ rolê do-
radcz¹ w procesie zarz¹dzania. W opisanym kontekœcie sprawozdaw-
czoœæ powinna byæ rozumiana raczej jako raportowanie, a nie jak móg³by
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wskazywaæ semantyczny rodowód: zdawanie sprawy ze stanu faktycz-
nego. Takie s¹ wymogi obecnych czasów. Gdy œwiat z roku na rok zdaje
siê krêciæ coraz szybciej, rachunkowoœæ finansowa musi przestaæ spe³niaæ
rolê kronikarza, którego relacja dotyczy tego, co by³o wczoraj, ale zapro-
ponowaæ wartoœæ dodan¹ w postaci tego, co mo¿e przynieœæ dzieñ jutrzej-
szy.

1. Etap I ewolucji MSR/MSSF – okres do 2008 roku
1.1. MSR 2 „Zapasy”

W grudniu 2003 roku opublikowano znowelizowan¹ wersjê MSR 2
„Zapasy”. Jego fundamentalne za³o¿enia przewiduj¹, ¿e zapasy powinny
byæ wyceniane po kwocie ni¿szej z dwóch: cena nabycia/koszt wytwo-
rzenia lub cena sprzeda¿y netto [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 2,
par. 9]. Warto zauwa¿yæ, ¿e taki model wyceny oznacza, ¿e jednostka nie
ma mo¿liwoœci antycypowaæ zysków poprzez podniesienie wyceny akty-
wów, ma natomiast obowi¹zek przewidywania strat na sprzeda¿y po-
przez obni¿enie wyceny do kwoty mo¿liwej do odzyskania. Mamy tutaj
do czynienia z niew¹tpliwym aspektem prospektywnym.

Drugim ciekawym aspektem MSR 2 jest ustalanie pe³nego kosztu
wytworzenia zapasów, obejmuj¹cego oprócz kosztów zmiennych rów-
nie¿ uzasadnion¹ czêœæ kosztów sta³ych poœrednich produkcji. Warto
zwróciæ uwagê na koniecznoœæ dzielenia kosztów na sta³e i zmienne –
typowe dla rachunkowoœci zarz¹dczej. Ponadto zasadnoœæ kosztów sta-
³ych badana jest przy u¿yciu stabilizowanego wskaŸnika narzutu, które-
go algorytm przewiduje porównywanie planowanych (zabud¿etowa-
nych) kosztów sta³ych wydzia³owych i normalnej zdolnoœci produkcyjnej
[rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 2, par. 13]. W rezultacie wprowadzo-
no zakaz podnoszenia wyceny aktywów poprzez przypisanie im nad-
miernego narzutu kosztów poœrednich. Takie dzia³anie ma niew¹tpliwy
aspekt zarz¹dczy, gdy¿ spó³ka jest „karana” koniecznoœci¹ spisania nie-
efektywnych kosztów produkcji w wynik okresu bez mo¿liwoœci ich
aktywowania, co wprowadza³oby u¿ytkowników w b³¹d co do mo¿li-
woœci generowania przysz³ych korzyœci ekonomicznych.
1.2. MSR 11 „Umowy o us³ugê budowlan¹”

W styczniu 1995 roku zosta³a opublikowana znowelizowana wersja
MSR 11. Celem standardu by³o uregulowanie kwestii rozpoznawania
wyników na d³ugoterminowych (trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ jeden okres spra-
wozdawczy) kontraktach na œwiadczenie us³ug budowlanych i podob-
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nych. Rozstrzygniêcia przewidziane w regulacji zak³adaj¹ pomiar za-
awansowania prac i wykazywanie przychodów i kosztów w proporcji do
stopnia realizacji. Takie podejœcie jest mo¿liwe jedynie wówczas, gdy
jednostka dysponuje bud¿etem dla projektu i jest w stanie zmierzyæ pro-
cent jego wykonania. Mo¿liwe jest w zwi¹zku z tym stopniowe prezen-
towanie zysku na zleceniu w sprawozdawczoœci finansowej w poszcze-
gólnych okresach sprawozdawczych [rozporz¹dzenie Komisji, 2008,
MSR 11, par. 22]. Jednak¿e w przypadku braku wiarygodnych prognoz
jednostka zobligowana jest stosowaæ metodê „zysku zerowego”, co ozna-
cza rozpoznawanie przychodów jedynie do wysokoœci poniesionych
kosztów a¿ do uwiarygodnienia siê spodziewanego wyniku (przygo-
towania realistycznego bud¿etu) [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 11,
par 32]. Podsumowuj¹c, narzêdzie rachunkowoœci zarz¹dczej, jakim jest
bud¿et, staje siê kluczowym elementem w kontekœcie rozpoznawania
wyników dla potrzeb sprawozdawczoœci finansowej.
1.3. MSR 37 „Rezerwy, zobowi¹zania warunkowe i aktywa
warunkowe”

MSR 37 „Rezerwy, zobowi¹zania warunkowe i aktywa warunkowe”
nakazuje tworzenie rezerw na kontrakty rodz¹ce obci¹¿enia (onerous con-
tracts) [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 37, par. 66]. WyobraŸmy sobie
sytuacjê, ¿e spó³ka podpisa³a na kilka lat z góry umowê na najem po-
wierzchni biurowej – trzech piêter. Cena najmu w momencie podpisywa-
nia by³a stosunkowo atrakcyjna, co wi¹za³o siê jednak z brakiem mo¿li-
woœci jej wczeœniejszego wypowiedzenia oraz zakazem podnajmu dla
innego podmiotu. W nied³ugim czasie po zawarciu porozumienia okaza³o
siê, ¿e w wyniku spowolnienia gospodarczego niezbêdne s¹ oszczêdnoœci
i zwolniono pracowników zatrudnionych na dwóch kondygnacjach,
a realizowane przez nich procesy objêto outsourcingiem. W rezultacie
spó³ka znalaz³a siê w sytuacji, gdzie zmuszona jest do comiesiêcznych
op³at czynszowych z tytu³u najmu, pomimo ¿e przestrzeñ nie jest wy-
korzystywana. Na mocy MSR 37 nale¿y utworzyæ ju¿ dziœ, czyli w mo-
mencie gdy wiadomo, ¿e najem bêdzie generowaæ koszty bez jakichkolwiek
korzyœci (przychody lub te¿ us³ugi œwiadczone przez pracowników),
rezerwê w pe³nej wysokoœci przysz³ego najmu na kolejne dwa lata [roz-
porz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 37, par. 68]. Zgodnie z MSR 37 i Za³o-
¿eniami koncepcyjnymi spe³niona jest bowiem definicja zobowi¹zania:
– przesz³e zdarzenie wynika z podpisania d³ugoterminowej umowy i ze

zwolnienia pracowników,
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– obecny obowi¹zek ma charakter prawny,
– wyp³yw korzyœci ekonomicznych jest praktycznie pewny i mo¿na go

wiarygodnie zmierzyæ.
Wnioski wydaj¹ siê byæ oczywiste i po raz kolejny kieruj¹ nasz¹ uwa-

gê w stronê rachunkowoœci zarz¹dczej. Obecne trendy w rachunkowoœci
finansowej okreœla siê mianem podejœcia bilansowego, wedle którego bi-
lans jest najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ sprawozdania finansowego. Ujawnienie
rezerwy z tytu³u kontraktu rodz¹cego obci¹¿enia jest wyrazem takiego
rozumowania, co zwiêksza walory prospektywne sprawozdania finan-
sowego. U¿ytkownicy zyskuj¹ wiedzê na temat przysz³ego przep³ywu
pieniê¿nego. Rozumowanie oparte o konsumpcjê kosztu k³adzie nacisk
na rachunek wyników i jest si³¹ rzeczy oparte na myœleniu retrospektyw-
nym. IASB, nakazuj¹c tworzyæ tego typu rezerwy (gdy¿ spe³niaj¹ defi-
nicjê zobowi¹zania), stanê³a po raz kolejny przed dylematem, czy wa¿-
niejsze w sprawozdaniu jest rzetelne odzwierciedlenie przesz³oœci
(konsumpcja nie mia³a miejsca), czy te¿ zwiêkszenie walorów zarz¹d-
czych, decyzyjnych, sprawozdania finansowego poprzez wykazanie re-
zerwy w ca³oœci. Wygra³a opcja prospektywna.

Warto zauwa¿yæ, ¿e na bardzo podobnej zasadzie tworzone s¹ rezer-
wy na restrukturyzacjê jednostki. O ile przed zakoñczeniem okresu spra-
wozdawczego jednostka dysponuje formalnym, szczegó³owym planem
restrukturyzacji (wiarygodny pomiar kwoty zobowi¹zania) oraz plan ten
zostanie upubliczniony, co pozwoli wzbudziæ uzasadnione oczekiwania
u stron objêtych jego zakresem, to nale¿y wykazaæ rezerwê [rozpo-
rz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 37, par. 72]. U¿ytkownicy zyskuj¹ wiêc
cenn¹ informacjê o planowanych przep³ywach, mimo ¿e dzia³ania te
mog³y siê jeszcze de facto nie zacz¹æ.
1.4. MSSF 5 „Aktywa trwa³e przeznaczone do sprzeda¿y oraz
dzia³alnoœæ zaniechana”

W marcu 2004 opublikowano MSSF 5 „Aktywa trwa³e przeznaczone
do sprzeda¿y oraz dzia³alnoœæ zaniechana”, wprowadzaj¹c now¹ katego-
riê aktywów i zmieniaj¹c logikê prezentacji danych w rachunku wyników.
Aktywa trwa³e przeznaczone do sprzeda¿y to swego rodzaju hybryda
aktywów trwa³ych, które jak wiadomo znajduj¹ siê poza cyklem ope-
racyjnym przedsiêbiorstwa i aktywów obrotowych („na sprzeda¿”), za-
mieniaj¹cych siê na gotówkê w ramach zwyk³ej dzia³alnoœci jednostki
[rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSSF 5, par. 6]. Warto zauwa¿yæ, ¿e
wycena tych sk³adników maj¹tku odbywa siê po kwocie nie wy¿szej ni¿
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wartoœæ godziwa pomniejszona o koszty sprzeda¿y. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w ramach „aktywów trwa³ych przeznaczonych do sprzeda¿y” mo¿na
te¿ mówiæ o „grupie do zbycia”. Jednostka wcale nie musi sprzedawaæ
pojedynczego œrodka trwa³ego, ale razem z nim w pakiecie inne sk³adniki
maj¹tku, w tym aktywa obrotowe. Grup¹ do zbycia mog³aby byæ nawet
ca³a jednostka zale¿na. Wydaje siê, ¿e „grupa do zbycia” wykazuje wiele
analogii do „oœrodka generuj¹cego gotówkê” z MSR 36, czego najlepszym
dowodem jest to, ¿e rozliczanie utraty wartoœci przy przeszacowaniu do
wartoœci godziwej minus koszty odbywa siê na bardzo analogicznych
zasadach w obu standardach. Ciekaw¹ kwesti¹ jest równie¿ prezentacja
tych¿e aktywów, ujmowanych jako trzecia kategoria, jakoœciowo ró¿na
od aktywów trwa³ych i obrotowych [rozporz¹dzenie Komisji, 2008,
MSSF 5, par. 38].

Ponadto wszystkie sk³adniki maj¹tku wchodz¹ce w sk³ad grupy do
zbycia (poczynaj¹c od wartoœci firmy zbywanej jednostki zale¿nej, po-
przez œrodki trwa³e i zapasy, a na œrodkach pieniê¿nych koñcz¹c) prezen-
tuje siê w postaci maksymalnie zagregowanej – jako jedn¹ liczbê. Jaka jest
korzyœæ z takiego podejœcia? Jednostka wysy³a do u¿ytkowników u¿y-
teczn¹ informacjê o walorach prospektywnych o nastêpuj¹cej treœci: „nie
patrz na te budynki, maszyny, zapasy i nale¿noœci tak jak zwykle, po-
niewa¿ ich wartoœæ zostanie odzyskana poprzez spieniê¿enie”. W tym
momencie ³atwiej zrozumieæ, dlaczego spó³ki zazwyczaj prezentuj¹ tê
trzeci¹ kategoriê (choæ nie jest to wprost wymagane przez standard) zaraz
po œrodkach pieniê¿nych. Budynek nie jest ju¿ budynkiem tylko przysz³¹
gotówk¹, ponadto wycena na poziomie nie wy¿szym ni¿ wartoœæ godzi-
wa (czyli czêsto cena rynkowa) minus koszty sprzeda¿y czyni t¹ obietnicê
gotówki maksymalnie realistyczn¹.

Dziêki temu mo¿liwe jest zdecydowanie lepsze prognozowanie
przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych jednostki. Jeœli w przysz³orocznym
bud¿ecie okreœlono wydatki na œrodki trwa³e, to mamy wskazane jedno
z mo¿liwych Ÿróde³ finansowania. Odmro¿ona w wyniku sprzeda¿y gru-
py do zbycia gotówka mo¿e zostaæ natychmiast reinwestowana w nowe
projekty inwestycyjne bez koniecznoœci zaci¹gania dodatkowych zobo-
wi¹zañ, które z kolei implikuj¹ koszty i przep³ywy odsetkowe.

Podobna logika w zakresie wyceny i prezentacji dotyczy zobowi¹zañ
zwi¹zanych z aktywami wchodz¹cymi w sk³ad grupy do zbycia. Równie¿
one podlegaj¹ agregacji i s¹ wykazywane w pasywach jako jeden wiersz
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i trzecia kategoria zobowi¹zañ – zobowi¹zania zwi¹zane z aktywami
przeznaczonymi do sprzeda¿y.

Jaka informacja prospektywna p³ynie z takiego sposobu prezentacji
zobowi¹zañ? Zobowi¹zania d³ugoterminowe to takie, których termin za-
padalnoœci wynosi ponad rok, zobowi¹zania krótkoterminowe wymagaj¹
uregulowania w przeci¹gu najbli¿szych dwunastu miesiêcy lub w ramach
normalnego cyklu operacyjnego jednostki. Natomiast zobowi¹zania zwi¹-
zane z grupami do zbycia de facto nie zostan¹ przez jednostkê sp³acone.
Sprzeda¿ aktywów/grup do zbycia bêdzie wi¹za³a siê z przeniesieniem
tych zobowi¹zañ na kupuj¹cego. W œlad za tym rzeczywisty przep³yw
zwi¹zany ze spieniê¿eniem maj¹tku to wartoœæ aktywów pomniejszona
o wartoœæ zobowi¹zañ. Wyp³ywu œrodków pieniê¿nych jednostka w ogó-
le nie przewiduje.

MSSF 5 reguluje tak¿e kwestie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zaniechan¹
[rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSSF 5, par. 32]. Bardzo czêsto zdarza siê,
¿e podmioty, próbuj¹c zdywersyfikowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, generuj¹
przychody z wiêcej ni¿ jednego Ÿród³a. Jeœli taki „filar”, definiowany
przez MSSF 5 jako komponent jednostki, zosta³ zbyty (sprzedany, zli-
kwidowany, zamkniêty) lub jest zaklasyfikowany jako przeznaczony do
sprzeda¿y i jednoczeœnie stanowi osobny segment dzia³alnoœci lub geo-
graficzny obszar dzia³ania, to mamy do czynienia z dzia³alnoœci¹ za-
niechan¹. W przypadku spe³nienia powy¿szej definicji MSSF 5 nak³ada
szczególne wymogi w kontekœcie prezentacji przychodów i kosztów
w rachunku wyników, co przedstawiono w tablicy 1 (dane przyk³adowe).

Tablica 1. Wyniki podmiotów grupy kapita³owej

Alfa Beta Gama Omega Suma

Przychody 200 150 180 120 650

Koszty (140) (90) (110) (160) (500)

Zysk netto 60 60 70 –40 150

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Spó³ka Alfa przygotowuje skonsolidowany rachunek wyników obej-
muj¹cy cztery podmioty wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej. Dodat-
kowo za³ó¿my, ¿e inwestorzy maj¹ dostêp do danych bran¿owych, które
zak³adaj¹ w przysz³ym roku wzrost rynku na poziomie 10%, co przy
uwzglêdnieniu korzyœci skali powinno prze³o¿yæ siê na 15% wzrost
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zysków. W jaki sposób inwestorzy zinterpretuj¹ powy¿sze dane, chc¹c
ekstrapolowaæ tegoroczne wyniki na kolejny okres sprawozdawczy? Ra-
chunek wyników w sprawozdawczoœci finansowej przed wejœciem w ¿ycie
MSSF 5 ogranicza³ siê do prezentacji danych skonsolidowanych z ostat-
niej kolumny. Gdybyœmy na tej podstawie mieli szacowaæ odpowiednie
wartoœci dla kolejnego okresu, prognoza wygl¹da³aby nastêpuj¹co:
– przychody 715 (650 × 110%),
– wynik 172,5 (150 × 115%).
Je¿eli przyjmiemy za³o¿enie, ¿e spó³ka Omega spe³nia opisan¹ powy¿ej
definicjê dzia³alnoœci zaniechanej, prezentacja rachunku wyników na ba-
zie MSSF 5 wygl¹da³aby inaczej [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSSF 5,
par. 33]. Przedstawiono j¹ w tablicy 2 (dane przyk³adowe).

Tablica 2. Prezentacja wyników z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci zaniechanej

Alfa Beta Gama Omega Suma

Przychody 200 150 180 120 530

Koszty (140) (90) (110) (160) (340)

Wynik dz. kontynuowana – – – – 190

Wynik dz. zaniechana – – – – (40)

Zysk netto – – – – 150

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Definicja dzia³alnoœci zaniechanej zosta³a „zaprojektowana” przy
za³o¿eniu, ¿e przychody i koszty z tego Ÿród³a ostatecznie wygasn¹ (o ile
ju¿ nie wygas³y) najpóŸniej w kolejnym okresie sprawozdawczym. Gdy-
by inwestorzy mieli w zwi¹zku z tym dokonaæ prognozy wyników na
kolejny rok, przedstawia³aby siê ona nastêpuj¹co:
– przychody 583 (530 × 110%),
– wynik 218,5 (190 × 115%).

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ powy¿sza prezentacja jest
œwiadomym opowiedzeniem siê za „przysz³oœci¹” kosztem „przesz³oœ-
ci”. MSSF 5 celowo marginalizuje rolê przychodów i kosztów rzeczy-
wiœcie poniesionych w bie¿¹cym okresie sprawozdawczym przez Omegê
i nakazuje ich agregacjê w jednym wierszu i to tu¿ przed zyskiem netto,
a wiêc na samym dole rachunku wyników. Dziêki temu wyeksponowane
zosta³y przychody, koszty i wyniki, które – jak mamy prawo przypusz-
czaæ – mog¹ powtórzyæ siê w kolejnych okresach. W rezultacie nale¿y
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oczekiwaæ, i¿ to w³aœnie druga prognoza jest rzetelniejsza i lepiej oddaje
przysz³e trendy na przep³ywach pieniê¿nych i wynikach.

2. Etap II ewolucji MSSF – okres po roku 2008
2.1. „Za³o¿enia koncepcyjne MSSF”

Wydaje siê ¿e IASB jest œwiadoma wyzwañ stoj¹cych przed sprawo-
zdawczoœci¹ w XXI wieku, czego dowody mo¿na chocia¿by odnaleŸæ
w „Za³o¿eniach koncepcyjnych MSSF”. Wersja z 2010 roku wprowadzi³a
now¹ hierarchiê cech jakoœciowych danych w sprawozdaniach finan-
sowych. Na pierwszy plan w kontekœcie naszych rozwa¿añ wysuwa siê
u¿ytecznoœæ informacji (relevance), która zosta³a zdefiniowana w oparciu
o dwa kryteria:
– potwierdzenie przesz³oœci (confirmatory value),
– predykcja przysz³oœci (predictive value).

Sprawozdanie finansowe ma mieæ wiêc nie tylko na celu odzwier-
ciedlenie skutków przesz³ych zdarzeñ w jasny i rzetelny sposób, co podle-
ga sprawdzeniu przez niezale¿nego, zewnêtrznego audytora, ale ma
zaoferowaæ coœ wiêcej. Elementy sprawozdania finansowego maj¹ byæ
wyceniane i prezentowane w taki sposób, aby umo¿liwiæ u¿ytkownikom,
na ile to tylko mo¿liwe, przewidywanie przysz³oœci. W praktyce mo¿e
chodziæ o ekstrapolacjê trendów dotycz¹cych przychodów czy wyników,
wycenê aktywów i zobowi¹zañ w oparciu o przysz³e przep³ywy pieniê¿-
ne. Takie podejœcie do rachunkowoœci finansowej jest prób¹ zminima-
lizowania fundamentalnego paradoksu wpisanego w jej naturê polega-
j¹cego na tym, ¿e przesz³e dane s¹ podstaw¹ podejmowania przysz³ych
decyzji.

Ta sama wersja „Za³o¿eñ koncepcyjnych” stwierdza, ¿e jest tylko jed-
na nadrzêdna zasada rachunkowoœci – kontynuacja dzia³ania. Wykreœlo-
no obecn¹ we wczeœniejszej wersji zasadê memoria³u. T¹ fundamentaln¹
zmianê nale¿y przede wszystkim odczytywaæ w kontekœcie przesuniêcia
akcentów jeœli chodzi o rangê komponentów sprawozdania finansowego.
W centralnym miejscu powinien znajdowaæ siê bezsprzecznie bilans,
gdy¿ to on daje najlepszy wgl¹d w przysz³oœæ – aktywa to spodziewane
wp³ywy korzyœci, zobowi¹zania to natomiast wyp³ywy. Zdegradowano
tym samym rachunek wyników, którego natura ma charakter retrospek-
tywny, nastawiony na prezentacjê skonsumowanych i wygenerowanych
wartoœci. Zmiana podejœcia wynikowego na bilansowe jest deklaracj¹
wyboru „przysz³oœci” kosztem „przesz³oœci”.
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2.2. MSSF 7 „Instrumenty finansowe – ujawnienia”
W sierpniu 2005 roku wszed³ w ¿ycie MSSF 7 zajmuj¹cy siê kwesti¹

ujawnieñ w zakresie instrumentów finansowych. Chocia¿ jego pierwotna
publikacja przypada³a jeszcze na czasy przed kryzysem, to jednak¿e po
perturbacjach na rynkach finansowych przeszed³ wiele nowelizacji i jego
obecna wersja jest w du¿ej mierze inspirowana doœwiadczeniami ostat-
nich lat. Do przyk³adów ujawnieñ mo¿na zaliczyæ [rozporz¹dzenie Ko-
misji, 2008, MSSF 7, par. 34–42]:
– standard du¿¹ wagê przyk³ada do zdefiniowania ró¿nego rodzaju ry-

zyk, definiuj¹c ryzyka kredytowe, rynkowe, p³ynnoœci, walutowe,
stopy procentowej oraz inne ryzyka cenowe,

– ustalenie maksymalnej ekspozycji na ryzyka, przyk³adowo maksy-
maln¹ ekspozycjê po¿yczek na ryzyko kredytowe,

– ujawnienia osobnej informacji na temat ró¿nych przyczyn fluktuacji
wartoœci godziwej, przyk³adowo zmiana wartoœci godziwej niewyni-
kaj¹ca ze zmiany warunków rynkowych,

– ujawnienia informacji w zakresie niewywi¹zywania siê w okresie ze
sp³aty kapita³u, odsetek oraz ujawnienia, jakie naruszenie uprawniaj¹
po¿yczkodawcê do wymagania wczeœniejszej sp³aty,

– dla ka¿dego rodzaju ryzyka zwi¹zanego z instrumentami jednostka
ujawnia stopieñ nara¿enia na ryzyko, politykê zarz¹dzania i wyceny
ryzyka oraz zmiany w stosunku do poprzednich okresów,

– ujawnienia informacji w zakresie ryzyka walutowego dla aktywów
i zobowi¹zañ poprzez analizê mo¿liwej zmiennoœci kursu i wp³yw
tych fluktuacji na pozycjê finansow¹ jednostki.

Nawet pobie¿na analiza powy¿szych wymogów pozwala stwier-
dziæ, ¿e mamy tu do czynienia z informacj¹ o charakterze zarz¹dczym.
Ujawnienia to coœ wiêcej ni¿ doprecyzowanie kwot, które w kompak-
towej postaci zaprezentowane s¹ w bilansie i rachunku wyników. Chodzi
tu o identyfikacjê ryzyk, analizê ekspozycji i wra¿liwoœci na te ryzyka,
próbê symulacji wp³ywu tych wahañ na przysz³e przep³ywy generowane
przez jednostkê. W gruncie rzeczy u¿ytkownik dostaje do rêki podobne
dane jak dyrektorzy jednostki podejmuj¹cy decyzje zarówno na poziomie
operacyjnym, jak i strategicznym. Bez w¹tpienia mamy tutaj do czynienia
z istotn¹ wartoœci¹ dodan¹ not i ujawnieñ, które nie tyle skupiaj¹ siê na
retrospekcji, dezagregacji kategorii zdarzeñ, które mia³y miejsce, ale po-
œwiêcone s¹ symulacji scenariuszy na przysz³oœæ.
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2.3. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
W 2009 roku wszed³ w ¿ycie MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, który

zast¹pi³ obowi¹zuj¹cy wczeœniej MSR 14 poœwiêcony tej samej tematyce.
Poprzedni standard podziela³ bardzo tradycyjny sposób myœlenia o tym
temacie. Segmenty nale¿a³o wyodrêbniaæ na bazie geograficznych ryn-
ków b¹dŸ produktów. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wraz z postêpem techno-
logii, przede wszystkim informatyzacji biznesu, taka logika coraz bardziej
odstawa³a od realiów. Zacznijmy zatem od pytania, czym w nowym
ujêciu jest segment? Intuicyjne rozumienie tego pojêcia okazuje niewiele
ró¿niæ siê od rachunkowej definicji. Podmioty, d¹¿¹c do dywersyfikacji
swojej dzia³alnoœci, staraj¹ siê generowaæ korzyœci z wiêcej ni¿ jednego
Ÿród³a, wa¿n¹ kwesti¹ jest to, ¿eby te Ÿród³a by³y od siebie niezale¿ne.
Oznacza to co prawda poœwiêcenie korzyœci wynikaj¹cych z synergii, ale
przynajmniej czêœciowo uniezale¿nia jednostkê od wahañ koniunktury
na pojedynczych rynkach.

W przypadku czerpania korzyœci z kilku filarów dzia³alnoœci ka¿dy
nawet najprostszy system raportowania zarz¹dczego by³by ukierunko-
wany na ustalenie osobnych wyników poszczególnych obszarów aktyw-
noœci. Oczywist¹ kwesti¹ jest to, ¿e mar¿e realizowane przez filary bêd¹
odmienne, co jednak nie przes¹dza z góry o ich ocenie. O tym, czy zwrot
jest satysfakcjonuj¹cy, czy te¿ nie decyduje relacja zwrotu do ponoszo-
nego ryzyka. Inaczej bêdziemy oceniaæ 5% zysk wygenerowany bez po-
noszenia ryzyka (o ile to w ogóle mo¿liwe), a inaczej 20% zwrot przy
wysokim poziomie niepewnoœci. Ocena tej relacji nie jest jednoznaczna
i w du¿ej mierze zale¿y od sk³onnoœci do ryzyka danego udzia³owca/in-
westora. Analiza zwrotów generowanych przez poszczególne filary dzia-
³alnoœci jest niezwykle istotnym procesem zarz¹dczym, gdy¿ na tej pod-
stawie kierownictwo decyduje o alokacji rzadkich zasobów, czyli
inwestycjach. Ograniczone mo¿liwoœci finansowania sprawiaj¹, ¿e nie ma
mo¿liwoœci realizowania wszystkich projektów inwestycyjnych oferu-
j¹cych dodatni zwrot. W rezultacie dochodzi do rywalizacji miêdzy kom-
ponentami jednostki – wygrywa ten, który oferuje najatrakcyjniejsz¹ re-
lacjê miêdzy zwrotem a ryzykiem. Taka jest w³aœnie logika MSSF 8, który
definiuje segment operacyjny jako komponent jednostki, który kumu-
latywnie spe³nia poni¿sze warunki [rozporz¹dzenie Komisji, 2008,
MSSF 8, par. 5]:
– generuje niezale¿ne przychody i koszty,
– dla przychodów i kosztów dostêpne s¹ osobne dane,
– dane s¹ podstaw¹ do podejmowania decyzji o alokacji zasobów.
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Gdy jednostka zdefiniuje ju¿ swoje segmenty operacyjne – w przy-
padku mocno zdywersyfikowanej, miêdzynarodowej grupy kapita³owej
takich komponentów dzia³alnoœci mo¿e byæ nawet kilkadziesi¹t – nale¿y
zidentyfikowaæ, które z nich s¹ segmentami sprawozdawczymi. W naj-
wiêkszym skrócie mo¿na stwierdziæ, i¿ segment operacyjny, który jest
wystarczaj¹co du¿y, staje siê segmentem sprawozdawczym, dla którego
nale¿y ujawniæ osobne informacje w notach do sprawozdania finansowe-
go. MSSF 8 definiuje trzy kryteria istotnoœci dla segmentu operacyjnego,
stwierdzaj¹c, ¿e wystarczy spe³niæ tylko jeden z poni¿szych wymogów
[Rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSSF 5, par. 13]:
– minimum 10% ca³oœci aktywów znajduje siê w danym segmencie,
– segment generuje przynajmniej 10% ca³oœci przychodów, wliczaj¹c

w to przychody ze sprzeda¿y pomiêdzy segmentami,
– zysk lub strata segmentu wynios³a przynajmniej 10% zysku lub straty

grupy.
MSSF 8 doprecyzowuje, ¿e nale¿y zidentyfikowaæ wystarczaj¹co du-

¿o segmentów sprawozdawczych, ¿eby pokry³y one przynajmniej 75%
ca³oœci przychodów zewnêtrznych [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSSF 5,
par. 15], a wiêc z wy³¹czeniem sprzeda¿y miêdzy segmentami. Jeœli zbyt
ma³o segmentów operacyjnych spe³nia powy¿sze kryteria, mo¿liwe jest
ich ³¹czenie w oparciu o podobieñstwa – bêdzie o tym mowa w dalszej
czêœci artyku³u.

Przytoczona definicja segmentu operacyjnego pozwala na wgl¹d
w dane zarz¹dcze jednostki. Nie ma w niej s³owa na temat tego, ¿e
segmenty to produkty lub geograficzne obszary dzia³alnoœci, co oczy-
wiœcie nie znaczy, ¿e taka logika w ogóle nie by³aby mo¿liwa, natomiast
z pewnoœci¹ nie jest jedynym dopuszczalnym podejœciem do tematu.

Raportowanie wyników segmentów jest zatem „garniturem szytym
na miarê”. Gdybyœmy spojrzeli np. na inny okoliczny browar, mog³oby
siê okazaæ, ¿e logika jego dzia³alnoœci jest zupe³nie inna, a w rezultacie
raportowanie wed³ug segmentów wygl¹daæ bêdzie odmiennie. W tym
momencie dochodzimy do kolejnej wa¿nej konkluzji, ¿e dane ujawniane
na bazie MSSF 8 w ¿aden sposób nie s¹ porównywalne miêdzy dwoma
jednostkami – nawet wtedy, gdy sprzedaj¹ podobne produkty i us³ugi
i dzia³aj¹ na tym samym obszarze geograficznym. Porównywalnoœæ
danych (wa¿ne kryterium w logice rachunkowoœci finansowej, która k³a-
dzie nacisk na standaryzacjê podejœcia ksiêgowego) zosta³a wyparta przez
przydatnoœæ. IASB uzna³a, ¿e u¿ytkownicy sprawozdañ finansowych
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odnios¹ wiêksz¹ korzyœæ z mo¿liwoœci choæby wycinkowego zrozumie-
nia logiki zarz¹dzania konkretnym biznesem ni¿ ze standardowego spra-
wozdania.

W tym miejscu nale¿a³oby zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê –
prezentowane w ramach MSSF 8 ujawnienia musz¹ pochodziæ z systemu
rachunkowoœci zarz¹dczej. Jesteœmy mocno przywi¹zani do tego, ¿e da-
ne, które znajdujemy w bilansie albo rachunku wyników, powinny
uzgadniaæ siê do kont ksiêgowych. MSSF 8 stwierdza wrêcz coœ przeciw-
nego. Je¿eli jednostka dla celów wewnêtrznych ocenia efektywnoœæ
segmentów, kieruj¹c siê przep³ywami pieniê¿nymi a nie memoria³owymi
przychodami i kosztami, jeœli dla wyceny zapasów stosuje rachunek
kosztów zmiennych zamiast rachunku kosztów pe³nych, jeœli koryguje
wielkoœci prezentowane wed³ug kosztu historycznego zgodnie z za³o¿e-
niami modelu si³y nabycia (current purchasing power model), co pozwala jej
„oczyœciæ” zysk z efektu inflacji i dziêki temu go urealniæ – to prezentacji
podlegaj¹ dane zarz¹dcze. Nie ma wiêc mowy o uzgodnieniu siê przy-
k³adowo z przychodami czy zyskami ujmowanymi w rachunku wyni-
ków. Taka logika jest œwiadomym wyborem – poœwiêcamy spójnoœæ
danych na rzecz ich u¿ytecznoœci.

Spójrzmy na przyk³ad prezentuj¹cy korzyœæ dla inwestorów wyni-
kaj¹c¹ z raportowania segmentów. Poni¿ej zaprezentowano przyk³ado-
we wyniki grupy kapita³owej Alfabet, której akcje s¹ notowane na
gie³dzie papierów wartoœciowych. Alfabet jest spó³k¹ holdingow¹ i swoj¹
sprzeda¿ realizuje poprzez cztery podmioty zale¿ne, które spe³niaj¹ jed-
noczeœnie definicjê segmentów w myœl MSSF 8. Inwestorzy, znaj¹c spe-
cyfikê poszczególnych bran¿, s¹ w stanie skwantyfikowaæ ryzyko
zwi¹zane z ka¿dym z tych rodzajów dzia³alnoœci. Zaprezentowano to
w tablicy 3 (dane przyk³adowe).

Tablica 3. Wyniki jednostek grupy Alfabet

Alfa Beta Gama Alfabet

Przychody 300 150 200 650

Koszty (291) (100) (160) (551)

Wynik 9 50 40 99

Rentownoœæ 3% 33% 20% 15%

Ryzyko 1% 50% 20% 18%

�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Ponadto inwestorzy maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ zakupu udzia³ów
w jednostkach zale¿nych Alfa, Beta i Gamma, które tak¿e s¹ w pu-
blicznym obrocie. Jak ³atwo zauwa¿yæ, profile poszczególnych podmio-
tów znacznie siê od siebie ró¿ni¹. Zarówno inwestor niesk³onny do ryzy-
ka, umiarkowany, jak i lubi¹cy ryzyko znajd¹ coœ dla siebie. W przypadku
gdy chcemy zdywersyfikowaæ nasz portfel, istnieje te¿ mo¿liwoœæ zakupu
udzia³ów w spó³ce dominuj¹cej, co równa siê zainwestowaniu w trzy
podmioty zale¿ne jednoczeœnie.
2.4. MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”

W 2013 roku wszed³ w ¿ycie MSSF 10, który rozwijaj¹c definicjê
aktywów z „Za³o¿eñ koncepcyjnych”, na nowo opisa³ relacjê kontroli
miêdzy dwoma podmiotami, co jak wiadomo jest kluczowym wymo-
giem, aby móc zastosowaæ w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-
wym metodê pe³n¹. Nowa definicja zgodnie z MSSF 10 brzmi nastêpuj¹co
[IFRS 10 Consolidated Financial Statements, 2011, par. 6–7]: „Inwestor
kontroluje inwestycjê, je¿eli jest nara¿ony na zmiennoœæ wp³ywów lub ma
prawa do wp³ywów tytu³em swojego zaanga¿owania w inwestycjê oraz
ma mo¿liwoœæ oddzia³ywania na wysokoœæ tych wp³ywów poprzez swoj¹
w³adzê nad jednostk¹”. Powy¿sza definicja wskazuje na trzy atrybuty
kontroli:
– w³adza nad odpowiednimi dzia³aniami,
– nara¿enie na zmienne zwroty z inwestycji,
– sprzê¿enie miêdzy w³adz¹ a zwrotami.

Aby mo¿na by³o mówiæ o relacji kontroli, konieczne jest kumula-
tywne spe³nienie wszystkich trzech warunków. Jeœli taka sytuacja ma
miejsce, to mo¿emy stwierdziæ, ¿e jednostka dominuj¹ca kontroluje jed-
nostkê zale¿n¹, które tym samym tworz¹ grupê kapita³ow¹. Spróbujmy
krótko scharakteryzowaæ wszystkie trzy wspomniane kryteria.

Odpowiednie dzia³ania to najwa¿niejsze, strategiczne decyzje, które
zapadaj¹ w ramach spó³ki [IFRS 10 Consolidated Financial Statements,
2011, par. 14]. Zwroty z inwestycji kojarz¹ nam siê przede wszystkim
z mo¿liwoœci¹ czerpania dywidend. W praktyce jednak spó³ka matka ma
zdecydowanie bogatszy wachlarz mo¿liwoœci jeœli chodzi o transfer ko-
rzyœci do centrali. MSSF 10 definiuje zwrot z inwestycji jako korzyœæ
niedostêpn¹ dla innych [Gierusz, 2016, s. 21]. Tak szerokie podejœcie do
tematu pozwala stwierdziæ, ¿e nawet próba zakamuflowania dywidendy
pod pozorem innego œwiadczenia, co czasem ma miejsce na przyk³ad ze
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wzglêdów podatkowych, równie¿ mo¿e byæ uznana za zwrot w myœl
standardu.

Podsumowuj¹c, nale¿y zwróciæ uwagê na kilka interesuj¹cych fak-
tów wyraŸnie wskazuj¹cych na zwi¹zki MSSF 10 z logik¹ rachunkowoœci
zarz¹dczej. Definicja kontroli w ¿aden sposób nie wspomina, ¿e wynika
ona z posiadanych udzia³ów i w³asnoœci. Mo¿liwe s¹ jak najbardziej
sytuacje, gdy kontroluje siê podmiot bez posiadania jakichkolwiek udzia-
³ów [Gierusz, 2016, s. 24]. Zdecydowanie wa¿niejsz¹ spraw¹ jest kwestia
generowania zwrotów i mo¿liwoœci oddzia³ywania, zarz¹dzania tymi
zwrotami poprzez podejmowane decyzje. W MSSF 10 pojawia siê nawet
okreœlenie kontrola „de facto”, co oznacza, ¿e na pierwszym miejscu
nale¿y stawiaæ faktyczne, a wiêc zarz¹dcze mechanizmy powi¹zania miê-
dzy podmiotami bez wzglêdu na otoczkê formaln¹. Wydaje siê, ¿e nowa
definicja kontroli ma charakter rozszerzaj¹cy, pozwala na konsolidowa-
nie przynajmniej niektórych podmiotów, który wymyka³y siê temu wy-
mogowi na bazie starego MSR 27. Decyzja, które podmioty konsolidowaæ
metod¹ pe³n¹, ma dla grupy kapita³owej znaczenie zupe³nie fundamen-
talne, gdy¿ agregacja wiersz po wierszu oznacza ujmowanie ca³oœci ich
aktywów i zobowi¹zañ. Przek³ada siê to na wszystkie mo¿liwe wskaŸniki
rentownoœci, efektywnoœci, p³ynnoœci i zad³u¿enia. W œwietle powy¿-
szych rozwa¿añ uzasadnione wydaje siê stwierdzenie, ¿e konsolidujemy
to, czym jesteœmy w stanie skutecznie zarz¹dzaæ i kszta³towaæ wyniki,
które wprost przek³adaj¹ siê na korzyœci ekonomiczne.
2.5. MSSF 12 „Ujawnienia udzia³ów w innych jednostkach”

Wydaje siê, ¿e to, co stanowi si³ê i nadrzêdn¹ zasadê skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego, czyli ¿e wszystkie podmioty wchodz¹-
ce w sk³ad grupy traktowane s¹ jakby by³y jednoœci¹, jest te¿ w pewnym
sensie u³omnoœci¹. Wrzucenie „do jednego worka” aktywów, zobowi¹-
zañ, przychodów i kosztów ró¿nych jednostek powoduje uœrednienie
mar¿ i ryzyka. Naprzeciw oczekiwaniom u¿ytkowników, którzy chcie-
liby wiedzieæ, jak radz¹ sobie od strony wyników poszczególne jednostki
zale¿ne, jaka jest w nich koncentracja aktywów i zobowi¹zañ, wychodzi
w³aœnie MSSF 12 [IFRS 12 Disclosure of interests in other entities, 2011,
par. 10]. Ciekawym przyk³adem nowego ujawnienia wymaganego na ba-
zie standardu jest koniecznoœæ prezentacji danych finansowych (skrócony
bilans i rachunek wyników) jednostek stowarzyszonych [IFRS 12 Disclo-
sure of interests in other entities, 2011, par. 20]. Jak wiadomo, ujmowane
s¹ one przy zastosowaniu metody praw w³asnoœci, co oznacza, ¿e
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w bilansie widzimy ca³¹ jednostkê stowarzyszon¹ jako jeden wiersz,
podobnie jest w rachunku wyników, gdzie ujmowany jest jedynie udzia³
w wyniku. Dot¹d oznacza³o to brak dostêpu inwestorów do wa¿nych
danych.

Dziêki ujawnieniom tego standardu mo¿liwe jest pe³niejsze doce-
nienie roli poszczególnych jednostek zale¿nych tworz¹cych skonsolido-
wany obraz jednostki. Sztuka zarz¹dzania to w dzisiejszych czasach
bardzo czêsto umiejêtnoœæ zwracania uwagi na detale. W biznesie tak jak
w sporcie to one przy równym poziomie rywalizacji stanowi¹ ró¿nicê
miêdzy wygran¹ a pora¿k¹.

3. Standardy opublikowane, które jeszcze nie wesz³y w ¿ycie
3.1. MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

W czerwcu 2014 roku opublikowano finaln¹ wersjê MSSF 9 doty-
cz¹cego instrumentów finansowych, który docelowo (data jego wejœcia
w ¿ycie zosta³a przesuniêta na 1 stycznia 2018 roku) ma zast¹piæ obo-
wi¹zuj¹ce obecnie MSR 32 i MSR 39 poœwiêcone tej samej tematyce.
W kontekœcie naszych rozwa¿añ warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na
redefinicjê modelu wyceny instrumentów finansowych po zamortyzo-
wanym koszcie. Podstawowe za³o¿enia, jak mog³oby siê wydawaæ, pozo-
sta³y bez zmian. Zarówno nale¿noœci, jak i po¿yczki powinny byæ
wyceniane na poziomie zdyskontowanych przysz³ych przep³ywów pie-
niê¿nych, co ju¿ samo z siebie jest cenn¹ informacj¹ o charakterze pro-
spektywnym. W celu prawid³owego ustalenia wartoœci bie¿¹cej, uwzglêd-
niaj¹cej wartoœæ pieni¹dza w czasie, niezbêdne jest ustalenie efektywnej
stopy procentowej. Jest ona tym dla instrumentu finansowego, czym IRR
dla projektu inwestycyjnego. Zmiana wprowadzona przez MSSF 9 wy-
daje siê byæ bardzo subtelna, ale skutki maj¹ wrêcz rewolucyjny charakter
dla to¿samoœci rachunkowoœci finansowej. MSSF 9 przewiduje, ¿e w celu
ustalenia stopy efektywnej nale¿y kierowaæ siê nie tak jak dotychczas
przep³ywami zakontraktowanymi [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR
39, par. 46], ale przewidywanymi [IFRS 9 Financial Instruments, 2014, par.
5.5.15]. W celu pe³nego zrozumienia skutków tej zmiany przeœledŸmy na-
stêpuj¹cy scenariusz (dane przyk³adowe).

Bank udzieli³ swoim klientom kredytów na ³¹czn¹ kwotê 1 mln z³, za-
kontraktowane przep³ywy kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co (kwoty podane
w tysi¹cach):
– rok 0: –1000,
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– rok 1: 100,
– rok 2: 100,
– rok 3: 100,
– rok 4: 100,
– rok 5: 1100.
Innymi s³owy, bank po¿ycza swoim klientom 1 mln z³, oni natomiast
w myœl umowy obiecuj¹ co roku p³aciæ odsetki 100 tys. z³, a dodatkowo na
koniec roku pi¹tego oddaæ oprócz odsetek jednorazowo ca³¹ kwotê po-
¿yczonego kapita³u.

Na tej podstawie jesteœmy w stanie ustaliæ IRR tego projektu inwe-
stycyjnego na poziomie 10%. Oznacza to, ¿e jeœli zdyskontujemy dodatnie
przep³ywy dla lat 1–5 stop¹ 10%, to otrzymamy dok³adnie 1 mln z³.
WyobraŸmy sobie teraz, ¿e przez pierwsze dwa lata sp³aty przebiegaj¹
zgodnie z przyjêtym harmonogramem. W rezultacie nasza wycena nale¿-
noœci na koniec roku drugiego przedstawia siê nastêpuj¹co:
– rok 3: 100 : 1,1 = 90,9;
– rok 4: 100 : 1,1 : 1,1 = 82,7;
– rok 5: 1100 : 1,1 : 1,1 : 1,1 = 826,4.
W dalszym ci¹gu otrzymujemy kwotê 1 mln z³, wszystko przebiega
zgodnie z pocz¹tkowym planem. Je¿eli natomiast dok³adnie w tym mo-
mencie dowiedzieliœmy siê o trudnoœciach finansowych po¿yczkobior-
ców, które oznaczaj¹, i¿ nie ma mo¿liwoœci realizacji zakontraktowanych
kwot (niektórzy d³u¿nicy zbankrutowali), nale¿y przeprowadziæ testy na
utratê wartoœci aktywów finansowych, czyli ustaliæ nowy, realistyczny
plan przep³ywów pieniê¿nych. Wygl¹da on nastêpuj¹co:
– rok 3: 98,
– rok 4: 94,
– rok 5: 952.
Nale¿y do ich dyskonta u¿yæ niezmienionej stopy wynosz¹cej 10%, w re-
zultacie otrzymamy:
– rok 3: 98 : 1,1 = 89,1;
– rok 4: 94 : 1,1 = 77,7;
– rok 5: 952 : 1,1 : 1,1 : 1,1 = 715,3.
£¹czna wartoœæ wynosi wiêc 882,1. Bank musi rozpoznaæ utratê wartoœci
w kwocie 117,9, czyli ró¿nicê miêdzy dotychczasow¹ a now¹ wycen¹
przep³ywów pieniê¿nych (1000 – 882,1).
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Zobaczmy, jak zmienia siê metodologia wyceny, gdy na dzieñ pierw-
szy umowy zamiast przep³ywów zakontraktowanych skorzystamy
z przep³ywów prognozowanych.

Bank udzieli³ swoim klientom kredytów na ³¹czn¹ kwotê 1 mln z³,
jednak¿e doœwiadczenie historyczne z podobnymi po¿yczkobiorcami na-
kazuje zak³adaæ, i¿ nie wszystkie zakontraktowane kwoty zostan¹ za-
p³acone:
– rok 0: –1000,
– rok 1: 100,
– rok 2: 100,
– rok 3: 99,
– rok 4: 97,
– rok 5: 1035.
Na podstawie powy¿szej symulacji ustalono stopê efektywn¹ na pozio-
mie 8,84%. W roku pierwszym i drugim zgodnie z przewidywaniami
zrealizowano prognozowane przep³ywy. W rezultacie nasza wycena na-
le¿noœci na koniec roku drugiego wygl¹da nastêpuj¹co:
– rok 3: 99 : 1,0884 = 91;
– rok 4: 97 : 1,0884 : 1,0884 = 81,9;
– rok 5: 1035 : 1,0884 : 1,0884 : 1,0884 = 802,8.
£¹czna wartoœæ przysz³ych przep³ywów wynosi wiêc 975,7 tys. z³. Warto
w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e na tym etapie wycena nale¿noœci w po-
przednim wariancie wynosi³a 1 mln. Kwota jest o 24,3 tys z³ ni¿sza, co
oznacza, ¿e w tym okresie rozpoznano mniej przychodu odsetkowego.
Takie rozumowanie jest jak najbardziej poprawne – model oparty o prog-
nozowane przep³ywy nakazuje rozpoznawaæ ni¿sze przychody, gdy¿
stopa efektywna jest ni¿sza.

Za³ó¿my teraz, tak jak poprzednio, ¿e w wyniku trudnoœci kredy-
tobiorców na koniec roku drugiego pojawia siê potrzeba zrewidowania
szacunków co do przep³ywów lat kolejnych [IFRS 9 Financial Instru-
ments, 2014, par. 5.5.3 i par. 5.5.15]. Nie ma powodu, ¿eby te szacunki by³y
inne od przyjêtych dla modelu w poprzednim wariancie:
– rok 3: 98,
– rok 4: 94,
– rok 5: 952.
Nale¿y do ich dyskonta u¿yæ niezmienionej stopy wynosz¹cej 8,84%,
w rezultacie otrzymamy:
– rok 3: 98 : 1,0884 = 90,1;
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– rok 4: 94 : 1,0884 : 1,0884 = 79,4;
– rok 5: 952 : 1,0884 : 1,0884 : 1,0884 = 738,4.
£¹czne przep³ywy wynosz¹ wiêc 907,9. Ponownie mamy do czynienia
z utrat¹ wartoœci, ale jej kwota wynosi jedynie 67,8 tys. z³ (975,7 – 907,9),
czyli zdecydowanie mniej ni¿ poprzednio.

Po pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wyniku zmiany podejœcia do
przep³ywów na dzieñ zawarcia kontraktu (zamiast przep³ywów zakon-
traktowanych przep³ywy prognozowane) obni¿eniu uleg³a stopa efek-
tywna. Dlaczego tak siê sta³o? Poniewa¿ po¿yczkodawca z góry zak³ada,
¿e nie odzyska wszystkich obiecanych mu kwot. Takie podejœcie mo¿emy
z pewnoœci¹ uznaæ za bardziej realistyczne a wiêc zarz¹dcze, ale cen¹,
któr¹ przychodzi nam w tym momencie zap³aciæ, jest to, ¿e w pocz¹tkow¹
wycenê zosta³y de facto wbudowane przysz³e planowane straty. Wydaje
siê, ¿e wycena zyska walor w postaci precyzyjniejszej estymacji przy-
sz³ych przep³ywów (nastawienie na przysz³oœæ), ale odby³o siê to kosztem
dotychczasowych fundamentów rachunkowoœci finansowej, które mó-
wi¹ o ksiêgowaniu tylko przesz³ych zdarzeñ. Nikt przecie¿ nie udziela
kredytów, zak³adaj¹c, ¿e nie zostan¹ sp³acone, a wiarygodnoœæ biorcy zo-
sta³a zweryfikowana na dzieñ podpisania umowy. Na ten moment nie ma
podstaw przypuszczaæ, ¿e kwoty nie zostan¹ zwrócone w pe³nej wyso-
koœci. Gdyby takie przypuszczenia mia³y uzasadnienie, to nigdy nie
udzielono by kredytu. Nie wyst¹pi³y na ten moment ¿adne przes³anki
utraty wartoœci. Trudno w zwi¹zku z tym doszukaæ siê przesz³ego zda-
rzenia. Ponadto, maj¹c z jednej strony „œwie¿y” kontrakt z wiarygodnymi
kwotami, a z drugiej trudne do weryfikacji szacunki (sk¹d bank mia³by
wiedzieæ, jaka bêdzie œci¹galnoœæ kredytów mieszkaniowych w 20 roku
finansowania), MSSF 9 stawia na szacunki. Wybór, z którym mamy tutaj
do czynienia, jest opowiedzeniem siê za prospektywnym charakterem
informacji (prognozowane przep³ywy) lub odzwierciedleniem skutków
przesz³ych zdarzeñ (zakontraktowane przep³ywy przy braku przes³anek
utraty wartoœci). MSSF 9 opowiedzia³ siê wiêc po stronie rachunkowoœci
zarz¹dczej i podejœciu nastawionemu na przysz³oœæ.

Krytycy nowego podejœcia zwracaj¹ uwagê, ¿e dano spó³kom do
dyspozycji narzêdzie do kamuflowania strat. Dlaczego na koniec roku
drugiego odpis wyniós³ 67,8 tys. z³ zamiast 117,9 tys. z³. Te same prze-
p³ywy by³y dyskontowane dwiema ró¿nymi stopami dyskonta, w przy-
padku gdy jest ona ni¿sza, to wartoœæ bie¿¹ca wychodzi wy¿sza, ponadto
oba modele ró¿ni punkt odniesienia – zamiast dokonywaæ odpisu
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od 1 mln z³ zrobiono odpis od 975,7 tys. z³. Wbudowane w model straty
staj¹ siê rzeczywiœcie sprzymierzeñcem jednostki raportuj¹cej. Trudno
jednoznacznie to skomentowaæ – z jednej strony odpis jest rzeczywiœcie
ni¿szy, ale z drugiej mo¿e bardziej prawdziwy i zarz¹dczo u¿yteczny.
3.2. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zakres stosowania modelu opartego o wartoœci
oczekiwane nie ogranicza siê jedynie do instrumentów finansowych.
Identyczn¹ logik¹ kieruje siê MSSF 15 dotycz¹cy przychodów z umów
z klientami, który od 1 stycznia 2018 roku ma zast¹piæ MSR 11 i MSR 18
w zakresie zasad rozpoznawania przychodów. Tutaj tak¿e zamiast prze-
p³ywów zakontraktowanych bêdzie trzeba kierowaæ siê przep³ywami
oczekiwanymi. Spójrzmy na nastêpuj¹cy przyk³ad.

Spó³ka sprzeda³a produkty do 100 nowych klientów o ³¹cznej war-
toœci 100 000 z³. Normalnie oczekuje siê, ¿e 2% takiej sprzeda¿y nie uda siê
zamieniæ w gotówkê, gdy¿ nie ma praktycznych mo¿liwoœci dok³ad-
niejszej weryfikacji kontrahentów przy realizowanym wolumenie obro-
tów. Po kilku miesi¹cach okaza³o siê ¿e œci¹gniêto tylko 98 500 z³.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi zasadami jednostka rozpozna
przychód w pe³nej wysokoœci (przep³ywy zakontraktowane), a nastêpnie
po up³ywie terminu wymagalnoœci (gdy wyst¹pi¹ przes³anki œwiadcz¹ce
o utracie wartoœci) dokona odpisu na nale¿noœci w¹tpliwe. Jeœli jakieœ na-
le¿noœci w¹tpliwe zostan¹ jednak odzyskane, kwota odpisu jest kory-
gowana. W rezultacie odpowiednie kwoty w rachunku wyników prezen-
tuj¹ siê nastêpuj¹co:
– przychody 100 000,
– odpisy na nale¿noœci (1500),
– wynik 98 500.

Zgodnie natomiast z modelem MSSF 15, opartym o oczekiwane prze-
p³ywy, przychód powinien zostaæ wyceniony nie w wartoœci nominalnej
wynagrodzenia, ale w kwocie, któr¹ jednostka prognozuje otrzymaæ
[IFRS 15 Revenue from contract with customers, 2014, par. 47]. Wszelkie
ró¿nice kwoty planowej i rzeczywistej stanowi¹ zysk lub stratê na wy-
cenie instrumentu finansowego (która mo¿e zarówno maleæ, jak i rosn¹æ)
[IFRS 15 Revenue from contract with customers, 2014, par. 107–108]. Wiel-
koœci te nie stanowi¹ jednak korekty przychodu. W rezultacie rachunek
wyników prezentuje siê nastêpuj¹co:
– przychody 98 000,
– wycena instrumentu finansowego 500,
– wynik 98 500.
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W obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym przep³ywem
pieniê¿nym – jednostka uzyska³a wp³ywy 98 500 z³. Wydaje siê jednak, ¿e
kwota 98 000 bardziej precyzyjnie oddaje realne korzyœci jednostki,
a w zwi¹zku z tym ma wiêksz¹ wartoœæ zarz¹dcz¹ w kontekœcie ekstra-
polacji przysz³ych trendów. Nawet jeœli przyjêlibyœmy, ¿e przychody ze
sprzeda¿y w ogóle nie zamieni³y siê jeszcze w gotówkê, to wybieraj¹c
miêdzy dwiema kwotami przychodów, wybieramy miêdzy przesz³oœci¹
(nominalna wielkoœæ sprzeda¿y, odzwierciedlenie istoty transakcji, która
ju¿ mia³a miejsce) a przysz³oœci¹, czyli oddzia³ywania tej dokonanej trans-
akcji na kolejny okres sprawozdawczy z perspektywy niezrealizowanego
jeszcze, ale oszacowanego mo¿liwie dok³adnie wp³ywu œrodków pie-
niê¿nych.
3.3. MSSF 16 „Leasing”

W styczniu 2016 roku opublikowano nowy standard dotycz¹cy lea-
singu, który od pocz¹tku 2019 roku ma zast¹piæ MSR 17 „Leasing”.
Podstawowa zmiana, któr¹ wprowadza, dotyczy prezentowania leasingu
operacyjnego u leasingobiorcy. Dotychczas nie ujmowa³ on wynajmo-
wanych aktywów ani nie prezentowa³ zakontraktowanych przysz³ych
p³atnoœci jako zobowi¹zania, a jedynie na bie¿¹co obci¹¿a³ wynik okresu
kolejn¹ rat¹ czynszu [rozporz¹dzenie Komisji, 2008, MSR 17, par. 49].
W rezultacie u¿ytkownicy sprawozdañ finansowych takich jednostek byli
pozbawieni wa¿nych informacji na temat sk³adników aktywów, z któ-
rych jednostka ma prawo czerpaæ korzyœci ekonomiczne, oraz zad³u¿enia
zwi¹zanego z nieodwo³alnymi przysz³ymi minimalnymi p³atnoœciami
leasingowymi. Rozwi¹zania przyjête przez MSSF 16 zacieraj¹ z perspek-
tywy korzystaj¹cego podzia³ na leasing operacyjny i finansowy, naka-
zuj¹c ujêcie w bilansie aktywów i zobowi¹zañ, które dotychczas by³y
poza jego zakresem [IFRS 16 Leases, 2016, par. 22]. Daje to u¿ytkownikom
mo¿liwoœæ bardziej precyzyjnego prognozowania zarówno przysz³ych
przep³ywów pieniê¿nych jednostki (korzyœci czerpane z aktywów, sp³ata
zad³u¿enia) oraz pe³niejszy obraz struktury maj¹tkowej [IFRS 16 Leases,
2016, par. 29] w po³¹czeniu z urealnionym poziomem zobowi¹zañ [IFRS
16 Leases, 2016, par. 36].
4. Prospektywny charakter danych a praktyka ksiêgowa

Warto zwróciæ uwagê na mo¿e jeszcze jedno zjawisko, które nie do-
tyczy tyle konkretnej zmiany do standardu, ale praktyki ksiêgowej. ¯y-
jemy w czasach, gdy szybkoœæ wygrywa z precyzj¹ informacji (nie zapo-
minamy jednak¿e o istotnoœci). Niecierpliwoœæ udziela siê te¿ inwestorom
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i gie³dom. Obserwujemy skracanie czasu pomiêdzy zamkniêciem okresu
sprawozdawczego a publikacj¹ danych, ponadto oczekuje siê od jedno-
stek czêstszego raportowania. Przyk³adowo podmioty notowane na
gie³dzie w Hongkongu raportuj¹ co miesi¹c do 10 dnia kolejnego mie-
si¹ca. Jak w takim razie przygotowaæ skonsolidowane sprawozdanie fi-
nansowe miêdzynarodowego koncernu, który ma setki jednostek zale¿-
nych rozsianych po ca³ym œwiecie? Recepta jest jedna – spó³ki córki
zmuszone s¹ zamykaæ ksiêgi za dany miesi¹c zanim siê on skoñczy i szyb-
ko przes³aæ te wyniki „wy¿ej” w celu ich agregowania na kolejnych
szczeblach. W tym momencie pojawia siê podstawowe pytanie dotycz¹ce
brakuj¹cych dokumentów Ÿród³owych dla transakcji, które ju¿ mia³y
miejsce, oraz ujêcia skutków transakcji za ostatnie kilka dni, które jeszcze
siê nie wydarzy³y. Jedynym sposobem wyjœcia z tej sytuacji s¹ szacunki
ksiêgowe – okreœla siê mo¿liwie precyzyjnie brakuj¹ce koszty i przy-
chody.

Warto w tym kontekœcie zwróciæ uwagê na proces uczenia siê jed-
nostki. Pierwsze szacunki mog¹ byæ pewnie wielce niedok³adne, niektóre
faktury lub zdarzenia s¹ pominiête. Jednak¿e w stosunkowo krótkim
czasie podmiot wyci¹ga wnioski z wczeœniejszych niedok³adnoœci i prog-
nozuje z o wiele wiêksz¹ precyzj¹. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e
od strony procesów zachodz¹cych w dziale ksiêgowoœci rachunkowoœæ
zarz¹dcza i finansowa integruj¹ siê w jedno. Prezentowane dane finanso-
we s¹ natomiast kombinacj¹ wielkoœci rzeczywistych i prognoz. O ile
w styczniu te proporcje dla wyniku mog¹ kszta³towaæ siê prawie po
po³owie, to w ka¿dym kolejnym udzia³ prognoz maleje na rzecz wielkoœci
rzeczywistych, gdy¿ prognozujemy tylko koñcówkê bie¿¹cego roku.
W efekcie, gdy zamykamy rok finansowy, te proporcje kszta³tuj¹ siê ju¿
11,5 do 0,5 na korzyœæ wielkoœci rzeczywistych. Je¿eli sprawozdanie
finansowe za zakoñczony ju¿ okres ma w jakikolwiek sposób pomóc przy
podejmowaniu decyzji, to musi byæ dostarczone niezw³ocznie. Mo¿e oka-
zaæ siê w przeci¹gu dekady, ¿e sprawozdania finansowe za rok bêd¹ pub-
likowane pod koniec grudnia.

Zakoñczenie
W œwietle powy¿szych rozwa¿añ zasadna wydaje siê postawiona we

wstêpie teza, ¿e rachunkowoœæ finansowa ewoluuje w celu zwiêkszenia
predyktywnych walorów informacji prezentowanych w sprawozdaniach
przygotowywanych zgodnie z MSSF. Osi¹ga siê to miêdzy innymi
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poprzez wykorzystywanie narz¹dzi zarezerwowanych dot¹d dla rachun-
kowoœci zarz¹dczej. Jak przedstawiono w pracy, MSR 2 oraz MSR 11
odwo³uj¹ siê do bud¿etów. MSSF 7 oraz MSSF 12 zwiêkszaj¹ zakres
ujawnieñ, k³ad¹c nacisk na analizê wra¿liwoœci oraz istotne pozycje poza-
bilansowe. MSSF 10 oraz MSSF 16 s¹ przyk³adem na zwiêkszanie zakresu
pozycji ujmowanych w bilansie, co pozwala urealniæ sytuacjê finansow¹
jednostki i bardziej kompleksowo ekstrapolowaæ przysz³oœæ. MSSF 15
oraz MSSF 9 nakazuj¹ kierowaæ siê planowanymi (przysz³ymi) a nie za-
kontraktowanymi (historycznymi) przep³ywami pieniê¿nymi przy wyce-
nie przychodów oraz nale¿noœci i zobowi¹zañ wed³ug zamortyzowanego
kosztu. Prezentacja i wycena pozycji w MSR 37 i MSSF 5 jest ca³kowicie
oparta o szacunki przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych. MSSF 8 nato-
miast rezygnuje z charakterystycznej dla rachunkowoœci finansowej po-
równywalnoœci danych miêdzy podmiotami na rzecz podejœcia zarz¹d-
czego odzwierciedlaj¹cego specyfikê jednostki.

Na naszych oczach zdaje siê zachodziæ unifikacja dwóch g³ównych
nurtów rachunkowoœci – finansowej i zarz¹dczej. Nie ulega w¹tpliwoœci,
i¿ jest to raczej dopiero pocz¹tek d³ugiej drogi i harmonizacja bêdzie
procesem roz³o¿onym na lata, ale sam trend dowodzi, ¿e sprawozdaw-
czoœæ finansowa ci¹gle na nowo stara siê zdefiniowaæ swoj¹ rolê i wy-
chodziæ naprzeciw oczekiwaniom u¿ytkowników informacji finansowej.
W ci¹gu kolejnych lat czekaj¹ nas z pewnoœci¹ dalsze zmiany. Opinia
autora jest taka, i¿ rachunkowoœæ jest jedna, a podzia³ na finansow¹
i zarz¹dcz¹ wynika z historii i przepisów podatkowych. Opisywane zja-
wiska zmierzaj¹ce do zwiêkszania walorów prospektywnych raportowa-
nia nale¿y oceniæ pozytywnie.
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Streszczenie
Sprawozdawczoœæ finansowa wed³ug MSSF przechodzi w ostatnich latach

okres dynamicznych zmian, których przyczyna tkwi zarówno w doœwiadcze-
niach spowodowanych kryzysem finansowym z 2008 roku, jak i niestabilnych
warunkach funkcjonowania w globalnej gospodarce. W tym kontekœcie jednym
z istotniejszych trendów jest zwiêkszenie prospektywnych walorów prezen-
towanych danych finansowych, co zwiêksza ich u¿ytecznoœæ z perspektywy
inwestorów. To zjawisko natomiast wpisuje siê w szerszy trend harmonizacji ra-
chunkowoœci finansowej i zarz¹dczej.
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S³owa kluczowe
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rz¹dcza

Forward – looking approach of IFRS reporting (Summary)
IFRS financial reporting has been undergoing dynamic changes over the last

years, which result both from 2008 financial crisis and unstable business environ-
ment in the global economy. One of the key trends in this context is the increasing
role of prospective features of financial data. This increases relevance for inves-
tors and forms a part a wider phenomenon to ensure harmonisation of financial
and management accounting.

Keywords
financial reporting, prospective, relevance, management accounting
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Instytucja prawna fundacji w kontekœcie podmiotowoœci rachunkowoœci

Wstêp
Od pocz¹tku istnienia instytucji fundacji na œwiecie niezmiernie

trudne by³o podanie jednoznacznej i uniwersalnej jej definicji. Spowo-
dowane jest to faktem, i¿ jej istota jest z³o¿ona i mo¿na j¹ rozpatrywaæ
w wielu aspektach, m.in. prawnym, spo³ecznym, organizacyjnym i go-
spodarczym [Æwierz, 1984, s. 7; Suski, 2005, s. 311]. W piœmiennictwie
nadaje siê jej nawet charakter arystokratyczny, okreœlaj¹c j¹ m.in. jako „in-
stytucjê prawn¹, która od niepamiêtnych chyba czasów cieszy siê szcze-
góln¹ estym¹ moraln¹, spo³eczn¹ i prawn¹, i to w skali globalnej” [Stecki,
1996, s. 19].

We wspó³czesnej teorii rachunkowoœci1 podmiotom niezorientowa-
nym na osi¹ganie zysku (non profit), w tym fundacjom, poœwiêca siê
znacznie mniej uwagi ni¿ podmiotom, dla których zysk jest g³ównym ce-
lem dzia³alnoœci [Nowak, 1998, s. 9]. Fundacje s¹ jednak interesuj¹cym
podmiotem rachunkowoœci, bêd¹c pod pewnymi wzglêdami podobnymi
do jednostek sektora publicznego i komercyjnego, a pod innymi mocno
siê od nich ró¿ni¹c.

Celem artyku³u jest:
– przedstawienie definicji i istoty fundacji jako instytucji prawnej,
– omówienie (z punktu widzenia teorii rachunkowoœci oraz polskiego

prawa bilansowego) kryteriów i koncepcji dotycz¹cych uznawania
fundacji za podmiot rachunkowoœci,

– przedstawienie zaistnia³ych w 2016 r. ustawowych zmian w zakresie
dotychczasowego uznawania fundacji za podmiot rachunkowoœci.

W pracy wykorzystano metodê studiów literaturowych oraz analizy
aktów prawnych.
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1 Pod pojêciem „teoria rachunkowoœci” mo¿na rozumieæ „spójny zbiór hipotetycznych,
koncepcyjnych i pragmatycznych zasad tworz¹cych ogólny zarys odniesieñ do dziedziny
przedmiotu” [A statement of a basic accounting theory, 1966, s. 1, za: Szychta, 1996, s. 55].



1. Pojêcie i istota fundacji jako instytucji prawnej
„Fundacja” stanowi termin miêdzynarodowy2 [Osmañczyk, 1974,

s. 1142], a sama instytucja fundacji posiada wielowiekow¹ tradycjê. Jej
pocz¹tków na œwiecie mo¿na dopatrywaæ siê ju¿ w staro¿ytnoœci (IV wiek
p.n.e.), zaœ na ziemiach polskich na prze³omie XII i XIII wieku n.e. [Stecki,
1996, s. 27–42; Wawrzyñski, 1997, s. 10–24; Suski, 2005, s. 293–306;
Kamiñska-Stañczak, 2009, s. 59–69].

Zarówno nauka prawa, jak i orzecznictwo s¹dowe nie wyjaœniaj¹
w sposób zadowalaj¹cy prawnej natury fundacji [Kruczalak, 1997, s. 158].
Rozbie¿noœci w jej definiowaniu dostrzec mo¿na zarówno pomiêdzy
kontynentalnym i angloamerykañskim systemem prawnym, jak równie¿
w poszczególnych krajowych systemach prawa kontynentalnego3. Mo¿na
dostrzec jednak cechê wspóln¹ pojêcia fundacji, a jest ni¹ œcis³e powi¹za-
nie maj¹tku z celami wskazanymi przez fundatorów, najczêœciej publicz-
nie u¿ytecznymi. Tê siln¹ zale¿noœæ maj¹tku i celu jako cechy fundacji
podkreœlano ju¿ w œredniowieczu, za czasów prawa rzymskiego. Przyjête
w nim rozwi¹zania dotycz¹ce konstrukcji prawnej fundacji w zakresie jej
istoty, celów, sposobu ich realizacji, organizacji, tworzenia nadzoru s¹ na-
dal obowi¹zuj¹ce we wspó³czesnym prawie fundacyjnym [Cioch, 2003,
s. 48–49].

Jedna ze starszych polskich encyklopedycznych definicji fundacji
brzmi: „Fundacya to rodzaj osób prawnych, instytucya dla pewnych
trwa³ych celów utworzona i maj¹tkiem uposa¿ona. Fundator, za³o¿yciel
Fundacyi, zobowi¹zuje siê wydaæ ze swego maj¹tku pewn¹ czêœæ na cel
wskazany przez akt Fundacyi, na rzecz wymienionej tam kategorii osób.
Zobowi¹zanie to przechodzi, nie na rzecz osób fizycznych, jeno sama
fundacya staje siê przedmiotem prawa i dziêki temu pozostaje niezale¿n¹
od woli i strat maj¹tkowych, które spotkaæ mog¹ osoby fizyczne. Powód
uzasadniaj¹cy tworzenie Fundacyi i wyznaczenie jej stanowiska uprzywi-
lejowanego w systemie prawa prywatnego, sprowadza siê do nietykal-
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2 Termin „fundacja” ma swój etymologiczny rodowód w kulturze jêzyka ³aciñskiego.
Rzeczownik fundatio oznacza³ „za³o¿enie, stworzenie, fundament, podwalinê czegoœ”
i pochodzi³ od czasownika fundare, znacz¹cego „umocniæ, za³o¿yæ fundament, budowaæ
coœ od podstaw” [Kopaliñski, 1983, s. 150].
3 Dla przyk³adu: ustawowa definicja fundacji istnieje w Austrii i Belgii, podczas gdy brak
takiej w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ prowadziæ fun-
dacje w Niemczech i Szwajcarii, zaœ mo¿liwoœci takiej nie maj¹ fundacje we Francji, Austrii
i Belgii. Do utworzenia fundacji w Belgii i Francji potrzebne jest zezwolenie rz¹du. Takiego
zezwolenia nie potrzebuj¹ fundacje w Niemczech, Szwajcarii, Austrii [Cioch, 1995,
s. 14–46; Cioch, 2005, s. 19–49].



noœci celów kulturalnych, których osi¹gniêciu ma Fundacya s³u¿yæ”
[Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana, 1899, s. 422]. Mimo up³ywu
117 lat dostrzega siê tu podobieñstwo do dzisiejszego pojmowania fun-
dacji, a dok³adnie jej elementów obowi¹zkowych, tj. osobowoœci prawnej
i posiadania maj¹tku przeznaczonego na trwa³e cele.

Krótsze ujêcie fundacji mo¿na znaleŸæ w encyklopedii Wydawni-
ctwa Gutenberga, która definiuje fundacjê jako maj¹tek ruchomy lub nie-
ruchomy przeznaczony na spe³nienie pewnego celu o charakterze spo³ecz-
nym, dobroczynnym, naukowym itp. [Wielka ilustrowana encyklopedja
powszechna, 1930, s. 159]. Jeszcze krócej wyjaœnia pojêcie fundacji Encyklo-
pedia J. Przeworskiego, wed³ug której fundacja jest maj¹tkiem przezna-
czonym na cel naukowy lub spo³eczny [Ilustrowana encyklopedia powszech-
na, 1937, s. 179]. W obu definicjach podkreœlono jednak œcis³¹ relacjê
pomiêdzy maj¹tkiem a celem ogólnie po¿ytecznym, do którego realizacji
ma s³u¿yæ.

Bardzo w¹skie znaczenie nada³o fundacji opracowanie pañstwowe
z 1935 r. W jego rozumieniu „fundacja s¹ to wieczyste darowizny, b¹dŸ
w zabezpieczonych odpowiednio kapita³ach, b¹dŸ w nieruchomoœciach
(maj¹tki ziemskie, folwarki, kamienice, ogrody) przeznaczone na cele
opieki spo³ecznej przez osoby prawne lub fizyczne bezpoœrednio lub
drog¹ zapisów testamentowych” [Polityka spo³eczna pañstwa polskiego
1918–1935, 1935, s. 303, za: Wawrzyñski, 1997, s. 6]. Takie ujêcie jest
dalekie od obecnego, bowiem opieka spo³eczna jest jednym z wielu celów,
dla których mo¿e byæ ustanowiona fundacja.

W literaturze pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e fundacja jest danin¹, jak¹
sp³aca bogacz spo³eczeñstwu za to, ¿e pozwoli³o mu siê ono wzbogaciæ
[Bratus, 1950, s. 63]. Trudno jest siê z tym zgodziæ, bowiem ustanawianiu
fundacji obok „motywu wdziêcznoœci” od zawsze towarzysz¹ te¿ inne
pobudki, mniej lub bardziej idealne, np. religijne, rodzinne, charytatyw-
ne, naukowe, gospodarcze, finansowe, a tak¿e czysto osobiste (np. uwiecz-
nienie swego nazwiska w aspekcie historycznym).

Z kolei jedna ze wspó³czesnych definicji s³ownikowych okreœla fun-
dacjê jako „instytucjê wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej, której podstaw¹
jest maj¹tek przeznaczony przez jej za³o¿yciela na cele publiczne (kultu-
ralne, naukowe, gospodarcze, charytatywne itp.)” [Praktyczny s³ownik
wspó³czesnej polszczyzny, 1997, s. 59].
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Na przestrzeni ostatniego wieku próby zdefiniowania, czym jest fun-
dacja, podjê³o siê wielu autorów4. ¯aden jednak nie stworzy³ tej jedynej,
oryginalnej definicji i choæ ró¿nie s¹ ujmowane, nie s¹ ze sob¹ sprzeczne.
Ka¿da bowiem bazuje na wspomnianej cesze wspólnej wszystkich fun-
dacji europejskich, czyli œcis³ej relacji „maj¹tek – cel”. To cel fundacji prze-
s¹dza o jej specyfice, indywidualnoœci i to¿samoœci [Cioch, Kidyba, 2007,
s. 60].

Prawn¹ definicjê fundacji, która kompleksowo zawiera wszystkie jej
elementy konstytutywne, proponuje H. Cioch, okreœlaj¹c fundacjê jako
jednostkê organizacyjn¹:
– typu zak³adowego,
– posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹,
– ustanawian¹ z inicjatywy osób fizycznych lub prawnych,
– ustanawian¹ do realizacji w sposób trwa³y i na podstawie wp³ywów

uzyskiwanych z przekazanego im maj¹tku celów u¿ytecznoœci
publicznej wskazanych w akcie fundacyjnym [Cioch, 2005, s. 28].

Z kolei H. Izdebski nie formu³uje definicji fundacji, lecz wskazuje ce-
chy tej instytucji, umo¿liwiaj¹ce skonstruowanie takiej definicji [Izdebski,
1998, s. 40]. Cechami tymi s¹ wskazane ju¿ w definicji H. Ciocha:
– cel spo³ecznie lub gospodarczo u¿yteczny,
– fundatorzy w postaci osób fizycznych lub prawnych,
– osobowoœæ prawna uzyskana z chwil¹ wpisania do Krajowego Reje-

stru S¹dowego (KRS),
a ponadto:
– nadzór organów pañstwowych nad dzia³alnoœci¹ fundacji,
– przys³uguj¹ce przywileje prawne i finansowe.

Dodatkowo powy¿sz¹ listê mo¿na poszerzyæ o:
– brak instytucji cz³onkostwa,
– dzia³anie na podstawie statutu (obok przepisów ustawy o funda-

cjach),
– obowi¹zek posiadania zarz¹du,
– mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w rozmiarach s³u-

¿¹cych realizacji celów statutowych.
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4 W celu porównania definicji fundacji prezentowanej w piœmiennictwie polskim zob.:
[Cybichowski, 1926, s. 145; Ró¿añski, 1946, s. 95; Grzybowski, 1974, s. 407; Wasilewski,
1984, s. 26–27; Cioch, 1987, s. 69–70; Brol, 1988, s. 3; Sagan, Strzêpka, 1992, s. 11–12; Stecki,
1996, s. 354; Wolter i inni, 2001, s. 224–225; Encyklopedia prawa, 2004, s. 175–176].



Zasady tworzenia i dzia³ania fundacji w Polsce reguluje obecnie usta-
wa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach [ustawa, 1984]. Fundacje mog¹
tworzyæ osoby fizyczne niezale¿nie od ich obywatelstwa i miejsca za-
mieszkania, jak te¿ osoby prawne z siedzib¹ w Polsce lub za granic¹.
Siedziba fundacji powinna znajdowaæ siê na terytorium Polski. Fundacjê
mo¿na ustanowiæ wy³¹cznie w celu realizacji zgodnych z podstawowymi
interesami Pañstwa celów spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznych,
w szczególnoœci w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki,
oœwiaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy spo³ecznej,
ochrony œrodowiska oraz opieki nad zabytkami [ustawa, 1984, art. 1].
Warto podkreœliæ, ¿e niew³aœciwe jest uto¿samianie dzia³alnoœci fundacji
jedynie z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹, dobroczynn¹ [Pluta-Olearnik, 1993,
s. 111].

Oœwiadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno byæ z³o¿one
w formie aktu notarialnego, w którym fundator powinien wskazaæ cel
fundacji oraz przeznaczone na jego realizacjê sk³adniki maj¹tkowe.
Zachowania formy aktu notarialnego nie wymaga siê, je¿eli ustanowienie
fundacji nastêpuje w testamencie. Z chwil¹ wpisania do KRS (a dok³adniej
do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej)
fundacja uzyskuje osobowoœæ prawn¹.

Ka¿da fundacja dzia³a równie¿ w oparciu o swoje „prawo wewnêtrz-
ne”, którym jest jej statut ustalony przez fundatora. Okreœla on: nazwê
fundacji, jej siedzibê i maj¹tek, cele, zasady, formy i zakres dzia³alnoœci
fundacji, sk³ad i organizacjê zarz¹du, który kieruje dzia³alnoœci¹ fundacji
oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz, sposób powo³ywania oraz obowi¹zki
i uprawnienia tego organu i jego cz³onków. Statut powinien zawieraæ
równie¿ inne postanowienia, zw³aszcza dotycz¹ce prowadzenia przez
fundacjê dzia³alnoœci gospodarczej, dopuszczalnoœci i warunków jej po-
³¹czenia z inn¹ fundacj¹, zmiany celu lub statutu, a tak¿e przewidywaæ
tworzenie obok zarz¹du innych organów fundacji.

Fundacje zagraniczne, maj¹ce siedzibê za granic¹, mog¹ tworzyæ
w Polsce swoje przedstawicielstwa, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
ministra w³aœciwego ze wzglêdu na zakres swego dzia³ania oraz cele
utworzenia przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo ma obowi¹zek prze-
strzegania przepisów prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce i nie mo¿e nara¿aæ
na szkodê bezpieczeñstwa lub innego wa¿nego interesu Pañstwa.
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2. Klasyfikacja rodzajowa fundacji
Cechy fundacji jako instytucji prawnej pozwalaj¹ na dokonanie kla-

syfikacji rodzajowej fundacji wed³ug wielu kryteriów. Zbiorcze zestawie-
nie najczêœciej wymienianych w literaturze przedmiotu przedstawiono
w tablicy 1. Warto wspomnieæ, ¿e European Foundation Centre (EFC)
zidentyfikowa³o a¿ 18 typów fundacji dzia³aj¹cych na terenie Europy
[Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie, 2009, s. 10].

Tablica 1. Typologia fundacji

Kryterium
klasyfikacyjne Typy fundacji

Tryb tworzenia – fundacje prawa prywatnego
– fundacje prawa publicznego

Posiadanie
osobowoœci
prawnej

– fundacje samodzielne (niezale¿ne, autonomiczne,
w³aœciwe, samoistne)

– fundacje niesamodzielne (zale¿ne, nieautonomiczne,
niew³aœciwe, niesamoistne)

Prowadzenie
dzia³alnoœci
gospodarczej

– fundacje nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej
(niegospodarcze, non profit)

– fundacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(gospodarcze, not for profit)

Cele – fundacje ustanowione dla realizacji celów spo³ecznie
u¿ytecznych

– fundacje ustanowione dla realizacji celów gospodarczo
u¿ytecznych

– fundacje zwyk³e
– fundacje szczególne

Cele lub podmiot
ustanawiaj¹cy

– fundacje œwieckie
– fundacje koœcielne (wyznaniowe), w tym parafialne

– fundacje korporacyjne
– fundacje niekorporacyjne

Cele i kr¹g
destynatariuszy

– fundacje u¿ytecznoœci publicznej (publiczne,
publicznoprawne, o idealnych celach, dobra
publicznego)

– fundacje u¿ytecznoœci prywatnej (prywatne,
prywatnoprawne), w tym rodzinne

Maj¹tek – fundacje kapita³owe (fundacje-maj¹tki), w tym
stypendialne

– fundacje zak³adowe (fundacje-zak³ady)

– fundacje trwa³e (typu ordynacyjnego)
– fundacje krótkotrwa³e (tzw. ¿ebracze)
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Kryterium
klasyfikacyjne Typy fundacji

Sposób u¿ywania
maj¹tku

– fundacje u¿ytkowe
– fundacje dochodowe

Posiadanie
statusu OPP

– fundacje posiadaj¹ce status OPP
– fundacje nieposiadaj¹ce statusu OPP

Siedziba – fundacje krajowe
– fundacje zagraniczne (w Polsce w postaci

przedstawicielstw)

Zasiêg dzia³ania – fundacje lokalne
– fundacje regionalne
– fundacje ogólnokrajowe
– fundacje miêdzynarodowe

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ literaturowych.

Tryb tworzenia fundacji dzieli je na fundacje prawa prywatnego
(tworzone w drodze prywatnoprawnych oœwiadczeñ woli fundatorów)
i fundacje prawa publicznego5 (powo³ywane w drodze ustaw lub aktów
administracyjnych przez organy pañstwowe lub koœcielne). Wed³ug pol-
skiego prawa fundacyjnego nie ma obecnie mo¿liwoœci tworzenia fun-
dacji z inicjatywy Pañstwa (ze œrodków publicznych).

W przymiot osobowoœci prawnej wyposa¿one s¹ fundacje samo-
dzielne i takich dotycz¹ obecne regulacje prawa fundacyjnego krajów
europejskich, w tym Polski. Dlatego te¿ L. Stecki [1996, s. 365] uwa¿a taki
podzia³ fundacji za maj¹cy swoje uzasadnienie historyczne, lecz
abstrakcyjny w dzisiejszych czasach. Ich przeciwieñstwem s¹ fundacje
niesamodzielne, niemog¹ce uczestniczyæ w obrocie cywilnoprawnym. S¹
co prawda odrêbnymi masami maj¹tkowymi, ale na skutek odpowied-
niego polecenia przechodz¹ na w³asnoœæ zarz¹dcy (np. stowarzyszenia,
uczelni, banku) w celu realizacji okreœlonego celu (np. stypendia, na-
grody).

Pod wzglêdem faktu prowadzenia lub nie dzia³alnoœci gospodarczej
(zarobkowej) mo¿na wyró¿niæ fundacje gospodarcze (not for profit) i fun-
dacje niegospodarcze (non profit). Fundacje niegospodarcze nie mog¹
prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej, ze wzglêdu na zakaz lub brak ta-
kich postanowieñ w statucie. Fundacje gospodarcze musz¹ zaœ wszelkie
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5 Najbardziej znane fundacje prawa publicznego w Polsce to: Zak³ad Narodowy im.
Ossoliñskich (ustawa z 1995 r.), Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (ustawa z 1997 r.),
Zak³ady Kórnickie (ustawa z 2001 r.).



dochody z dzia³alnoœci gospodarczej przeznaczyæ na cele statutowe.
W Polsce ich tworzenie mo¿liwe jest od 1985 roku. Stanowi¹ „konglome-
rat tradycyjnej organizacji gospodarczej z tradycyjn¹ czyst¹ fundacj¹”
[Cioch, 2005, s. 42].

Kryterium celu jest najbardziej z³o¿one. Polska ustawa o fundacjach
wskazuje na mo¿liwoœæ tworzenia fundacji w celach spo³ecznie lub go-
spodarczo u¿ytecznych. Podzia³ ten jest istotny g³ównie z punktu widze-
nia prawa podatkowego. Do fundacji zwyk³ych zalicza siê te o celach
typowych, czêsto spotykanych, np. opieka i pomoc spo³eczna, ochrona
zdrowia, oœwiata i wychowanie. Fundacje szczególne to np. fundacje
spo³ecznego zabezpieczenia pracobiorców.

Podzia³ na fundacje œwieckie i koœcielne mo¿e odbywaæ siê wed³ug
dwóch kryteriów: celu i podmiotu ustanawiaj¹cego. Bior¹c pod uwagê
cel, fundacje koœcielne (w œcis³ym tego s³owa znaczeniu) to te, które
ustanowione zosta³y przez dowolny podmiot w celach typowo religij-
nych, koœcielnych lub organizacyjnych zwi¹zanych z Koœcio³em. Cele te
nie mieszcz¹ siê jednak w kanonie celów wymienianych w ustawie o fun-
dacjach w Polsce. Analizuj¹c z kolei charakter podmiotu ustanawiaj¹cego
fundacjê, mo¿na równie¿ mówiæ o fundacjach koœcielnych (tworzonych –
nawet dla œwieckich celów – z inicjatywy organizacji Koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych) i fundacjach œwieckich (tworzonych przez pozosta³e
podmioty, w tym osoby prywatne)6.

Kryterium podmiotu ustanawiaj¹cego fundacjê pozwala tak¿e na
podzia³ fundacji na korporacyjne i niekorporacyjne. Fundacje korpora-
cyjne zak³adane s¹ przez przedsiêbiorstwa (firmy) „z chêci oddzielenia
dzia³alnoœci spo³ecznej i biznesowej przedsiêbiorstwa, potrzeby ustruktu-
ryzowania i profesjonalizacji dzia³añ filantropijnych, czêsto tak¿e ma
znaczenie indywidualna wra¿liwoœæ spo³eczna osób zarz¹dzaj¹cych lub
w³aœcicieli firmy. Utworzenie fundacji bywa te¿ konsekwencj¹ przyjêtej
przez firmê strategii CSR7 czy wynika z jej kultury organizacyjnej” [Pêkac-
ka, 2012, s. 10].
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6 Do polskich fundacji koœcielnych w tym znaczeniu odnosz¹ siê przepisy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7 Pojêcie CSR (Corporate Social Responsibility), czyli spo³ecznej odpowiedzialnoœci przed-
siêbiorstw (biznesu) jest ró¿nie definiowane w literaturze przedmiotu. Mo¿na traktowaæ je
jako „koncepcjê, opart¹ na najwy¿szych standardach etycznych, dziêki której przed-
siêbiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie i œwiadomie uwzglêdniaj¹ inte-
resy spo³eczne i ochronê œrodowiska, a tak¿e relacje z ró¿nymi grupami interesariuszy:
spo³eczeñstwa jako ca³oœci, a tak¿e jego wyodrêbnionych grup – w³aœcicieli, klientów, pra-
cowników, inwestorów, dostawców, akcjonariuszy, banków i innych partnerów bizne-



Cel powi¹zany z krêgiem destynatariuszy pozwala wyodrêbniæ fun-
dacje publiczne (s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb ogó³u spo³eczeñstwa, bli-
¿ej nieokreœlonej liczby osób) i niedopuszczalne w polskim prawie funda-
cje prywatne (tworzone w interesie konkretnej osoby czy grupy osób, np.
rodziny).

Kryterium maj¹tku wyodrêbnia fundacje kapita³owe i zak³adowe.
Pierwszy typ fundacji realizuje swoje cele dziêki dochodowi wypraco-
wanemu przez odpowiednio ulokowany kapita³ (œrodki pieniê¿ne wnie-
sione przez fundatora), który praktycznie nie ulega uszczupleniu. Maj¹t-
kiem fundacji typu zak³adowego zaœ s¹ rzeczy ruchome i nieruchome
oraz prawa osobiste (np. z najmu). Prowadz¹ szpitale, domy opieki,
hospicja i innego rodzaju zak³ady u¿ytecznoœci publicznej.

Je¿eli zaœ chodzi o sposób u¿ywania maj¹tku, mo¿na mówiæ o funda-
cjach u¿ytkowych (których fundusz za³o¿ycielski jest bezpoœrednio u¿yt-
kowany, jak np. w bibliotekach i muzeach fundacyjnych) i fundacjach
dochodowych (gdzie na realizacjê celów statutowych przeznaczany jest
dochód z maj¹tku fundacyjnego).

W sytuacji kiedy maj¹tek fundacji stanowi¹cy podstawê do jej utwo-
rzenia nie ulega uszczupleniu, mo¿na mówiæ o fundacjach trwa³ych. Z ko-
lei krótkotrwa³oœæ fundacji najczêœciej wynika z faktu, i¿ jedynym Ÿród-
³em ich dochodu jest ofiarnoœæ publiczna (osób indywidualnych, firm,
instytucji) w postaci zbiórek czy imprez charytatywnych.

Bior¹c pod uwagê kryterium terytorialne, wyró¿niæ mo¿na w Polsce
fundacje krajowe (ustanowione i posiadaj¹ce siedzibê w Polsce) i zagra-
niczne (ustanowione w innym kraju i tam posiadaj¹ce siedzibê, ale bêd¹ce
jej reprezentantami w Polsce), dzia³aj¹ce jako przedstawicielstwa i wyma-
gaj¹ce stosownego zezwolenia. Podzia³ fundacji ze wzglêdu na zasiêg
dzia³ania nie wymaga szerszego wyjaœnienia8.

3. Fundacja jako podmiot rachunkowoœci
Zdaniem J. Turyny „zdefiniowanie podmiotu rachunkowoœci jest

kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia jej funkcjonowania na
poziomie organizacji” [Turyna, 2003, s. 65]. Podmiotowoœæ bowiem
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sowych” [Labocha, s. 2]. CSR to zatem „ruch przypisuj¹cy przedsiêbiorstwom konkretn¹
odpowiedzialnoœæ z tytu³u spo³ecznych konsekwencji prowadzonej przez nie dzia³al-
noœci” [Gierusz, Martyniuk, 2009, s. 125].
8 Historyczne dziœ ju¿ znaczenie maj¹ inne podzia³y fundacji, np. na szlacheckie i nie-
szlacheckie, czy te¿ na lokalne, dzielnicowe, ogólnopañstwowe (odpowiedniki dzisiej-
szego podzia³u fundacji wed³ug zasiêgu dzia³ania).



wyodrêbnia organizacjê spoœród otoczenia oraz formu³uje jej prawa i obo-
wi¹zki sprawozdawcze. Jednak¿e uznanie (b¹dŸ nieuznanie) fundacji za
podmiot rachunkowoœci zale¿y od przejêtego kryterium:
– rachunkowego (wynikaj¹cego z koncepcji rachunkowoœci) oraz
– ustawowego (wynikaj¹cego z ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o ra-

chunkowoœci).
W teorii rachunkowoœci mo¿na wskazaæ dwa wiod¹ce podejœcia do

definiowania podmiotu rachunkowoœci. Pierwsze podejœcie nastawione
jest na rodzaj aktywnoœci ekonomicznej, drugie zaœ na u¿ytkownika spra-
wozdañ finansowych. Zgodnie z podejœciem nastawionym na rodzaj
aktywnoœci ekonomicznej definicja podmiotu rachunkowoœci okreœla ob-
szar jej zainteresowania okreœlonymi podmiotami gospodaruj¹cymi i ich
dzia³aniami. Podejœcie to polega zatem na okreœleniu jednostki prowa-
dz¹cej dzia³alnoœæ ekonomiczn¹, sprawuj¹cej kontrolê nad swymi zaso-
bami oraz odpowiedzialnej za zaci¹ganie i wype³nianie swych zobowi¹-
zañ [Hendriksen, Van Breda, 2002, s. 164]. Z kolei zgodnie z podejœciem
nastawionym na u¿ytkownika definiowanie podmiotu rachunkowoœci
polega na zidentyfikowaniu obszaru bêd¹cego przedmiotem zaintereso-
wañ poszczególnych osób, grup i instytucji [Hendriksen, Van Breda, 2002,
s. 164]. Podejœcie to wp³ywa na zakres i sposób prezentowania informacji
w sprawozdaniu finansowym podmiotu.

Bior¹c pod uwagê oba podejœcia, uznanie fundacji za podmiot ra-
chunkowoœci jest rzecz¹ oczywist¹. Jest ona bowiem samodzieln¹ jedno-
stk¹ gospodaruj¹c¹ oraz podmiotem sprawozdawczym. Jednak jej dzia-
³alnoœæ nie jest determinowana osi¹ganiem zysku, tak jak ma to miejsce
w przedsiêbiorstwach komercyjnych. Zasadniczym celem fundacji nie
jest bowiem pomna¿anie kapita³u w ramach konkurencji rynkowej, lecz
realizacja celów publicznych, spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznych.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele teorii podmiotu gospodar-
czego, które rzutuj¹ na podmiotowoœæ rachunkowoœci oraz na sprawo-
zdawczoœæ finansow¹ jednostki gospodaruj¹cej. Do najbardziej popular-
nych nale¿y zaliczyæ teoriê w³asnoœciow¹, podmiotow¹, funduszow¹
i teoriê przedsiêbiorstwa9.

W teorii w³asnoœciowej istnieje osobista relacja miêdzy w³asnoœci¹
a zarz¹dzaniem podmiotem gospodarczym, tym samym uto¿samia siê
podmiot rachunkowoœci z jego w³aœcicielem. Teoria ta zatem nie mo¿e
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9 Teoriê w³asnoœciow¹ (najstarsz¹) i podmiotow¹ uwzglêdniaj¹ miêdzynarodowe Ÿród³a
standaryzacji rachunkowoœci [Turyna, 2003, s. 67–69; Kabalski, 2009, s. 65–67].



byæ zastosowana w odniesieniu do fundacji10, bowiem w myœl tej kon-
cepcji aktywa nale¿¹ do w³aœciciela podmiotu, zobowi¹zania stanowi¹
jego obowi¹zki (d³ugi), przychody i koszty kszta³tuj¹ wartoœæ podmiotu
dla jego w³aœciciela, zaœ sprawozdanie finansowe podmiotu ma zaspokoiæ
potrzeby informacyjne w³aœciciela, który jest g³ównym odbiorc¹ tego
sprawozdania [Turyna, 2003, s. 66].

Teoria podmiotowa z kolei nie identyfikuje za³o¿ycieli i w³aœcicieli
z podmiotem rachunkowoœci, którym jest samodzielna jednostka go-
spodarcza z zazwyczaj wyodrêbnion¹ osobowoœci¹ prawn¹, przynosz¹ca
korzyœci jedynie w³aœcicielom kapita³ów. W myœl tej koncepcji aktywa
stanowi¹ w³asnoœæ podmiotu a nie w³aœcicieli, którzy maj¹ jedynie ro-
szczenia (prawa) do tych aktywów. Zobowi¹zania zaœ stanowi¹ obo-
wi¹zki podmiotu, a nie w³aœcicieli [Turyna, 2003, s. 66–67]. Teoria ta tak¿e
nie ma zastosowania w odniesieniu do fundacji, bowiem jej za³o¿yciele
i dostarczyciele kapita³u nie maj¹ praw do jej zasobów maj¹tkowych
i korzyœci ekonomicznych z nich p³yn¹cych11.

Podobieñstwo do teorii podmiotowej wykazuje teoria przedsiêbior-
stwa, jednak traktuje ona podmiot rachunkowoœci szerzej, jako odrêbny
byt ekonomiczny, dzia³aj¹cy w celu przynoszenia korzyœci nie tylko w³aœ-
cicielom kapita³ów, ale tak¿e innym zainteresowanym grupom, np. kie-
rownictwu, pracownikom, klientom, kredytodawcom, agendom rz¹do-
wym, czyni¹c z nich wszystkich odbiorców sprawozdania finansowego
podmiotu [Turyna, 2003, s. 66–67]. Koncepcja ta uwzglêdnia zatem tzw.
aspekt spo³eczny dzia³alnoœci podmiotu12.

W odniesieniu do fundacji (i organizacji non profit w ogóle) naj-
bardziej u¿yteczn¹ teori¹ jest teoria funduszowa, bowiem odrzuca za³o-
¿enia teorii w³asnoœciowej (uto¿samianie podmiotu z w³aœcicielem) i pod-
miotowej (postrzeganie podmiotu jako sztucznej jednostki ekonomicznej,
zwykle wyposa¿onej w przymiot osobowoœci prawnej). Teoria ta traktuje
podmiot rachunkowoœci jako jednostkê operacyjn¹ (fundusz) utworzony
w celu realizowania konkretnych dzia³añ. W myœl koncepcji funduszowej:
– aktywa reprezentuj¹ spodziewane œwiadczenia dla jednostki (fun-

duszu),
– zobowi¹zania to ograniczenia i obowi¹zki dotykaj¹ce aktywów jed-

nostki (funduszu),
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10 Teoria w³asnoœci ma najlepsze zastosowanie w jednoosobowych formach w³asnoœci.
11 Teoria podmiotu ma najlepsze zastosowanie w formach korporacyjnych, np.
w spó³kach kapita³owych.
12 Teoria przedsiêbiorstwa ma najlepsze zastosowanie w formach korporacyjnych, które
uwzglêdniaj¹ w swej dzia³alnoœci potrzeby otoczenia zewnêtrznego i wewnêtrznego.



– kapita³y reprezentuj¹ ograniczenia prawne, umowne, zarz¹dcze, fi-
nansowe lub maj¹tkowe,

– przeznaczenie zysków wi¹¿e siê z ograniczeniami narzuconymi przez
organy decyzyjne lub nadzorcze,

– sprawozdanie finansowe stanowi wykaz Ÿróde³ pochodzenia i kierun-
ków wykorzystania powsta³ych funduszy,

– zysku nie uznaje siê za g³ówn¹ pozycjê sprawozdania finansowego,
przedstawia siê za to dok³adniejszy opis przeznaczenia i dzia³ania
jednostki (funduszu),

– celem sprawozdania finansowego jest informowanie w sposób obiek-
tywny o dzia³aniach jednostki (funduszu) [Hendriksen, Van Breda,
2002, s. 766].

Zdaniem E. Nowaka warunkiem uznania jednostki gospodaruj¹cej
za podmiot rachunkowoœci jest jej maj¹tkowe wyodrêbnienie w sposób
formalnoprawny lub umowny [Nowak, 2007, s. 13]. W przypadku fun-
dacji ma miejsce formalnoprawne wyodrêbnienie przekazanego przez
fundatora maj¹tku pocz¹tkowego (w szczególnoœci w postaci œrodków
pieniê¿nych, papierów wartoœciowych oraz oddanych fundacji na w³as-
noœæ rzeczy ruchomych i nieruchomoœci), a nastêpnie pozyskiwanego
z ró¿norodnych Ÿróde³ w toku prowadzonej dzia³alnoœci. Maj¹tek ten
w powi¹zaniu z celem jego przeznaczenia stanowi o istocie fundacji.

Tak wiêc zgodnie z przedstawionymi koncepcjami w zakresie defi-
niowania podmiotów rachunkowoœci nale¿y do nich zaliczyæ tak¿e fun-
dacje. Bior¹c jednak pod uwagê wy³¹cznie kryterium ustawowe, to
podmiotami rachunkowoœci okreœla siê wy³¹cznie jednostki prowadz¹ce
rachunkowoœæ w oparciu o ustawê o rachunkowoœci. Na obecny kszta³t
systemu rachunkowoœci fundacji w Polsce wp³ywaj¹ zapisy nastêpu-
j¹cych trzech aktów prawnych:
– ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, z silnie zaakcento-

wan¹ koncepcj¹ podmiotowoœci [ustawa, 1994],
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

i o wolontariacie [ustawa, 2003],
– rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w spra-

wie obowi¹zku badania sprawozdañ finansowych organizacji po¿yt-
ku publicznego [rozporz¹dzenie, 2004].

System rachunkowoœci fundacji powinien obejmowaæ [ustawa, 1994,
art. 4 ust. 3]:
– przyjête zasady (politykê) rachunkowoœci,
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– prowadzenie, na podstawie dowodów ksiêgowych, ksi¹g rachunko-
wych, ujmuj¹cych zapisy zdarzeñ w porz¹dku chronologicznym i sys-
tematycznym,

– okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog¹ inwentaryzacji rzeczy-
wistego stanu aktywów i pasywów,

– wycenê aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
– sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych,
– gromadzenie i przechowywanie dowodów ksiêgowych oraz pozo-

sta³ej dokumentacji przewidzianej w ustawie,
– poddanie badaniu, sk³adanie do w³aœciwego rejestru s¹dowego, udo-

stêpnianie i og³aszanie sprawozdañ finansowych w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ cech¹ konstytutywn¹ fundacji czyni¹c¹
z niej podmiot rachunkowoœci jest osobowoœæ prawna, uzyskiwana
z chwil¹ wpisania fundacji do KRS [ustawa, 1994, art. 2 ust. 1 pkt 1]. Wa¿-
ne jest przy tym, aby fundacja posiada³a w Polsce swoj¹ siedzibê (nawet
jeœli jej zarz¹d znajduje siê za granic¹) lub biuro zarz¹du (nawet jeœli
siedziba jest poza granicami Polski) [Jaruga, Martyniuk, 2009, s. 101–102].

Warto wspomnieæ, ¿e obowi¹zek prowadzenia rachunkowoœci maj¹
tak¿e – niezale¿nie od faktu posiadania lub nieposiadania osobowoœci
prawnej – jednostki, którym przyznano z bud¿etu pañstwa, bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego lub funduszów celowych dotacje lub
subwencje na realizacjê zadañ zleconych, od pocz¹tku roku obrotowego,
w którym dotacje lub subwencje zosta³y im przyznane [ustawa, 1994,
art. 2 ust. 1 pkt 7].

Zgodnie z prawem fundacje mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji ich celów statutowych [ustawa,
1984, art. 5 ust. 5]. Podlegaj¹ wówczas tym samym zjawiskom prawnym
i ekonomicznym, jakim podlegaj¹ przedsiêbiorstwa biznesowe. Zobo-
wi¹zane s¹ tym samym przestrzegaæ przepisy ustawy o rachunkowoœci
w ca³ej jej rozci¹g³oœci. W zwi¹zku z rozwijaniem siê obecnie w Polsce idei
ekonomii spo³ecznej i przedsiêbiorczoœci spo³ecznej oraz coraz wiêksz¹
chêci¹ fundacji do uniezale¿nienia siê od zewnêtrznych Ÿróde³ finan-
sowania mo¿na spodziewaæ siê w kolejnych latach wzrostu aktywnoœci
fundacji w sferze dzia³añ biznesowych.

Obok ustawy o rachunkowoœci na przes³anki warunkuj¹ce koniecz-
noœæ posiadania przez fundacjê systemu rachunkowoœci, dostosowanego
do specyfiki jej dzia³alnoœci, wskazuj¹ równie¿ zapisy innych aktów
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prawnych. I tak np. od fundacji prowadz¹cych w rozumieniu ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie:
– nieodp³atn¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
– odp³atn¹ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego lub
– dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
wymaga siê rachunkowego wyodrêbnienia tych form dzia³alnoœci w stop-
niu umo¿liwiaj¹cym okreœlenie przychodów, kosztów i wyników ka¿dej
z tych dzia³alnoœci (tak¿e w przypadku organizacyjnego wyodrêbnienia
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego), z zastrze¿eniem przepisów o rachun-
kowoœci [ustawa, 2003, art. 10]. Dodatkowo od fundacji posiadaj¹cych sta-
tus „organizacji po¿ytku publicznego” (OPP) wymaga siê stosowania
przepisów o rachunkowoœci w zakresie sporz¹dzania, badania i og³asza-
nia sprawozdañ finansowych [ustawa, 2003, art. 23].

Ponadto, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, fundacje bêd¹ce
wykonawcami zadañ publicznych i otrzymuj¹ce na ich realizacjê dotacje
(granty) ze œrodków publicznych, maj¹ obowi¹zek prowadzenia wy-
odrêbnionej ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych z dotacji oraz
wydatków dokonywanych z tych œrodków [ustawa, 2009, art. 152].

Z kolei fundacje realizuj¹ce projekty dofinansowane z publicznych
œrodków zagranicznych, w tym unijnych, maj¹ obowi¹zek utrzymywania
odrêbnego systemu ksiêgowego albo odpowiedniego kodu ksiêgowego
dla wszystkich transakcji zwi¹zanych z dotowanym projektem. Wynika
to z Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. usta-
nawiaj¹cego przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu
Spójnoœci i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1260/1999 [rozporz¹-
dzenie, 2006, art. 60 lit. d].

Ponadto ka¿da fundacja – jako osoba prawna – podlega uregulowa-
niom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, staj¹c siê zgod-
nie z podatnikiem zobowi¹zanym do prowadzenia ewidencji rachun-
kowej, w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie wysokoœci dochodu (straty),
podstawy opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku za rok podat-
kowy, a tak¿e do uwzglêdnienia w ewidencji œrodków trwa³ych oraz war-
toœci niematerialnych i prawnych informacji niezbêdnych do obliczenia
wysokoœci odpisów amortyzacyjnych [ustawa, 1992, art. 9 ust. 1].
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4. Zmiany w zakresie uznawania fundacji za podmiot
rachunkowoœci (wed³ug kryterium ustawowego)

Do koñca 2015 r. wszystkie fundacje w Polsce, ze wzglêdu na swoj¹
formê organizacyjno-prawn¹ i posiadanie osobowoœci prawnej, mia³y
obowi¹zek prowadzenia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dzania sprawo-
zdañ finansowych. Tym samym, zgodnie z kryterium ustawowym,
wszystkie fundacje bez wyj¹tku uznawane by³y za podmiot rachunkowo-
œci niezale¿nie od jakichkolwiek czynników, takich jak wielkoœæ fundacji,
wysokoœæ jej rocznych przychodów, liczba zatrudnionych osób, zasiêg
i skala dzia³ania, fakt posiadania lub nieposiadania statusu OPP, czy te¿
fakt prowadzenia lub nieprowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wszyst-
kie fundacje bez wyj¹tku zobligowane by³y do posiadania systemu ra-
chunkowoœci w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci.

Na obecny kszta³t systemu rachunkowoœci fundacji oraz na uznawa-
nie (lub nieuznawanie) fundacji za podmiot rachunkowoœci wp³ynê³y
w ostatnich latach niew¹tpliwie dwie nowelizacje ustawy o rachunkowo-
œci. Pierwsza nowelizacja wesz³a w ¿ycie w dniu 5 wrzeœnia 2014 r.,
wprowadzaj¹c i definiuj¹c jednostkê mikro. Od tego momentu fundacje
spe³niaj¹ce kryteria kwalifikuj¹ce je do tego typu jednostek mog¹ spo-
rz¹dzaæ uproszczone sprawozdania finansowe, wed³ug wzorów za-
mieszczonych w za³¹czniku nr 4 do ustawy. Wraz z wejœciem w ¿ycie
nowelizacji ustawy o rachunkowoœci, uchylone zosta³o rozporz¹dzenie
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowoœci dla niektórych jednostek nie bêd¹cych spó³kami
handlowymi, nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej (wskazuj¹ce
m.in. mo¿liwoœæ stosowania uproszczeñ w zakresie prowadzenia rachun-
kowoœci przez fundacje niegospodarcze, a tak¿e okreœlaj¹ce wzór bilansu,
rachunku wyników oraz zawartoœæ informacji dodatkowej).

Druga nowelizacja wesz³a w ¿ycie w dniu 23 wrzeœnia 2015 r., wpro-
wadzaj¹c i definiuj¹c z kolei jednostkê ma³¹. Od tego momentu fundacje
spe³niaj¹ce kryteria kwalifikuj¹ce je do tego typu jednostek mog¹ spo-
rz¹dzaæ uproszczone sprawozdania finansowe, wed³ug wzorów zamiesz-
czonych w za³¹czniku nr 5 do ustawy. Dodatkowo, w dniu 1 stycznia
2016 r. wszed³ w ¿ycie art. 2 ust. 5 ustawy, który umo¿liwia niektórym
fundacjom przejœcie na uproszczon¹ ewidencjê przychodów i kosztów, na
zasadach i warunkach okreœlonych w art. 10a ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego. Tym samym pierwszy raz od czasu obowi¹zywania
ustawy o rachunkowoœci (tj. od 1 stycznia 1995 r.) wy³¹czono niektóre
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fundacje spod rz¹dów tej ustawy. W zwi¹zku z powy¿szym z pocz¹tkiem
2016 r. nast¹pi³a istotna zmiana w zakresie uznawania fundacji za pod-
mioty rachunkowoœci (tablica 2).

Tablica 2. Typologia fundacji w kontekœcie podmiotowoœci rachunkowoœci
(wed³ug kryterium ustawowego)

Fundacje stanowi¹ce podmiot rachunkowoœci

1. Fundacje prowadz¹ce rachunkowoœæ zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowoœci:
Wszystkie fundacje niezale¿nie od jakichkolwiek charakterystyk
finansowych i niefinansowych

2. Fundacje prowadz¹ce rachunkowoœæ z uwzglêdnieniem uproszczeñ
wymagaj¹cych zgody organu zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe:

a) fundacje jako
jednostki mikro

– fundacje nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej
– fundacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jeœli

w roku obrotowym, za który sporz¹dzaj¹ sprawozdanie
finansowe, oraz w roku poprzednim nie przekroczy³y co
najmniej dwóch z nastêpuj¹cych wielkoœci:
• 1,5 mln z³ – w przypadku sumy aktywów bilansu na

koniec roku,
• 3 mln z³ – w przypadku rocznych przychodów netto ze

sprzeda¿y towarów i produktów,
• 10 osób – w przypadku œredniorocznego zatrudnienia

w przeliczeniu na pe³ne etaty.

b) fundacje jako
jednostki ma³e

– fundacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jeœli
w roku obrotowym, za który sporz¹dzaj¹ sprawozdanie
finansowe, oraz w roku poprzednim nie przekroczy³y co
najmniej dwóch z nastêpuj¹cych wielkoœci:
• 17 mln z³ – w przypadku sumy aktywów bilansu na

koniec roku,
• 34 mln z³ – w przypadku rocznych przychodów netto

ze sprzeda¿y towarów i produktów,
• 50 osób – w przypadku œredniorocznego zatrudnienia

w przeliczeniu na pe³ne etaty.

Fundacje niestanowi¹ce podmiotu rachunkowoœci

Fundacje prowadz¹ce uproszczon¹ ewidencjê przychodów i kosztów,
wymagaj¹c¹ zgody organu zatwierdzaj¹cego.
Fundacje nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i nieposiadaj¹ce statusu
OPP, które w roku poprzedzaj¹cym rok wyboru prowadzenia uproszczonej
ewidencji osi¹gnê³y przychody (okreœlone w art. 10a ust. 1 pkt 4 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego) w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
100 tys. z³.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ustawy o rachunkowoœci.
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Zwolnienie fundacji z obowi¹zku prowadzenia ksi¹g rachunkowych
i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych mo¿e dotyczyæ tych fundacji,
które:
– dzia³aj¹ w sferze zadañ publicznych okreœlonych w art. 4 ust. 1 ustawy

o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
– nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu przepisów

o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej13,
– nie posiadaj¹ statusu OPP14,
– osi¹gaj¹ przychody wy³¹cznie z: dzia³alnoœci nieodp³atnej po¿ytku

publicznego z tytu³u sk³adek cz³onkowskich, darowizn, zapisów,
spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodz¹cych z ofiarnoœci
publicznej; z dzia³alnoœci odp³atnej po¿ytku publicznego z tytu³u
sprzeda¿y towarów i us³ug; z tytu³u sprzeda¿y, najmu lub dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych; z tytu³u odsetek od œrodków pieniê¿nych
na rachunkach bankowych lub rachunkach w spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych, prowadzonych w zwi¹zku z wyko-
nywan¹ dzia³alnoœci¹, w tym tak¿e odsetek od lokat terminowych
oraz innych form oszczêdzania, przechowywania lub inwestowania,
tworzonych na tych rachunkach,

– w roku poprzedzaj¹cym rok wyboru prowadzenia uproszczonej
ewidencji osi¹gnê³y przychody (wy³¹cznie z ww. tytu³ów) w wyso-
koœci nieprzekraczaj¹cej 100 tys. z³15.

Sposób prowadzenia przez fundacje uproszczonej ewidencji przy-
chodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna ta ewidencja odpowia-
daæ, okreœla rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
przez niektóre organizacje pozarz¹dowe oraz stowarzyszenia jednostek
samorz¹du terytorialnego [rozporz¹dzenie, 2015]. Przejœcie fundacji
z tzw. pe³nej ksiêgowoœci na zastêpuj¹c¹ j¹ uproszczon¹ ewidencjê przy-
chodów i kosztów wymaga jednak¿e zgody statutowego organu zatwier-
dzaj¹cego w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci. Zazwyczaj orga-
nem tym jest rada fundatorów. I chocia¿ na potrzeby uproszczonej
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ewidencji fundacje stosuj¹ elementy systemu rachunkowoœci, to – bior¹c
pod uwagê kryterium ustawowe – nie uwa¿a siê ich za podmioty rachun-
kowoœci. Podobnie jak nie uwa¿a siê za nie podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych ewidencjê zdarzeñ gospodarczych jedynie dla celów po-
datkowych (w formie podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów czy
te¿ uproszczonej ewidencji dla celów ustalenia zrycza³towanego podatku
dochodowego). Podmioty te nie podlegaj¹ bowiem rz¹dom ustawy o ra-
chunkowoœci, a jedynie stosuj¹ formy ewidencji wynikaj¹ce z odrêbnych
przepisów, a tak¿e z utartych zwyczajów i tradycji ksiêgowej. Do grona
tego typu podmiotów do³¹czy³y w 2016 r. tak¿e organizacje pozarz¹do-
we, w tym fundacje. Tê uproszczon¹ ewidencjê przychodów i kosztów
maj¹ bowiem obowi¹zek prowadziæ nie dla celów bilansowych, a wy³¹cz-
nie w celu okreœlenia zobowi¹zania podatkowego w podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Zakoñczenie
Instytucja fundacji charakteryzuje siê wyj¹tkowo d³ug¹ i interesuj¹c¹

histori¹, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. I paradoksalnie, pomimo tak
bogatej historii, albo z tej w³aœnie przyczyny, do dzisiejszego dnia w Pol-
sce, jak i w wielu innych (odgrywaj¹cych znacz¹c¹ rolê w dziejach prawo-
dawstwa) krajach Europy i w USA brakuje legalnego (ustawowego) okreœ-
lenia pojêcia fundacji. Polska ustawa o fundacjach tak¿e nie podaje definicji
fundacji, choæ wskazuje cechy konstytutywne tej instytucji prawnej.

Zgodnie z koncepcj¹ rachunkowoœci fundacjê nale¿y uznaæ za pod-
miot rachunkowoœci. Jest ona bowiem jednostk¹ gospodaruj¹c¹, podmio-
tem sprawozdawczym i ma miejsce formalnoprawne wyodrêbnienie jej
maj¹tku. Z kolei wed³ug kryterium ustawowego najwa¿niejsz¹ cech¹ czy-
ni¹c¹ z fundacji podmiot rachunkowoœci jest jej osobowoœæ prawna, uzys-
kiwana z chwil¹ wpisania fundacji do KRS. Przez 21 lat obowi¹zywania
ustawy o rachunkowoœci (tj. od 1995 r. do 2015 r.) wszystkie fundacje
w Polsce stanowi³y podmiot rachunkowoœci. Jednak¿e w wyniku nowe-
lizacji ustawy o rachunkowoœci w 2015 r. zasz³a w tej kwestii istotna
zmiana. Od 2016 r. znaczna czêœæ fundacji w Polsce mo¿e skorzystaæ ze
zwolnienia z obowi¹zku prowadzenia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dza-
nia rocznych sprawozdañ finansowych. Przechodz¹c na uproszczon¹
ewidencjê przychodów i kosztów dla celów podatkowych (a nie bilanso-
wych), przestaj¹ pozostawaæ pod rz¹dami ustawy o rachunkowoœci,
a w konsekwencji stanowiæ podmiot rachunkowoœci.
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Streszczenie
Fundacje s¹ jedn¹ z podstawowych i zarazem najpopularniejszych form

organizacyjno-prawnych sektora pozarz¹dowego w Polsce. S¹ to organizacje,
które nie d¹¿¹ do zdobycia w³adzy czy osi¹gania zysków, lecz do realizacji celów
spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej. Wspó³czesna teoria rachunkowoœci poœwiêca pod-
miotom non profit znacznie mniej uwagi ni¿ podmiotom komercyjnym, dla któ-
rych zysk jest g³ównym celem dzia³alnoœci. A stanowi¹ one interesuj¹cy podmiot
rachunkowoœci i niezmiernie ciekawy obiekt badañ nie tylko w obszarze rachun-
kowoœci, ale tak¿e w dziedzinie prawa, organizacji i zarz¹dzania.

W artykule dokonano przegl¹du definicji i pojêæ zwi¹zanych z istot¹
fundacji jako instytucji prawnej, a tak¿e klasyfikacji rodzajowej fundacji, bior¹c
pod uwagê ró¿norodne kryteria. Przeprowadzono równie¿ rozwa¿ania nad isto-
t¹ fundacji w kontekœcie podmiotowoœci rachunkowoœci, wskazuj¹c konstytuty-
wne cechy fundacji, czyni¹ce z niej podmiot rachunkowoœci.

Omówiono ponadto obowi¹zuj¹ce od 2016 r. zmiany w zakresie uznawania
fundacji za podmioty rachunkowoœci. Przedstawiono warunki uprawniaj¹ce fun-
dacje do rezygnacji z prowadzenia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dzania rocznych
sprawozdañ finansowych na rzecz prowadzenia uproszczonej ewidencji przy-
chodów i kosztów dla celów podatkowych.

S³owa kluczowe
fundacja, rachunkowoœæ, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
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The legal institution of a foundation in the context of accounting
subjectivity (Summary)

Foundations are one of the basic and, at the same time, the most popular or-
ganizational-legal forms of the non-governmental sector in Poland. They are or-
ganizations which do not seek to gain power or profit, but they strive for achieve-
ment of socially or economically useful targets that are in line with the
fundamental interests of the Republic of Poland. Contemporary accounting the-
ory devotes much less attention to the non-profit entities than to the commercial
ones, for which profit is the main purpose of activity. They constitute a compel-
ling accounting subject and an extremely interesting object of study, not only in
the area of accounting, but also in the fields of law, organization and manage-
ment.

The article reviews the definitions and the concepts related to the essence of
a foundation as a legal institution, as well as its generic classification, taking vari-
ous criteria into account. Reflections on the essence of a foundation, in the context
of accounting subjectivity, have been discussed, indicating the constitutive fea-
tures of a foundation, which make it the subject of accounting.

Additionally, the changes effective since 2016, involving recognition of
foundations as accounting entities, are also discussed. The conditions entitling
foundations to resigning from bookkeeping and from preparation of yearly finan-
cial reports, in favor of conducting simplified accounting of revenues and ex-
penses for tax purposes, have been presented as well.

Keywords
foundation, accounting, simplified accounting of revenues and expenses
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Kultura, jêzyk, t³umaczenie: wybrane problemy…

Wstêp
Od Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej

(MSSF) oczekuje siê przede wszystkim zwiêkszenia porównywalnoœci
informacji generowanej przez system rachunkowoœci. MSSF maj¹ byæ
miêdzynarodowym jêzykiem biznesu, jêzykiem uniwersalnym, dziêki
czemu zrozumia³ym w ró¿nych czêœciach œwiata. Je¿eli zatem ksiêgowi
pochodz¹cy z ró¿nych krêgów kulturowych inaczej rozumiej¹ opisywane
w tym jêzyku koncepcje czy zasady, a tak¿e wyra¿enia, których ten jêzyk
u¿ywa, to inaczej zinterpretuj¹ oni sens przekazu niesionego przez treœæ
poszczególnych standardów. Dodatkowo MSSF w swojej istocie pozwala-
j¹ na elastycznoœæ interpretacji. Czêsto daj¹ bowiem jednostkom mo¿li-
woœæ przyjêcia podejœcia odpowiedniego do zaistnia³ych okolicznoœci,
wymagaj¹c tym samym od ksiêgowych zastosowania profesjonalnego
os¹du. Os¹dy te maj¹ subiektywny charakter, a sposób ich przeprowa-
dzenia zale¿y od szeregu czynników, które determinuj¹ percepcjê i po-
stawê osoby, która ich dokonuje.

Jednym z takich czynników jest niew¹tpliwie kultura. Pomimo bo-
wiem teoretycznie uniwersalnego charakteru koncepcji i zasad rachunko-
woœci sposób ich interpretacji przez ksiêgowych pochodz¹cych z ró¿nych
czêœci œwiata przyjmuje indywidualny kszta³t, typowy dla wartoœci kultu-
rowych podzielanych przez dane spo³eczeñstwo. Sposób myœlenia
(w konsekwencji interpretacji) ksiêgowych determinuje równie¿ – stano-
wi¹cy nieod³¹czny element kultury – jêzyk, którym siê oni pos³uguj¹.
Z racji, ¿e MSSF publikowane s¹ w wielu ró¿nych jêzykach, to stopieñ,
w którym interpretacja standardów ró¿ni siê miêdzy jêzykami, na które
zosta³y one przet³umaczone, ogranicza porównywalnoœæ sporz¹dzanych
na ich podstawie sprawozdañ finansowych. Nie bez znaczenia dla proce-
su interpretacji standardów pozostaje równie¿ proces ich przek³adu
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z jêzyka angielskiego, bêd¹cego oryginalnym jêzykiem MSSF, na jêzyki
poszczególnych krajów, gdzie standardy te znajduj¹ zastosowanie. Klu-
czowa jest jakoœæ takiego przek³adu, która powinna zapewniæ interpreta-
cjê najbardziej zbli¿on¹ do wynikaj¹cej z oryginalnej wersji jêzykowej.
Zrozumienie zatem, jakie problemy mog¹ wynikaæ z interpretacji stan-
dardów w ujêciu miêdzynarodowym, jest niezwykle istotne dla procesu
harmonizacji rachunkowoœci.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, celem niniejszego artyku³u jest naœwiet-
lenie – na podstawie studiów literaturowych – problemów zwi¹zanych
z jednolit¹ interpretacj¹ Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdaw-
czoœci Finansowej wynikaj¹cych z odzia³ywania takich czynników, jak
kultura, jêzyk i t³umaczenie. Ze wzglêdu na ograniczone ramy tego opra-
cowania ograniczono siê do omówienia problemów wynikaj¹cych wy-
³¹cznie z interpretacji tekstu standardów w ujêciu semantycznym. Arty-
ku³ nie odnosi siê do kwestii zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji
dotycz¹cych zastosowania konkretnych rozwi¹zañ przyjêtych w MSSF.

W pierwszej jego czêœci wyjaœniono rolê interpretacji w stosowaniu
MSSF w sposób jednolity. Nastêpnie opisano mo¿liwy wp³yw kultury
i jêzyka na wystêpowanie rozbie¿noœci interpretacyjnych. W ostatniej czê-
œci wskazano trudnoœci wynikaj¹ce z koniecznoœci przek³adu MSSF na
inne jêzyki z punktu widzenia ich skutków dla jednolitej interpretacji tre-
œci standardów.

Artyku³ stanowi czêœæ projektu sfinansowanego ze œrodków Naro-
dowego Centrum Nauki, na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/
HS4/03012.

1. Rola interpretacji w stosowaniu Miêdzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej

Interpretacja zgodnie z definicj¹ zawart¹ w s³owniku jêzyka pol-
skiego [S³ownik jêzyka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl] polega na przy-
pisywaniu czemuœ jakiegoœ znaczenia oraz wydobywaniu i wyjaœnianiu
sensu czegoœ. Jak pisze A. Bielska Brodziak [2009, s. 15]: „wiele razy
przemierzamy j¹ niepostrze¿enie, bez uœwiadamiania sobie wszystkich
operacji myœlowych, towarzysz¹cych procesowi rozumienia. Innymi razy
przemierzamy d³ugie i krête œcie¿ki, dokonuj¹c wyborów, którym towa-
rzyszy niepewnoœæ i nurtuj¹ce pytanie o ich prawid³owoœæ”.

Interpretacja stosownych regulacji stanowi – razem z doborem odpo-
wiednich procedur pomiaru i prezentowania informacji sprawozdaw-
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czych – nieod³¹czny element procesu kwantyfikacji w rachunkowoœci
[Silska-Gembka, 2013, s. 198–199]. Jest zatem swoist¹ drog¹ wiod¹c¹
ksiêgowego od tekstu prawnego do rzeczywistego zastosowania zawar-
tych w nim przepisów. Na pocz¹tku tej drogi ksiêgowy dokonuje inter-
pretacji samej treœci ustaw, rozporz¹dzeñ czy standardów rachunkowo-
œci. Nastêpnie staje przed koniecznoœci¹ analizy faktów i okolicznoœci
pozwalaj¹cych na ujêcie, wycenê i prezentacjê danego sk³adnika w spra-
wozdaniu finansowym, aby ostatecznie móc – odpowiednie w danych
warunkach – procedury zastosowaæ (rysunek 1).

Rysunek 1. Interpretacja MSSF a ich jednolite stosowanie

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Jak wskazano na rysunku 1, sposób interpretacji determinuj¹ takie
czynniki, jak kultura, z której pochodzi interpretator, czyli np. ksiêgowy
czy bieg³y rewident, jêzyk (zarówno ten, którym siê pos³uguje, jak i ten,
w którym napisano tekst wymagaj¹cy interpretacji) oraz jakoœæ t³uma-
czenia z jêzyka angielskiego na jêzyk przek³adu. Odpowiadaj¹ one za
wystêpowanie ewentualnych ró¿nic w interpretacji MSSF, które skutkuj¹
niejednolitoœci¹ w stosowaniu tych samych przepisów, ograniczaj¹c tym
samym porównywalnoœæ sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych na
podstawie identycznych regulacji.
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Fakt, ¿e Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej
oparte s¹ na tzw. generalnych zasadach (principle-based) [Jaruga i inni,
2006, s. 76] oraz ¿e odwo³uj¹ siê do koniecznoœci zastosowania przez
ksiêgowych profesjonalnego os¹du (professional judgment)1 stwarza prob-
lemy na gruncie ich interpretacji. Subiektywnego os¹du – jak wskazuje
P. Kabalski [2012, s. 83] – wymaga interpretacja tzw. nieostrych okreœleñ
wystêpuj¹cych w MSSF, do których zalicza on m.in. nastêpuj¹ce s³owa:
– „g³ówne” (major) przyjête w MSR 16 w odniesieniu do czêœci za-

miennych,
– „nieznacz¹ca czêœæ” (insignificant portion) wystêpuj¹ca w MSR 40

w odniesieniu do nieruchomoœci,
– „przewa¿aj¹ca czêœæ” (major part) u¿yta w MSR 17 w stosunku do

okresu u¿ytecznoœci ekonomicznej,
– „znacz¹cy czas” (substantial period of time) w MSR 23.

Subiektywny os¹d niezbêdny jest równie¿ do interpretacji wszech-
obecnych w MSSF tzw. s³ownych okreœleñ prawdopodobieñstwa (verbal
probability expressions), tj. np. „prawdopodobny” (probable), znikomy (remo-
te), „wystarczaj¹ca pewnoœæ” (reasonable assurance). Okreœlenia te wyzna-
czaj¹ granicê skutkuj¹c¹ obowi¹zkiem rozpoznania m.in.: przychodów
(np. MSR 11 par. 23, MSR 18 par. 22), strat (np. MSR 11 par. 36), rezerw
(MSR 37 par. 14), aktywów (np. MSR 12 par. 24 i par. 36; MSR 16 par. 7,
MSR 38 par. 57), dotacji (MSR 20 par. 7), aktywów i zobowi¹zañ warun-
kowych czy obowi¹zkiem ujêcia odpisu z tytu³u utraty wartoœci aktywów
(MSR 36 par. 12). Przyk³adowo, wed³ug MSR 18 par. 22 „przychody ujmu-
je siê tylko wtedy, je¿eli uzyskanie przez jednostkê korzyœci ekonomicz-
nych, zwi¹zanych z przeprowadzon¹ transakcj¹, jest prawdopodobne”
[MSSF, 2014, s. 795].

Okreœlenia te odnosz¹ siê zatem do zagadnieñ, które mog¹ mieæ
istotny wp³yw na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finan-
sowym. Tymczasem, jak wskazuje G. Chesley [1986, s. 196], potoczne
s³owa, jak „prawdopodobny”, powoduj¹ znaczne ró¿nice w interpretacji,
st¹d nie powinny byæ wykorzystywane do komunikowania niepewnoœci,
szczególnie w sytuacjach wra¿liwych na niedok³adn¹ interpretacjê. Rów-
nie¿ wyniki wielu badañ w obszarze rachunkowoœci potwierdzaj¹, ¿e
ksiêgowi nie interpretuj¹ i nie stosuj¹ tych okreœleñ w ten sam sposób
[Chesley, Wier, 1985, s. 38–41; Jiambalvo, Wilner, 1985, s. 1–11; Chesley,
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1986, s. 179–199; Harrison, Tomassini, s. 642–648, 1989; Amer i inni, 1994,
s. 126–136; Davidson, Chrisman, 1993, s. 1–16; Amer i inni, 1995, s. 25–39;
Laswad, Mak, 1997, s. 16–23; Simon, 2002, s. 601–629; Doupnik, Richter,
2003, s. 15–35; Doupnik, Richter, 2004, s. 1–20; Doupnik, Riccio, 2006,
s. 237–261; Teixeira, Silva, 2009, s. 057–073; Salleh i inni, 2011a, s. 67–79;
Salleh i inni, 2011b, s. 56–69; Chand i inni, 2012, s. 153–182; Hu i inni, 2013,
s. 51–77]2. Badania te koncentruj¹ siê na ustaleniu, z jakim stopniem
prawdopodobieñstwa – wyra¿onym najczêœciej przy u¿yciu skali 0–100%
– respondenci uto¿samiaj¹ poszczególne zwroty. Istotnie ró¿ne wyniki
przypisywane tym s³owom pozwalaj¹ bowiem na wyci¹gniêcie wniosku,
¿e s¹ one inaczej interpretowane przez dan¹ grupê badawcz¹.

Nie mo¿na pomin¹æ równie¿ wp³ywu, jaki maj¹ podejmowane
w tym zakresie decyzje na pozycje sprawozdania finansowego. I tak ksiê-
gowy, który poda ni¿sze prawdopodobieñstwo, zwiêksza liczbê transak-
cji lub zdarzeñ, które bêd¹ skutkowa³y np. rozpoznaniem przychodów
czy ujawnieniem w informacji dodatkowej zobowi¹zania warunkowego
w stosunku do ksiêgowego, dla którego prawdopodobieñstwo to jest
wy¿sze. Osoba, która uto¿samia dane okreœlenie z wy¿szym stopniem
prawdopodobieñstwa, póŸniej bowiem wyka¿e skutki danej transakcji.
Je¿eli zatem ksiêgowy kojarzy takie okreœlenie z ni¿szym prawdopodo-
bieñstwem, a odnosi siê ono do operacji, których ujêcie powoduje:
– zwiêkszenie wyniku finansowego – to znaczy, ¿e ujmie on szybciej

transakcje skutkuj¹ce jego wzrostem, czyli wynik finansowy takiego
podmiotu mo¿e byæ wy¿szy nawet przy identycznych danych wyj-
œciowych dla dwóch jednostek;

– zmniejszenie wyniku finansowego – to znaczy, ¿e ujawni on wiêcej
transakcji powoduj¹cych stratê, czyli wynik finansowy takiego pod-
miotu mo¿e byæ ni¿szy;

– dokonanie ujawnieñ w informacji dodatkowej – to oznacza szerszy
zakres ujawnieñ w tej czêœci sprawozdania finansowego.

Obserwowane ró¿nice w interpretacji mog¹ wynikaæ z faktu, ¿e
okreœlenia te s¹ ma³o precyzyjne oraz ¿e ka¿dy inaczej rozumie ich zna-
czenie (szczególnie osoby pochodz¹ce z ró¿nych kultur). Tym bardziej
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mówi¹cy ró¿nymi jêzykami mog¹ siê ró¿niæ w znaczeniu, które przypisu-
j¹ danemu s³owu. W zwi¹zku z tym stopieñ rozbie¿noœci interpretacyj-
nych mo¿e siê zaostrzyæ, je¿eli dane okreœlenie musi zostaæ przet³uma-
czone na inne jêzyki, z czym mamy obecnie do czynienia w obliczu
stosowania Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finan-
sowej.

2. Kultura i jêzyk jako przyczyny rozbie¿noœci interpretacyjnych
Interpretacja treœci standardów przez ksiêgowych pochodz¹cych

z ró¿nych krajów mo¿e byæ inna, szczególnie gdy s¹ one nie doœæ jedno-
znaczne i precyzyjne i wymagaj¹ zastosowania subiektywnego os¹du.
Preferowane przez nich odmienne wartoœci kulturowe wp³ywaj¹ na ich
sk³onnoœæ do konserwatyzmu i poufnoœci3, które to z kolei stanowi¹ te ce-
chy rachunkowoœci, na które kultura narodowa wywiera bezpoœredni
wp³yw [Tsakumis i inni, 2009, s. 35]. Sk³onnoœæ do konserwatyzmu – prze-
ciwnie do sk³onnoœci do optymizmu – poci¹ga za sob¹ ostro¿n¹ wycenê
maj¹tku i kapita³u, uwzglêdniaj¹c¹ wszelkie mo¿liwe ryzyko i straty, oraz
tworzenie rezerw na du¿¹ skalê. Jest to skutek obawy przed ryzykiem
i s³u¿y jego ograniczeniu. Z kolei sk³onnoœæ do poufnoœci – przeciwnie do
jawnoœci – wi¹¿e siê z du¿ym poziomem dyskrecji i ograniczeniem w ujaw-
nianiu informacji. Jak podaje S. Silska-Gembka [2013, s. 200]: „tendencja
do uznawania wy¿szoœci regu³y ostro¿noœci i kosztu historycznego nad
wspó³miernoœci¹ i wartoœci¹ godziw¹ to konsekwencja m.in. d¹¿enia do
utrzymywania pewnego porz¹dku charakterystycznego dla danego krê-
gu kulturowego”. Konserwatyzm wraz z poufnoœci¹ odgrywaj¹ zatem
niezamierzon¹ rolê w procesie interpretacji standardów rachunkowoœci.

Wed³ug teorii Belkaouiego [1990, za Evans, 2004, s. 221] procesy
formowania s¹dów w rachunkowoœci opieraj¹ siê na funkcjach poznaw-
czych, a procesy poznawcze na schematach myœlowych, na które wywie-
raj¹ wp³yw m.in. czynniki kulturowe i jêzykowe. Zdaniem G. N. Wrighta
i L. D. Philipsa [1980, s. 239] kultura wp³ywa równie¿ na proces poznaw-
czy zaanga¿owany w okreœlanie i rozumienie prawdopodobieñstwa. Jak
wskazuj¹ wyniki przeprowadzonych przez nich badañ, Brytyjczycy po-
trafi¹ w sposób bardziej precyzyjny od Azjatów okreœlaæ (zarówno s³ow-
nie, jak i numerycznie) prawdopodobieñstwo w obliczu niepewnoœci.
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3 Konserwatyzm i poufnoœæ stanowi¹ wraz z profesjonalizmem i elastycznoœci¹ cztery ce-
chy kulturowe odnosz¹ce siê do rachunkowoœci, które zosta³y zdefiniowane w 1988 roku
przez S. J. Gray’a [1988, s. 8].



Numeryczne prawdopodobieñstwo podane przez Azjatów by³o bowiem
bardziej ekstremalne i mniej realne ani¿eli wskazane przez Brytyjczyków.

Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e interpretacjê u¿ywanych w ra-
chunkowoœci czysto technicznych terminów uwa¿a siê za mniej zale¿n¹
od wp³ywów kulturowych, ani¿eli okreœleñ, które maj¹ bardziej ogólne
znaczenie [Huerta i inni, 2013, s. 4]. Tymczasem w treœci MSSF, jak
zaznaczono wczeœniej, obok terminów czysto rachunkowych znajduj¹ siê
równie¿ potoczne okreœlenia prawdopodobieñstwa i ka¿de z nich wyma-
ga interpretacji. Jak wskazuj¹ przeprowadzone badania [Doupnik, Rich-
ter, 2003, s. 15–35; Doupnik, Richter, 2004, s. 1–20; Doupnik, Riccio, 2006,
s. 237–261; Teixeira, Silva, 2009, s. 057–073; Salleh i inni, 2011b, s. 56–69;
Chand i inni, 2012, s. 153–182; Hu i inni, 2013, s. 51–77], kultura jest
czynnikiem istotnie determinuj¹cym sposób ich interpretacji.

Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e nieod³¹cznym elementem kultury danego
kraju jest jego jêzyk, który zgodnie z hipotez¹ Sapira i Whorfa determinu-
je sposób myœlenia pos³uguj¹cych siê nim osób. Wed³ug tej hipotezy jêzyk
nie jest narzêdziem do wyra¿ania myœli, lecz narzêdziem, który je
kszta³tuje. Jêzyk s³u¿y bowiem do odzwierciedlenia œwiata, determinuje
myœlenie o œwiecie, st¹d osoby mówi¹ce ró¿nymi jêzykami charakte-
ryzuj¹ odmienne sposoby myœlenia [Key, Kempton, s. 65–66]4. Zdaniem
L. Evans [2004, s. 239] mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e interpretacja koncepcji ra-
chunkowoœci przez ksiêgowych pos³uguj¹cych siê innymi jêzykami rów-
nie¿ mo¿e byæ inna.

Ponadto interpretacja osób dwukulturowych5 bêdzie uzale¿niona od
jêzyka, którym siê w danym momencie pos³uguj¹. Potwierdza to badanie
przeprowadzone przez E. Huerta i inni [2016, s. 1–12] na grupie miesz-
kaj¹cych w USA dwujêzycznych Meksykanów, którzy interpretowali
pochodz¹ce z MSSF s³owne okreœlenia prawdopodobieñstwa podobnie
do zamieszkuj¹cych w Meksyku Meksykanów, w sytuacji gdy czytali
treœæ standardu w jêzyku hiszpañskim. Z kolei gdy te same okreœlenia
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4 Za przyk³ad potwierdzaj¹cy silny zwi¹zek kultury z jêzykiem mog¹ pos³u¿yæ Eskimosi,
którzy – maj¹c nieustanny kontakt ze œniegiem – posiadaj¹ w swoim jêzyku znacznie
wiêcej nazw œniegu ani¿eli ludzie pochodz¹cy z innych krêgów kulturowych [Crystal,
1987, za Evans, 2004, s. 223].
5 Dwukulturowy, czyli posiadaj¹cy wartoœci, normy, informacje, doœwiadczenia i umie-
jêtnoœci dwóch grup kulturowych lub etnicznych. Zdarza siê to w ró¿nych okolicznoœciach
(np. gdy rodzice pochodz¹ z dwóch grup etnicznych lub kulturowych, gdy osoba wzrasta
w rodzinie nale¿¹cej do jednej grupy kulturowej, a uczy siê lub pracuje w spo³ecznoœci na-
le¿¹cej do innej grupy etnicznej lub kulturowej) [Encyklopedia psychologii, http://line-
med.pl].



przedstawiono im w jêzyku angielskim, to ich odpowiedzi by³y podobne
do udzielonych przez Amerykanów.

Z kolei badanie przeprowadzone w Kanadzie przez R. A. Davidsona
i H. H. Chrismana [1993, s. 1–16] na anglo- i francuskojêzycznych studen-
tach rachunkowoœci ujawni³o, ¿e œrednie prawdopodobieñstwo przypisy-
wane przez osoby anglojêzyczne poszczególnym angielskim okreœleniom
niepewnoœci u¿ytym w MSR i ich francuskim odpowiednikom – podlega-
j¹cym interpretacji przez studentów pos³uguj¹cych siê jêzykiem francu-
skim – nie by³o takie samo. Ich badanie nie pozwoli³o jednak na stwier-
dzenie, czy ró¿nice te to wynik t³umaczenia z angielskiego na francuski,
czy te¿ innego rozumienia istoty poszczególnych s³ów przez osoby mó-
wi¹ce innymi jêzykami. Równie¿ T. Doupnik i M. Richter [2003, s. 15]
dowodz¹ istnienia ró¿nic w interpretacji tych okreœleñ przez niemiecko-
jêzycznych i anglojêzycznych ksiêgowych, twierdz¹c ¿e mog¹ byæ one
skutkiem wp³ywu czynnika okreœlanego przez nich mianem kultura –
jêzyk (language culture effect) b¹dŸ problemów z t³umaczeniem wynika-
j¹cych z braku w jêzyku niemieckim ekwiwalentów jêzykowych.

3. T³umaczenie MSSF a ich jednolita interpretacja
W³aœciwe przet³umaczenie6 treœci standardów z jêzyka angielskiego

na jêzyki poszczególnych krajów, w których regulacje te znajduj¹ zastoso-
wanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich póŸniejszej interpre-
tacji. Szczególnie – co podkreœlaj¹ A. Hellman i inni [2010, s. 3] – dotyczy
to zwrotów, które wymagaj¹ zastosowania przez ksiêgowych profesjo-
nalnego os¹du. Bior¹c pod uwagê inny zakres znaczeniowy wyrazów
w ró¿nych jêzykach7 oraz fakt, ¿e „wyrazy w jednym jêzyku rzadko s¹
pe³nymi ekwiwalentami wyrazów w innym jêzyku” [Dzier¿anowska,
1990, s. 90], w niektórych przypadkach przet³umaczenie angielskich
zwrotów u¿ywanych w MSSF jest niemo¿liwe bez zniekszta³cenia ich
sensu [Tsakumis i inni, 2009, s. 36]. W obliczu stosowania standardów
opartych na zasadach (principles-based standards), do jakich nale¿¹ MSSF,
które – w przeciwieñstwie do tych opartych na regu³ach (rules-based) –
charakteryzuje niewielki zakres szczegó³owych wytycznych i dodatkowo
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6 Wiêcej na temat problemów zwi¹zanych z przek³adem specjalistycznym tekstów doty-
cz¹cych m.in. dziedziny prawa pisz¹ K³os i inni [2007, s. 80–99].
7 Mo¿e on byæ zarówno wê¿szy jak i szerszy, czego czêstym podawanym w literaturze
przyk³adem jest wyraz owca (sheep), oznaczaj¹cy w jêzyku angielskim wy³¹cznie zwierzê,
w przeciwieñstwie do jego francuskiego odpowiednika (mouton) oznaczaj¹cego zarówno
zwierzê, jak i jego miêso [Joseph, 1988, za Evans, 2004, s. 224].



elastycznoœæ interpretacyjna, ich w³aœciwe przet³umaczenie stanowi au-
tentyczne wyzwanie [Baskerville, Evans, 2011, s. 54]. Tym samym s³uszne
wydaj¹ siê byæ obawy Ch. Nobsa [2006, s. 237], ¿e ró¿ne przek³ady
standardów mog¹ prowadziæ do odmiennych praktyk rachunkowych.

Znaczenie niektórych zasad rachunkowoœci przyjêtych w oryginal-
nym tekœcie standardów mo¿e byæ bowiem inne w jêzyku docelowym
przek³adu. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wywodz¹ca siê z Wielkiej Brytanii
zasada true and fair view, która zosta³a przet³umaczona na jêzyki wszyst-
kich pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i nie tylko. Jednak zdaniem
L. Evans [2004, s. 212] ¿aden z tych przek³adów nie wydaje siê byæ
stuprocentowym odpowiednikiem tego przyjêtego w oryginale. Podob-
nie zasada ostro¿noœci, czyli angielskie prudence znane w Niemczech jako
Vorsicht, które by³y traktowane za równowa¿ne w Czwartej Dyrektywie
Unii Europejskiej, ale stosowane i interpretowane w Niemczech i w Wiel-
kiej Brytanii w ró¿ny sposób [Evans, 2004, s. 212].

Równie¿ badania innych autorów dowodz¹ istnienia wielu trudnoœci
wynikaj¹cych z przek³adu treœci MSSF na inne jêzyki. A. Hellman i inni
[2010, s. 12–14], badaj¹c jakoœæ przek³adu MSSF na jêzyk niemiecki, zna-
leŸli powa¿ne b³êdy w t³umaczeniu, które ich zdaniem utrudniaj¹ jedno-
lite zastosowanie standardów. Istnienie takich b³êdów w niemieckim
przek³adzie MSSF zauwa¿a równie¿ R. J. Niehus [2005, za Hellman i inni,
2010, s. 113], który wskazuje m.in., ¿e przyjête w MSR 24 par. 9 s³owo
„lub”, czyli angielskie or przet³umaczono jako und, czyli „i”. Tym samym
niemieckie t³umaczenie zawê¿a zakres stosowania przyjêty w oryginale.
Z kolei C. Istrate [2015, s. 308] zaleca poprawê t³umaczenia rumuñskiej
wersji standardów w przypadku 16 s³ów, formu³ i sentencji.

Natomiast P. Kabalski [2012, s. 158–160] opisuje „kilka przyk³adów
trudnoœci, nieœcis³oœci i b³êdów maj¹cych swe Ÿród³o w wieloznacznoœci
wyrazów” w odniesieniu do polskiej wersji jêzykowej standardów. I tak
za przyk³ad wieloznacznoœci podaje m.in. s³owo leasing, którego zakres
znaczeniowy w jêzyku polskim jest wê¿szy ani¿eli w angielskim. Angiel-
ski lease to nie tylko leasing sensu stricto, co sugeruje polski przek³ad, ale
równie¿ umowy typu najem, dzier¿awa itp. St¹d zatytu³owanie MSR 17
„Leasing, najem i dzier¿awa” lub „Dzier¿awa, najem i podobne umowy”
uwa¿a za bardziej ekwiwalentne.

Problemów z ekwiwalencj¹ przek³adu dostarcza równie¿ okreœlenie
„wartoœæ godziwa”, co do którego Autor wyra¿a w¹tpliwoœæ, aby rozu-
mienie tego terminu przez Polaka odpowiada³o dok³adnie temu, które
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towarzyszy osobie anglojêzycznej w odniesieniu do fair value. O ile osoba
anglojêzyczna uto¿samia to pojêcie z rynkiem, to ju¿ interpretacja pol-
skiego odpowiednika tego terminu – przywo³uj¹ca na myœl prawdziwoœæ,
sprawiedliwoœæ czy uczciwoœæ – odbiega od orygina³u8.

Warto równie¿ wspomnieæ o b³êdach terminologicznych w polskim
t³umaczeniu, czego przyk³adem jest s³owo „ponadnormatywne” (u¿yte
zamiast s³owa „nienormalne”) dla angielskiego abnormal w odniesieniu
do kosztów w MSR 2 „Zapasy”. Tymczasem miêdzy kosztem „normal-
nym” a „normatywnym” wystêpuje istotna ró¿nica9, st¹d pope³niony
w tym przypadku b³¹d powoduje zmianê znaczenia orygina³u [Kabalski,
2012, s. 159].

Wielu autorów upatruje Ÿróde³ trudnoœci w przek³adzie MSSF
w u¿ywaniu w nich okreœleñ odnosz¹cych siê do prawdopodobieñstwa
i niepewnoœci. R. Baskerville i L. Evans [2011, s. 37] uznaj¹ je za jeden
z piêciu potencjalnych obszarów trudnoœci w t³umaczeniu standardów.
E. Huerta i inni [2013, s. 4] uwa¿aj¹ tego typu okreœlenia10 z racji ich
niejednoznacznoœci za stwarzaj¹ce wiêcej trudnoœci w ich przek³adzie,
w porównaniu do terminów, których znaczenie ogranicza siê wy³¹cznie
do rachunkowoœci. Wyniki przeprowadzonego przez nich badania wska-
zuj¹ bowiem, ¿e wœród ksiêgowych istnia³a mniejsza zgoda co do sposobu
t³umaczenia angielskich zwrotów maj¹cych bardziej ogólny charakter,
ani¿eli co do sposobu t³umaczenia s³ów charakterystycznych dla rachun-
kowoœci, które to zdaniem cytowanych Autorów mog¹ byæ przet³uma-
czone bardziej bezpoœrednio. Natomiast G. T. Tsakumis i inni [2009, s. 38]
dostrzegaj¹ trudnoœci w jednolitym t³umaczeniu angielskiego okreœlenia
remote11 u¿ywanego – w tym samym kontekœcie – zarówno w MSR 37
„Rezerwy, zobowi¹zania warunkowe i aktywa warunkowe” jak
i w MSR 31 „Udzia³y we wspólnych przedsiêwziêciach”. Tymczasem
w niemieckiej wersji jêzykowej MSR 37 u¿yto extremely remote a w MSR 31
improbable. Z kolei T. Doupnik i M. Richter [2003, s. 30] ustalili, ¿e dla
okreœleñ oznaczaj¹cych najwy¿sze i najni¿sze prawdopodobieñstwo
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8 Zdaniem P. Kabalskiego [2012, s. 150] bardziej odpowiednim t³umaczeniem by³oby np.:
„wartoœæ rynkowa”, „z rynku”, „przez odniesienie do rynku”.
9 O ile koszty normalne, czyli uzasadnione, wyznacza siê na podstawie wielkoœci przeciê-
tnych z poprzednich okresów, to normatywne, czyli standardowe, ustalane s¹ na pod-
stawie œcis³ych technologicznych norm zu¿ycia zasobów i ich standardowych cen.
10 Wymieniaj¹ tu m.in nastêpuj¹ce s³owa: probable, reasonable certain, virtualy certain, uncer-
tain, possibility [Huerta i inni, 2013, s. 4].
11 W polskiej wersji oznacza ono tyle co „znikoma” i tak zosta³o przet³umaczone w obu
przywo³anych w tekœcie standardach.



t³umaczenie z angielskiego na niemiecki ma zasadniczy wp³yw na inter-
pretacjê.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w polskiej wersji jêzykowej MSR 36
„Utrata wartoœci aktywów” (par. 12) angielskie sformu³owanie are expec-
ted zosta³o przet³umaczone jak „prawdopodobne jest”, którego odpo-
wiednikiem w jêzyku angielskim jest okreœlenie is probable. Tymczasem,
jak wskazuj¹ badania, okreœleniu are expected przypisywane jest wy¿sze
prawdopodobieñstwo ani¿eli sformu³owaniu is probable. Wed³ug T. Doup-
nik i M. Richter [2003, s. 26] amerykañscy ksiêgowi uto¿samiaj¹ wyra-
¿enie expected z prawdopodobieñstwem rzêdu 80,16% a probable – 71,37%.
Równie¿ J. Reimers [1992, s. 40] badaj¹ca sposób interpretacji m.in.
amerykañskich audytorów podaje 80–85,8% dla expected, a 66,2–77,6% dla
probable. Tym samym polskie t³umaczenie mo¿e spowodowaæ, ¿e
ksiêgowy szybciej rozpozna przes³anki œwiadcz¹ce o mo¿liwoœci utraty
wartoœci przez sk³adnik aktywów, ani¿eli wynika³oby to z orygina³u.

Zakoñczenie
Stosowanie Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Fi-

nansowej poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ pos³ugiwania siê przez ksiêgo-
wych profesjonalnym os¹dem, co z kolei stwarza problemy na gruncie
jednolitej interpretacji tych regulacji. Subiektywnego os¹du wymaga od
ksiêgowych interpretacja zarówno wszechobecnych w MSSF tzw. nie-
ostrych okreœleñ, jak i tzw. s³ownych okreœleñ prawdopodobieñstwa, któ-
re odnosz¹ siê do zagadnieñ mog¹cych mieæ istotny wp³yw na obraz
jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Tymczasem prze-
prowadzone badania wskazuj¹, ¿e tego typu potoczne zwroty powoduj¹
znaczne ró¿nice w ich interpretacji.

Mog¹ one wynikaæ z faktu, ¿e sformu³owania te s¹ ma³o precyzyjne,
przez co ka¿dy inaczej rozumie ich znaczenie, nie mówi¹c ju¿ o osobach
pochodz¹cych z ró¿nych czêœci œwiata. Ocena stopnia prawdopodobieñ-
stwa wyst¹pienia jakiegoœ zdarzenia, która jest niezbêdna w sytuacji
u¿ywania w MSSF okreœleñ, takich jak „prawdopodobne” czy „zniko-
ma”, obci¹¿ona jest bowiem subiektywizmem przewidywañ. Subiekty-
wizm ten przejawia siê w sk³onnoœci do konserwatyzmu i poufnoœci, na
co bezpoœredni wp³yw wywieraj¹ preferowane przez ksiêgowych od-
mienne wartoœci kulturowe. Co wiêcej, interpretacja tych okreœleñ oka-
zuje siê byæ bardziej zale¿na od wp³ywów kulturowych ani¿eli u¿ywa-
nych w rachunkowoœci terminów czysto technicznych.

Kultura, jêzyk, t³umaczenie: wybrane problemy… 295



Mówi¹cy ró¿nymi jêzykami mog¹ przypisywaæ poszczególnym s³o-
wom inne znaczenie. Jak siê okazuje, interpretacja koncepcji i zasad ra-
chunkowoœci przez ksiêgowych pos³uguj¹cych siê innymi jêzykami rów-
nie¿ mo¿e byæ inna, co dotyczy chocia¿by true and fair view i zasady
ostro¿noœci, których interpretacja i stosowanie w niektórych krajach ró¿ni
siê od tego charakterystycznego dla ojczyzny MSSF – Wielkiej Brytanii.
Ponadto interpretacja osób dwukulturowych zale¿y od jêzyka, którym siê
w danym momencie pos³uguj¹.

Stopieñ rozbie¿noœci interpretacyjnych wynikaj¹cych z oddzia³ywa-
nia ró¿nic kulturowych i jêzykowych mo¿e siê dodatkowo zaostrzyæ,
je¿eli dane okreœlenie jest t³umaczone na inne jêzyki. Wiele badañ dowo-
dzi istnienia szeregu trudnoœci wynikaj¹cych z przek³adu treœci MSSF na
inne jêzyki, których Ÿród³a upatruje siê m.in. w wieloznacznoœci wyrazów
oraz braku istnienia ekwiwalentów jêzykowych. Zaobserwowane b³êdy
i nieœcis³oœci w przek³adzie mog¹ tymczasem prowadziæ do odmiennych
praktyk rachunkowych i odmiennych decyzji podejmowanych na pod-
stawie oryginalnej wersji standardu a wersji przek³adu. Jest bowiem
mo¿liwe, ¿e np. polski ksiêgowy inaczej ujmie to samo zdarzenie na
podstawie oryginalnego tekstu MSSF ni¿ na podstawie polskiej wersji jê-
zykowej.

Wed³ug S. Surdykowskiej [1999, s. 42–43] „podobnie jak w przy-
padku jakiegokolwiek jêzyka u¿ywanego z ró¿nym akcentem przez obco-
krajowców, tak¿e w przypadku »jêzyka biznesu« stosowanie podobnie
sformu³owanych regu³ bêdzie prowadziæ do ró¿nic w ich interpretowa-
niu, a co za tym idzie w ich praktycznym stosowaniu”. Zatem samo
przyjêcie MSSF nie gwarantuje porównywalnoœci sporz¹dzanych na ich
podstawie sprawozdañ finansowych. Dopiero spójnoœæ interpretacji mo-
¿e pomóc ten cel osi¹gn¹æ. Oczekiwaæ wiêc nale¿y, ¿e ksiêgowi w ró¿nych
krajach bêd¹ w jednakowy sposób interpretowaæ przyjête standardy, co
bior¹c pod uwagê wp³yw czynników kulturowych, jêzykowych i t³uma-
czeniowych jest niezwykle trudne, o ile nie niemo¿liwe.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest naœwietlenie – na podstawie studiów literaturowych –

problemów zwi¹zanych z jednolit¹ interpretacj¹ MSSF, wynikaj¹cych z odzia³y-
wania takich czynników, jak kultura, z której pochodzi interpretator, czyli np.
ksiêgowy czy bieg³y rewident, jêzyk (którym siê pos³uguje i w którym napisano
tekst wymagaj¹cy interpretacji) oraz jakoœæ t³umaczenia z jêzyka angielskiego na
jêzyk przek³adu. Odpowiadaj¹ one za wystêpowanie ewentualnych ró¿nic w in-
terpretacji MSSF, które skutkuj¹ niejednolitoœci¹ w stosowaniu tych samych
przepisów, ograniczaj¹c tym samym porównywalnoœæ sprawozdañ finansowych
sporz¹dzanych na podstawie identycznych regulacji. Zrozumienie zatem, jakie
problemy mog¹ wynikaæ z interpretacji standardów w ujêciu miêdzynarodo-
wym, jest niezwykle istotne dla procesu harmonizacji rachunkowoœci.

S³owa kluczowe
MSSF, interpretacja, kultura, jêzyk, t³umaczenie

Culture, Language, Translation: Selected Issues of the Interpretation
of International Financial Reporting Standards (Summary)

The aim of this paper (based on the literature studies) is to highlight the is-
sues of consistent interpretation of IFRS arising from the impact of factors such as:
culture which the interpreter (eg. an accountant or auditor) comes from, the lan-
guage he speaks and the language of the text requiring interpretation and finally
the quality of translations from English into target language. They are responsible
for the occurrence of any differences in the interpretation of IFRS, which result in
inconsistent application of the same standard, limiting the comparability of finan-
cial statements prepared on the basis of the identical regulation. Thus, under-
standing what problems might arise from the interpretation of standards in the
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international perspective is very important for the process of accounting harmo-
nization.

Keywords
IFRS, interpretation, culture, language, translation
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Budowa systemu informacji zarz¹dczej
versus bariery w identyfikacji

wskaŸników efektywnoœci procesów (KPI)
Budowa systemu informacji zarz¹dczej versus bariery…

Wstêp
Znaczenie informacji zarz¹dczej wzrasta w wyniku rosn¹cej dynami-

ki zmian i poziomu z³o¿onoœci otoczenia organizacji. Staje siê ono przy
tym bezcenne w warunkach funkcjonowania du¿ej, zdecentralizowanej
i przez co – w ró¿nym tego s³owa znaczeniu – „rozproszonej” organizacji.
Autorzy, podejmuj¹c siê w artykule opisu procesu budowy systemu
informacji zarz¹dczej, wykorzystali doœwiadczenia zdobyte przy realiza-
cji projektu, którego celem by³o utworzenie architektury mierników
wchodz¹cych do kokpitów mened¿erskich w Polskiej Spó³ce Gazow-
nictwa sp. z o.o. (PSG), nale¿¹cej do Grupy Kapita³owej Polskiego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa S.A. (GK PGNiG). W opinii autorów to
w³aœnie studium przypadku jest o tyle interesuj¹ce, i¿ przeprowadzone
zosta³o w bardzo du¿ej organizacji (w PSG zatrudnionych jest ponad
11 tys. pracowników, pracuj¹cych w ponad 40 g³ównych jednostkach
biznesowych – departamenty, wydzia³y, biura – na trzech poziomach
spó³ki: centrala, 17 zak³adów, ponad 150 gazowni). Wyniki tych wielo-
miesiêcznych prac sta³y siê podstaw¹ nie tylko do zaprojektowania syste-
mu blisko 40 ró¿nych typów kokpitów mened¿erskich dla spó³ki oraz
wyboru odpowiedniego narzêdzia IT s³u¿¹cego administrowaniu tymi
kokpitami, ale sta³y siê równie¿ podstaw¹ do uogólnienia wniosków oraz
sformu³owania rekomendacji do efektywnego procesu budowania syste-
mu informacji zarz¹dczej w ró¿nego typu organizacjach.

Celem g³ównym opracowania jest identyfikacja barier w budowaniu
architektury mierników operacyjnych, umieszczanych na kokpitach
mened¿erskich, a tak¿e propozycja metodycznego podejœcia do procesu
tworzenia systemu informacji zarz¹dczej w du¿ej organizacji. Realizacja
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tego celu wymaga³a zastosowania nie tylko metody badawczej w postaci
studium indywidualnego przypadku (case study), ale tak¿e krytycznej
analizy piœmiennictwa ekonomicznego, badania dokumentów i mate-
ria³ów spó³ki oraz analizy i konstrukcji logicznej (w tym zastosowania
zarówno metody rozumowania opartego na dedukcji, jak i indukcji).
Wnioski z przeprowadzonych badañ mog¹ staæ siê nie tylko istotne dla
samej teorii nauk ekonomicznych, a w szczególnoœci dyscypliny nauk
o zarz¹dzaniu, ale tak¿e wartoœciowe dla praktyków, którzy realizuj¹c
dzia³ania zarz¹dcze, czêsto mierz¹ siê z takimi problemami, jak: kwanty-
fikacja ryzyka na ró¿nych poziomach organizacji, opomiarowanie efek-
tywnoœci realizacji procesów, podprocesów i dzia³añ przez ró¿ne jedno-
stki biznesowe, czy w koñcu skuteczne (wyprzedzaj¹ce i/lub reaktywne)
dzia³anie na poziomie operacyjnym, ukierunkowane na szybk¹ reakcjê
w momencie pojawienia siê odchyleñ od planów i harmonogramów.

1. System informacji zarz¹dczej
Przez system informacji zarz¹dczej (SIZ) rozumieæ bêdziemy po-

wi¹zan¹ ze sob¹ w sposób poœredni b¹dŸ bezpoœredni sieæ mierników
s³u¿¹cych pomiarowi stopnia realizacji okreœlonych w organizacji celów
(KPI – Key Performance Indicators), a tak¿e mierników umo¿liwiaj¹cych
kwantyfikacjê efektu realizacji tych celów (MBO – Management by Objec-
tives). Powi¹zanie to powinno spe³niaæ logiczne kryteria, umo¿liwiaj¹ce
w okreœlonych miejscach kaskadowanie (dekompozycjê) mierników ze
wskaŸników zagregowanych na wskaŸniki zdezagregowane. System in-
formacji zarz¹dczej w organizacji przyjmuje tym samym postaæ powi¹za-
nych ze sob¹ wzajemnie kokpitów mened¿erskich (dashboards) [szerzej
m.in.: Ziuziañski, Furmankiewicz, 2015, s. 51]. Interesuj¹cy przegl¹d ró¿-
nych definicji i podejœæ do istoty kokpitów mened¿erskich przeprowa-
dzony zosta³ równie¿ w [Ziuziañski i inni, 2015, s. 32].

Okreœlaj¹c ten punkt definiowania SIZ, mo¿na wyobraziæ sobie wie-
lowymiarow¹ wi¹zkê: (1) procesów, s³u¿¹cych realizacji strategicznych
celów organizacji, której skutecznoœæ determinuj¹ (2) podprocesy, które
z kolei zdekomponowane zosta³y na poziom (3) poszczególnych dzia³añ.
Takie odwzorowanie procesowe organizacji staje siê podstaw¹ do spara-
metryzowania tego, co z biznesowego punktu widzenia powinno byæ
opomiarowane, aby spe³niæ oczekiwania oraz cele w³aœcicielskie.

Z praktycznego punktu widzenia wa¿ne jest, poza samym procesem
odwzorowania (mapowania) i dekompozycji procesów, okreœlenie si³y
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ich wp³ywu na realizacjê celów strategicznych organizacji. W zale¿noœci
od stopnia z³o¿onoœci tej sieci si³ê wp³ywu mo¿na okreœlaæ zarówno na
poziomie: procesów, podprocesów, jak i samych dzia³añ. To z kolei po-
zwala koncentrowaæ siê na opomiarowaniu i bie¿¹cym (operacyjnym)
kontrolowaniu kluczowych punktów krytycznych (tzw. w¹skich garde³),
w których mog¹ zachodziæ odchylenia od planowanych harmonogra-
mów b¹dŸ wstêpnie okreœlonych za³o¿eñ.

2. Mierniki efektywnoœci procesów versus cele mened¿erskie
Jednym z istotnych problemów w ramach pomiaru dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa w oparciu o KPI jest sk³onnoœæ mened¿erów do uto¿sa-
miania ich z miernikami celów MBO. Ma to miejsce szczególnie w przed-
siêbiorstwach zarz¹dzanych procesowo, gdzie odwzorowanie procesów
ma strukturê wielopoziomow¹ i przechodzi wraz ze stopniem szczegó-
³owoœci od: procesów, poprzez podprocesy, do poziomu dzia³añ. W ta-
kich przypadkach mo¿liwe s¹ sytuacje, gdzie ten sam miernik mo¿e byæ
jednoczeœnie wskaŸnikiem KPI, jak i miar¹ celu MBO. Brak systematyki
w tym zakresie mo¿e w znacznym stopniu ograniczyæ zdolnoœæ do bu-
dowy skutecznego systemu informacji zarz¹dczej. Dlatego te¿ funda-
mentalne znaczenie w tej kwestii ma zrozumienie ró¿nic w funkcjach,
jakie pe³ni¹ mierniki MBO oraz KPI. Istotne funkcje tych dwóch kategorii
pomiaru przedstawione zosta³y w tablicy 1.

Tablica 1. Porównanie funkcji mierników KPI oraz MBO

Mierniki KPI Mierniki MBO

narzêdzia pomiaru stopnia realizacji
celów

narzêdzia pomiaru efektu realizacji
celów

podstawa do podejmowania decyzji podstawa do oceny mened¿erów

ocena ex ante ocena ex post

narzêdzia doskonalenia procesów podstawa do oceny procesów

narzêdzia efektywnego
wykorzystania zasobów

podstawa do oceny efektywnoœci
wykorzystania zasobów

narzêdzia kontroli mened¿erskiej nadawanie priorytetów dla
wyznaczania KPI

�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Jak pokazuje tablica 1, mierniki KPI stanowi¹ narzêdzia pomiaru
pewnego rodzaju punktów kontrolnych w procesie realizacji celów MBO.
Mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e KPI s¹ determinantami osi¹gniêcia celów
MBO. W PSG przyk³adem takiej relacji KPI–MBO jest np. liczba wyda-
nych warunków technicznych o przy³¹czenie do sieci gazowej, która jest
punktem kontrolnym dla uzyskania planowanej liczby faktycznie przy-
³¹czonych klientów, mierzonych liczb¹ wystawionych dokumentów OT
(odbiór techniczny). Jak pokazuje praktyka, statystycznie ok. 50% wyda-
nych warunków technicznych koñczy siê rzeczywistym przy³¹czeniem
do sieci gazowej. Zbyt ma³a liczba wydanych warunków technicznych
w danym okresie mo¿e zatem wskazywaæ na ryzyko niewykonania celu
w postaci liczby zrealizowanych przy³¹czy.

Jak ju¿ zaznaczono powy¿ej, prawid³owe u¿ycie mierników KPI oraz
MBO w systemie informacji zarz¹dczej wymaga zastosowania okreœlonej
systematyki. Rysunek 1 stanowi przyk³ad usystematyzowanego podej-
œcia do definiowania tych mierników.

Rysunek 1. Model definiowania KPI oraz MBO w organizacji zarz¹dzanej
procesowo

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Puntem wyjœcia do zdefiniowania mierników KPI jest okreœlenie celu
strategicznego. Miara tego celu jest jednoczeœnie miernikiem MBO dla
zarz¹du spó³ki. Do celu strategicznego przypisuje siê wszystkie procesy

306 Pawe³ Antonowicz, Piotr Skrzyniarz



maj¹ce bezpoœredni wp³yw na realizacjê celu. Pomocne w definiowaniu
mierników KPI mo¿e byæ okreœlenie si³y wp³ywu poszczególnych pro-
cesów na realizacjê celu strategicznego. Pozwala ona zastosowaæ tzw.
zasadê Pareto (80/20) J. M. Jurana, a tak¿e skoncentrowaæ siê na prioryte-
tach oraz okreœliæ wagê poszczególnych KPI. Proces bardzo czêsto zawie-
ra w sobie ró¿ne dzia³ania, które trudno jest sprowadziæ do jednej miary.
Przyk³adem takiego procesu w PSG mo¿e byæ realizacja prac eksploata-
cyjnych. Jednak przejœcie do poziomu podprocesów z regu³y otwiera ju¿
takie mo¿liwoœci. Analogicznym przyk³adem podprocesu jest: realizowa-
nie prac eksploatacyjnych gazoci¹gów oraz przy³¹czy, mierzone stop-
niem realizacji harmonogramu prac. Miara ta stanowi zatem miernik KPI
dla realizacji celu strategicznego. Jest ona jednoczeœnie miernikiem MBO
dla jednostki organizacyjnej realizuj¹cej ten podproces. Z kolei w ramach
tego podprocesu realizowane s¹ dzia³ania, np. utworzenie zlecenia mon-
terskiego eksploatacji gazoci¹gów oraz przy³¹czy. Miara tego dzia³ania
stanowi z kolei KPI dla osi¹gniêcia po¿¹danego rezultatu podprocesu, na
który ono siê sk³ada.

Powy¿szy model pozwala zbudowaæ dla ka¿dego celu strategiczne-
go mapê (odwzorowanie) jego realizacji w postaci drzewa procesów,
podprocesów i dzia³añ, które maj¹ na ni¹ bezpoœredni wp³yw. Wyko-
rzystuj¹c si³y wp³ywu, zdefiniowane ryzyka oraz zdiagnozowane w¹skie
gard³a, metodyka drzewa pozwala wskazaæ kluczowe procesy i dzia³ania
oraz zwi¹zane z nimi czynniki, które powinny byæ przedmiotem pomiaru
w oparciu o KPI. Interesuj¹cy przegl¹d (siedmiu) fundamentalnych zasad
stosowania metodyki KPI w organizacji przeprowadzony zosta³ m.in. w:
[Parmenter, 2015, s. 108].

3. Uwarunkowania budowy kokpitów mened¿erskich w oparciu
o mapê procesów, podprocesów i dzia³añ w organizacji

Rzetelne odwzorowanie (nazywane w naukach o zarz¹dzaniu czêsto
mapowaniem, co budzi kontrowersje u przedstawicieli innych dyscyplin
naukowych), a co siê bezpoœrednio z tym wi¹¿e – kaskadowanie realizo-
wanych procesów, podprocesów oraz dzia³añ w organizacji, pozwala na
zbudowanie sieci mierników oceny ich efektywnoœci. Logicznie powi¹za-
na wi¹zka tych mierników (opracowanych najczêœciej w postaci tzw. aler-
tów, z mo¿liwie czêstym interwa³em pomiaru, gwarantuj¹cym dynamikê
zmian odwzorowanych na kokpicie mened¿erskim) mo¿e stanowiæ swo-
isty system wczesnego ostrzegania dla ró¿nych poziomów organizacji.
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Jego fundamentaln¹ zalet¹ jest zdolnoœæ do szybkiego sygnalizowania
odchyleñ od zaplanowanych rezultatów jeszcze na poziomie operacyj-
nym, czyli w danej jednostce biznesowej. Powi¹zanie tych mierników
w spójn¹ architekturê systemu informacji zarz¹dczej daje równie¿ mo¿li-
woœæ holistycznego okreœlania krytycznych dzia³añ, istotnych z punktu
widzenia centrali spó³ki, które mog¹ stanowiæ bariery w osi¹ganiu celów
strategicznych ca³ej organizacji.

Budowanie architektury mierników, które zostan¹ umieszczone na
kokpicie mened¿erskim, w praktyce wymaga du¿ej determinacji i konse-
kwencji. Jest to przede wszystkim zwi¹zane z koniecznoœci¹ ustalania, ale
tak¿e i uœwiadamiania (przysz³ych u¿ytkowników kokpitów), zakresu
oczekiwanych i koniecznych do monitorowania mierników dzia³añ na
poziomie danej jednostki biznesowej. W du¿ej organizacji, podlegaj¹cej
nieustannym zmianom, a tak¿e bêd¹cej na zró¿nicowanym poziomie
„dojrza³oœci procesowej” na okreœlonych szczeblach struktury organiza-
cyjnej, nie zawsze wizja kokpitu mened¿erskiego z perspektywy jego
projektantów spotyka siê z wyobra¿eniem tego, co powinno byæ opomia-
rowane z punktu widzenia mened¿erów œredniego i ni¿szego szczebla.
Zidentyfikowane bariery oraz wynikaj¹ce z ró¿nego poziomu zrozumie-
nia idei kokpitu mened¿erskiego trudnoœci oraz b³êdy w projektowaniu
architektury mierników zosta³y przedstawione w tablicy 2. Nale¿y jednak
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ zastrzec, i¿ przedstawiony tam katalog barier bu-
dowania architektury kokpitów mened¿erskich, a tak¿e sposobów ich
niwelacji nie jest zamkniêty i w ¿adnym wypadku nie wyczerpuje spek-
trum mo¿liwych do pojawienia siê w praktyce przypadków. Analiza
literatury przedmiotu pozwoli³a na okreœlenie warunków, jakie powinny
spe³niaæ dobrze opracowane kokpity mened¿erskie [Korczak i inni, 2014,
s. 291; Kowalak, 2016, s. 359–360]. Umiejscowienie roli kokpitu mened¿er-
skiego w kontekstowym podejœciu do zarz¹dzania wiedz¹ w organizacji
zosta³o natomiast omówione szerzej w [So³tysik-Piorunkiewicz i inni,
2015, s. 106–117].
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Tablica 2. Wybrane b³êdy i metody ich korekty w procesie tworzenia
architektury kokpitów mened¿erskich tworz¹cych system informacji
zarz¹dczej

Rodzaj (uogólnienie) b³êdu Przyk³ad z praktyki

(a) Miernik zasadny, ale
podany w interwale
pomiaru: kwartalnym
(pó³rocznym lub rocznym)

WskaŸnik centralizacji us³ug IT
(zaproponowany przez IT jako miernik oceny
procesu realizacji strategii us³ug ICT)

Propozycja
korekty
(komentarz)

Za d³ugi interwa³ pomiaru dyskwalifikuje miernik z kokpitu
mened¿erskiego (centralizacja us³ug IT, polegaj¹ca na
zastêpowaniu kilku systemów dziedzinowych jednym
scentralizowanym, jest niemierzalna (zbyt rzadko nastêpuj¹
zmiany) w krótkim okresie, co sprawia, ¿e jedynym
rozwi¹zaniem opomiarowania tego procesu jest dekompozycja
miernika na poziom podprocesu lub wrêcz dzia³añ,
decyduj¹cych o powodzeniu ca³ego procesu).

Proponowany przyk³ad dekompozycji wskazanego miernika
np. na: WskaŸnik terminowoœci wdra¿anych zmian przez ICT
(interwa³ pomiaru: dzienny / forma na kokpicie: alert
o opóŸnieniach od harmonogramu / wy³¹czenia: mo¿liwoœæ
zmian w planie przez osobê uprawnion¹).

(b) Ten sam (notabene
logiczny i dobry) miernik,
ale zdublowany, poprzez
przypisanie go do kilku
procesów

Stopieñ zrealizowanych zg³oszeñ ICT dla
poszczególnych linii wsparcia (I, II i III linia
wsparcia)

(zaproponowany logicznie miernik, stanowi¹cy
wypadkow¹ oceny realizacji nastêpuj¹cych
procesów: (1) eksploatacja us³ug ICT;
(2) przekazywanie us³ug ICT; (3) zarz¹dzanie
us³ugami ICT.

Propozycja
korekty
(komentarz)

WskaŸnik powinien znaleŸæ siê na kokpicie mened¿erskim, ale
jako jeden miernik, nie dubluj¹c tym samym alertu na
interfejsie u¿ytkownika.

(c) Mierniki (notabene
logiczne i dobre), ale
„substytucyjne” z punktu
widzenia umieszczania na
kokpicie mened¿erskim

(c1) Terminowoœæ wys³ania wezwania do
zap³aty – miernik postawiony jako alert dla
realizacji procesu windykacji nale¿noœci, który
nie powinien siê pojawiæ na kokpicie, gdy¿ na
konsultacjach z JB zaproponowano jego
substytut (de facto miernik, którym mo¿na go
z powodzeniem zast¹piæ) w postaci:
Skutecznoœci dzia³añ windykacyjnych.

(c2) Liczba awarii infrastruktury ICT oraz
Liczba zg³oszonych zdarzeñ do ICT – jako
substytucyjnie okreœlone mierniki na poziomie
procesu: zarz¹dzania us³ugami ICT.
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Rodzaj (uogólnienie) b³êdu Przyk³ad z praktyki

Propozycja
korekty
(komentarz)

(c1) W przypadku decyzji o umieszczeniu na kokpicie
mened¿erskim miernika skutecznoœci dzia³añ windykacyjnych
podany jego substytut mo¿e zostaæ zagnie¿d¿ony na ni¿szym
poziomie, jako np. lista rozwijana dzia³añ, zrealizowanych
w procesie skutecznego lub nie dzia³ania windykacyjnego.

(c2) W przypadku „dojrza³ej procesowo” organizacji mierniki
te bêd¹ wskazywa³y tê sam¹ wartoœæ, wiêc nie ma potrzeby
monitorowania obu na kokpicie.

(d) Mierniki istotne
z operacyjnego punktu
widzenia, ale syntetyzowane
za pomoc¹ „niedoskona³ej”
miary – œredniej

(d1) Œredni czas przerw w dostawach gazu
spowodowanych awariami – zaproponowany
jako miernik na procesie: sterowania ruchem
sieci.

(d2) Œredni termi p³atnoœci zobowi¹zañ –
zaproponowany jako miernik na procesie:
zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹.

(d3) Œredni czas przy³¹czania klientów do sieci
gazowej w podziale na grupy –
zaproponowany jako miernik na procesie:
pozyskiwania i przy³¹czania klientów.

Propozycja
korekty
(komentarz)

(d1) / (d2) / (d3) – z uwagi na „wra¿liwoœæ” (niedoskona³oœæ)
miary œredniej, na któr¹ maj¹ wp³yw tzw. wartoœci odstaj¹ce
(outliers values), rekomendowane jest opomiarowanie
(monitorowanie) wszystkich przyk³adowych mierników np. za
pomoc¹: Me – mediany (50%), Q3 – kwartyla III (75%), D9 –
decyla IX (90%), a tak¿e (je¿eli istniej¹ ku temu logiczne
i wynikaj¹ce z formy dalszego raportowania zarz¹dczego
przes³anki), np. podawania wartoœci MAX (maksymalnej).

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawione w tablicy 2 bariery planowania architektury kokpitu
mened¿erskiego stanowi¹ wybiórcze przyk³ady, zaobserwowane w prak-
tyce przez autorów opracowania, na drodze realizacji projektu SIZ
w PSG. Warto podkreœliæ, i¿ odrêbn¹ przeszkod¹ w rzetelnym oraz trans-
parentnym przep³ywie informacji zarz¹dczej jest standaryzacja (ujednoli-
cenie) Ÿróde³ pozyskiwania danych, zasilaj¹cych hurtowniê danych,
w oparciu o któr¹ przeliczane bêd¹ mierniki na kokpitach.

Z jednej strony zasilaæ j¹ mog¹ pliki p³askie, z drugiej jednak strony –
myœl¹c horyzontalnie, zmierzaæ nale¿y raczej do automatyzacji procesu
zasilania danych. Przyk³adem (a) niedoskona³ego versus (b) wystarcza-
j¹cego (gdy¿ zautomatyzowanego) procesu zasilania danych jest: (a) rêcz-
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ne zatrzymywanie czasu reakcji przez pracowników pogotowia gazowe-
go (wysy³anych na miejsce awarii), poprzez klikniêcie odpowiedniej
funkcji w aplikacji IT versus (b) zatrzymywanie odliczania czasu reakcji
s³u¿b pogotowia gazowego w okreœlonej (systemem GPS) lokalizacji po-
jazdu wysy³anego na awariê. Oba te dzia³ania (a) i (b) maj¹ na celu
okreœlenie czasu reakcji s³u¿b pogotowia gazowego na zg³oszenie do dy-
spozytora awarii (miernik ma charakter destymulanty, co oznacza, i¿
po¿¹dane jest osi¹gniêcie jak najkrótszych czasów realizacji dzia³añ
w procesie sprawnego i bezpiecznego usuwania awarii). Jednak opcja (b)
daje podstawy do rzetelnego oraz w pe³ni zautomatyzowanego mierzenia
czasu tego dzia³ania. Problem Ÿróde³ danych do kokpitu mened¿erskiego
porusza w literaturze m.in. [Maœlankowski, 2016, s. 11–15].

Zakoñczenie
Ka¿dy proces planowania powinien rozpoczynaæ siê od zdefinio-

wania miejsc krytycznych (tzw. w¹skich garde³), gdy¿ determinuj¹ one
mo¿liwoœæ podejmowania decyzji planistycznych. Podobnie ka¿dy pro-
ces projektowania rozwi¹zañ systemowych w zakresie zarz¹dzania po-
winien rozpoczynaæ siê od zdefiniowania potencjalnych barier, gdy¿
determinuj¹ one skutecznoœæ ich praktycznego zastosowania. Czasami
nieuwzglêdnienie nawet jednej istotnej bariery mo¿e byæ przyczyn¹ dys-
kwalifikacji projektowanego rozwi¹zania. W latach 90. ubieg³ego wieku
takim przyk³adem by³y nieudane próby opracowania i wdro¿enia Bal-
anced Scorecard przez wiele polskich przedsiêbiorstw. Jedn¹ z najczêst-
szych przyczyn niepowodzenia by³o definiowanie mo¿liwie du¿ej liczby
celów. Mened¿erowie w tych przypadkach, kieruj¹c siê myœleniem linio-
wym, wychodzili z za³o¿enia, ¿e skoro cele s¹ dobre, to im wiêcej tych ce-
lów, tym lepiej. Jednak jak siê póŸniej okazywa³o – zbyt du¿a liczba
informacji i ich wzajemnych zale¿noœci praktycznie uniemo¿liwia³y w³aœ-
ciw¹ ocenê sytuacji i podejmowanie decyzji.

Na etapie projektowania (szczególnie nowatorskich) rozwi¹zañ,
trudno jest przewidzieæ i zdefiniowaæ wszystkie mo¿liwe bariery. Nie-
uwzglêdnienie jednej lub kilku z nich nie musi zawsze oznaczaæ nie-
powodzenia. Jednak za uprawnione mo¿na przyj¹æ stwierdzenie, ¿e sto-
pieñ identyfikacji barier determinuje prawdopodobieñstwo skutecznego
zaprojektowania, nastêpnie wdro¿enia i w efekcie zastosowania systemo-
wych rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania.
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Zagadnienie pomiaru efektywnoœci dzia³alnoœci organizacji od wielu
lat znajduje siê w centrum zainteresowañ wielu badaczy, w szczególnoœci
w dyscyplinie nauk o zarz¹dzaniu. W procesie podejmowania decyzji to
jakoœæ informacji determinuje jej skutecznoœæ. KPI, rozumiane jako klu-
czowe czynniki efektywnoœci procesów / dzia³añ, wydaj¹ siê byæ infor-
macjami o specjalnym znaczeniu, gdy¿ to one determinuj¹ realizacjê ce-
lów przedsiêbiorstwa. Rozwój metodyki w zakresie definiowania KPI
mo¿e w istotny sposób przyczyniæ siê do podniesienia skutecznoœci za-
rz¹dzania organizacj¹ (przedsiêbiorstwem).

Przedstawione w artykule doœwiadczenia autorów koncentruj¹ siê
tylko na jednym z aspektów definiowania KPI i z pewnoœci¹ nie wyczer-
puj¹ w pe³ni istoty tego zagadnienia, zostawiaj¹c szerokie pole do dal-
szych badañ. Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e zmiennoœæ
uwarunkowañ dzia³alnoœci gospodarczej uniemo¿liwia ca³kowite wyeli-
minowanie b³êdów i determinuje ci¹g³e doskonalenie metodyki pomiaru
efektywnoœci dzia³alnoœci ró¿nego typu organizacji.
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U¿yte skróty
GK PGNiG – Grupa Kapita³owa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
JB – jednostka biznesowa
KPI – Key Performance Indicators – kluczowe mierniki efektywnoœci procesów/dzia³añ
MBO – Management by Objectives – zarz¹dzanie przez cele
PSG – Polska Spó³ka Gazownictwa sp. z o.o.
SIZ – system informacji zarz¹dczej

Streszczenie
W artykule podjêta zosta³a problematyka budowania wielowymiarowego

systemu informacji zarz¹dczej, którego wizualizacj¹ s¹ kokpity mened¿erskie.
Autorzy opracowali katalog rekomendacji do tworzenia powi¹zanych ze sob¹
wskaŸników efektywnoœci procesów/dzia³añ (KPI), a tak¿e celów mened¿erskich
(MBO), opieraj¹c siê na zdobytych doœwiadczeniach z realizacji projektu dla
jednej z najwiêkszych spó³ek Skarbu Pañstwa – Polskiej Spó³ki Gazownictwa
sp. z o.o., nale¿¹cej do Grupy Kapita³owej Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. W opracowaniu opisane zosta³y m.in. wybrane problemy
i mog¹ce pojawiæ siê krytyczne punkty w procesie budowania architektury
kokpitów mened¿erskich, wraz ze wskazaniem rekomendowanych praktycz-
nych sposobów ich niwelowania.

S³owa kluczowe
KPI, mierniki efektywnoœci, kokpit mened¿erski, system informacji zarz¹dczej

Construction of management information system versus barriers in
Key Performance Indicators identifying process (Summary)

The article was taken the issue of building a multidimensional management
information system, which is visualization on dashboards. The authors have de-
veloped a catalog of recommendations for the creation of interrelated Key Perfor-
mance Indicators (KPI) and MBO Indicators. They have developed the concept
based on the case of the Capital Group Polish Oil and Gas Company (PGNiG) –
Polish Gas Company Co. Ltd. Moreover in this paper are described selected is-
sues and critical points in the process of dashboards architecture building, to-
gether with an indication of the recommended practical ways to reduce them.

Keywords
KPI, Key Performance Indicators, dashboard, management information system
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Zarz¹dzanie wod¹ na rynku lokalnym
Zarz¹dzanie wod¹ na rynku lokalnym

Wstêp
Woda, bez w¹tpienia jedno z najwa¿niejszych dóbr naturalnych, jest

wszechobecna w przestrzeni. Wystêpuje w przyrodzie z ró¿nym nasyce-
niem, g³ównie w oceanach, które stanowi¹ 70,8% powierzchni globu, ale
tak¿e w rzekach, jeziorach i w lodowcach. Czêœæ wody znajduje siê
w atmosferze (chmury, para wodna). Woda jest powszechnym rozpusz-
czalnikiem zwi¹zków ustrojowych i niezbêdnym uzupe³nieniem pokar-
mu wszystkich organizmów. Uczestniczy w przebiegu wiêkszoœci reakcji
metabolicznych, stanowi œrodek transportu wewn¹trzustrojowego, np.
produktów przemiany materii, substancji od¿ywczych, hormonów, enzy-
mów. Reguluje temperaturê. Stanowi p³ynne œrodowisko niezbêdne do
usuwania koñcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi
œrednio 70% masy doros³ego cz³owieka, w osoczu krwi, ok. 90% liœci
i owoców itd. S³owem, woda jest substancj¹ niezbêdn¹ do ¿ycia i funkcjo-
nowania cz³owieka oraz wszelkich istot ¿ywych, co wymaga od pañstw
i spo³eczeñstw nadzwyczajnej czujnoœci i racjonalnoœci gospodarowania
tym niezwyk³ym dobrem.

Wobec oczywistej zale¿noœci ¿ycia na ziemi od wody jest ona przed-
miotem badañ ró¿nych dziedzin nauki, tak¿e nauk ekonomicznych.
Aspekt ekonomiczny, dotycz¹cy m.in. zarz¹dzania wod¹, jest w obszarze
zainteresowañ niniejszego opracowania. Celem badawczym tego arty-
ku³u jest rozpoznanie i ocena modelu zarz¹dzania wod¹ w obszarze
lokalnym, z uwzglêdnieniem wspó³czesnych uwarunkowañ. W postê-
powaniu badawczym skierujemy uwagê na wybrane zagadnienia w tym
temacie, zw³aszcza: zasoby i zu¿ycie wody, obowi¹zuj¹ce uwarunkowa-
nia formalnoprawne, analizê i ocenê wspó³czesnego modelu zarz¹dzania
wod¹ na przyk³adzie Miasta Gdañska. Zakres czasowy badañ nie jest
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jednorodny, zale¿y on bowiem od dostêpnoœci wiarygodnych i komplet-
nych informacji.

W postêpowaniu badawczym wykorzystano metodê logicznego wnio-
skowania, liczne narzêdzia statystyczne, w tym narzêdzia sektorowe opi-
suj¹ce gospodarkê wodn¹, a tak¿e metodê konsultacji bezpoœrednich
z ekspertami tej sfery dzia³alnoœci gospodarczej. Studia profesjonalnej
literatury, przedmiotowych aktów prawnych oraz dostêpne informacje
statystyczne stanowi³y podstawê realizacji za³o¿onego celu badawczego.

1. Zasoby i zu¿ycie wody w Polsce
Punktem wyjœcia badañ i dyskusji w przedmiocie badañ jest znajo-

moœæ zasobów i zu¿ycia wody. £¹czna wielkoœæ zasobów wody w Polsce,
w przeliczeniu na jednego mieszkañca, wynosi³a w roku 2014 ok. 1567 m3.
Wed³ug tego kryterium Polska zaliczana jest do krajów o relatywnie
niskim poziomie zasobów wody w Europie i œwiecie (tablica 1). Dla
porównania, ponad dwukrotnie wy¿sze s¹ wartoœci tego wskaŸnika dla
W³och czy Francji, co sprawia, ¿e w Polsce problem zarz¹dzania wod¹ jest
szczególnie wa¿ny.

Tablica 1. Zasoby wód odnawialnych na œwiecie w 2014 roku

Region/Kraj
£¹czne zasoby wód

odnawialnych per capita
(m3/mieszk./rok)

£¹czne zasoby wód
odnawialnych

(109 m3/rok)

Afryka 606 966,00 5 630,60

Ameryka Pó³nocna
i Po³udniowa

1 279 456,90 25 174,53

Azja 476 450,35 15 242,34

Europa 901 196,10 7 788,19

Polska 1 567,00 60,5

Kwartyl 1 – Hiszpania 2 418,00 111,5

Kwartyl 2 – Luksemburg 6 172,00 3,5

Kwartyl 3 – Wêgry 10 553,00 104

Kwartyl 4 – Islandia 516 090,00 170

Oceania 239 118,00 902,25

Razem 3 503 187,35 54 737,90

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 2016].
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Jednym z kluczowych zagadnieñ determinuj¹cych proces zarz¹dza-
nia wod¹ w wymiarze lokalnym jest jej dostêpnoœæ, któr¹ opisuj¹ dwa
podstawowe kryteria, a mianowicie:
– wielkoœæ zasobów eksploatacyjnych, któr¹ okreœla iloœæ (pobór) wód

podziemnych w ujêciu, przy okreœlonym sposobie eksploatacji,
z uwzglêdnieniem ograniczeñ zwi¹zanych z wymaganiami ochrony
œrodowiska i warunkami techniczno-ekonomicznymi poboru wody;
w tym celu stosuje siê zazwyczaj miernik wydajnoœæ w m3/h;

– wielkoœci zasobów dyspozycyjnych, to jest iloœæ wód podziemnych
zbiornika lub jego czêœci nadaj¹cych siê i mo¿liwych do wykorzy-
stania gospodarczego, przy zachowaniu ograniczeñ zwi¹zanych
z wymaganiami ochrony œrodowiska naturalnego, bez wskazywania
lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujêæ. Charaktery-
zuj¹ je takie parametry, jak modu³ zasobów w m3/h/km2 (iloraz stanu
zasobów eksploatacyjnych wód w m3/h w relacji do powierzchni (km2)
oraz powierzchnia obszaru bilansowego).

Na koniec 2014 roku szacowano, i¿ w Polsce zasoby eksploatacyjne
wody wynios³y ponad 2 mln m3/h, w tym 1,3 mln m3/h z utworów
czwartorzêdowych (tablica 2).

Województwo pomorskie, jako obszar naszego zainteresowania, zaj-
muje szóste miejsce pod wzglêdem wielkoœci zasobów eksploatacyjnych
w kraju. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2014 r. ich wielkoœæ eksploatacyjna
wynios³a blisko 164 tys. m3/h i pochodzi³a w wiêkszoœci z utworów
czwartorzêdowych. Z kolei wielkoœæ zasobów dyspozycyjnych mierzona
tzw. modu³em zasobów wynios³a blisko 9 m3/h/km2, co oznacza, ¿e
wskaŸnik ten by³ wy¿szy w województwie pomorskim o blisko 40% od
œredniej krajowej. W relatywnie najtrudniejszej sytuacji pod wzglêdem
zasobów wody jest województwo dolnoœl¹skie i podkarpackie. Charakte-
rystyka zasobów eksploatacyjnych wody w Polsce dodatkowo przybli¿a
wagê i z³o¿onoœæ problemu zarz¹dzania wod¹ w naszym kraju.

Kolejn¹ wa¿n¹ informacj¹ dotycz¹c¹ gospodarowania wod¹ jest
wielkoœæ zu¿ycia wody wodoci¹gowej przez gospodarstwa domowe. Za
lata 1960–2013 zu¿ycie wody zosta³o oszacowane przez specjalistów Izby
Gospodarczej Wodoci¹gi Polskie [Zu¿ycie wody z wodoci¹gów w gospo-
darstwach domowych, www.igwp.org.pl]. Znamienne jest, i¿ zu¿ycie wody
w tym okresie pocz¹tkowo dynamicznie wzrasta³o z poziomu 403 hm3

(hm3 – hektometr szeœcienny), w 1960 roku do 1923 hm3 w roku 1990
(rysunek 1).
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Rysunek 1. Zu¿ycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce w latach
1960–2013 (hm3)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Zu¿ycie wody z wodoci¹gów w gospodarstwach
domowych, www.igwp.org.pl].

Dalej, do 2000 roku obserwujemy obni¿enie zu¿ycia o blisko 300 hm3.
W latach 2003–2013 zu¿ycie jednostkowe wody siê stabilizuje na pozio-
mie oko³o 1200 hm3 rocznie. Zmiany w ostatnim podokresie nie s¹ istotne
statystycznie, wahania zu¿ycia wody zmieniaj¹ siê przeciêtnie o mniej ni¿
2% rocznie.

Analiza zu¿ycia wody wodoci¹gowej przez gospodarstwa domowe,
z podzia³em na miasto/wieœ, wykazuje, i¿ w latach 2004–2013 jednostko-
we zu¿ycie wody w miastach zmniejszy³o siê o 4,2 m3 rocznie (z 38,2 m3

w 2004 do 34,0 m3 w 2013 roku) w przeliczeniu na 1 mieszkañca, podczas
gdy na wsi zu¿ycie wody wzros³o o 3,7 m3 rocznie (z 22,6 m3 w 2004 do
26,3 m3 w 2013 roku) w przeliczeniu na 1 mieszkañca (rysunek 2).

W latach 2003–2014 œrednie dobowe zu¿ycie wody w Polsce w prze-
liczeniu na 1 statystycznego mieszkañca (chodzi tu o ca³oœciowe zu¿ycie
wody, w³¹czaj¹c przemys³ – nie tylko przez gospodarstwa domowe) wy-
nios³o 273,54 m3 i wykazywa³o w badanym czasie niewielkie odchylenia.
Z kolei œrednie dobowe zu¿ycie wody per capita dla województwa pomor-
skiego wynios³o w tym czasie 99,124 m3, z tendencj¹ malej¹c¹ (rysunek 3).
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Rysunek 2. Wielkoœæ rocznego zu¿ycia wody wodoci¹gowej per capita

w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 2004–2013 (w m3)
(z podzia³em na miasto i wieœ)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Zu¿ycie wody z wodoci¹gów w gospodarstwach
domowych, www.igwp.org.pl].

Rysunek 3. Zu¿ycie wody w Polsce i w województwie pomorskim
w przeliczeniu na mieszkañca w latach 2003–2014 (w m3/24h)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu
Statystycznego.
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Zu¿ycie wody w poszczególnych województwach jest wypadkow¹
licznych determinant, wœród których wodoch³onnoœæ poszczególnych
sektorów gospodarczych, zw³aszcza przemys³u, jest istotna. Wojewódz-
two pomorskie z tego punktu widzenia zaliczane jest do obszarów o rela-
tywnie ni¿szej wodoch³onnoœci ni¿ ma to miejsce œrednio w Polsce (rysu-
nek 4).

Rysunek 4. Udzia³ przemys³u w wielkoœci zu¿ycia wody w Polsce
i woj. pomorskim w latach 2003–2014 (w %)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu
Statystycznego.

Informacje powy¿sze, opisuj¹ce zasoby i zu¿ycie wody w Polsce, s¹
niezwykle wa¿ne dla zrozumienia z³o¿onoœci i problemów tej sfery dzia-
³alnoœci gospodarczej i dalej modelowania procesów zarz¹dzania tym
szczególnym dobrem. W kolejnoœci, zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ rozpo-
znania i oceny problemu zarz¹dzania wod¹, przedstawione zostan¹ pod-
stawowe uregulowania formalnoprawne wynikaj¹ce z prawa polskiego
i Unii Europejskiej. Obowi¹zuj¹ce normy prawne s¹ warunkami brzego-
wymi w procesie zarz¹dzania wod¹ w naszym kraju.

2. Uwarunkowania formalnoprawne w zakresie zarz¹dzania
wod¹ w Polsce

Zasady gospodarowania wodami, zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego
rozwoju, reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne [ustawa,
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2001]. Ustawa ta transponuje na grunt krajowy przepisy Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej 2000/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-
skiej z 23 paŸdziernika 2000 r., która wyznacza kierunki dzia³ania w za-
kresie ochrony zasobów œródl¹dowych wód powierzchniowych, wód
przejœciowych, wód przybrze¿nych i wód podziemnych oraz gwarantuje
jednolite podejœcie pañstw cz³onkowskich w tym zakresie [Ramowa Dy-
rektywa Wodna, 2000]. Dyrektywa stanowi, ¿e „woda nie jest produktem
handlowym takim jak ka¿dy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, któ-
re musi byæ chronione, bronione i traktowane jako takie”. W takim rozu-
mieniu podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest
zapewnienie obecnym i przysz³ym pokoleniom dostêpu do wody dobrej
jakoœci oraz umo¿liwienie korzystania z niej przez przemys³ i rolnictwo,
przy jednoczesnej ochronie œrodowiska przyrodniczego.

Jak pisz¹ B. G³uchowska oraz I. Kosiorek-Godyñ, zarz¹dzanie zaso-
bami wodnymi na obszarze Polski jest rozdzielone pomiêdzy administra-
cjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ oraz inne instytucje i nale¿y je rozpatrywaæ
w dwóch aspektach [G³uchowska, Kosiorek-Godyñ, 2010]:
– jako zarz¹dzanie jakoœci¹ i iloœci¹ wód powierzchniowych i pod-

ziemnych,
– jako zarz¹dzanie maj¹tkiem pañstwowym i publicznym zwi¹zanym

z gruntami pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi, drogami
wodnymi i urz¹dzeniami wodnymi.

W pierwszym przypadku organami w³adczymi s¹: Prezes Krajowe-
go Zarz¹du Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz nadzoruj¹cy go minister
ds. gospodarowania wodami (obecnie Minister Œrodowiska). Prezes
KZGW jest odpowiedzialny za wdra¿anie RDW oraz stosowanie Prawa
wodnego. Na poziomie regionalnym zadania te s¹ realizowane przez
dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz w³aœciwych
terytorialnie wojewodów. W drugim aspekcie administrowanie wodami
dokonuje siê na szczeblu zarówno pañstwowym (ww. oraz dyrektorzy
parków narodowych, dyrektorzy Lasów Pañstwowych), jak i samorz¹do-
wym, poprzez nadzór jednostek samorz¹du terytorialnego: marsza³ka
województwa, starosty, prezydenta, burmistrza, wójta, wojewódzkich
zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych. Z uwagi na zakres badawczy
tej pracy dotycz¹cy zarz¹dzania wod¹ w obszarze lokalnym, zw³aszcza
gminy, szczególnie wa¿na jest dostêpnoœæ czystej i zdrowej wody do ce-
lów komunalnych, st¹d te¿ konieczne jest wskazanie aktów prawnych re-
guluj¹cych dostêpnoœæ do bie¿¹cej wody, jakimi s¹:
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– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
– ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
– rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie okreœlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków.

W czasie opracowywania niniejszego artyku³u trwaj¹ dyskusje nad
nowymi regulacjami, które wynikaj¹ z treœci prawa wspólnotowego, miê-
dzy innymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Spoœród proponowanych roz-
wi¹zañ do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y:
– wprowadzenie op³aty dla przedsiêbiorców korzystaj¹cych z wody;
– wprowadzenie scentralizowanego systemu organizacyjnego w go-

spodarce wodnej – Pañstwowe Gospodarstwo Wody Polskie przejmie
wiêkszoœæ kompetencji i dochodów zwi¹zanych z gospodarowaniem
wodami. Zmiana ta docelowo ma zapewniæ racjonalne gospodarowa-
nie wodami oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego oby-
wateli;

– utworzenie roli regulatora ds. kontroli cen wody dla mieszkañców –
podmiot ten powstanie w ramach prac nad ustaw¹ o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, zgodnie
z rozwi¹zaniami zaproponowanymi w nowym Prawie wodnym.

Generalnie treœæ dotychczasowych uregulowañ formalnoprawnych
jednoznacznie definiuje zasady i regu³y gospodarki wodnej, a ponadto
w sposób jednoznaczny wskazuje, ¿e zadania z zakresu gospodarki wod-
nej le¿¹, w znacznej mierze, po stronie samorz¹du lokalnego i winny byæ
realizowane w sposób pozbawiony znamion dzia³ania opartego wy³¹cz-
nie w celu osi¹gania zysku. Zarz¹dzanie wod¹ jest wiêc szczególnym
procesem nakierowanym na racjonalizacjê wszelkich decyzji strategicz-
nych i operacyjnych w zakresie gospodarowania wod¹, w wymiarze
ogólnym i lokalnym. Kierunek racjonalizacji dzia³añ w zakresie lokalnym
zarz¹dzania wod¹ przyporz¹dkowany jest interesowi wspólnoty samo-
rz¹dowej. W kolejnoœci skoncentrujemy uwagê na realnym modelu
zarz¹dzania wod¹ w gminie miejskiej Gdañsk, g³ównie w wymiarze
ekonomiczno-spo³ecznym.

3. Organizacja zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku
Jak sygnalizowano wy¿ej, zadania z zakresu zarz¹dzania zasobami

wodnymi podzielone s¹ pomiêdzy instytucje szczebla rz¹dowego i samo-
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rz¹dowego. W ramach tego podzia³u w Gdañsku odpowiedzialnymi
podmiotami s¹:
– w ramach szczebla rz¹dowego – Geolog Wojewódzki (Urz¹d Mar-

sza³kowski) pe³ni¹cy swe zadania w œcis³ej wspó³pracy z G³ównym
Geologiem Kraju (Ministerstwo Œrodowiska) oraz Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej, pe³ni¹cy swe zadania we wspó³pracy z Krajo-
wym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej;

– w ramach szczebla samorz¹dowego – Wydzia³ Œrodowiska Urzêdu
Miasta Gdañska, Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyj-
na Sp. z o.o. (samorz¹dowa spó³ka ze 100% udzia³em Miasta Gdañ-
ska), Saur Neptun Gdañsk S.A. oraz Gdañskie Melioracje Sp. z o.o. (sa-
morz¹dowa spó³ka ze 100% udzia³em Miasta Gdañska).

Kompetencje i odpowiedzialnoœæ poszczególnych szczebli zarz¹dzania
wod¹ w Gdañsku s¹ jasno zdefiniowane.

W ramach prac planistycznych dyrektorzy regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej przygotowuj¹ dla poszczególnych regionów wod-
nych m.in. analizy dotycz¹ce poziomów wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, przeznaczenia wód na cele spo¿ywcze, przemys³owe i rekrea-
cyjne, a tak¿e analizy ekonomiczne zwi¹zane z korzystaniem z wód.
Proces planowania jest realizowany w 6-letnich cyklach. Jego efektem s¹
plany gospodarowania wodami opracowywane dla dorzeczy. Plany go-
spodarowania wodami stanowi¹ podstawowe narzêdzie polityki wodnej
w Unii Europejskiej. Plany musz¹ byæ uwzglêdniane przy opracowywa-
niu planów zagospodarowania przestrzennego, strategii, dokumentacji
czy programów o zasiêgu regionalnym czy krajowym. Kieruj¹c siê ustale-
niami planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza, dyrektor
regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej, zgodnie z art. 120 ustawy –
Prawo wodne, ustala w drodze aktu prawa miejscowego warunki korzy-
stania z wód regionu wodnego i zlewni. Dyrektor regionalnego zarz¹du
gospodarki wodnej, w ramach zarz¹dzania zasobami wodnymi, zobli-
gowany jest do konkretnych dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska [usta-
wa, 2001, art. 3 i 7].

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w 1991 r. art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty nale¿a³o do zadañ w³asnych gminy. W szczególnoœci zadania
w³asne obejmowa³y sprawy m.in. wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania
czystoœci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów
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komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹. Obecne prze-
pisy tej ustawy nadal uznaj¹ sprawy wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych za zadania
w³asne gminy. Zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków w latach
90. regulowane by³o ustaw¹ z dnia 24 paŸdziernika 1974 r. – Prawo wo-
dne. Nastêpnie kwestie œwiadczenia ww. us³ug kompleksowo uregulo-
wa³a ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz przepisy wykonawcze do
ustawy.

Podmiotami odpowiedzialnymi za prawid³owe utrzymanie, eksplo-
atacjê, modernizacjê, inwestycje, zarz¹dzaniem maj¹tkiem rzeczowym,
a tym samym za zapewnienie ci¹g³oœci dostaw i odpowiedniej jakoœci
wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania œcieków, z uwzglêd-
nieniem ochrony œrodowiska i optymalizacji kosztów, s¹, w zakresie swo-
ich uregulowañ ustawowych i lokalnych w³aœciwoœci: Miasto Gdañsk,
Spó³ka Saur Neptun Gdañsk (SNG) S.A. w Gdañsku, jako operator sys-
temu wodno-kanalizacyjnego, spó³ka sprawuj¹ca funkcjê w³aœciciela
gminnego maj¹tku wodoci¹gowo-kanalizacyjnego – Gdañska Infrastruk-
tura Wodno-Kanalizacyjna (GIWK) Sp. z.o.o. w Gdañsku oraz w zakresie
odprowadzenia wód opadowych – Gdañskie Melioracje Sp. z o.o.
w Gdañsku. Nadzór w zakresie ochrony œrodowiska pe³ni Wydzia³
Œrodowiska Urzêdu Miasta Gdañska.

Do lat 90. ubieg³ego stulecia zadania w³asne gmin w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków by³y realizowane
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe. W przypadku Miasta Gdañska by³o
to Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji (OPWiK).
W zwi¹zku ze zmianami ustrojowymi oraz reform¹ samorz¹dow¹ na
pocz¹tku transformacji systemowej (m.in. przyznanie gminom mienia
komunalnego) oraz trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ OPWiK, Miasto Gdañsk za
racjonaln¹ formu³ê realizacji us³ug komunalnych w tym sektorze uzna³o
utworzenie spó³ki akcyjnej przy wspó³pracy z partnerem prywatnym.
Formu³a ta dawa³a mo¿liwoœæ zoptymalizowania kosztów i organizacji
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych oraz zapewnienie ich wysokiej ja-
koœci, z wykorzystaniem know-how profesjonalnych podmiotów prywat-
nych. Likwidacja OPWiK nast¹pi³a zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych, tj. przez zlikwidowanie przedsiêbiorstwa w celu wniesienia zorga-
nizowanej czêœci mienia do spó³ki. Równolegle Miasto Gdañsk rozpo-
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czê³o negocjacje z francuskim podmiotem Societe D’amenagement Urbain
et Rural (Saur). Spó³ka ta spe³nia³a kryteria okreœlone przez Miasto, tj.:
– posiada³a doœwiadczenie w zakresie œwiadczenia us³ug publicznych

zaopatrzenia w wodê pitn¹ i us³ug kanalizacyjnych, jako podmiot wy-
specjalizowany w tym zakresie,

– dysponowa³a wiedz¹ i kapita³em ludzkim gwarantuj¹cymi odpowied-
ni¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz optymaln¹ strukturê organiza-
cyjno-zarz¹dcz¹,

– posiada³a odpowiedni potencja³ ekonomiczno-finansowy dla realiza-
cji zadania.

Negocjacje prowadzone pomiêdzy Saur International w Pary¿u
a Miastem Gdañsk doprowadzi³y do uzgodnienia kontraktu spó³ki, pre-
cyzyjnie przedstawiaj¹cego wypracowany model wspó³pracy, okreœlono
podstawowe za³o¿enia biznesowe i ustalono zasady realizacji zadañ.
Wybór formy realizacji zadania w zakresie zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzania œcieków potwierdzono finalnie, po przeprowadzeniu negocja-
cji, Uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska z dnia 10 grudnia 1991 r., zgodnie
z któr¹ dzia³alnoœæ gospodarcza wykonywana dotychczas przez OPWiK
prowadzona bêdzie dalej przez spó³kê akcyjn¹, której akcjonariuszami
bêd¹: SAUR International oraz Miasto Gdañsk. Spó³ka Saur Neptun
Gdañsk (SNG) zosta³a zawi¹zana 27 czerwca 1992 r. Ostatecznie SAUR
International, jako akcjonariusz prywatny, obj¹³ 51% akcji pokrytych
wk³adem gotówkowym, a Miasto – 49% akcji pokrytych wk³adem niepie-
niê¿nym. Aport Miasta obejmowa³ wieczyste u¿ytkowanie na okres dal-
szych 40 lat terenów zajmowanych przez siedzibê spó³ki, czyli gruntu,
wraz z przeniesieniem w³asnoœci budynków i urz¹dzeñ trwale z tym
gruntem zwi¹zanych, a tak¿e ruchomoœci stanowi¹ce czêœæ wyposa¿enia
likwidowanego przedsiêbiorstwa. W wyniku powo³ania spó³ki oraz za-
warcia z ni¹ umowy o œwiadczenie us³ug SNG powierzono realizacjê
zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbio-
rowego odprowadzania œcieków na okres 30 lat.

Statut SNG S.A. stanowi, i¿ przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest
m.in.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, gospodarka œciekowa,
gospodarka odpadami, us³ugi sanitarne i pokrewne; dzia³alnoœæ w za-
kresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;
utrzymanie obiektów in¿ynierii wodnej oraz instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych. SNG S.A. w ramach swoich struktur organizacyjnych, posiada
wyspecjalizowane komórki organizacyjne, zajmuj¹ce siê organizacj¹
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i finansowaniem œwiadczenia us³ug komunalnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków.

Dla poprawy racjonalnoœci zarz¹dzania systemami zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania œcieków Miasto Gdañsk w roku 2004 utworzy³o
spó³kê prawa handlowego pod nazw¹ Gdañska Infrastruktura Wodo-
ci¹gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku. Spó³ka sta³a siê
w³aœcicielem maj¹tku wodno-kanalizacyjnego, który jest dzier¿awiony
przez spó³kê SNG S.A. Podzia³ kompetencji, obowi¹zków i zadañ po-
miêdzy Miastem Gdañsk, SNG S.A. oraz spó³k¹ GIWK w Gdañsku s¹
œciœle zdefiniowane (tablica 3).

Tablica 3. Podzia³ obowi¹zków i zadañ pomiêdzy Miastem Gdañsk, SNG
a GIWK

Miasto Rada Miasta ustala kierunki rozwoju sieci w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta na wniosek przedsiêbiorstwa udziela zezwolenia
w drodze decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê lub zbiorowego odprowadzania œcieków.

Rada Miasta uchwala regulamin dostarczania wody
i odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cy na obszarze Miasta,
zatwierdza taryfy w drodze uchwa³y.

Prezydent miasta sprawdza, czy taryfy i plan zosta³y opracowane
zgodnie z przepisami ustawy, weryfikuje koszty pod wzglêdem
celowoœci ich ponoszenia.

Rada Miasta mo¿e podj¹æ uchwa³ê o dop³acie dla jednej,
wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców us³ug.
Dop³atê Miasto przekazuje przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu.

SNG Jest obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych
przez Miasto w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloœci i pod odpowiednim ciœnieniem oraz
dostaw wody i odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y
i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoœæ dostarczanej wody
i odprowadzanych œcieków.
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Opracowuje i przedstawia projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania œcieków.

Okreœla taryfê na 1 rok, na podstawie niezbêdnych przychodów po
dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców
us³ug, Do wniosku o zatwierdzenie taryfy do³¹cza szczegó³ow¹
kalkulacjê cen i stawek op³at oraz aktualny plan.

Prowadzi rozliczenia za œwiadczone us³ugi.

Jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie œcieków z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem
o zawarcie umowy.

Jest obowi¹zane do prowadzenia bie¿¹cej kontroli iloœci i jakoœci
odprowadzanych œcieków bytowych i œcieków przemys³owych
oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych. P³aci wydzier¿awiaj¹cemu roczny
czynsz dzier¿awny z tytu³u dzier¿awy przedmiotu dzier¿awy
w miesiêcznych ratach.

Wysokoœæ czynszu dzier¿awnego oraz wysokoœæ miesiêcznych rat
bêdzie okreœlana corocznie przez GIWK i przekazywana do spó³ki
w terminie do 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego wprowadzenie
taryfy.

GIWK Spó³ka ustala wysokoœæ czynszu dzier¿awnego na podstawie
ponoszonych kosztów:

– amortyzacji przedmiotu dzier¿awy,

– sp³at rat kapita³owych ponad wartoœæ amortyzacji,

– kosztów finansowych,

– uzasadnionych kosztów operacyjnych spó³ki,

– podatku od nieruchomoœci,

– zysku spó³ki.

Rozbudowuje i modernizuje system wodoci¹gowo-kanalizacyjny,
finansuj¹c budowê ze œrodków w³asnych, pochodz¹cych z czynszu
dzier¿awnego, jak równie¿ z dotacji i kredytów.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów GIWK Sp. z o.o.

Proces zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku realizowany jest przez: Miasto
Gdañsk, jako organ podejmuj¹cy decyzje o znaczeniu strategicznym,
spó³kê SNG S.A., która jest operatorem us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nych, GIWK Sp. z o.o., zajmuj¹c¹ siê modernizacj¹ i rozbudow¹ posiada-
nego maj¹tku wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, oraz Gdañskie Melioracje
Sp. z o.o.
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Gdañskie Melioracje Sp. z o.o. powsta³a 1 sierpnia 1993 r. w wyniku
przekszta³ceñ w³asnoœciowych likwidowanego Okrêgowego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gdañsku. Spó³ka jest podmiotem
ze 100% udzia³em miasta i wchodzi w sk³ad S³u¿b Komunalnych. Zakres
dzia³alnoœci spó³ki to przede wszystkim:
– administracja w imieniu miasta infrastruktur¹ odwodnieniow¹ oraz

bie¿¹ca eksploatacja i konserwacja uk³adów odwadniaj¹cych,
– utrzymywanie studni publicznych, eksploatacja fontann,
– obrona przeciwpowodziowa Miasta Gdañska,
– projektowanie oraz wykonawstwo robót melioracyjnych, hydrotech-

nicznych i kanalizacyjnych.
Finansowanie jej dzia³alnoœci odbywa siê ze œrodków bud¿etowych

Miasta Gdañska. Instytucjonalizacja zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku jest
wiêc jednoznaczna i transparentna. Wymaga ona bezwzglêdnie wspó³-
pracy podmiotów i koordynacji dzia³añ, co nie jest zadaniem ³atwym, lecz
koniecznym i realnym w myœl interesu spo³ecznoœci Miasta Gdañska.

4. Zasoby, ujêcia i zu¿ycie wody w Gdañsku
Miasto Gdañsk po³o¿one jest w obrêbie gdañskiego systemu wodo-

noœnego, obejmuj¹cego wielopoziomowe struktury wodonoœne czwarto-
rzêdowe, trzeciorzêdowe oraz kredy górnej. Podstawê zaopatrzenia
w wodê aglomeracji gdañskiej stanowi¹ wody podziemne ¯u³aw Gdañ-
skich i Tarasu Nadmorskiego oraz ujêcie wód powierzchniowych w Stra-
szynie (rysunek 5). Drugorzêdn¹ rolê w tym systemie odgrywaj¹ równie¿
ujêcia drena¿owe w Prêgowie i ujêcia strefy krawêdziowej Pojezierza
Kaszubskiego [Jankowska, Kaszubowski, 2010, s. 9–10].

W roku 2014 wt³oczono do wodoci¹gu centralnego 24 493 834 m3

wody, z czego 18 994 554 m3 pochodzi³y z ujêæ g³êbinowych, 3 394 872 m3

z ujêcia powierzchniowego Straszyn oraz 2 104 408 m3 z ujêcia drena-
¿owego Prêgowo. Wodoci¹g ten zaopatrywany by³ z siedmiu gdañskich
ujêæ podziemnych, jednego ujêcia powierzchniowego oraz dwóch pod-
ziemnych ujêæ zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu (tablica 4).
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Rysunek 5. Struktura Ÿróde³ zaopatrzenia Gdañska w wodê w 2014 r. wed³ug
poziomów wodonoœnych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych SNG S.A.

Tablica 4. Ujêcia wodoci¹gu centralnego miasta Gdañska w roku 2014

Lp. Nazwa Zatwierdzone
zasoby m3/dobê

Pozwolenie
wodnoprawne

(m3/dobê)

Zdolnoœæ
produkcyjna

m3/dobê

1. Straszyn 60 000 60 000 53 000

2. Prêgowo 9 360 8 640 8 000

3. Czarny Dwór 35 520 31 920 21 000

4. Dolina Radoœci 10 080 7 000 2 300

5. Lipce 48 000 27 420 14 000

6. Zaspa wodna 13 200 9 600 4 800

7. Krakowiec –
rezerwa

6 144 6 144 6 144

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych SNG S.A.

Mieszkañcy dzielnic po³o¿onych na obrze¿ach Gdañska otrzymywa-
li wodê z trzech lokalnych ujêæ wód podziemnych nieposiadaj¹cych po-
³¹czenia z wodoci¹giem centralnym oraz z ujêcia „Unikom” (dzielnica
Kokoszki). Gdañski system wodoci¹gowy bazuje na piêciu podstawo-
wych ujêciach wód podziemnych i jednym rezerwowym oraz jednym
ujêciu powierzchniowym, w³¹czonych do wodoci¹gu centralnego. Po-
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nadto w obszarze miasta pracuje 13 lokalnych ujêæ wód podziemnych,
bez po³¹czenia z centralnym wodoci¹giem (tablica 5).

Tablica 5. Ujêcia lokalne wód podziemnych Miasta Gdañska w roku 2014

Lp. Nazwa
Zatwierdzone

zasoby
w m3/dobê

Pozwolenie
wodnoprawne

w m3/dobê

Zdolnoœæ
produkcyjna
w m3/dobê

1. Osowa 25 488 6 000 6 000

2. Sobieszewo 2 160 2 160 2 160

3. Œwibno 1 800 1 800 1 800

4. Jasieñ 960 960 960

5. Klukowo 1 152 600 600

6. Matarnia 1 488 936 936

7. £ostowice 792 792 792

8. Smêgorzyno 2 520 2 520 2 000

9. OŒ Wschód 1 440 1 440 1 440

10. Pleniewo 816 816 320

11. Z³ota Karczma 1 224 1 220 512

12. Kalina 1 339 550 550

13. Rêbiechowo 1 416 125 270

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych SNG S.A.

£¹czna zdolnoœæ produkcyjna wszystkich ujêæ wynosi 127 584 m3/dobê.
Z struktury wt³oczonej wody do sieci w 2014 wynika, i¿ zaopatrzenie
miasta w wodê pochodzi przede wszystkim z ujêæ: Czarny Dwór, Lipce,
Straszyn, Osowa (rysunek 6).

Woda w Gdañsku magazynowana jest w 14 zbiornikach zgrupo-
wanych w 5 kompleksach o ³¹cznej pojemnoœci 54 500 m3 (tablica 6).
W roku 2015 sprzeda¿ wody w Gdañsku wynios³a 21 711 615 m3. Oznacza
to, ¿e œrednia dobowa sprzeda¿ wynios³a 59 483 m3. Najwiêkszym odbior-
c¹ wody w tym¿e roku by³y gospodarstwa domowe – 78%, przemys³ 9%,
inni odbiorcy – 12% i sprzeda¿ hurtowa 1%.
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Rysunek 6. �ród³a zaopatrzenie w wodê wodoci¹gu centralnego Gdañska
wed³ug ujêæ w roku 2014 (w m3 na dobê)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych SNG S.A.

Tablica 6. Zbiorniki wody wykorzystywane dla zapewnienia ci¹g³oœci
dostaw wody na terenie Miasta Gdañska

Lp. Nazwa i rok
budowy

Iloœæ i pojemnoœæ
zbiorników Zasiêg zasilania

1. Sobieski
1991/1993

4 × 5000 m3 =
20 000 m3

Przymorze, Zaspa, ¯abianka,
BrzeŸno, Nowy Port, Wrzeszcz,
Dolna Oliwa

2. Orunia 1986 2 × 5000 m3 =
10 000 m3

Œw. Wojciech, Orunia Dolna, Dolne
Miasto, Œródmieœcie, Przeróbka,
Stogi, Górki Zachodnie.

3. Zbiorniki Wody
Migowo
1979/1990/1993

4 × 5000 m3 =
20 000m3

Kowale, Jankowo, Osiedle
Spo³eczne, Œwiêtokrzyska, Na
Stoku, Orunie Górna, Suchanino,
Che³m, Cygañska Góra, Kol.
Jordana, Piecki-Migowo,
NiedŸwiednik, czêœæ Starego
Che³ma, Matemblewo, Ujeœcisko,
Zabornia, Szadó³ki, Jasieñ Wieœ,
Migowo, Kie³pinek

4. Cyganka 1931 100 m3 + 500 m3 =
1500 m3

Siedlce, Wrzeszcz w rejonie
ul. Smoluchowskiego, Dêbowa
i Dêbinki, ul. Lubuska,
Stoczniowców.
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Lp. Nazwa i rok
budowy

Iloœæ i pojemnoœæ
zbiorników Zasiêg zasilania

5. Wysoki Dwór 2 × 1500 m3 Oliwa i Wrzeszcz do ul.
Grunwaldzkiej.

6. Stara Dolina
2013

1 × 632 m3 Obszar ograniczony Lasami
Oliwskimi, ul. S³owackiego,
ul. Grunwaldzk¹, ul. Ko³obrzesk¹,
ul. Ch³opsk¹, ul. Gospody, a¿ do
granicy z M. Sopot.

7. Kie³pino 2013 1 × 5000 m3 Jasieñ-Szadó³ki, Zakoniczyn,
£ostowice, Piecki-Migowo

8. Kazimierz 2015 1 × 600 m3 Wyspa Sobieszewska

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GIWK sp. z o.o.

W podsumowaniu tej czêœci artyku³u mo¿na stwierdziæ, i¿ zarz¹dza-
nie wod¹ w Gdañsku, z punktu widzenia organizacyjnego i kompetencyj-
nego dzia³aj¹cych podmiotów, jest nowoczesne, w partnerstwie publiczno-
-prywatnym, co zapewne sprzyja dzia³aniom racjonalnym i zgodnym
z interesem spo³ecznoœci lokalnej. A jak jest w istocie?

5. Ocena skutecznoœci gdañskiego modelu zarz¹dzania wod¹
Fundamentaln¹ spraw¹, z ekonomicznego punktu widzenia, jest

ocena skutecznoœci gdañskiego modelu zarz¹dzania wod¹ w aspekcie
realizacji podstawowych celów spo³eczno-biznesowych gminy. A miano-
wicie, na ile ów model zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku realizuje cele
zgodne z interesem lokalnej spo³ecznoœci, interesem gdañszczan? Spró-
bujemy rozwa¿yæ tê kwestiê.

Nadrzêdnym celem gospodarki wodnej w Polsce, wskazanym
w projekcie Polityki Wodnej Pañstwa do roku 2030, jest „zapewnienie
powszechnego dostêpu ludnoœci do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagro¿eñ wywo³anych przez powodzie i susze w po³¹czeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód i zwi¹zanych z nimi ekosystemów,
przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, popra-
wie spójnoœci terytorialnej i d¹¿eniu do wyrównania dysproporcji regio-
nalnych”. Niew¹tpliwie spraw¹ podstawow¹ jest jakoœæ wody.

Z informacji Spó³ki SNG S.A. w Gdañsku wynika, i¿ w 2015 r. 99,8%
wody wt³oczonej do sieci miasta Gdañska spe³nia³o wymogi mikro-
biologiczne, czyli nie zawiera³o chorobotwórczych bakterii. Dla porów-
nania omawiany wskaŸnik dla roku 1992 wyniós³ ok. 8%, 2001 r. – 79,1%,
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2004 r. – 83,6%. Wymagania w zakresie jakoœci wody s¹ okreœlone w roz-
porz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Rozporz¹dze-
nie to reguluje poziom 5 wskaŸników mikrobiologicznych i 59 parametrów
fizykochemicznych i organoleptycznych. Wodê podawan¹ mieszkañcom
Gdañska w 2015 r. badano w zakresie 114 parametrów fizykochemicz-
nych i 4 bakteriologicznych dla ujêæ podziemnych i powierzchniowych.
Prowadzone s¹ systematyczne dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci wody,
g³ównie w zakresie doskonalenia procesów uzdatniania wody, monito-
rowania i remontów filtrów, czyszczenia ci¹gów drena¿owych itp. Celem
zapewnienia mieszkañcom miasta wody w 100% zgodnej w wymogami
sanitarnymi, konieczna jest budowa magistrali wodoci¹gowej Benzyno-
wa – Zagroble. Spó³ka GIWK przewiduje podj¹æ w najbli¿szym czasie
przygotowania do tego projektu.

Dodatkowo, co jest wa¿ne, w dniach 5–11 paŸdziernika 2015 r. prze-
prowadzono sonda¿ opinii mieszkañców Gdañska na temat jakoœci wody
podawanej w kranach. Z badañ tych wynika, i¿ systematycznie wzrasta
odsetek ocen pozytywnych (rysunek 7). Odpowiedni wskaŸnik dla 2003 r.
wyniós³ oko³o 62%, a dla 2015 r. – 89%.

Rysunek 7. Ocena jakoœci wody podawanej w kranie przez gdañszczan
w 2015 r.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych SNG S.A.

Dzia³aj¹c zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju, prowadzone s¹,
w ramach dzia³alnoœci operacyjnej podmiotów, liczne programy i dzia³ania
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kszta³tuj¹ce œwiadomoœæ mieszkañców Miasta w zakresie „cennoœci” wo-
dy jako wspólnego dobra i jej walorów konsumpcyjnych. Od wielu lat
SNG prowadzi program „Picie wody z kranu” oraz „Zdroje w gdañskich
szko³ach”, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, zw³aszcza m³odych
gdañszczan. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw zarz¹dzaj¹cych wod¹ w Gdañ-
sku zaanga¿owana jest równie¿ w profesjonalne projekty naukowo-
-badawcze we wspó³pracy z uczelniami akademickimi, jak równie¿ dys-
kusje i konferencje tematycznie zwi¹zane z wod¹.

W kierunku realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju podejmowane
s¹ dzia³ania na rzecz ograniczania przecieków wody. Jak stanowi¹ infor-
macje SNG S.A., system wodoci¹gowy objêty jest w ca³oœci monitorin-
giem, co pozwala zmniejszyæ skutki przecieków na sieci. Dla przyk³adu,
w roku 2015 zlokalizowano i usuniêto 34 przecieki wykryte w drodze ba-
dañ elektroakustycznych.

Utrzymanie wysokich parametrów jakoœci wody i poprawa spraw-
noœci funkcjonowania gdañskiego systemu zaopatrzenia w wodê wyma-
ga realizacji wysoce kapita³och³onnych inwestycji. W latach 2005–2015
spó³ka miejska GIWK zainwestowa³a oko³o 400 mln PLN w infrastrukturê
wodoci¹gow¹ (rysunek 8).

Rysunek 8. Nak³ady inwestycyjne i ich struktura w zakresie infrastruktury
wodoci¹gowej w Gdañsku w latach 2005–2015 (w tys. z³)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GIWK sp. z o.o.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ aktywnoœæ Miasta Gdañska i podleg³ych
mu spó³ek w zakresie wykorzystania œrodków z Funduszu Spójnoœci UE
na rzecz poprawy miejskiej infrastruktury wodnej. Od pocz¹tku cz³on-
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kostwa Polski w Unii Europejskiej Miasto Gdañsk wyda³o w przeliczeniu
na 1 mieszkañca najwiêksz¹ kwotê œrodków wspó³finansowanych przez
UE spoœród wszystkich miast wojewódzkich (rysunek 9). Wa¿nym kryte-
rium skutecznoœci i efektywnoœci zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku jest cena
wody. Spoœród wszystkich polskich miast o liczbie mieszkañców powy¿ej
300 tys. Gdañsk pod wzglêdem poziomu ceny wody, wynosz¹cej 4,05 z³
za m3, plasuje siê na siódmym miejscu (pocz¹wszy od wartoœci najwy¿-
szej) (rysunek 10). Œrednia cena dla wszystkich badanych miast wynios³a
4,25 z³ netto. Oznacza to, ¿e w Gdañsku, pomimo relatywnie znacznych
wydatków na inwestycje wodne, uda³o siê, dziêki racjonalizacji zarz¹dza-
nia wod¹, utrzymaæ jej cenê na stosunkowo stabilnym i porównywalnym
do innych miast poziomie.

Rysunek 9. Wydatki miast wojewódzkich oraz ich spó³ek komunalnych
w przeliczeniu na 1 mieszkañca w latach 2004–2014 (w z³)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Fundusze Europejskie…, 2015].
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Rysunek 10. Porównanie cen wody wodoci¹gowej w polskich miastach
o liczbie mieszkañców powy¿ej 300 tys. (wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu
1.11.2016)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [http://www.cena-wody.pl].

Równie istotnym problemem mieszkañców miasta jest ich bezpieczeñ-
stwo w nadzwyczajnych warunkach atmosferycznych. Miasto Gdañsk
wyposa¿one jest w gdañski system odwodnieniowy (tablica 7). System
jest rozbudowany i obejmuje rzeki, potoki, rowy, i kana³y melioracyjne,
sieci kanalizacji deszczowej, systemów drena¿owych oraz obiektów re-
tencyjnych. Do sieci melioracyjnej zaliczane s¹ potoki oraz zbiorniki
retencyjne. Gdañsk posiada 23 potoki, uregulowane w znacznej mierze na
koszt Miasta Gdañska (bez udzia³u Skarbu Pañstwa). Elementem sieci
melioracyjnej w Gdañsku s¹ te¿ Kana³ Raduni i Kana³ Rudnicki oraz wa³y
przeciwpowodziowe. System odwodnieniowy obs³ugiwany jest przez
przedsiêbiorstwo Gdañskie Melioracje Sp. z o.o. i jest systemem roz-
dzielczym w stosunku do systemu kanalizacji sanitarnej. Woda deszczo-
wa, która p³ynie tym systemem, jest odprowadzana do œrodowiska.

W dniu 14 lipca 2016 r. na obszarze Miasta Gdañska mia³ miejsce po-
nadnormatywny opad atmosferyczny. W ci¹gu 14 godzin spad³o 165 mm
deszczu na 1 m2, czyli ponad dwukrotnie wiêcej od miesiêcznej normy
przyjêtej dla letniego okresu w regionie Gdañska. Od powodzi w roku
2001 w celu poprawy dzia³ania systemu zrealizowano dwa wspó³finanso-
wane przez UE projekty:
– Ochrona Wód Zatoki Gdañskiej – budowa i modernizacja systemu

odprowadzania wód opadowych w Gdañsku – (129,3 mln z³);
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– Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I –
Miasto Gdañsk – Przebudowa Kana³u Raduni na terenie Miasta
Gdañska o wartoœci 137,1 mln z³.

Tablica 7. Gdañski system odwodnieniowy

Lp. Element j.m. Stan na
30.12.2015 r.

1.

Sy
st

em
y

ot
w

ar
te

Potoki m 78 020,00

2. Kana³y melioracji podstawowej m 63 787,60

3. Rowy melioracji szczegó³owej m 168 095,00

4. Zbiorniki retencyjne szt. 49

m3 678 826

ha 60,98

5. Retencja Jeziora Jasieñ m3 264 028

ha 21,122

6. Budowle na urz¹dzeniach wodnych szt. 1 099

7. Wa³y przeciwpowodziowe m 15 627

8. Przepompownie melioracyjne szt. 8

dm3/s 4 670,00

9. Kana³ Raduni m 9 815,00

10. Upusty wód nadmiarowych
z Kana³u Raduni

szt. 3

m3/s 31,2

11.

Sy
st

em
y

kr
yt

e

Kanalizacja deszczowa – kolektory m 646 086,74

12. Kanalizacja deszczowa –
przykanaliki

m 102 945,13

13. Studnie rewizyjne szt. 22 252

14. Wpusty uliczne szt. 18 346

15. Piaskowniki i komory osadowe szt. 101

16. Przepompownie wód deszczowych szt. 16

dm3/s 10 287

17. Separatory ropopochodnych na sieci szt. 146

18. Sieci drena¿owe m 9 868,71

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Gdañska.
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Mimo piêciokrotnego podniesienia przez Miasto Gdañsk retencji
wody w zbiornikach ze 137 000 m3 (26 zbiorników) do 679 000 m3

(49 zbiorników) i wydatkowania przesz³o 374 mln z³, gwa³towny opad
w lipcu 2016 nie zosta³ odprowadzony przez system kanalizacji desz-
czowej. Dosz³o do licznych podtopieñ budynków i terenów miejskich
[Pismo Prezydenta Miasta Gdañska, 2016]. Czy jednak w ogóle jest mo¿li-
we pe³ne zabezpieczenie przed gwa³townymi si³ami przyrody? Pewnym
problemem w tym zakresie mo¿e byæ m.in. obecna zabudowa miasta,
szczególnie w dzielnicach centralnych, wykorzystuj¹ca znaczne utwar-
dzenie powierzchni wokó³ szczelnej i gêstej zabudowy mieszkaniowo-
-us³ugowej. W perspektywie nale¿y kontynuowaæ prace remontowo-
-inwestycyjne nad dalszym zabezpieczeniem powodziowym mieszkañców
Gdañska. Miasto Gdañsk pomimo doraŸnych trudnoœci zwi¹zanych
z warunkami atmosferycznymi cechuje wyj¹tkowa aktywnoœæ w dzia-
³aniach na rzecz ograniczenia ryzyka skutków powodzi w jego obszarze.

Wa¿nym parametrem bêd¹cym w istotnej mierze wynikiem racjonal-
nego zarz¹dzania wod¹ s¹ jej zasoby. Jak pisz¹ J. Jankowska i J. Kaszu-
bowski [2010, s. 9–10], ³¹cznie na potrzeby komunalne, Miasto Gdañsk
posiada zasoby wodne w wysokoœci 7170 m3/h, przy zapotrzebowaniu
Miasta Gdañska na poziomie blisko 4300 m3/h. Przy obecnym poziomie
zapotrzebowania, w perspektywie do roku 2025, mo¿liwe jest zapew-
nienie dostaw wody tylko z ujêæ podziemnych. W dalszej przysz³oœci
prawdopodobna degradacja ni¿ej po³o¿onych ujêæ podziemnych mo¿e
spowodowaæ koniecznoœæ wy³¹czenia ujêæ w pasie nadmorskim i na
¯u³awach. Dodatkowo wa¿ny jest fakt, ¿e nadmierna eksploatacja ujêæ
wody po³o¿onych na terenach nadmorskich zagro¿ona jest ingresj¹ wód
s³onych oraz dop³ywem wód zanieczyszczonych antropologicznie. Za-
gro¿eniem s¹ równie¿ powodzie wywo³ane spiêtrzeniem wód ba³tyckich
lub po deszczach nawalnych. Skutki zmian klimatycznych mog¹ zwiêk-
szyæ prawdopodobieñstwo powodzi na nizinach nadmorskich. Ze wzglê-
du na iloœæ wód obs³ugiwanych przez system kanalizacji deszczowej war-
to by zastanowiæ siê nad wykorzystaniem tej wody w procesach, które nie
wymagaj¹ wody czystej, zdatnej do picia. Na przyk³ad, jak pisz¹ I. Wag-
ner, K. Krauze, M. Zalewski, odpowiedzialne i ekonomiczne zarz¹dzanie
zasobami zieleni i wody w mieœcie uwzglêdnia ich integralnoœæ i zdolnoœæ
wzajemnej regulacji i promuje rozwi¹zania oparte na w³¹czeniu procesów
ekologicznych i obiegu wody w infrastrukturê i funkcje miast. Zgodnie
z tym podejœciem deszcz to nie zagro¿enie, którego nale¿y siê jak
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najszybciej pozbyæ z przestrzeni miejskiej, lecz jedyny, ³atwo dostêpny
i cenny zasób, który mo¿e w ³atwy sposób zapewniæ wodê dla roœlinnoœci
miejskiej i obni¿yæ koszty jej funkcjonowania [Wagner i inni, 2013, s. 148].

Zakoñczenie
Z ca³okszta³tu badañ zawartych w przed³o¿onym artykule wynika,

i¿ problem zarz¹dzania wod¹ na rynku lokalnym jest z³o¿ony i ma cha-
rakter interdyscyplinarny. Zasoby i zu¿ycie wody oraz czynniki formal-
noprawne reguluj¹ce gospodarkê wodn¹ w Polsce nale¿¹ do podsta-
wowych warunków brzegowych w procesie racjonalizacji zarz¹dzania
wod¹. Model zarz¹dzania wod¹ na rynku lokalnym jest jednostkowy,
niepowtarzalny, uwzglêdniaj¹cy równie¿ uwarunkowania lokalne. Nie
ma w tym zakresie rozwi¹zañ uniwersalnych, natomiast kryterium oceny
modelu zarz¹dzania jest jego skutecznoœæ postrzegana w aspekcie realiza-
cji interesu spo³ecznoœci lokalnej. Przedstawiony gdañski model zarz¹dza-
nia wod¹, realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym, nale¿y
oceniæ jako skuteczny i efektywny, co nie znaczy, i¿ nie wymaga on
ci¹g³ego monitorowania i doskonalenia, odpowiednio do zmieniaj¹cych
siê uwarunkowañ makroekonomicznych i lokalnych.

Konkluduj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ problem zarz¹dzania wod¹ jest
zagadnieniem kluczowym o charakterze egzystencjalnym i wymaga nie-
przerwanych badañ naukowych, analiz, studiów, a ostatecznie decyzji
strategicznych o ró¿nym charakterze, stosownie do obecnych przysz³o-
œciowych uwarunkowañ. Wystêpowanie wielu ryzyk i zarazem dzia³anie
w kierunku racjonalizacji wytyczonej interesem wspólnoty samorz¹do-
wej wymaga od Miasta nieustannego doskonalenia modelu zarz¹dzania
wod¹, z wykorzystaniem osi¹gniêæ nauk, innowacji ekonomicznych,
technicznych, biologicznych, hydrologicznych oraz dobrych doœwiad-
czeñ innych miast w kraju i za granic¹.
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Streszczenie
Celem badawczym artyku³u jest analiza i ocena modelu zarz¹dzania wod¹

na przyk³adzie Gminy Gdañsk. Przedstawiono zasoby i zu¿ycie wody w Polsce
ze wskazaniem na województwo pomorskie. Scharakteryzowano organizacjê,
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podstawy prawne zarz¹dzania wod¹ w Gdañsku. Skutecznoœæ istniej¹cego mo-
delu zarz¹dzania wod¹ oceniano z punktu widzenia interesu wspólnoty miesz-
kañców Gdañska.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie wod¹, model zarz¹dzania, skutecznoœæ modelu

Water management on the local market (Summary)
The aim of the paper is to analyze and evaluate the water management mo-

del on the example of the city of Gdañsk. Water consumption and resources have
been presented mainly with reference to Poland, particularly to Pomeranian
Voivodship. The paper also describes organisational model and the legal basis for
water management in Gdansk and is filled with authors comments regarding the
advantages for community residents.

Keywords
water management, model, the effectiveness of the model
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Wykorzystanie metafory w teorii organizacji
Wykorzystanie metafory w teorii organizacji

Wstêp
Na pocz¹tku lat 80. ubieg³ego wieku w literaturze fachowej zaczê³y

pojawiaæ siê publikacje poœwiêcone wykorzystaniu metafory w teorii
organizacji [Daft, Wiginton, 1979; Morgan, 1980; Pinder, Bourgeois, 1982;
Morgan, 1983; Bourgeois, Pinder, 1983; Weick, Daft, 1983]. Olbrzymi
wzrost zainteresowania t¹ problematyk¹ nast¹pi³ po 1986 r., w którym
ukaza³a siê ksi¹¿ka autorstwa G. Morgana pt. Images of Organization.
W publikacji tej autor dowodzi³, ¿e organizacje s¹ jednoczeœnie ró¿nymi
tworami [Morgan, 1986, s. 379, 399]. S¹ one z³o¿one, niejednorodne i pe³ne
paradoksów. Aby je w pe³ni zrozumieæ i opisaæ, nale¿y pos³u¿yæ siê
metaforami. Ka¿dy powinien samodzielnie wybraæ metafory organizacji,
za pomoc¹ których mo¿na trafnie opisaæ cechy posiadane przez dan¹
organizacjê.

G. Morgan do tego celu wykorzysta³ osiem metafor. Wed³ug pierw-
szej z nich organizacja to maszyna zbudowana z zazêbiaj¹cych siê czêœci,
z których ka¿da pe³ni jednoznacznie okreœlon¹ rolê w funkcjonowaniu
ca³oœci. Zgodnie z drug¹ metafor¹ organizacja to organizm, który rodzi
siê, dorasta, rozwija, podupada i umiera. W trakcie funkcjonowania ka¿-
da organizacja ma swoje potrzeby i stosownie do nich kszta³tuje stosunki
z otoczeniem. Trzecia metafora zak³ada, ¿e organizacja to mózg zdolny do
przetwarzania informacji, uczenia siê i kszta³towania inteligencji. Kolejna
wskazuje na organizacjê jako system kulturowy zakorzeniony w idea³ach,
wartoœciach, normach, rytua³ach i przekonaniach. Nastêpna przyjmuje,
¿e organizacja to system polityczny, którego dzia³anie jest uwarunkowa-
ne ró¿nymi uk³adami interesów, konfliktami i gr¹ si³. Zgodnie z szóst¹
metafor¹ organizacja jest psychicznym wiêzieniem, w którym zatrudnia-
ne osoby wpadaj¹ w pu³apkê w³asnych myœli, idei i przekonañ lub podda-
j¹ siê pomys³om powstaj¹cym w ich podœwiadomoœci. Wed³ug siódmej
metafory organizacja jest ci¹g³ym przep³ywem zmian i sta³ym przeobra-
¿aniem siê. Rozszyfrowanie tajemnicy organizacji wymaga zrozumienia
logiki zmian kszta³tuj¹cych ¿ycie spo³eczne. W ostatniej, ósmej, metaforze
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G. Morgan postrzega organizacjê jako narzêdzia dominacji, narzucania
swojej woli innym. Wykorzystuj¹c swoich pracowników, spo³ecznoœæ,
w której dzia³aj¹, oraz gospodarkê œwiatow¹, d¹¿¹ one do osi¹gniêcia
w³asnych celów.

W zamyœle G. Morgana metafory organizacji maj¹ staæ siê œrodkiem
pozwalaj¹cym uchwyciæ wielostronnoœæ funkcjonowania organizacji.
Dziêki nim da siê znaleŸæ nowe metody rozwi¹zywania jej problemów.
Rozumienie organizacji w szczególny sposób, z perspektywy danej meta-
fory, wskazuje konkretne dzia³ania w zakresie projektowania organizacji
i zarz¹dzania tym podmiotem.

Ksi¹¿ka autorstwa G. Morgana szybko sta³a siê bestsellerem, nak³ad
pierwszego wydania przekroczy³ 250 tys. egzemplarzy, przet³umaczono
j¹ na wiele jêzyków1. Co wa¿niejsze, publikacja ta wp³ynê³a nieodwracal-
nie na sposób formu³owania teorii organizacji poprzez akceptacjê metafo-
rycznych zapo¿yczeñ [Weick, 1989, s. 516–531; Schoeneborn i inni, 2016].
Œwiadczy o tym choæby fakt, i¿ w latach 1990–1992 G. Morgan by³ naj-
czêœciej cytowanym autorem w czasopiœmie „Organization Studies”,
a ksi¹¿ka jego autorstwa najczêœciej cytowan¹ pozycj¹ literatury [Usdi-
ken, Pasadeos, 1995, s. 503]. Zainteresowanie wykorzystaniem metafory
w teorii organizacji ma trwa³y charakter. Od czasu publikacji Obrazów
organizacji wielu badaczy siêgnê³o po to rozwi¹zanie, aby opisaæ zaobser-
wowane zjawiska i zale¿noœci wewn¹trz, poza i pomiêdzy organizacjami.
Pos³u¿yli siê przy tym wieloma ró¿norodnymi zwrotami z wielu dziedzin
¿ycia cz³owieka, takimi jak: zespo³y jazzowe i misjonarze [Akin, Schult-
heiss, 1990, s. 12–18], chmury i piosenki [Gergen, 1992, s. 207–226], mydla-
ne bañki [Tsoukas, 1993b, s. 501–515], chaos [Thietart, Forgues, 1995,
s. 19–42], jazzowa improwizacja [Zack, 2000, s. 227–234], to¿samoœæ orga-
nizacyjna [Gioia i inni, 2000, s. 63–81], organizacyjny rozum [Weick, Ro-
berts, 1993, s. 357–382], organizacyjna pamiêæ [Walsh, Ungson, 1991,
s. 57–91], teatr [Cornelissen, 2004, s. 705–726], muzyka [Mantere i inni,
2007, s. 447–459].

Metafory wykorzystano do badania wielu organizacyjnych praktyk,
w tym [Palmer, Dunford, 1996, s. 691]: podejmowania decyzji, przy-
wództwa, zmian organizacyjnych, rozwoju organizacji, rozwoju zasobów
ludzkich, zarz¹dzania strategicznego, technologii informacyjnej, kultury
organizacyjnej, projektowania organizacji i zarz¹dzania produkcj¹. Nie-
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które spoœród stworzonych metafor zyska³y powszechn¹ akceptacjê spe-
cjalistów i trwa³e miejsce w teorii organizacji, np. organizacja to maszyna,
a inne nie przyjê³y siê, s¹ pomijane, np. zaproponowana przez G. Morga-
na metafora organizacji jako zielistki Sternberga [Morgan, 1993]. Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e metafory s¹ wszechobecnym elementem naszego jêzy-
ka i to nie tylko u¿ywanego na co dzieñ [Goatly, 1997, s. 2], ale i w tekstach
o naukowym charakterze. Czêsto nauczyciele akademiccy nie s¹ œwia-
domi, ¿e zwroty, których u¿ywaj¹ niemal codziennie, s¹ metaforami [Ha-
mington, 2009, s. 473–484; Audebrand, 2010, s. 414]. Badania empiryczne
wskazuj¹, ¿e nawet 25% s³ów u¿ywanych w tekstach naukowych ma
metaforyczny charakter [Glucksberg, Haught, 2006, s. 935–938]. W przy-
padku publikacji popularnonaukowych i przeznaczonych dla studentów
odsetek ten jest jeszcze wiêkszy [Skorczynska, Deignan, 2006, s. 87–104].

Celem tego artyku³u jest ustalenie cech i regu³ wykorzystania meta-
for w teorii organizacji. Treœæ artyku³u ujêto w trzech czêœciach. Pierwsza
z nich dotyczy istoty metafory. W drugiej czêœci omówiono koncepcje
rozumienia metafory. W trzeciej czêœci przedstawiono zasady wykorzy-
stania metafor w teorii organizacji proponowane przez ró¿nych autorów.
Artyku³ przygotowano w oparciu o krytyczn¹ analizê literatury œwiato-
wej dotycz¹cej metafor.

1. Istota metafory
S³owo metafora pochodzi ze staro¿ytnej greki, w której wyraz meta-

pherein oznacza³ przeniesienie, szczególnie w przypadku jednego wyrazu
na drugi (meta – przez, ponad; pherein – nieœæ) [Partridge, 2006, s. 1972;
Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com]. W powszechnie sto-
sowanym, s³ownikowym znaczeniu metafora jest „figur¹ stylistyczn¹ po-
legaj¹c¹ na takim ³¹czeniu wyrazów, i¿ przynajmniej jeden wyraz zyskuje
nowe znaczenie” [S³ownik wyrazów obcych PWN, 1980, s. 469]. W takim
ujêciu wyraz ten bywa stosowany w znaczeniu przenoœni. Niektóre s³ow-
niki nadaj¹ mu drugie znaczenie – symbolu, czyli reprezentanta innego
pojêcia, niekiedy maj¹cego abstrakcyjny charakter, co utrudnia jego wy-
ra¿anie w bezpoœredni sposób [Collins Cobuild English Language Dictionary,
1993, s. 910; Oxford English Dictionary, 1996; Oxford English Living Dictio-
naries, https://en.oxforddictionaries.com]. Metaforê obok alegorii i hiper-
boli zaliczamy do tropów okreœlanych jako „wyraz lub zwrot w znaczeniu
przenoœnym, tworz¹cy zwrot stylistyczny” [S³ownik jêzyka polskiego, t. 3,
1981, s. 533]. Nale¿y j¹ odró¿niæ od metonimii (zamienni), czyli figury
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stylistycznej polegaj¹cej na „oznaczeniu przedmiotu za pomoc¹ nazwy
oznaczaj¹cej inny przedmiot zwi¹zany z poprzednim stosunkiem przy-
czyny do skutku, czêœci do ca³oœci, zawartoœci do zawieraj¹cego itp.”
[S³ownik jêzyka polskiego, t. 2, 1981, s. 144–145].

Jêzyk metaforyczny mo¿na odnaleŸæ nawet w najstarszych tekstach
pisanych, takich jak sumeryjskie i akadyjskie dzie³a epickie powsta³e na
terenie Mezopotamii [Leezenberg, 2001, s. 15]. Jest on obecny równie¿
w najstarszych dzie³ach literatury greckiej. Wœród nich nale¿y wymieniæ
eposy Homera, s³yn¹cego z porównañ u¿ytych w Iliadzie i Odysei. Stano-
wi¹ one najbardziej znan¹ grupê metafor w literaturze greckiej powsta³ej
przed Arystotelesem. Inny myœliciel grecki Isokretes w swoich tekstach
jako jeden z pierwszych u¿ywa³ s³owa metafora. Wyraz ten rozumiany
jako przeniesienie znajdziemy równie¿ w tekstach Platona [Kirby, 1997,
s. 521–528]. Jednak¿e za twórcê pocz¹tkowych elementów teorii metafory
powszechnie uwa¿any jest Arystoteles. W takich dzie³ach, jak Poetyka
i Retoryka [Arystoteles, 2004] wyjaœni³ znaczenie pojêcia metafory, opisa³
jej rodzaje i sposób wykorzystania [Kirby, 1997, s. 531 i nast.; Levin, 1982,
s. 24 i nast.]. Arystoteles uwa¿a³ metaforê za mistrzowski trop, maj¹cy
dekoracyjny charakter, szczególnie odpowiedni do tworzenia poezji, ale
zbyt zagadkowy w przypadku zastosowania w filozofii i wywodach
naukowych.

Metaforê zgodn¹ z zamys³em Arystotelesa mo¿na przedstawiæ
w postaci odniesienia: „X to Y”. Jest ono rozumiane w nastêpstwie prze-
kszta³cenia go w porównanie o formule „X jest podobne do Y”. Dziêki
temu przekszta³ceniu zdanie do pewnego stopnia mo¿na traktowaæ
w dos³ownym rozumieniu i przybiera ono postaæ analogicznego porów-
nania [McGlone, 2003, s. 1]. Trzeba równoczeœnie zaznaczyæ, ¿e dos³owne
porównanie ró¿ni siê od metafory tym, i¿ w jego przypadku wiêkszoœæ
lub wiele cech porównywanych podmiotów czy obiektów pasuje do sie-
bie, podczas gdy metafora niesie za sob¹ zgodnoœæ tylko kilku cech, która
w dodatku nie jest tak uderzaj¹ca. Poza tym dos³owne porównania za-
zwyczaj s¹ odwracalne, a zamiana kolejnoœci wyrazów w porównaniu
metaforycznym prowadzi do utraty sensu przekszta³conego zdania
[Gentner, Bowdle, 2003, s. 19].

Arystoteles uwa¿a³, ¿e metafora powinna mieæ postaæ zagadki. Jej
rozwi¹zanie polega³o na ustaleniu podobieñstw odnoszonych do siebie
rzeczy. Metafora przekszta³cona w porównanie jest póŸniej interpreto-
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wana poprzez okreœlenie zakresu, w jakim dwie porównane rzeczy s¹ do
siebie podobne [McGlone, 2003, s. 1].

Pogl¹dy Arystotelesa da³y podstawy do ukszta³towania klasycznego
modelu lub, inaczej mówi¹c, tradycyjnej koncepcji metafory, zwanej rów-
nie¿ teori¹ porównania. Jej za³o¿enie mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych punk-
tach [Kövecses, 2010, s. IX; Lakoff, Johnson, 1988, s. 181]:
1. Metafora jest w³aœciwoœci¹ s³ów, lingwistycznym fenomenem.
2. Metafora jest wykorzystywana dla osi¹gniêcia celów artystycznych

i retorycznych.
3. Metafora opiera siê na podobieñstwie pomiêdzy dwoma jednostkami,

które zosta³y porównane i zidentyfikowane. Metafora o formie „X to Y”
jest eliptycznym odpowiednikiem lingwistycznego wyra¿enia „X jest
podobne do Y pod wzglêdem pojedynczych cech A, B…”. Tak wiêc
wskazuje istniej¹ce podobieñstwa.

4. Metafora powstaje w wyniku œwiadomego i zmyœlnego u¿ycia s³ów,
wymagaj¹cego specjalnych uzdolnieñ. Tylko nieliczni mog¹ opano-
waæ tê sztukê i staæ siê mistrzami.

5. Metafora jest figur¹ stylistyczn¹, bez której mo¿emy siê obejœæ. Wy-
korzystujemy j¹ dla osi¹gniêcia specjalnych efektów, a nie dlatego, ¿e
jest nieuniknion¹ czêœci¹ codziennej komunikacji miêdzy ludŸmi, nie
mówi¹c ju¿ o codziennym ludzkim myœleniu i rozumowaniu.

Klasyczny model metafory by³ powszechnie akceptowany przez
wiele wieków. Jeszcze pod koniec XIX wieku przede wszystkim zajmo-
wano siê ni¹ w ramach retoryki. Analiza metafor polega³a wówczas na
interpretowaniu ich znaczenia w dos³ownych tekstach [McGlone, 2003,
s. 1]. Na przyk³ad w wydanym w 1882 r. podrêczniku do retoryki J. S. Hart
okreœli³ metaforê jako „figurê opart¹ na podobieñstwie, która odnosi
jeden obiekt do drugiego. St¹d jest ona blisko powi¹zana z porównaniem.
Metafora jest faktycznie rodzajem skróconego porównania” [Hart, 1882,
s. 162]. Aby w³aœciwie pe³ni³a swoj¹ rolê, autor podrêcznika zaleca sto-
sowanie konkretnych zasad, które do pewnego stopnia dotycz¹ wed³ug
niego równie¿ porównania.

Pogl¹dy te zaczê³y siê syntetycznie zmieniaæ pocz¹wszy od pocz¹tku
XX wieku. Wówczas ukaza³o siê anglojêzyczne t³umaczenie ksi¹¿ki
M. Bréala z 1897 r. pt. Essai de sémantique. Wed³ug niego metafora raz
wykorzystana do nazwania jednego obiektu mo¿e byæ ponownie u¿yta
metaforycznie, bior¹c pod uwagê jej aktualne znaczenie. W konsekwencji
nowoczesny jêzyk staje siê coraz bardziej skomplikowany dla filologów,
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ale nie dla dzieci, które ucz¹ siê aktualnych, a nie oryginalnych znaczeñ
s³ów. Metafory w du¿ym stopniu tworz¹ ¿argon, który mo¿na opanowaæ
tak szybko jak ka¿dy inny jêzyk [Bréal, 1900, s. 133].

Publikacja M. Bréala traktuj¹ca metaforê jako wszechobecny œrodek
wypowiedzi wp³ywaj¹cy na ewolucjê jêzyka, a nie artystyczny dodatek,
spowodowa³a wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wœród amery-
kañskich lingwistów i filozofów [McGlone, 2003, s. 1]. Z pewnoœci¹ mia³a
ona wp³yw na stanowisko I. A. Richardsa, który w wydanej w 1936 r.
ksi¹¿ce podziela³ pogl¹d M. Bréala, i¿ metafora jest wszechobecn¹ podsta-
w¹ jêzyka. Spotykamy j¹ zarówno w rozmowach zwyk³ych ludzi, jak
i w formalnych tekstach z ró¿nych dziedzin nauki. Ponadto I. A. Richards
jako pierwszy wskaza³ na zwi¹zki ³¹cz¹ce myœlenie z metafor¹. Jego
zdaniem tworzenie metafory nie jest werbalnym zadaniem sprowadza-
j¹cym siê do przestawienia s³ów, ale procesem myœlowym, operacj¹
pomiêdzy kontekstami. Proces ten przebiega poprzez porównanie.
I. A. Richards wprowadzi³ nazwy dwóch cz³onów tworz¹cych metaforê.
Zasadnicz¹ ideê lub temat metafory okreœli³ mianem treœci (tenor), a sym-
boliczn¹ czêœæ metafory, stanowi¹c¹ opis treœci, nazwa³ noœnikiem
(vehicle)2. Wed³ug niego jednoczesna obecnoœæ noœnika i treœci daje wynik
w postaci znaczenia nieosi¹galnego bez ich interakcji. Noœnik normalnie
nie jest zwyk³¹ ozdob¹ treœci, która w takim przypadku pozosta³aby
niezmieniona przez niego. Noœnik i treœæ w wyniku wspó³dzia³ania two-
rz¹ znaczenie o wiêkszym zró¿nicowaniu zdolnoœci ni¿ mo¿na by przy-
pisaæ ka¿demu z nich z osobna [Richards, 1936, s. 92–100].

Wnioski sformu³owane przez I. A. Richardsa rozwin¹³ M. Black.
W eseju opublikowanym w 1955 r. [Black, 1955, s. 273–294] i w ksi¹¿ce
wydanej w 1962 r. [Black, 1962, s. 25–47] wyró¿ni³ trzy mo¿liwe podejœcia
do metafory: substytucyjne, porównawcze i wzajemnego oddzia³ywania.
Z podejœciem substytucyjnym mamy do czynienia wówczas, gdy wyra¿e-
nie metaforyczne u¿yto zamiast równoznacznego wyra¿enia dos³owne-
go. Autor tekstu zamienia s³owa M na L, a czytaj¹cy ma za zadanie
odwróciæ tê zamianê, u¿ywaj¹c dos³ownego znaczenia s³owa M jako
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stawa (base), Ÿród³o (source), a niekiedy równie¿ jako pod³o¿e (ground). Zob. np. [Wolff,
Gentner, 2011, s. 1456; Utsumi, 2011, s. 253].



wskazówki do obmyœlonego znaczenia s³owa L. Zrozumienie metafory
przypomina odszyfrowanie kodu lub rozwik³anie zagadki [Black, 1955,
s. 280]. Pos³u¿my siê przyk³adem prostej metafory „Ryszard jest lwem”
podanej przez M. Blacka. Zgodnie z podejœciem substytucyjnym oznacza
ona „Ryszard jest waleczny”. W zdaniu tym s³owo „waleczny” zosta³o
zast¹pione s³owem „lew”, a zadaniem czytaj¹cego jest odgadniêcie zna-
czenia drugiego z tych s³ów zgodnie z intencj¹ autora. M. Black podaje
dwa mo¿liwe powody stosowania tego typu podejœcia do metafor. Pierw-
szym powodem jest brak odpowiednich s³ów, które mo¿na wykorzystaæ
do przekazania okreœlonej treœci. Metafora jest wówczas rodzajem ka-
tachrezy, polegaj¹cym na u¿yciu okreœlonego s³owa w nowym znaczeniu,
niezgodnym z dotychczasowym, w celu wype³nienia luki istniej¹cej
w s³ownictwie. Jako przyk³ad nadawania nowego znaczenia starym s³o-
wom M. Black poda³ wyraz „pomarañcza” oznaczaj¹cy drzewo z rodziny
rutowatych i jednoczeœnie owoc tego drzewa, który z czasem zaczêto
stosowaæ w znaczeniu koloru oddaj¹cego barwê tego owocu. Drugim
powodem substytucyjnego stosowania metafory s¹ wzglêdy dekoracyj-
ne. Stylistyczne zabiegi autora maj¹ sprawiaæ radoœæ czytaj¹cemu z roz-
wi¹zywania zagadek s³ownych i poznawania kunsztownych sformu³o-
wañ [Black, 1955, s. 281].

Podejœcie porównawcze do metafory sprowadza siê do prezentacji
ukrytej analogii lub porównania. Metafora pe³ni wówczas rolê skon-
densowanego lub eliptycznego porównania. Jest to zdaniem M. Blacka
specyficzny przypadek substytucyjnego podejœcia do metafory. Dlatego
metaforyczne stwierdzenie mo¿na zast¹piæ równoznacznym dos³ownym
porównaniem [Black, 1955, s. 283]. To podejœcie do metafory mo¿na zilu-
strowaæ tym samym przyk³adem co podejœcie substytucyjne. Tym razem
zdanie „Ryszard jest lwem” nale¿y jednak odczytaæ inaczej, jako „Ry-
szard jest taki jak lew” (w zakresie walecznoœci). S³owa znajduj¹ce siê
w nawiasie s¹ rozumiane, ale nie zosta³y wypowiedziane. Podobnie jak
w przypadku podejœcia substytucyjnego metaforyczne stwierdzenie zo-
sta³o tu wstawione na miejscu dos³ownego odpowiednika. Ale w odró¿-
nieniu od podejœcia substytucyjnego podejœcie porównawcze dostarcza
bardziej przetworzonej parafrazy. To podejœcie do metafory zdaniem
M. Blacka nie jest odpowiednie do wypowiedzi naukowych, wymaga-
j¹cych precyzji. Wyra¿enia metaforyczne nie mog¹ zastêpowaæ formal-
nych porównañ lub ¿adnych innych dos³ownych stwierdzeñ [Black, 1955,
s. 284].
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W podejœciu wzajemnego oddzia³ywania M. Black traktuje metaforê
jak filtr, poprzez który pewne cechy noœnika wyra¿enia metaforycznego
(pomocniczego lub wtórnego tematu) s¹ wybierane z systemu (zespo³u)
skojarzonych z nim komuna³ów w celu odnoszenia na treœæ wyra¿enia
metaforycznego (g³ówny lub pierwotny temat) [Black, 1955, s. 286–287].
Pierwotnie M. Black opisa³ to podejœcie za pomoc¹ siedmiu stwierdzeñ
[Black, 1955, s. 291–292]. Na podstawie krytycznych opinii innych specja-
listów póŸniej zweryfikowa³ i ograniczy³ je do nastêpuj¹cych piêciu
[Black, 1993, s. 27–28]:
1. Metaforyczne wyra¿enie ma dwa ró¿ne tematy, identyfikowane jako

„pierwotny” i „wtórny”.
2. Wtórny temat uchodzi raczej za system ni¿ za pojedyncz¹ rzecz.
3. Metaforyczne wyra¿enie dzia³a poprzez rzutowanie na pierwotny te-

mat zbioru „kojarzonych znaczeñ” zawartych w nasuwaj¹cym siê na
myœl zespole, który orzeka o wtórnym temacie.

4. Twórca metaforycznego stwierdzenia wybiera, podkreœla, usuwa i or-
ganizuje cechy pierwotnego tematu poprzez zastosowanie do niego
izomorficznych stwierdzeñ z elementami nasuwaj¹cego siê na myœl
zespo³u odnosz¹cego siê do wtórnego tematu.

5. W kontekœcie konkretnego stwierdzenia metaforycznego dwa tematy
wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ w nastêpuj¹ce sposoby:
a) obecnoœæ pierwotnego tematu pobudza s³uchacza do wyboru nie-

których cech wtórnego tematu;
b) zachêca go do skonstruowania równoleg³ego, nasuwaj¹cego siê na

myœl zespo³u, który mo¿e pasowaæ do pierwotnego tematu;
c) podobnie zostaj¹ wywo³ane równoleg³e zmiany w temacie wtór-

nym.
Inne podejœcie do metafory prezentuj¹ przedstawiciele jêzykoznaw-

stwa kognitywnego. Jako pierwsi pogl¹dy na temat metafory w tym
duchu przedstawili G. Lakoff i M. Johnson w ksi¹¿ce opublikowanej
w 1980 r. Jej t³umaczenie ukaza³o siê w Polsce w 1988 r. [Lakoff, Johnson,
1988]. Zgodnie z ich koncepcj¹ „istot¹ metafory jest rozumienie i do-
œwiadczenie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy” [Lakoff,
Johnson, 1988, s. 27]. Jest ona wszechobecna w naszym normalnym sys-
temie pojêciowym, gdy¿ wiele wa¿nych pojêæ ma abstrakcyjny charakter
lub s¹ one niezbyt wyraŸnie zarysowane w naszym doœwiadczeniu. Aby
obj¹æ myœlami tego typu pojêcia, korzystamy z innych pojêæ, które s¹ dla
nas zrozumia³e [Lakoff, Johnson, 1988, s. 142]. Metafora jest wiêc przede
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wszystkim nieuniknionym wynikiem myœlenia i dzia³ania, a dopiero
w dalszej kolejnoœci spraw¹ jêzyka. Jest w³aœciwoœci¹ pojêæ, a nie s³ów.
Funkcj¹ metafory jest lepsze zrozumienie okreœlonych pojêæ, a nie nada-
nie wypowiedzi artystycznej formy. Metafory mog¹ opieraæ siê na podo-
bieñstwach, ale czêsto te podobieñstwa same opieraj¹ siê na metaforach
konwencjonalnych nadaj¹cych strukturê systemowi pojêciowemu w³aœci-
wemu naszej kulturze. Wykorzystuj¹ je codziennie bez wysi³ku zwykli
ludzie, a nie wy³¹cznie uzdolnione osoby [Lakoff, Johnson, 1988, s. 167,
182; Kövecses, 2010, s. X]. Metafory pojêciowe sk³adaj¹ siê z domeny
Ÿród³owej i domeny celowej. Domeny Ÿród³owe s¹ zwykle bardziej kon-
kretne lub maj¹ fizyczn¹ postaæ, s¹ jaœniej opisanymi pojêciami ni¿ do-
meny celowe, które z kolei s¹ zazwyczaj abstrakcyjne i gorzej opisane.
Rozumienie jednej domeny w kategoriach innej jest zwi¹zane z ustale-
niem pewnego zbioru systematycznych zgodnoœci, nazywanym odwzo-
rowaniem lub mapowaniem (mappings), pomiêdzy Ÿród³em i celem w taki
sposób, ¿e sk³adowe elementy pojêcia domeny Ÿród³owej odpowiadaj¹
sk³adowym elementom domeny celowej [Kövecses, 2010, s. 7, 14, 17;
Lakoff, 1993, s. 203].

2. Rozumienie metafory
Pod koniec lat 50. ubieg³ego wieku zaczê³y ukazywaæ siê publikacje

kilku specjalistów tworz¹cych pragmatyczn¹ teoriê metafory. Szczególny
akcent k³adli oni na znaczenie wniosków wynikaj¹cych z metafory i in-
tencji mówcy [Tendahl, 2009, s. 2]. Jeden z przedstawicieli tego podejœcia
J. Searle zajmowa³ siê problemem rozumienia metafory. Zgodnie z jego
ustaleniami, aby s³uchacz by³ w stanie zrozumieæ metaforê, musi kiero-
waæ siê pewn¹ strategi¹ postêpowania w celu okreœlenia, czy powinien,
czy te¿ nie powinien poszukiwaæ metaforycznej interpretacji danego wy-
ra¿enia. Twierdzi³, ¿e strategia ta w pierwszej kolejnoœci powinna przewi-
dywaæ poszukiwanie dos³ownego znaczenia okreœlonego wyra¿enia.
Jedynie w przypadku gdy znaczenie to jest wadliwe, nale¿y dopatrywaæ
siê innego znaczenia [Searle, 1979, s. 105]. To za³o¿enie sta³o siê podstaw¹
do powszechnego stosowania trzyetapowego modelu rozumienia jêzyka
niedos³ownego w lingwistyce, filozofii i psychologii. Przewidywa³ on na-
stêpuj¹ce etapy rozumienia metafory [Glucksberg, 2001, s. 10]:
1. WyprowadŸ dos³owne znaczenie danego wyra¿enia.
2. Analizuj wyprowadzone dos³owne znaczenie w zakresie kontekstu,

w jakim u¿yto dane wyra¿enie.
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3. Je¿eli dos³owne znaczenie ma sens, zaakceptuj je jako znaczenie
wyra¿enia zgodne z intencjami mówi¹cego. Je¿eli nie ma ono sensu,
szukaj alternatywnego, niedos³ownego znaczenia, które ma znaczenie
w okreœlonym kontekœcie.

W modelu tym przyjêto dwa istotne dla rozumienia metafory za-
³o¿enia. Po pierwsze, dos³owne znaczenie ma bezwarunkowy priorytet,
zawsze jest wyprowadzane przed nieliteralnym znaczeniem i dlatego
jego zrozumienie wymaga mniej czasu i wysi³ku. Po drugie, nieliteralne
znaczenie danego wyra¿enia jest poszukiwane tylko wtedy, gdy znacze-
nie dos³owne jest wadliwe, nie ma sensu. W œwietle badañ empirycznych
oba za³o¿enia okaza³y siê nieprawdziwe. Na ich podstawie mo¿na dojœæ
do wniosku, ¿e zrozumienie nieliteralnych zwrotów wcale nie jest po-
przedzone (i nie musi byæ) wyprowadzeniem dos³ownego znaczenia. Co
wiêcej, zrozumienie metafory nie jest trudniejsze ni¿ zrozumienie porów-
nywalnego wyra¿enia dos³ownego i nie wymaga wiêcej czasu. Dos³ow-
nego znaczenia nie mo¿na wiêc uznaæ za priorytetowe. Ponadto przepro-
wadzone badania wskazuj¹, ¿e nawet gdy dos³owne znaczenie danego
wyra¿enia nie jest wadliwe w u¿ytym kontekœcie, ludzie ignoruj¹ je, aby
dotrzeæ do faktycznych intencji mówi¹cego. Rozumiej¹ wówczas to wy-
ra¿enie w znaczeniu metaforycznym a nie dos³ownym, mimo ¿e w³aœnie
to znaczenie pasuje do kontekstu wypowiedzi. Dlatego drugie z wymie-
nionych za³o¿eñ równie¿ nale¿y uznaæ za nieprawdziwe [Glucksberg,
Keysar, 1993, s. 403; McGlone, 2003, s. 2; Gentner, Bowdle, 2003, s. 20].

Badania maj¹ce na celu ustalenie, w jaki sposób zestawienie nieza-
chodz¹cych na siebie pojêæ stanowi¹cych temat i noœnik metafory pro-
wadzi do rozumienia jej znaczenia, okreœlanego mianem podstawy meta-
fory (ground), realizuje wielu specjalistów. Choæ s¹ oni raczej zgodni, ¿e
procesy zwi¹zane z rozumieniem metafor s¹ w du¿ej mierze takie same
jak w przypadku dos³ownych wyra¿eñ, do tej pory nie osi¹gniêto pe³nego
konsensusu w tym zakresie. Wœród modeli opisuj¹cych mechanizmy
odwzorowania, mapowania (mapping) mo¿na wyró¿niæ dwa podejœcia, tj.
porównawcze i kategoryzacji [Utsumi, 2011, s. 253].

Podejœcie porównawcze w pierwszej kolejnoœci zak³ada rozpoznanie
eliptycznego porównania wyra¿onego za pomoc¹ metafory. Po zidentyfi-
kowaniu tego typu wyra¿enia jest ono interpretowane tak samo jak
dos³owne porównanie, tzn. poprzez poszukiwanie wspólnych zwi¹zków
dla pojêæ ujêtych w temacie i noœniku metafory. Jednak w odró¿nieniu od
dos³ownego porównania znaczenie metafory tworz¹ wspólne cechy, któ-
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re s¹ s³abo uwydatnione w temacie i mocno uwydatnione w noœniku
[McGlone, 2003, s. 2–3; Bowdle, Gentner, 2005, s. 194].

Zgodnie z drugim podejœciem metafory s¹ rozumiane poprzez pro-
ces kategoryzacji. W procesie tym noœnik metafory s³u¿y do dojœcia lub
wyprowadzenia abstrakcyjnej metaforycznej kategorii, któr¹ reprezentu-
je jako prototypowy przedstawiciel. Nastêpnie pojêcie stanowi¹ce temat
metafory jest przydzielane do tej kategorii. Tym samym oba pojêcia
wyra¿enia metaforycznego maj¹ inne znaczenie dla jego rozumienia.
Noœnik umo¿liwia ustalenie nadrzêdnej kategorii, któr¹ mo¿na wyko-
rzystaæ do scharakteryzowania tematu, a ten z kolei ogranicza wymiary,
za pomoc¹ których mo¿e byæ scharakteryzowany. W podejœciu tym przyj-
muje siê, ¿e kategoryzacja metafory przebiega inaczej ni¿ dos³ownego
wyra¿enia. Rozumienie metafory (w odró¿nieniu od rozumienia dos³ow-
nego wyra¿enia) poci¹ga za sob¹ dualne odwo³anie, tzn. noœnik odwo³uje
siê jednoczeœnie do dos³ownego, specyficznego pojêcia i generalnej meta-
forycznej kategorii [Bowdle, Gentner, 2005, s. 195; Utsumi, 2011,
s. 254–255; Glucksberg, 2001, s. 52 i nast.].

Oba omówione podejœcia do rozumienia metafory maj¹ pewne s³a-
boœci i luki, które czyni¹ je zawodnymi w pewnym zakresie. Na przyk³ad
w podejœciu porównawczym zak³ada siê, ¿e ludzie s¹ œwiadomi istotnych
cech, które s¹ wspólne dla pojêæ zajmuj¹cych miejsce tematu i noœnika me-
tafory. Za³o¿enie to jest jednak ³amane, gdy¿ jesteœmy w stanie rozumieæ
pouczaj¹ce metafory [McGlone, 2003, s. 3]. Z kolei w podejœciu kate-
goryzacji przyjmuje siê za³o¿enie, zgodnie z którym proces rozumienia
metafory rozpoczyna siê od równoleg³ego wyprowadzenia z noœnika
wielokrotnych ad hoc przyjmowanych kategorii. W wielu przypadkach
niezbêdne by³oby generowanie i przechowywanie w pamiêci nieogra-
niczonej liczby kategorii do czasu a¿ dany temat doprowadzi do
okreœlenia w³aœciwej kategorii. Taki przebieg procesu powodowa³by za-
potrzebowanie na zasoby, które intuicyjnie nie wydaje siê prawdopo-
dobne. Z tych wzglêdów w ostatnich latach poszukiwano rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych jednoczesne wykorzystanie obu podejœæ do rozumienia
metafory w zakresie gwarantuj¹cym unikniêcie istniej¹cych luk. W ten
sposób powsta³y hybrydowe podejœcia zak³adaj¹ce wybór pomiêdzy stra-
tegiami porównawcz¹ a kategoryzacji w zale¿noœci od cech danej metafo-
ry [Utsumi, 2011, s. 255–256]. Wœród nich nale¿y wymieniæ podejœcia
konwencjonalnoœci [Bowdle, Gentner, 2005, s. 199], trafnoœci [Glucksberg,
Haught, 2006, s. 935–938] i objaœniaj¹cej ró¿norodnoœci [Utsumi, 2011,
s. 291 i nast.].
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3. Zasady wykorzystania metafor w teorii organizacji
W filozofii istniej¹ dwa odmienne podejœcia do roli jêzyka w opisy-

waniu rzeczywistoœci. S¹ to pozytywizm logiczny i relatywizm. Rozwi-
jaj¹cy siê w pierwszej po³owie XX wieku pozytywizm logiczny zak³ada³
opis empirycznych obserwacji za pomoc¹ precyzyjnego, jasnego, niedwu-
znacznego jêzyka. Aby opisywan¹ rzeczywistoœæ mo¿na by³o weryfiko-
waæ, nale¿a³o korzystaæ z dos³ownego jêzyka. Inne jego u¿ycie nie mia³o
znaczenia, gdy¿ nie gwarantowa³o w³aœciwego odwzorowania rzeczy-
wistoœci. Natomiast relatywizm opiera siê na przekonaniu, i¿ poznanie
jest rezultatem umys³owej interpretacji. Wiedza o rzeczywistoœci wpraw-
dzie wynika z postrzegania, jêzyka i pamiêci, ale wymaga czegoœ wiêcej
poza dostêpnymi informacjami. Powstaje ona w wyniku oddzia³ywania
informacji z kontekstem, w którym jest przedstawiana, i z wczeœniej po-
siadan¹ wiedz¹ konkretnego cz³owieka. Nie ma podstaw do ró¿nicowa-
nia jêzyka naukowego i innych jego rodzajów [Ortony, 1993. s. 1–2].

Te dwa przeciwstawne pogl¹dy obecne s¹ równie¿ w dzisiejszej
filozofii i innych obszarach nauki. A. Ortony umownie nazywa je nie-
konstruktywistycznym i konstruktywistycznym. Podejœcie niekonstruk-
tywistyczne uwypukla znaczenie jêzyka literalnego. Metafory postrzega-
ne s¹ przez jego zwolenników jak niewa¿ne dodatki, a nawet odchylenie
czy wykrzywienie normalnego jêzyka, równoznaczne z naruszeniem za-
sad lingwistyki. Metafory nie powinny byæ u¿ywane w tekstach nauko-
wych, gdy¿ s¹ nieprecyzyjne i niejasne. Mo¿na je uznaæ za w³aœciwe tylko
dla celów politycznych i retorycznych. Natomiast zgodnie z konstrukty-
wistycznym podejœciem metafora pe³ni istotn¹ rolê zarówno w obszarze
jêzyka, jak i myœlenia. Zró¿nicowanie jêzyka dos³ownego i metaforycz-
nego wed³ug tego podejœcia nie ma sensu. Korzystanie z jêzyka jest bo-
wiem przede wszystkim traktowane jak twórcza aktywnoœæ, a wyko-
rzystanie metafor niekiedy wymaga nieco wiêkszej kreatywnoœci ni¿
jêzyka dos³ownego [Ortony, 1993. s. 2].

Specjaliœci zajmuj¹cy siê teori¹ organizacji reprezentuj¹ oba pogl¹dy
na wykorzystanie metafory w tekstach naukowych. Jednych mo¿na zali-
czyæ do przeciwników, a innych do zwolenników jêzyka metaforycznego.
Przeciwnicy wykorzystania metafor w nauce traktuj¹ je jak zbêdny lite-
racki œrodek [Tsoukas, 1993a, s. 325; Pinder, Bourgeois, 1982, s. 641]. Ko-
rzystanie z metafory jest z tego punktu widzenia ryzykowne, gdy¿ mo-
¿emy nie zauwa¿yæ, ¿e treœæ metafory nie posiada wielu, a nawet
jakiejkolwiek w³aœciwoœci noœnika. Nawet je¿eli za pomoc¹ metafory
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wska¿emy pewne podobieñstwa, korzystaj¹c z niezrozumia³ych dla
wszystkich specjalistów zapo¿yczonych pojêæ z innych obszarów nauki,
takie postêpowanie nie jest odpowiednie, gdy¿ zwalnia tempo budo-
wania rzetelnej wiedzy o organizacji. Zapo¿yczenia wymagaj¹ wysokich
kompetencji z ró¿nych obszarów wiedzy pozwalaj¹cych zauwa¿yæ niu-
anse kryj¹ce siê za ró¿nymi pojêciami. Bez nich nie bêdziemy w stanie
zrozumieæ wielu ograniczeñ zwi¹zanych z przenoszeniem pojêæ z jed-
nego do innego obszaru nauki.

Jêzyk metaforyczny jest s³abym substytutem dos³ownego jêzyka
naukowego. Za jego pomoc¹ nie da siê jasno i niedwuznacznie sfor-
mu³owaæ hipotez naukowych, przeprowadziæ ich testowania w sposób
zrozumia³y dla wszystkich specjalistów, opisaæ w sposób pe³ny i obiek-
tywny zjawisk empirycznych i w koñcu sformu³owaæ generalnych pra-
wid³owoœci w ramach teorii organizacji. Ca³kowite wykorzenienie jêzyka
metaforycznego jest niemo¿liwe, bo jêzyk naukowy, a przede wszystkim
jêzyk potoczny, jest do pewnego stopnia figuratywny. Jednak¿e metafory
trzeba identyfikowaæ, kontrolowaæ i poddawaæ ocenie wed³ug ustalonych
kryteriów. W ostatecznoœci trzeba rozwa¿yæ ca³kowit¹ rezygnacjê z meta-
for w przypadku formu³owania hipotez i rozwoju teorii [Pinder, Bour-
geois, 1982, s. 649; Tsoukas, 1993a, s. 326].

Zwolennicy stosowania metafor traktuj¹ je jako sposób myœlenia.
Przyjmuj¹, ¿e nie istnieje jedna niezale¿na rzeczywistoœæ mo¿liwa do
opisania w rozstrzygaj¹cy, niezbity sposób. W procesie budowania teorii
naukowych, obejmuj¹cym próbê obiektywizowania rzeczywistoœci, pro-
wadzi siê dyskusjê naukow¹, w trakcie której korzystamy z symbolicz-
nych elementów ucieleœniaj¹cych subiektywne znaczenia i symboliczne
drogi postrzegania œwiata. Jêzyk symboliczny dostarcza obrazów nie-
zbêdnych do realizacji tego procesu. Metafory s¹ subiektywnymi obra-
zami okreœlonych domen, a nie zwyk³ymi literackimi ilustracjami. Wy-
zwalaj¹ one wyobra¿enia, pomagaj¹ skupiæ uwagê na alternatywnych
pojêciach opisuj¹cych rzeczywistoœæ poprzez selektywne naœwietlenie
pewnych cech [Tsoukas, 1993a, s. 324–325; Morgan, 1983, s. 601].

Metafory pe³ni¹ wa¿n¹ rolê na wczeœniejszych etapach rozwoju
teorii organizacji, zanim ugruntowane hipotezy i obserwacje zostan¹ wy-
pracowane oraz stan¹ siê przedmiotem konkretnych badañ. Nie nale¿y
wiêc myliæ faktycznej, wstêpnej roli metafor w rozwoju teorii organizacji
z etapem badañ empirycznych i formalnym testowaniem teorii. Fak-
tycznie pe³ni¹ one rolê heurystyczn¹, umo¿liwiaj¹ przejœcie na wy¿sze
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etapy teoretyzowania. Jest to mo¿liwe poprzez ³¹czenie znanego z nie-
znanym. Metafory tworz¹ znaczenia i sens poprzez obrazy, wyobra¿enia
œwiata [Cornelissen, 2004, s. 752; Llewelyn, 2003, s. 667–670].

Równie¿ zwolennicy stosowania metafor wskazuj¹ na koniecznoœæ
ich badania, analizowania i oceniania. W publikacjach ich autorstwa mo¿-
na znaleŸæ kryteria oceny i zasady doboru metafor. S¹ one jednak oparte
na zupe³nie ró¿nych, nie do koñca jasnych za³o¿eniach [Palmer, Dunford,
1996, s. 702 i nast.; Cornelissen i inni, 2005, s. 1563; Cornelissen, Kafouros,
2008, s. 367; Cornelissen i inni, 2008, s. 4; Inkson, 2006, s. 50].

Zakoñczenie
Metafora jest rozumiana jako œrodek lingwistyczny i jako symbol. Za

twórcê pocz¹tkowych elementów teorii metafory uwa¿any jest Arystoteles.
Metaforê w jego rozumieniu mo¿na wyraziæ w postaci wyra¿enia „X to Y”.
Arystoteles traktowa³ j¹ jak poetycki œrodek maj¹cy dekoracyjny charak-
ter, nieodpowiedni do naukowych wywodów. Jego pogl¹dy sta³y siê pod-
staw¹ do stworzenia klasycznego modelu metafory zak³adaj¹cego, ¿e
metafora wskazuje istniej¹ce podobieñstwa X do Y pod wzglêdem poje-
dynczych cech. Dopiero na pocz¹tku XX wieku zaczêto inaczej postrzegaæ
metaforê. Sta³o siê to za spraw¹ M. Bréala. Jego zdaniem metafory wp³ywa-
j¹ na jêzyk, którym siê pos³ugujemy w postaci ¿argonu. PóŸniej I. A. Ri-
chards dowodzi³, ¿e wszechobecne metafory nie powstaj¹ w wyniku
prostego przestawiania s³ów, ale s¹ procesem myœlowym przebiegaj¹cym
poprzez porównanie. Twierdzi³, ¿e jednoczesna obecnoœæ treœci i noœnika
metafory daje znaczenie nieosi¹galne bez interakcji obu tych elementów.

Dalszy wk³ad w rozwój teorii metafory wniós³ M. Black. Wyró¿ni³ on
trzy mo¿liwe podejœcia do metafory: substytucyjne, porównawcze i wza-
jemnego oddzia³ywania. Podejœcie substytucyjne polega na u¿yciu meta-
fory zamiast równowa¿nego wyra¿enia dos³ownego. W podejœciu po-
równawczym metafora pe³ni rolê skondensowanego lub eliptycznego
porównania. Podejœcie wzajemnego oddzia³ywania zak³ada funkcjono-
wanie metafory jak filtra, poprzez który cechy noœnika metafory s¹ odno-
szone na treœæ metafory.

Wed³ug przedstawicieli jêzykoznawstwa kognitywnego metafora
pozwala na rozumienie i doœwiadczenie pewnego rodzaju rzeczy w ter-
minach innej rzeczy, jest nieuniknionym wynikiem myœlenia i dzia³ania,
a dopiero w dalszej kolejnoœci spraw¹ jêzyka.

Zgodnie z za³o¿eniami pragmatycznej teorii metafory jej rozumienie
przebiega w trzech etapach tworz¹cych model rozumienia jêzyka nie-
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dos³ownego. Przewidywa³ on poszukiwanie znaczenia metaforycznego
danego wyra¿enia tylko wtedy, gdy znaczenie dos³owne by³o wadliwe.
Przeprowadzone badania empiryczne nie potwierdzi³y s³usznoœci za³o-
¿eñ tego modelu. Aktualnie uwa¿a siê, ¿e metafory w du¿ej mierze
rozumiemy tak samo jak wyra¿enia dos³owne, ale specjaliœci zajmuj¹cy
siê t¹ problematyk¹ nie s¹ zgodni co do tego, jak one przebiegaj¹. Jedni
opisuj¹ je za pomoc¹ podejœcia porównawczego, inni za pomoc¹ podej-
œcia kategoryzacji. Ostatnio poszukuje siê rozwi¹zañ poœrednich w po-
staci modeli hybrydowych, ³¹cz¹cych oba podejœcia w zale¿noœci od cech
danej metafory.

Specjaliœci zajmuj¹cy siê teori¹ organizacji reprezentuj¹ dwa podej-
œcia do wykorzystania metafory w tekstach naukowych. Podobnie jak
wœród specjalistów z innych obszarów nauki mo¿na wyró¿niæ przeciw-
ników i zwolenników stosowania metafory. Reprezentanci pierwszej
z wymienionych grup uwa¿aj¹ jêzyk metaforyczny za s³aby substytut
jêzyka naukowego, nieodpowiedni do formu³owania hipotez nauko-
wych, opisu badañ naukowych, testowania teorii i formu³owania general-
nych prawid³owoœci teoretycznych. Nie widz¹c szans na ca³kowit¹ elimi-
nacjê metafor, szczególnie z jêzyka potocznego, opowiadaj¹ siê za ich
ograniczeniem do niezbêdnego minimum w jêzyku naukowym.

Zwolennicy stosowania metafor traktuj¹ je jako sposób myœlenia,
niezbêdny w procesie budowania teorii naukowych. Metafory nie s¹
zwyk³ymi literackimi ilustracjami, ale subiektywnymi obrazami otacza-
j¹cej nas rzeczywistoœci. Pe³ni¹ heurystyczn¹ rolê na wczeœniejszych
etapach rozwoju teorii organizacji, dziêki czemu mo¿liwe jest przejœcie na
wy¿sze etapy teoretyzowania.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest ustalenie cech i regu³ wykorzystania metafor w teorii

organizacji. Artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej czêœci przedstawiono
istotê metafory. Druga czêœæ dotyczy koncepcji rozumienia metafory. W trzeciej
czêœci zaprezentowano zasady wykorzystania metafor w teorii organizacji.

S³owa kluczowe
metafora, teoria organizacji, trop, zarz¹dzanie, rozumienie

The Use of Metaphors in Organization Theory (Summary)
The aim of this article is to identify the features and principles of the meta-

phors used in organization theory. The contents of the article are divided into
three sections. The first section presents the essence of metaphor. The second sec-
tion of the article concerns the models of metaphor comprehension. The third sec-
tion is devoted to the rules of metaphor use in organization theory.

Keywords
metaphor, organization theory, trop, management, comprehension
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Silna kultura organizacyjna w kontekœcie otwartoœci na zmiany

Wstêp
W literaturze silna kultura organizacyjna opisywana jest z jednej

strony jako zaleta podnosz¹ca efektywnoœæ organizacji, z drugiej zaœ –
jako zagro¿enie blokuj¹ce wszelkie zmiany. Takie podejœcie opisuje siln¹
kulturê organizacyjn¹ jako ma³o otwart¹ na zmiany.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza cech wy-
ró¿niaj¹cych siln¹ kulturê organizacyjn¹ oraz jej oddzia³ywanie na otwar-
toœæ organizacji na zmiany. Autor artyku³u prezentuje typ kultury organi-
zacyjnej, w której nawet du¿a jej si³a powoduje otwartoœæ na zmiany,
które aktualnie coraz czêœciej wymuszane s¹ przez czynniki wewnêtrzne
i zewnêtrzne. Warunkiem otwartoœci na zmiany i elastycznego reagowa-
nia na wymogi wynikaj¹ce z otoczenia organizacji jest zbudowanie od-
powiedniego modelu kultury organizacyjnej. W œwietle powy¿szego za-
sadne wydaje siê na³o¿enie na siebie dwóch wymiarów – si³y kultury
organizacyjnej i jej otwartoœci na zmiany.

1. Kultura organizacyjna – definicja i funkcje
Kultura jest uznawana za immanentn¹ czêœæ organizacji, tak¹ sam¹

jak np. technika, finanse czy informacja. Pozostaje te¿ z nimi we wza-
jemnej zale¿noœci [Czerska, 1996, s. 151]. Jest ona jakoœciowym odpowied-
nikiem tzw. twardych, wymiernych czynników wzrostu. W literaturze
przedmiotu mo¿na spotkaæ siê z wieloma definicjami kultury organiza-
cyjnej. Jednak najtrafniejsz¹, ze wzglêdu na potrzeby niniejszych rozwa-
¿añ, wydaje siê byæ ta Cz. Sikorskiego, która brzmi nastêpuj¹co: „kultura
organizacyjna to system za³o¿eñ, wartoœci i norm spo³ecznych, bêd¹cych
stymulatorami tych zachowañ cz³onków organizacji, które s¹ istotne
z punktu widzenia realizacji formalnie przyjêtych celów” [Sikorski, 1999,
s. 235]. Obejmuje ona nie tylko sk³adowe kultury organizacyjnej, ale tak¿e
strategiê jako realizacjê formalnie przyjêtych celów, a to w³aœnie strategia
jest czymœ pierwotnym w przedsiêbiorstwie. Pozosta³e elementy zarz¹-
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dzania – w tym kultura – „powinny pod¹¿aæ za strategi¹”, wspomagaj¹c
jej realizacjê [Czerska, 2003, s. 47]. Kultura organizacyjna sk³ada siê
z trzech poziomów: artefakty, normy i wartoœci, za³o¿enia. Poszczególne
poziomy zosta³y wyodrêbnione ze wzglêdu na ich trwa³oœæ i widocznoœæ
[Nogalski, Foltyn, 1998, s. 108]. Artefakty s¹ najmniej utrwalonym, naj-
bardziej widocznym i naj³atwiejszym do zmiany poziomem kultury orga-
nizacyjnej, opieraj¹ siê na jêzyku, zachowaniu i materii, np. ubiorze czy
budynkach. S¹ konsekwencj¹ pozosta³ych poziomów kultury. Normy
i wartoœci to poziom kultury organizacyjnej oparty na wartoœciach i nor-
mach obowi¹zuj¹cych wœród cz³onków organizacji, których rozwiniêciem
mo¿e byæ nieformalny kodeks postêpowania. Za³o¿enia s¹ najbardziej
utrwalonym i najmniej widocznym poziomem kultury organizacyjnej,
opartym na za³o¿eniach œwiatopogl¹dowych jej cz³onków.

Funkcje kultury organizacyjnej mo¿na podzieliæ na zewnêtrzne i we-
wnêtrzne [Zbiegieñ-Maci¹g, 1999, s. 33–38]. Do zewnêtrznych zaliczamy
wp³yw uzgodnieñ wewnêtrznych na kontakty zewnêtrzne, takich jak: mi-
sja i strategia instytucji, cele instytucji, œrodki realizacji zadañ, kryteria
oceny rezultatów, sposoby korygowania organizacji dotycz¹ce po¿¹danej
strategii, ale tak¿e wp³yw czynników wywodz¹cych siê z otoczenia –
organizacja wchodzi w interakcje z innymi instytucjami, konkuruje lub
wspó³pracuje; na instytucje oddzia³uje œrodowisko ekonomiczne, prawne,
ekologiczne, warunki naturalne danego kraju, normy kulturowe danego
spo³eczeñstwa. Do funkcji wewnêtrznych zaliczamy: funkcjê integruj¹c¹,
funkcjê poznawcz¹ i funkcjê adaptacyjn¹. Mo¿na opisaæ je w nastêpuj¹cy
sposób [Sikorski, 2006, s. 16]:
1. Integracyjna, która polega na tym, ¿e wszystkie jej sk³adniki s¹

wspólnie okreœlane i utrzymywane w danym œrodowisku. Kultura
obejmuje to, co ³¹czy i jest wspólne, pomijaj¹c to, co indywidualne
i ró¿nicuj¹ce. Ze wzglêdu na swoj¹ funkcjê integracyjn¹ kultura mo¿e
byæ Ÿród³em konfliktów i dyskryminacji. Im silniej ludzie integruj¹ siê
w swojej grupie spo³ecznej, tym bardziej izoluj¹ siê od innych grup.

2. Percepcyjna, która polega na sposobie postrzegania otoczenia grupy
i nadawania znaczenia spo³ecznemu ¿yciu w organizacji. Kultura do-
starcza cz³onkom grupy informacji na temat koniecznego stopnia sa-
mokontroli, porz¹dku spo³ecznego i sposobu rozumienia organizacji.
Aby ludzie mogli dzia³aæ w ramach jakiejœ rzeczywistoœci, musz¹ mieæ
nieustanne poczucie sensu tego, czego dana rzeczywistoœæ dotyczy
i czym ona jest.
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3. Adaptacyjna, która jest zwi¹zana œciœle z funkcj¹ percepcyjn¹, polega
na stabilizowaniu rzeczywistoœci dziêki wypracowaniu gotowych
schematów reagowania na zmiany zachodz¹ce w otoczeniu grupy.
Realizacji tej funkcji s³u¿¹ wiêc przyjête w organizacji wzory za-
chowañ. Dziêki obecnoœci tych wzorów ludzie czuj¹ siê pewniej, mog¹
bowiem planowaæ i przewidywaæ swoje zachowania.

Z powy¿szego wynika, ¿e kultura organizacyjna spe³nia w orga-
nizacji bardzo wa¿ne zadania. Syntetycznie opisuje je M. Czerska jako
ograniczenie niepewnoœci wynikaj¹cej ze zmiennoœci otoczenia oraz we-
wnêtrznych warunków funkcjonowania, ale tak¿e jako budowanie to¿-
samoœci firmy [Czerska, 2003, s. 17].

W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ bardzo du¿o typologii jed-
no- i wielowymiarowych. Ze wzglêdu na ró¿ne wymiary wœród tylko
jednowymiarowych mo¿na wyró¿niæ m.in. nastêpuj¹ce typologie kultur
organizacyjnych: silna – s³aba, introwertyczna – ekstrawertyczna, elitarna
– egalitarna, zachowawcza – innowacyjna, ma³y – du¿y dystans w³adzy,
kolektywizm – indywidualizm, mêskoœæ – kobiecoœæ, pozytywna – nega-
tywna, o wysokiej – niskiej tolerancji niepewnoœci. W niniejszym artykule
opisano si³ê kultury organizacyjnej i jej otwartoœæ na zmiany oraz ich wza-
jemne relacje. Ten wybór wydaje siê byæ uzasadniony dla wype³nienia
za³o¿eñ przyjêtych w opracowaniu.

2. Si³a kultury organizacyjnej
Jednym z wymiarów kultury organizacyjnej jest jej si³a. Wœród dycho-

tomicznych typologii kultury organizacyjnej wyró¿niamy miêdzy innymi
kulturê siln¹ (du¿y wp³yw na zachowania ludzi, trudna do zmiany)
i s³ab¹ (ma³y wp³yw na zachowanie ludzi, ³atwiejsza do zmiany) [Czer-
ska, 2003, s. 31]. Si³ê kultury organizacyjnej mo¿na mierzyæ stopniem
nasilenia takich jej cech, jak [Sikorski, 2006, s. 14]:
1. Wyrazistoœæ wzorów kulturowych – odnosi siê do stopnia jasnoœci

wyobra¿enia na temat tego, co jest po¿¹dane, a co nie. Im mniej
w¹tpliwoœci maj¹ cz³onkowie danej grupy spo³ecznej na temat w³as-
nych przekonañ kulturowych, tym bardziej przekonania te s¹ wyra-
ziste. Sprzyja temu podœwiadomoœæ i bezrefleksyjnoœæ, z jak¹ ludzie
przyjmuj¹ wzory kulturowe i stosuj¹ siê do nich.

2. Stopieñ upowszechnienia – dotyczy skali, w jakiej pracownicy akcep-
tuj¹ okreœlony typ kultury. Im mniejsze zró¿nicowanie kulturowe
cz³onków organizacji, tym wiêkszy stopieñ upowszechnienia danej
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kultury organizacyjnej. Homogenicznoœæ kultury zale¿y od wielkoœci
organizacji. Im organizacja jest wiêksza, tym wiêksze zró¿nicowanie
obszarów i warunków dzia³alnoœci. Ró¿ne grupy pracowników two-
rz¹ swoje w³asne subkultury i niewiele jest wzorów kulturowych
wspólnych dla wszystkich cz³onków organizacji.

3. G³êbokoœæ zakorzenienia – wyra¿a stopieñ przyswojenia wzorów
kulturowych. Im wiêksze przywi¹zanie pracowników do wzorów da-
nej kultury organizacyjnej i towarzysz¹ca temu niechêæ do ich zmiany,
tym g³êbsze zakorzenienie kultury. Trwa³oœæ kultury organizacyjnej
zale¿y od stosunku pracowników do przyjêtych wzorów kulturo-
wych. Autonomiczny stosunek do kultury organizacyjnej polega na
tym, ¿e wzory kulturowe staj¹ siê wartoœciami samymi w sobie. Nie
uzasadnia siê ich zatem przez odniesienie do innych wartoœci.

To podejœcie wydaje siê byæ jednak bardziej klasyczne, szczególnie
w punkcie trzecim. Wynika to z tego, ¿e sformu³owanie „zakorzenienie”
kojarzy siê z czymœ skostnia³ym, zastanym w organizacji funkcjonuj¹cej
bez zmian od wielu lat. W tym kontekœcie bardziej celowe by³oby raczej
u¿ycie nazwy „stopieñ przyswojenia wzorów kulturowych”, co nie su-
geruje, ¿e mamy do czynienia ze „star¹ organizacj¹”. Ze wzglêdu na to
bardziej trafnym i nowoczeœniejszym podejœciem wydaje siê byæ zastoso-
wanie kryteriów przytoczonych przez M. Siemiñskiego, odnosz¹cych siê
do podzia³u kultur organizacyjnych na s³abe i silne. Odzwierciedla je
i doskonale opisuje tablica 1.

Tablica 1. Kryteria podzia³u kultur organizacyjnych na s³abe i silne

Kryteria Kultura s³aba Kultura silna

Wyrazistoœæ
wzorów

– brak wyraŸnych wzorów
kulturowych

– jasno sformu³owane to,
co po¿¹dane i zabronione

Stopieñ
upowszechnienia

– pracownicy nie
podporz¹dkowuj¹ siê
wzorom

– wiêkszoœæ pracowników
podporz¹dkowuje siê
wzorom

Sposób
podtrzymywania

– sankcje ³agodniejsze – silne sankcje maj¹ce na
celu dostosowanie
zachowañ ludzi do
dominuj¹cych wzorów

Zakres
obowi¹zywania

– wy³¹cznie formalne
regu³y i procedury

– równie¿ niepisane
normy, które wkraczaj¹
w sferê prywatnoœci, np.
wspólne weekendy
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Kryteria Kultura s³aba Kultura silna

Kompetencje
pracowników

– niskie – wysokie

Struktura
organizacyjna

– chwiejna – sta³a

Atmosfera pracy – poczucie zwyczajnoœci

– dzielenie odczuæ
z poniesionych pora¿ek

– poczucie dumy
z wyj¹tkowoœci

– dzielenie odczuæ
z odniesionych sukcesów

�ród³o: [Siemiñski, 2008, s. 41].

3. Otwartoœæ kultury organizacyjnej na zmiany
Otwartoœæ kultury organizacyjnej na zmiany jest jedn¹ z charak-

terystycznych cech kultury innowacyjnej (tablica 2).

Tablica 2. Kultury zachowawcze (konserwatywne) vs. innowacyjne

Cechy Kultura zachowawcza
(konserwatywna) Kultura innowacyjna

Orientacja na
zmiany

Orientacja na utrzymanie
status quo w organizacji

Orientacja na zmianê
w organizacji

Przedsiêbiorczoœæ Niska przedsiêbiorczoœæ
i innowacyjnoœæ

Wysoka przedsiêbiorczoœæ

Podejœcie do
tradycji

Szacunek, tradycja
traktowana jako wzorzec

Dystans, tradycja
traktowana jako ciê¿ar

Szacunek dla
autorytetów

Du¿y szacunek dla osób
doœwiadczonych
w organizacji

Podwa¿anie wartoœci
autorytetów

Podejœcie do
informacji

D¹¿enie do dzia³ania
w warunkach pe³nej
informacji

Akceptacja dzia³añ
w warunkach deficytu
informacji

�ród³o: [Su³kowski, 2012, s. 90].

Dwa bieguny dychotomii innowacyjnoœæ–zachowawczoœæ zawieraj¹
siê pomiêdzy:
– strachem przed zmianami a otwartoœci¹ na zmiany,
– orientacj¹ na przesz³oœæ a orientacj¹ na przysz³oœæ,
– niskim zaanga¿owaniem w rozwój organizacji a wysokim zaanga-

¿owaniem w rozwój organizacji,
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– nisk¹ gotowoœci¹ do podejmowania ryzyka a wysok¹ gotowoœci¹ do
podejmowania ryzyka,

– nisk¹ kreatywnoœci¹ a wysok¹, zorientowan¹ na innowacyjnoœæ krea-
tywnoœci¹.

Z zachowawcz¹ kultur¹ organizacyjn¹ mamy do czynienia w organi-
zacji ceni¹cej sobie stabilizacjê i niezmiennoœæ, tradycje, normy oraz zo-
rientowanej na przesz³oœæ. Wszelkie zmiany odczytywane s¹ jako poten-
cjalne Ÿród³o zagro¿enia. Pracownicy nie przejawiaj¹ chêci rozwoju, ceni¹
sobie bezpieczeñstwo. Ciê¿ko jest w tego typu organizacji wprowadziæ
zmiany lub innowacyjne rozwi¹zania. Natomiast innowacyjna kultura
organizacyjna stawia na przysz³oœæ, jest otwarta na zmiany i sk³onna do
podejmowania ryzyka. Tego typu organizacje cechuj¹ siê du¿¹ podat-
noœci¹ na dynamiczne zmiany. Pracownicy nastawieni s¹ na osi¹gniêcia
i charakteryzuj¹ siê kreatywnoœci¹. Podsumowuj¹c, s³uszne wydaje siê
za³o¿enie, ¿e wiod¹c¹ cech¹, z jak¹ mamy do czynienia w kulturze inno-
wacyjnej, jest jej otwartoœæ na zmiany.

4. Oddzia³ywanie silnej kultury na poziom otwartoœci na zmiany
W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ wiele opisów oddzia³y-

wania silnej kultury organizacyjnej na jej otwartoœæ na zmiany (tablica 3).

Tablica 3. Oddzia³ywanie silnej kultury organizacyjnej na poziom otwartoœci
na zmiany

Autor Opis oddzia³ywania silnej kultury organizacyjnej na jej
otwartoœæ na zmiany

G. Aniszewska Silna kultura powoduje wiêksze zamykanie siê we w³asnym
krêgu, skostnia³oœæ wyra¿aj¹c¹ siê w przywi¹zaniu do
dotychczasowych schematów i wzorców oraz postawy
konformistyczne. Niejednokrotnie to firmy o silnej kulturze
organizacyjnej maj¹ wiêksze problemy z dokonaniem
u siebie zmian

E. Augustyniak Silna kultura sprzyja tendencjom do zamykania siê
organizacji na zewnêtrzne bodŸce i sztywnego trzymania siê
raz ju¿ przyjêtych wartoœci, postaw i wzorów zachowañ.
W zwi¹zku z tym otwarcie na innych jest praktycznie
niemo¿liwe lub te¿ bardzo utrudnione. Trudne jest te¿
w zwi¹zku z tym otwarcie na zmianê, która oceniana jest
jako coœ niepokoj¹cego i zagra¿aj¹cego stabilizacji

S. Pierzchawka Silna kultura organizacyjna mo¿e utrudniaæ zmiany
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Autor Opis oddzia³ywania silnej kultury organizacyjnej na jej
otwartoœæ na zmiany

M. Siemiñski Im silniej zakorzeniona kultura, tym istnieje wiêksze
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia jej negatywnych
skutków: brak reakcji na krytykê, niechêæ do zmian,
utrwalenie tradycyjnych wzorów sukcesu, konformizm, brak
elastycznoœci

Cz. Sikorski Podstawow¹ wad¹ silnej kultury organizacyjnej jest
utrudnienie we wprowadzaniu zmian w organizacji

£. Su³kowski Spetryfikowana kultura zmniejsza elastycznoœæ
i konkurencyjnoœæ organizacji

B. Wiernek Wady silnych kultur organizacyjnych wskazuj¹, ¿e
przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce ten typ kultury mog¹ staæ siê
„skostnia³ymi pa³acami”

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Aniszewska, 2007, s. 24; Augustyniak, 2012,
s. 40; Pierzchawka, 2005, s. 270; Siemiñski, 2008, s. 41–43; Sikorski, 2009, s. 25–27; Su³kow-
ski, 2002, s. 63; 2012, s. 84; Wiernek, 2000, s. 76–77].

Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e silna kultura organiza-
cyjna z jednej strony pozytywnie wp³ywa na efektywnoœæ organizacji,
z drugiej zaœ strony negatywnie oddzia³uje na otwartoœæ na zmiany.
Jednak¿e bior¹c pod uwagê wzrost turbulencji otoczenia i zwi¹zan¹ z tym
nasilaj¹c¹ siê nieprzewidywalnoœæ warunków funkcjonowania przedsiê-
biorstw, zmianie ulega hierarchia wartoœci organizacyjnych. Na szczycie
tej hierarchii znajduje siê szybkoœæ reakcji na zmiany w otoczeniu, która
wypiera stabilizacjê jako warunek sprawnoœci organizacyjnej [Pierzchaw-
ka, 2005, s. 262]. Takie spojrzenie na rzeczywistoœæ stawia wyzwanie
w postaci koniecznoœci stworzenia modelu kultury organizacyjnej, która
dziêki swojej sile bêdzie pozytywnie wp³ywa³a na efektywnoœæ organiza-
cji i jednoczeœnie, ze wzglêdu na dynamiczne zmiany zachodz¹ce w oto-
czeniu organizacji, bêdzie otwarta na zmiany.

5. Silna kultura organizacyjna otwarta na zmiany (budowa
i obszar wykorzystania)

Powy¿szy tytu³, po skonfrontowaniu go ze stanowiskami ró¿nych
autorów zacytowanych w tablicy 3, mo¿e sugerowaæ sprzecznoœæ. Jed-
nak¿e wydaje siê, ¿e mo¿na „skonstruowaæ” typ kultury organizacyjnej,
w oparciu o dwa wymiary, która mimo ¿e bêdzie silna, to bêdzie równie¿
otwarta na zmiany. W takiej typologii jednym z wymiarów by³aby zacho-
wawczoœæ – otwartoœæ na zmiany, zaœ drugim wymiarem si³a kultury
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organizacyjnej. Warunkiem gwarantuj¹cym otwarcie na zmiany jest to,
aby kultura ta na macierzy bipolarnej o dwóch zmiennych by³a mocno
obsadzona w I æwiartce (rysunek 1). Œwiadome „konstruowanie” kultury
organizacyjnej w firmie, zgodnie z powy¿szym opisem, zdaje siê pro-
wadziæ do zbudowania kultury organizacyjnej, która bêdzie jednoczeœnie
silna, a co za tym idzie – efektywna (zgodnie z oczekiwaniami zarz¹dza-
j¹cego), i otwarta na zmiany, zapewniaj¹ce szybkie dostosowanie do
wymogów zaistnia³ych wewn¹trz organizacji i w jej otoczeniu.

Rysunek 1. Macierz kultury organizacyjnej opartej o dwa wymiary – si³ê
i otwartoœæ na zmiany

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Przy tak skonstruowanej macierzy powstaj¹ cztery rodzaje kultur
organizacyjnych mo¿liwych do zidentyfikowania w organizacji:
– I – silnie otwarta na zmiany,
– II – silnie zachowawcza,
– III – s³abo zachowawcza,
– IV – s³abo otwarta na zmiany.
W tego typu konstrukcji mamy do czynienia z dwoma przeciwnymi
biegunami – kultur¹ silnie otwart¹ na zmiany oraz kultur¹ silnie zacho-
wawcz¹, a jej stanami poœrednimi s¹ kultura s³abo otwarta na zmiany
i kultura s³abo zachowawcza (cechy wyró¿niaj¹ce te kultury prezentuje
tablica 4). Obszary zastosowania czterech wy¿ej opisanych rodzajów kul-
tur zawiera tablica 5.
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Tablica 4. Cechy wyró¿niaj¹ce kultury organizacyjne od silnie zachowawczej
do silnie otwartej na zmiany

Kryteria Kultura silnie
zachowawcza

Kultura s³abo
zachowawcza

Kultura s³abo
otwarta na

zmiany

Kultura silnie
otwarta na

zmiany

Gotowoœæ do
przyjmowania
zmian

Bardzo niska,
silny strach
przed
zmianami

Niska,
umiarkowany
strach przed
zmianami

Niewysoka,
umiarkowana
otwartoœæ na
zmiany

Wysoka, du¿a
otwartoœæ na
zmiany

Orientacja
w czasie

Na odleg³¹
przesz³oœæ

Na nieodleg³¹
przesz³oœæ

Na
teraŸniejszoœæ

Na przysz³oœæ

Stopieñ
zaanga¿owania
w rozwój
organizacji

Bardzo niski,
zorientowany
na g³êbok¹
stagnacjê

Niski,
zorientowany
na stagnacjê

„IdŸmy po
linii
najmniejszego
oporu”

Bardzo
wysoki

Otwartoœæ na
podejmowanie
ryzyka

Bardzo niska Niska Umiarkowa-
nie wysoka

Bardzo
wysoka

Kreatywnoœæ Bardzo niska Niska Umiarkowa-
nie wysoka

Bardzo wyso-
ka, zoriento-
wana na inno-
wacyjnoœæ

Tolerancja
ryzyka

Bardzo niska Niska Umiarkowa-
nie wysoka

Bardzo
wysoka

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 5. Obszary zastosowania poszczególnych kultur

Rodzaj kultury
organizacyjnej Obszar zastosowania

Silnie zachowawcza Organizacja dzia³aj¹ca w bardzo stabilnym otoczeniu,
niewymagaj¹ca zmian i zamkniêta na te zmiany

S³abo zachowawcza Organizacja dzia³aj¹ca w umiarkowanie stabilnym
otoczeniu, niewymagaj¹ca zbyt wielu zmian i nie do
koñca zamkniêta na te zmiany

S³abo otwarta na
zmiany

Organizacja dzia³aj¹ca w lekko zmiennym otoczeniu,
wymagaj¹ca niezbyt czêstych zmian i niedu¿ej
otwartoœci na te zmiany

Silnie otwarta na
zmiany

Organizacja dzia³aj¹ca w bardzo dynamicznym
otoczeniu, wymagaj¹ca czêstych zmian i otwartoœci na
te zmiany

�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Kszta³towanie kultury organizacyjnej silnie otwartej na zmiany – bo
do takiej nale¿y d¹¿yæ dla uzyskania efektu maksymalnej otwartoœci na
zmiany pomimo jej du¿ej si³y – trzeba zacz¹æ od wymiaru kultury, którym
bêdzie otwartoœæ na zmiany, to znaczy takiej, która bêdzie: zorientowana
na przysz³oœæ, otwarta na zmiany, gotowa do podejmowania ryzyka,
dynamiczna, zmienna, zatrudniaj¹ca ludzi m³odych, niespokojnych, ¿y-
wio³owych, niepokornych, kreatywnych i nastawionych na osi¹gniêcia
[Czerska, 2003, s. 30]. Wed³ug badaczy [Sikorski, 2009, s. 48; KoŸmiñski,
1998, s. 156] kluczow¹ rolê w kszta³towaniu kultury organizacyjnej od-
grywa kierownik. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ opis czterech
typów kierowników [Maccoby, 1978, s. 112]:
– rzemieœlnik – zorientowany na wzory kultury wartoœci,
– wojownik – zorientowany na wzory kultury rywalizacji,
– cz³owiek firmy – zorientowany na wzory kultury przynale¿noœci,
– hazardzista – zorientowany na wzory kultury proinnowacyjnej.

Na potrzeby kultury organizacyjnej otwartej na zmiany najw³aœ-
ciwszym wydaje siê byæ hazardzista. Tego typu kierownik powinien mieæ
do dyspozycji proaktywnych cz³onków organizacji. Ich proaktywnoœæ
mo¿e przejawiaæ siê w umiejêtnym inicjowaniu zmian, proponowaniu
twórczych rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do ich wdra¿ania czy niwelowaniu
oporu wobec nich oraz przewidywaniu okreœlonych skutków zmian. Po-
maga ona równie¿ w uczeniu siê nowych artefaktów, nabywaniu b¹dŸ
modyfikowaniu nowych wartoœci oraz zwiêksza prawdopodobieñstwo
unikniêcia szoku kulturowego [Bednarska-Wnuk, 2012, s. 33]. Dopiero
tak dobrany podczas rekrutacji zespó³ pracowników pozwala domniemy-
waæ, ¿e zabieg zbudowania pierwszego wymiaru – innowacyjnoœci –
bêdzie skuteczny. W nastêpnej kolejnoœci nale¿y ten typ kultury wzmac-
niaæ, a¿ do osi¹gniêcia wymaganego jej poziomu, bior¹c pod uwagê to, ¿e
im silniejsza kultura, tym wiêkszy ma ona wp³yw na zachowanie ludzi.

Obszarem, w którym tego typu kultura organizacyjna mog³aby mieæ
zastosowanie, wydaje siê byæ system Pañstwowe Ratownictwo Medycz-
ne. Jest to specyficzna organizacja, w której dzia³alnoœci nie chodzi o wal-
kê z konkurencj¹, wyniki sprzeda¿y, nie chodzi tak¿e o zysk ani inne
parametry, do których d¹¿y standardowa organizacja dzia³aj¹ca na ryn-
ku. Stopieñ jego sprawnoœci zale¿y od efektywnoœci dzia³añ ratowni-
czych, to znaczy od tego, w jaki sposób bêdzie wype³nia³ swoj¹ strategiê
zapisan¹ w ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Zasadni-
czym celem, jaki ma osi¹gn¹æ system Pañstwowego Ratownictwa
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Medycznego, jest wype³nienie zadañ pañstwa polegaj¹cych na zapew-
nieniu pomocy ka¿dej osobie znajduj¹cej siê w stanie nag³ego zagro¿enia
zdrowotnego [ustawa, 2006, art. 1]. Tak wiêc efektywnoœæ systemu bêdzie
polega³a na udzieleniu pomocy medycznej wszystkim, którzy na terenie
kraju bêd¹ w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, w sposób mo¿liwie
jak najskuteczniejszy. W celu osi¹gniêcia tego celu zespo³y systemu Pañ-
stwowe Ratownictwo Medyczne powinny pos³ugiwaæ siê najnowszymi
dostêpnymi technologiami s³u¿¹cymi ratowaniu ¿ycia, ³¹cznoœci, trans-
portowi i powiadamianiu ratunkowemu. Dopiero tak skompletowane
nowoczesne, wrêcz innowacyjne rozwi¹zania zwiêkszaj¹ prawdopodo-
bieñstwo powodzenia dzia³añ ratowniczych. Ponadto zespo³y ratowni-
ctwa medycznego w wielu przypadkach zobowi¹zane s¹ do postêpowania
zgodnie ze standardami przyjêtymi przez ró¿ne organizacje, na przyk³ad
przez Polsk¹ Radê Resuscytacji1, która okresowo og³asza zmiany w stan-
dardach postêpowania przy poszczególnych stanach zagro¿enia zdro-
wotnego. Taka sytuacja powoduje, ¿e pracownicy systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne musz¹ byæ otwarci na tego typu zmiany, za-
równo w zakresie technologii, jak i szkoleñ – w myœl zasady, ¿e w dobie
dynamicznego rozwoju nastêpuje szybkie starzenie siê kwalifikacji pra-
cowników, a szkolenia s¹ traktowane jako dzia³ania zapewniaj¹ce odpo-
wiedni poziom wiedzy i umiejêtnoœci [£aguna i inni, 2015, s. 141], szcze-
gólnie w tak wa¿nej dzia³alnoœci, jak¹ prowadzi opisywana organizacja.

Zakoñczenie
„Konstruowanie” opisanego w pkt 5 typu kultury organizacyjnej ma

zastosowanie w przypadku nowo budowanej organizacji, ewentualnie
w przypadku organizacji istniej¹cej, podczas jej rekonstrukcji. Jednak¿e
w drugim wariancie nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e „korekta kursu” kultury
organizacyjnej to proces d³ugotrwa³y, mo¿e on trwaæ nawet piêæ lat
[Clarke, 1997, s. 54] i czêsto zwi¹zany bêdzie z wymian¹ kadry zarówno
zarz¹dzaj¹cej, jak i pracowniczej. W efekcie tego typu dzia³añ uzyskamy
dwuwymiarow¹ kulturê organizacyjn¹, która bêdzie dawa³a pewnoœæ
wysokiej efektywnoœci i jednoczeœnie du¿e prawdopodobieñstwo elas-
tycznoœci oraz otwartoœci na zmiany. Taki typ kultury organizacyjnej
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uprawdopodabnia równie¿ to, ¿e organizacja bêdzie efektywna przez
wiele lat bez potrzeby ingerencji – bêdzie w³aœciwie reagowa³a na po-
trzeby wynikaj¹ce z jej wnêtrza oraz uwarunkowañ zewnêtrznych. Jest to
niezmiernie wa¿ne, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e obecnie mamy do czynienia
z sytuacj¹, w której rozwój wspó³czesnych przedsiêbiorstw warunkuj¹
szybko zmieniaj¹ce siê potrzeby spo³eczne, otwieranie siê jednych krajów
na drugie, postêpuj¹ca informatyzacja oraz skuteczne prowadzenie dzia-
³alnoœci innowacyjnej w przedsiêbiorstwie. W takich warunkach nie tylko
organizacja taka jak system Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, ale
ka¿de przedsiêbiorstwo musi niew¹tpliwe uwzglêdniaæ otwartoœæ syste-
mów, kompleksowoœæ postrzegania problemów, kreatywnoœæ w postêpo-
waniu i dzia³ania nakierowane na przysz³oœæ [Pierzchawka, 2005, s. 264].
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Streszczenie
W pierwszej czêœci artyku³u zaprezentowano definicjê kultury organiza-

cyjnej oraz funkcje, jakie spe³nia ona w organizacji. W drugiej czêœci przed-
stawiono znaczenie si³y kultury w organizacji. Kolejna czêœæ przedstawia
otwartoœæ kultury organizacyjnej na zmiany jako jeden z wymiarów bêd¹cy
przeciwleg³ym biegunem zachowawczoœci. Czwarta czêœæ opisuje wp³yw silnej
kultury organizacyjnej na efektywnoœæ organizacji oraz oddzia³ywanie na jej
otwartoœæ na zmiany. Ostatnia, pi¹ta czêœæ artyku³u przedstawia propozycjê typu
silnej kultury organizacyjnej, bêd¹cej jednoczeœnie kultur¹ otwart¹ na zmiany
wraz z propozycj¹ obszaru jej wykorzystania.

S³owa kluczowe
kultura organizacyjna, si³a kultury organizacyjnej, efektywnoœæ, otwartoœæ na
zmiany, innowacyjnoœæ, zachowawczoœæ

Strong organizational culture in the context of openness to change
(Summary)

The first part of the article presents a definition of organizational culture and
the functions it serves in an organization. The second part describes the meaning
of culture strength in an organization. The subsequent chapter presents the open-
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ness of an organizational culture to change as one of the dimensions that are in
opposition to conservatism. The fourth part describes the impact of a strong orga-
nizational culture on the efficiency of an organization and the influence on her
openness to change. The last, fifth part of the article suggests a type of strong or-
ganizational culture, which at the same time is open to change, and an area of its
application.

Keywords
organizational culture, strength of organizational culture, efficiency, openness to
change, innovativeness, conservatism
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