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WSTĘP 
 
 
 
Kolejny Zeszyt Naukowy, składający się na serię wybranych problemów 

z zakresu marketingu, finansów i zarządzania, dotyczy zagadnień związanych 
z wpływem kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw i insty-
tucji. Kryzys gospodarczy implikuje wiele procesów zachodzących w gospo-
darce, spowalnia ją, ogranicza zachowania przedsiębiorcze, oddziałuje na decy-
zje podejmowane przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego. Po-
jawiają się stopniowo, spontanicznie, a następnie w sposób przemyślany i zor-
ganizowany działania, które mają na celu przezwyciężyć negatywne skutki kry-
zysu. Publikacja ta stanowi próbę podsumowania wyników badań prowadzo-
nych w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, wiążących się z wybranymi pro-
blemami wpływu kryzysu na polskie przedsiębiorstwa i instytucje.  

Celem opracowania było wskazanie wybranych problemów i skutków 
funkcjonowania w obliczu kryzysu oraz decyzji i instrumentów związanych 
z pomiarem lub niwelowaniem skutków zjawisk kryzysowych w sektorze 
przedsiębiorstw i instytucji. Autorzy odnieśli się do różnych kwestii – od bar-
dzo ogólnych, po rozwiązania szczegółowe. Wskazano zarówno trendy wystę-
pujące we współczesnej gospodarce, jak i instrumenty pozwalające na pomiar 
skutków kryzysu, które mogą być wykorzystywane do przeciwdziałania im.  

Całość problematyki ujęto w trzy działy, odnoszące się do wybranych pro-
blemów występujących w obszarach szeroko rozumianych przedsiębiorstw  
(w tym i bankowości) oraz w podmiotach sektora publicznego.  

W części pierwszej przedstawiono uwarunkowania kryzysu gospodarcze-
go. Poruszono także problematyczne zagadnienie, jakim jest rozwój młodego 
rynku New Connect. W kręgu zainteresowania znalazły się także działania i in-
strumenty stosowane na poziomie przedsiębiorstw i instytucji, celem przeciw-
działania kryzysowi.  

W części drugiej kryzys został ujęty przez pryzmat instrumentów i rozwią-
zań stosowanych w rachunkowości. Autorzy ukazują, jak należy postrzegać 
zagrożenia związane z kontynuacją działalności przez przedsiębiorstwo oraz 
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szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem międzynarodowych standardów 
rachunkowości do małych i średnich przedsiębiorstw. 

W części trzeciej wskazano problemy związane z utrzymaniem zdolności 
do wywiązywania się z zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego w wa-
runkach kryzysu, a także, jak powinien być dokonywany prawidłowy jej pomiar 
w ujęciu ex post i ex ante. Poświęcono także uwagę działaniom rządu podej-
mowanym w celu stabilizacji finansów publicznych i wzrostu gospodarczego. 
Ważnym aspektem są w tym obszarze dochody publiczne i ich kształtowanie. 
Rozwój lokalny jest warunkowany potencjałem ekonomicznym oraz poziomem 
realizowanych dochodów. Stąd też ich analiza w warunkach kryzysu jest zasad-
na, jak i doskonalenie ich pomiaru, zwłaszcza z punktu widzenia możliwości 
kreowania wydatków publicznych. 

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość i charakter materia-
łów powodują zasygnalizowanie tylko skromnej części tak istotnych proble-
mów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i instytucji w warunkach 
kryzysu gospodarczego. Należy jednak wyrazić nadzieję, że zaprezentowana 
problematyka stanie się inspiracją do dalszych dyskusji i badań. 

 
prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak 
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UWARUNKOWANIA KRYZYSU GOSPODARCZEGO 
W ORGANIZACJI 

NA TLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH 
 
 

Wprowadzenie  

Kryzys gospodarczy zbiegł się z kryzysem finansowym, z jakimi światowa 
gospodarka nie borykała się od czasów drugiej wojny światowej. 15 września 
2008 roku amerykański bank inwestycyjny Lehman Brothers ogłosił bankruc-
two, co nie tyle zapoczątkowało globalny kryzys gospodarczy, ile stało się jego 
symbolem. Dzień ten zyskał na całym świecie miano „czarnego poniedziałku”. 
Choć bankructwo Lehman Brothers nie miało bezpośredniego wpływu na ogól-
noświatowe załamanie się rynków, jest ono kojarzone z zamrożeniem decyzji 
inwestycyjnych, spadkiem produkcji przemysłowej oraz z zahamowaniem glo-
balnego obrotu handlowego. Lehman Brothers był jednym z największych i naj-
starszych banków amerykańskich. Bankiem, który przetrwał nawet wielki kry-
zys gospodarczy lat trzydziestych ubiegłego wieku. Jego bankructwo wywołało 
ogólnoświatową panikę, która pociągnęła za sobą znacznie większe reperkusje 
dla globalnej gospodarki niż kryzys naftowy czy utrata kontroli nad inflacją 
w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie wpływu globalnego 
kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie organizacji (przedsiębiorstw i insty-
tucji).  

NR 593 2010 
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1. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji 

Organizacja to wyodrębniony z otoczenia, uporządkowany wewnętrznie 
i wzajemnie ze sobą powiązany zbiór elementów1. Sposób powiązania elemen-
tów organizacji determinuje jej strukturę. Organizacje są efektem zachodzących 
zmian cywilizacyjnych. Ukształtowane zostały jako rezultat rozwoju procesu 
wytwórczego, stosunków ekonomicznych oraz nieustannie zachodzących zmian 
politycznych, społecznych czy prawnych. Zróżnicowane formy funkcjonowania 
oraz zmiany wynikające z niestabilności warunków gospodarowania przede 
wszystkim są determinowane przez otoczenie.  

W literaturze przedmiotu jest wiele definicji otoczenia, najogólniej jest 
ono określane jako ogół warunków funkcjonowania i wzajemne na siebie od-
działywanie różnych organizacji. Otoczenie nie tylko narzuca ograniczenia, ale 
stwarza szanse i wpływa na rozwój2. Najczęściej jest ono dzielone na bliższe 
i dalsze. Bliższe definiowane jest jako wszystko to, z czym organizacja ma bez-
pośrednią styczność, na przykład odbiorcy, dostawcy, konkurencja, instytucje 
finansujące, a więc elementy, które oddziałują na organizację, a jednocześnie 
organizacja ma możliwość oddziaływania na nie. Dotyczy to przede wszystkim 
otoczenia zewnętrznego o charakterze celowym, to jest otoczenia konkurencyj-
nego organizacji. Dalsze otoczenie to, z kolei, te elementy, które oddziałują na 
organizację, natomiast ona sama nie ma na nie wpływu lub jej wpływ jest moc-
no ograniczony. Dotyczy to przede wszystkim elementów otoczenia zewnętrz-
nego o charakterze ogólnym, jak sytuacja społeczna kraju, model gospodarki, 
stopa bezrobocia, tempo i poziom inflacji, wysokość stóp procentowych, wiel-
kość produktu krajowego brutto, ogólna koniunktura czy system prawny3. We-
dług J.P. Thommena otoczenie można rozpatrywać w następujących środowi-
skach4:  
– naturalnym, 
– społecznym, 
– technologicznym, 
– ekonomicznym. 
                                                           

1  A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, UWN-TAGH, Kraków 2002, s. 39. 
2 J. Bruzda, S. Marek, Otoczenie przedsiębiorstwa, w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, 

red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 69.  
3  Ibidem, s. 93. 
4  F. Bławat, Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie 

i rozwój małych średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Gdańsk 2004, s. 40. 



Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w organizacji... 11

Zewnętrznym czynnikiem otoczenia organizacji jest środowisko naturalne, 
które – w zależności od profilu działalności – może determinować jej rozwój 
lub też ograniczać wzrost (ograniczenia związane ze środowiskiem naturalnym 
i jego ochroną). Środowisko społeczne to element otoczenia, na który składają 
się system socjalno-kulturowy oraz system polityczno-prawny, obejmujący 
między innymi zewnętrzną i wewnętrzną politykę państwa, sposób sprawowa-
nia władzy, stopień ingerencji czynników politycznych w życie społeczne czy 
procesy legislacyjno-prawne. W otoczeniu technologicznym znajdziemy od-
zwierciedlenie zmian zachodzących w różnych branżach czy całych gałęziach 
gospodarki, a także zasoby wiedzy technicznej. Zmiany te powodują powsta-
wanie nowych technologii, sposobów ich wykorzystania, i najczęściej mają 
miejsce w dziedzinie informacji, telekomunikacji i elektronice5. Otoczenie eko-
nomiczne odzwierciedla ogół stanu gospodarki, jak planowane i osiągane wiel-
kości produktu krajowego brutto, przewidywaną stopę bezrobocia, wzrost cen 
towarów i usług, oprocentowanie kredytów, kursy walut, skłonność do oszczę-
dzania i konsumpcji. Wszystkie zatem procesy zachodzące na rynku mają swoje 
odzwierciedlenie w działalności organizacji, która winna je obserwować, anali-
zować, interpretować, a niekiedy nawet wyprzedzać. Od właściwej interpretacji 
zmian zachodzących w otoczeniu organizacji uzależniona jest trafność podej-
mowanych decyzji i szybkość reakcji na nieustannie zachodzące zmiany,  
a w konsekwencji przetrwanie organizacji. Organizacje muszą więc być syste-
mami adaptującymi się do zachodzących przemian. 

2. Organizacja w dobie globalizacji 

W literaturze nie znajdziemy jednoznacznej, ogólnie obowiązującej defini-
cji globalizacji. Anna Zaorska, twierdzi, że „globalizacja stanowi wyższy, bar-
dziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynarodowienia działalności 
gospodarczej. Proces ten, rozumiany ogólnie jako rozszerzanie działalności 
krajowych przedsiębiorstw za granicą, został zapoczątkowany na większą skalę 
w XIV wieku, wraz z rozwojem zamorskiej działalności przez kompanie hand-
lowe”6. Herbert Giersch określił to zjawisko prościej. Twierdzi on, iż globaliza-

                                                           
5  Ibidem, s. 42.  
6  A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce 

światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 14. 
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cja to procesy ekonomiczne ze skutkami politycznymi7. W literaturze przedmio-
tu znajdziemy różne opinie dotyczące znaczenia tego terminu, różnie też inter-
pretowany jest początek procesów globalizacyjnych. Przyjmuje się, że globali-
zacja dzieli się na etapy, z których dwa pierwsze świat ma już za sobą. Obecnie 
mamy do czynienia z trzecim. Znawcy przedmiotu twierdzą, że czeka nas jesz-
cze czwarty, który zapoczątkował rozpad Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. O tym, jakże znaczącym dla gospodarki światowej wydarzeniu, 
Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, wypowiedział 
się następująco: „Jesteśmy obecnie świadkami naprawdę uderzających prze-
mian. Z jednej strony chodzi mi o rewolucję w zakresie technologii, a z drugiej 
o rewolucję polityczną – upadek Związku Radzieckiego i wywalczenie sobie 
niepodległości przez kraje będące dotąd jego satelitami. Obie przemiany pro-
wadzą w efekcie do tego, co nazywa się globalizacją gospodarki. Notabene jest 
to termin, którego nie znoszę. Obie rewolucje doprowadziły do sytuacji, w któ-
rej producent może wytwarzać swój produkt gdziekolwiek na świecie, sprzeda-
wać go tam, gdzie mu się podoba, wykorzystywać w procesie produkcyjnym 
zasoby któregokolwiek państwa i mieć swoją siedzibę gdziekolwiek na świecie. 
Nie ma zatem sensu mówić, że dany produkt jest krajowy”8. Wypowiedź ta 
odzwierciedla obraz współczesnej, globalnej gospodarki, w której czynniki 
produkcji, jak bogactwa naturalne, kapitały, technologie, siła robocza, produkty 
i usługi, krążą po całym świecie. W gospodarce kapitalistycznej oznacza to 
możliwość wykonania każdego komponentu i każdej czynności, w takim miej-
scu na kuli ziemskiej, gdzie jest to najtańsze, a także sprzedanie produktu lub 
usługi tam, gdzie ceny i zyski będą najwyższe9. Nasilenie się wszelkiego rodza-
ju przepływów między organizacjami, w szczególności informacji i strumieni 
finansowych, spowodowało, że współczesne rynki funkcjonują jak system na-
czyń połączonych, działając jako składniki jednego, dużego mechanizmu ryn-
kowego. Spowolnienie gospodarki, recesja czy kryzys w kraju X może rzuto-
wać na bilans handlowy państwa Y.  

 
                                                           

7  H. Giersch, Das Jahrhundert der Globalisierung, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”  
z 11.01.1997.  

8  Ewolucja współczesnej makroekonomii z perspektywy monetarnej, wywiad z prof. Milto-
nem Friedmanem, „Journal of Economic Studies” 1997, Vol. 24, No. 4 (przedruk: „Gospodarka 
Narodowa” 1998, nr 10). 

9 L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 200 
i 157. 
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3.  Kryzys gospodarczy w organizacji 

Pojęcie „kryzys” pochodzi od greckiego słowa crisis oznaczającego prze-
łom, przesilenie, punkt zwrotny, moment rozstrzygający. W literaturze nauk 
społecznych znajdziemy między innymi definicję kryzysu politycznego, rządo-
wego, państwa, wartości, międzynarodowego czy gospodarczego. Kryzys to 
podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów, zmaganie się i walka pod presją 
czasu10. W aspekcie ekonomicznym można go definiować jako zahamowanie 
wzrostu gospodarczego, kolejną fazę cyklu koniunkturalnego, której charakte-
rystyczną cechą jest znaczne i gwałtowne zmniejszenie produkcji, realnych 
dochodów społeczeństwa i wzrost stopy bezrobocia. Kryzys jest zatem sytuacją 
realnego zagrożenia podstawowych celów i interesów organizacji oraz grup 
społecznych. To także możliwe zagrożenie praw i swobód obywatelskich, wy-
wołujące negatywne skutki dla życia lub mienia11. Początek kryzysu utożsamia-
ny jest najczęściej z konkretnym wydarzeniem bezpośrednio wywołującym 
sytuację kryzysową. 

Obecny kryzys gospodarczy, stanowiący koniec cyklu gospodarczego 
opartego na wzroście gospodarczym zasilanym kredytami (co miało miejsce 
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych) oraz kapitale państw intensywnie 
się rozwijających (głównie Chin), dla przeciętnego obywatela jest następstwem 
upadku – we wrześniu 2008 roku – amerykańskiego banku inwestycyjnego 
Lehman Brothers. To spektakularne bankructwo, ogłoszone w poniedziałek 
15 września, stanowi swoisty symbol końca pewnego dotychczasowego, iluzo-
rycznego modelu funkcjonowania niemal wyłącznie na kredyt, według którego 
żyły gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, a nawet niektóre państwa. Na 
skutek tych wydarzeń liberalna polityka gospodarcza wydaje się w tym mo-
mencie całkowicie nieefektywna, polityka monetarna zaś okazała się, że ma 
ograniczone możliwości oddziaływania.  

Trwający kryzys wywołuje wiele dyskusji, których kierunek się jednak 
zmienił. Pojawiają się w niej głosy, że liberalna polityka i minimalizacja roli 
państwa były działaniami mocno chybionymi. Dziś za główne przyczyny kry-
zysu, między innymi w takich krajach jak Polska, uważa się nierównowagę 
podziału wartości dodanej, bardzo wysoki poziom rentowności kapitału, prywa-
                                                           

10  R. Smolski, E.H. Stadtmüller, Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, Wy-
dawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73. 

11  M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, Warszawa 2003, s. 115. 
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tyzację systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia, zbyt liberalne podej-
ście do systemu kredytowego, w szczególności w odniesieniu do kredytów wa-
lutowych, brak zachęt do oszczędzania, silne zachęty do zadłużania gospo-
darstw domowych. W tej sytuacji nawet takie autorytety, jak Martin Wolf  
– główny ekonomista „Financial Times” – zadaje pytanie: We are all Keyne-
sians now12. John Maynard Keynes w książce z 1936 roku Ogólna teoria za-
trudnienia, procentu i pieniądza zakwestionował niektóre z fundamentalnych 
zasad ekonomii. W wątpliwość podał przede wszystkim to, czy mechanizm 
rynkowy potrafi samoistnie wrócić do stanu równowagi. Keynes, który był eko-
nomistą i zasiadał w brytyjskiej Izbie Lordów, zadawał pytanie, jak długo po-
grążająca się w recesji gospodarka może w niej pozostawać bez interwencji 
państwa.  

Mimo dość znacznego stopnia skomplikowania, teoria Keynesa jest szero-
ko znana oraz stosowana przez niektóre państwa. Zgodnie z nią prowadzą one 
aktywną politykę gospodarczą, sterują koniunkturą za pomocą przemyślanych 
i regulowanych wydatków. W miarę upływu czasu i pojawiających się coraz 
częściej porównań do wielkiego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłe-
go wieku politycy wielu państw sięgają do teorii Keynesa. Rządy największych 
światowych mocarstw opracowały plany ratowania swojej gospodarki kosztem 
zwiększania deficytów budżetowych. Instytucje finansowe i banki są zasilane 
wysokimi kwotami. Państwa przejęły prywatne dotąd przedsiębiorstwa, które 
z ich środków są finansowane. (Prognozy dotyczące wielkości produktu krajo-
wego brutto dla poszczególnych regionów świata ujęto w tabeli 1; dla lepszego 
zobrazowania przewidywanych zmian dane przedstawiono również na rysun- 
ku 1). 

Wobec tak radykalnych spadków PKB w poszczególnych regionach świata 
i pesymistycznych prognoz dotyczących 2009 roku, rządy wielu państw przyję-
ły plany stymulowania gospodarki. Kraje G-20 w grudniu 2008 roku zaakcep-
towały program pobudzania gospodarki przez udział państwa na poziomie nie 
niższym niż 1,5% PKB w 2009 roku i 1,25% PKB w roku 2010. Również kraje 
zrzeszone w Unii Europejskiej wspomogły eurogospodarkę, przyznając na ten 
cel około 200 mld euro – równowartość 1,5% PKB, co oznacza przynajmniej 
czasowe odejście od założeń paktu stabilności i rozwoju. Udział każdego 
                                                           

12  M. Wolf, „Financial Times” z 23.12.2008. 
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z państw członkowskich ma wynosić 1,2% PKB, pozostała kwota ma natomiast 
pochodzić z funduszy europejskich. Wielkość planowanej przez poszczególne 
rządy pomocy przestawiono na rysunku 2. 

 
 Tabela 1 

Wielkość PKB [%] w poszczególnych regionach świata 
Rok Region/kraj 2007 2008 2009 prognoza 

Świat 3,9 2,4 –0,5 
Ameryka Północna 2,2 1,1 –2,4 
Ameryka Południowa 6,2 4,8 2,1 
Europa 2,9 1,1 –1,8 
Afryka 6,2 4,8 2,1 
Indonezja 2,4 –0,1 –2,2 
Azja (bez Japonii) 8,3 6,1 2,9 
Chiny 11,9 9,2 6,3 
Polska  6,7 4,8 1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Globar Insigth z 14 stycznia 2009. 
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Rys. 1. Prognoza PKB w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2009, 

GUS, Warszawa 2009.  
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Wielkość planowanej pomocy w poszczególnych krajach w bln 

dolarów

Stany Zjednoczone; 1 
325,0

Chiny; 1 026,0

Chile; 2,0

Szwecja; 1,8

Meksyk; 5,8

Niemcy; 69,0

Francja; 33,0
Wielka Brytania; 29,7

Holandia; 7,6

Portugalia; 2,8

Hiszpania; 14,0

Włochy ; 8,0

Węgry; 6,9

Rosja; 186,0

Indie; 4,0

Korea; 8,0

Japonia; 105,0

Australia; 7,4

 
 

Rys. 2. Wielkość planowanej pomocy w poszczególnych krajach [bln dol.] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wall Street Journal”, „Financial Times”, 

„Citi Investment Research”, „Asia Times Online”.  
 
Jak bardzo pomoc ta jest potrzebna, obrazują dane dotyczące zharmonizo-

wanego bezrobocia w wybranych krajach Europy. Szczegółowe dane przedsta-
wiono w tabeli 2. W całej Unii Europejskiej – na przestrzeni piętnastu miesięcy 
– stopa bezrobocia wzrosła o 1,7%, w Estonii o 7,8%, w Hiszpanii o 8,6%, na 
Łotwie o 8,7%. Postępujący wzrost stopy bezrobocia był widoczny przez cały 
2008 rok. Symptomatyczne, że największy wzrost miał miejsce we wrześniu, 
a więc w czasie, gdy nastąpił kryzys zaufania do instytucji finansowych. Na tle 
innych krajów Polska wypadła zdecydowanie korzystnie. Bezrobocie nie wzro-
sło, odnotowano jego spadek o 0,2%. Rząd Polski nie wdrożył też tak radykal-
nych programów pomocowych, jak rządy innych państw. Nie oznacza to jed-
nak, że kryzys nie dotyka polskich przedsiębiorstw i nie ma on znaczenia dla 
naszej gospodarki.  

w bln dolarów

; 
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Tabela 2 
Zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w latach 2007–2009 

Kraj/okres 
12 

2007 
03 

2008 
06 

2008 
09 

2008 
10 

2008 
11 

2008 
12 

2008 
01 

2009 
02 

2009 
03 

2009 
EU-27 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,5 7,6 8,0 8,3 8,5 
Dania 3,3 3,2 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 5,1 
Estonia 4,6 4,3 3,8 6,5 6,8 7,6 8,4 9,8 11,1 12,4 
Francja 7,9 7,6 7,7 7,8 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 
Hiszpania 8,7 9,6 10,9 12,3 13,0 14,0 14,7 15,6 16,5 17,3 
Irlandia 5,1 5,2 5,6 6,9 7,4 8,2 8,7 9,4 10,1 10,6 
Litwa 4,3 4,5 4,8 6,2 6,4 8,2 9,0 10,1 11,1 12,0 
Łotwa 5,4 6,4 6,2 7,9 8,4 10,3 11,3 12,4 13,2 14,1 
Niemcy 7,8 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 
Polska 8,2 7,6 7,1 6,7 6,6 7,0 7,1 7,5 7,7 8,0 
Szwecja 5,8 5,9 5,7 6,4 6,7 7,0 7,0 7,4 7,7 8,1 
Węgry 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,4 8,8 9,2 9,7 
Wielka  
Brytania 5,0 5,2 5,5 5,9 6,1 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 

Źródło: jak pod rysunkiem 1.  
 
W pierwszym kwartale 2009 roku polska gospodarka rozwijała się w tem-

pie 0,8 %, w drugim kwartale zaś – 1,1%. Polska stała się jedynym krajem 
w Europie z dodatnim wzrostem gospodarczym. Mimo tak dobrych, biorąc pod 
uwagę realia, wyników ekonomicznych, rząd zdecydował o przyjęciu pakietu 
pomocowego. W Ustawie z 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035) 
wskazano grupę świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych dla pracodawców, którzy znaleźli się w przejścio-
wych trudnościach finansowych. Celem ustawy jest ochrona stanu zatrudnienia. 
Od 25 sierpnia 2009 roku pracodawca może ubiegać się o finansowe wsparcie 
ze strony państwa. Od tego dnia obowiązuje bowiem rozporządzenie wykonaw-
cze do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z 24 sierpnia 2009 roku w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejścio-
wych trudnościach finansowych (DzU nr 135, poz. 1112). Na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego należy stwierdzić, że pomoc ta była zasadna. 
Wśród przedsiębiorców widoczna się stała skłonność do zatrudniania nowych 
pracowników (rysunek 3).  
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Rys. 3. Liczba ofert pracy 
Źródło: jak pod rysunkiem 1.  

 
Na podstawie tych danych należy stwierdzić, że we wrześniu 2008 roku 

miało miejsce nagłe załamanie się rynku ofert pracy, w tym samym czasie, 
w którym nasilił się kryzys gospodarczy w innych rejonach świata.  

Warunkiem skorzystania z pomocy ustawowej jest spełnienie przesłanek 
określonych w artykule 3 ust. 1 pkt 1–7 ustawy. Są one następujące: 
1. Przedsiębiorca odnotował średni spadek obrotów gospodarczych, rozumia-

nych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25%, liczony ilościowo lub war-
tościowo w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 roku, w po-
równaniu z tymi samymi trzema miesiącami w okresie od 1 lipca 2007 do 
30 czerwca 2008 roku. 

2. Nie ma zaległości publicznoprawnych ani w płatnościach składek na Fun-
dusz Pracy, z wyjątkiem sytuacji, w której zadłużony przedsiębiorca zawarł 
porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbo-
wym w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta  
z odroczenia terminu płatności, albo zaleganie w regulowaniu składek na 
ubezpieczenie i fundusz powstało za okres rozliczeniowy po 1 lipca 2008 
roku, a program naprawczy przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań. 

3. Nie znajduje się w sytuacji, w której zachodzą przesłanki do ogłoszenia 
upadłości, o których mowa w art. 11–13 Ustawy z 28 lutego 2003 roku  
– Prawo upadłościowe i naprawcze. 
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4. Przed 1 lipca 2008 roku nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

5. Opracował program naprawczy na rok, celem poprawienia kondycji finan-
sowej, i jest on oceniany jako bardzo prawdopodobny. 

6. Nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowi-
ska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, 
zgodnie z umową o refundację zawartą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 
Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy po 1 lutego 2009 roku, albo otrzymał tę pomoc, jednak od dnia 
wydania decyzji o jej otrzymaniu upłynęło co najmniej 12 miesięcy. 

7. Uzyskał zaświadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych potwierdzające fakt znajdowania się w przejściowych trudnościach 
finansowych (na podstawie złożonego do funduszu wniosku)13. 
Warunki te powodują, że większości polskich przedsiębiorstw będzie trud-

no skorzystać z przyjętego pakietu antykryzysowego. Ponad 75% polskich 
przedsiębiorstw to firmy małe i średnie, niezatrudniające specjalistów z dziedzi-
ny finansów, stąd znaczna ich cześć, pomimo że znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej (będącej następstwem kryzysu), nie będzie w stanie sprostać 
wymogom formalnym. To z kolei oznacza, że przystąpią do eliminowania kosz-
tów przez redukcję zatrudnienia, co jest znacznie prostsze i szybsze. Należy 
więc stwierdzić, że podstawowe założenia ustawy nie spełnią swojego zadania, 
głównym celem rządu było powstrzymanie rosnącego bezrobocia i jego reduk-
cja o 1,2%, a to nie będzie możliwe.  

Wnioski  

Bez względu na wielkość, kształt, charakter organizacji otoczenie wywiera 
na nią znaczący wpływ. Kryzys gospodarczy, będący jednym z elementów glo-
balnego otoczenia organizacji, ma bardzo duży wpływ na jej funkcjonowanie. 
Niekorzystna sytuacja organizacji, jaką jest państwo, bezpośrednio przenosi się 
na organizacje o nieco innym charakterze – przedsiębiorstwa. Wszystkie bo-
wiem podmioty są trwale powiązane z otoczeniem, dzięki czemu mogą rozwijać 
się i trwać, nie mogą funkcjonować w izolacji.  

Postępująca globalizacja powoduje, że niekorzystne zdarzenia w jednym 
kraju mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w innym.  

                                                           
13 http://www.ustawaantykryzysowa.pl/index. 
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W obecnym, bardzo już zglobalizowanym społeczeństwie, nie można mówić 
o kryzysie tylko w jednym państwie. Stąd konieczność zrewidowania liberalnej 
polityki wielu rządów w odniesieniu do ingerencji państwa w gospodarkę. Ob-
serwuje się zwrot w kierunku ekonomicznej teorii Keynesa, bo jak inaczej na-
zwać miliardy dolarów, które rządy wielu państw przeznaczają na pobudzenie 
swojej gospodarki. Kryzys uświadomił wielu społeczeństwom, że tylko wspól-
ne działania rządów mogą zapobiec lub łagodzić skutki kryzysu gospodarczego. 
Potwierdzeniem tego są wnioski i poglądy, jakie prezentowano na zakończo-
nym 24 września 2009 roku szczycie gospodarczym G-20. Prezydent Stanów 
Zjednoczonych potwierdził, że wspólne działanie wielu państw „odsunęło glo-
balną gospodarkę od krawędzi. Miliony miejsc pracy zostały uratowane”14. 
Wypowiedzi tej nie należy jednak traktować jak granicznej daty zakończenia 
kryzysu, a jedynie zapowiedź wejścia w następny jego etap, którego skutki nie 
będą już tak dotkliwe dla światowej gospodarki.  

 
 

WIRTSCHAFTKRISE IN EINER ORGANISATION 

Zusammenfassung 

Ohne Rücksichtsnahme auf Grösse, Gestaltung und Eigenschaft einer Organisa-
tion wird sie durch ihre Umgebung beeinflußt. Die Wirtschaftkrise, die ein Bestandteil 
der Umgebung ist, übt einen wichtigen Einfluß auf die Funktionierung der Organisation 
aus. Ungünstige Lage der Organisation, wie der Staat ist, hat direkte Auswirkung auf 
andere Organisationen, wie Unternehmen. Jede Organisation hat feste Beziehungen mit 
ihrer Umgebung, dank deren sie funktionieren und sich entwickeln kann. Bei heutiger 
globaler Gesellschaft in Hinsicht auf ökonomische Fragen darf man nicht nur über eine 
lokale Krise sprechen. Durch den Zusammenbruch der Finanzmärkte in der Vereinigten 
Staaten von Amerika wurden wirtschaftliche Folgeerscheinungen in mehren Ländern 
der Welt verursacht. Aktuelle Wirtschaftssituation hat es zur Folge, dass Unternehmen 
und Institutionen auf ganzer Welt Unterstützung seitens Regierungen und derer Eingriff 
in den Markt brauchen, um erhaltenzubleiben. Die auf Kosten der Steigerung von 
Haushaltsfehlbetrag eingefürten Unterstützungsprojekte, die den Schutz von Arbeits-
plätzen als Ziel haben, sollen die Folgen der Wirtschaftkrise vorbeugen oder lockern. 

Übersetzt von Agnieszka Kędzierska-Welk 

                                                           
14  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7081146,G20_oglasza_zwyciestwo_nad_kryzysem. 

html. 
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MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 
 
 

Wprowadzenie 

W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa często stoją przed problemem 
pozyskania kapitału na rozwój działalności. Z jednej strony jest to spowodowa-
ne uciążliwymi procedurami uzyskania kredytu bankowego oraz relatywnie 
małym zaufaniem do małych i średnich przedsiębiorców ze strony banków. 
Uzyskanie kredytu przez takie podmioty wiąże się zwykle z koniecznością 
spełnienia wielu warunków formalnych oraz z koniecznością ustanowienia licz-
nych zabezpieczeń zarówno osobistych, jak i rzeczowych. Z drugiej strony prob-
lem pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa tkwi w nie-
wystarczającej liczbie niebankowych instytucji finansowych, takich jak fundu-
sze inwestycyjne, venture capital czy private equity, wspomagających podmio-
ty tego typu. Często warunkiem dostępu do finansowania w tych instytucjach 
jest konieczność odsprzedania znaczącego pakietu udziałów lub akcji, co ozna-
cza istotne ograniczenie swobody decyzyjnej dotychczasowych właścicieli. 
Z kolei wysokie koszty, skomplikowane procedury dopuszczenia do notowań, 
konieczność przygotowania szczegółowego prospektu emisyjnego, a także rela-
tywnie długi czas oczekiwania na pozyskanie kapitału zniechęcają małe i śred-
nie przedsiębiorstwa do wchodzenia na giełdę. W celu pobudzania w Polsce 
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przedsiębiorczości oraz wspomagania finansowego młodych i innowacyjnych 
spółek Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zorganizowała 
oraz uruchomiła 30 sierpnia 2007 roku alternatywny system obrotu papierami 
wartościowymi NewConnect. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie na skalę 
europejską. To pierwszy rynek giełdowy w krajach Europy Środkowowschod-
niej przeznaczony specjalnie do obsługi małych i średnich podmiotów. Już od 
momentu jego powstania widoczne jest bardzo duże zainteresowanie nim ze 
strony przedsiębiorstw krajowych, co przełożyło się na znaczną liczbę ogłoszo-
nych debiutów. Ma to znaczenie, z uwagi na to, że rozpoczęcie działalności 
tego rynku zbiegło się z końcem dobrej koniunktury finansowej na giełdach 
światowych oraz z początkiem załamania systemu finansowego w Stanach 
Zjednoczonych. Rynek NewConnect jest bardzo innowacyjnym rozwiązaniem 
na rynku kapitałowym w Polsce, ma bardzo duży potencjał rozwoju. Oczekuje 
się, że w dłuższej perspektywie będzie podstawą do międzynarodowego rozwo-
ju GPW w Warszawie.  

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty, zasad funkcjono-
wania oraz określenie stopnia i perspektyw rozwoju rynku NewConnect, a  tak-
że wskazanie silnych i słabych jego stron ujawnionych w ciągu pierwszego roku 
od rozpoczęcia jego działalności. 

1. Rynek NewConnect – istota i funkcjonowanie 

NewConnect stanowi – w stosunku do notowań na rynku głównym (pod-
stawowym i równoległym) GPW w Warszawie1 – alternatywny system obrotu 
papierami wartościowymi. Jest on jednym z dwunastu takich rynków akcji 
w Europie, prowadzonych przez giełdy będące członkami Federacji Euro-
pejskich Giełd Papierów Wartościowych2. NewConnect jest nową platformą 
transakcyjną na rynku kapitałowym, przeznaczoną dla małych, innowacyjnych 
spółek, o krótkiej historii działalności lub niskiej zdolności kredytowej, mają-
                                                           

1  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,  
DzU 2005, nr 183, poz. 1538 za alternatywny system obrotu uważa się zorganizowany przez 
firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu doko-
nywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instru-
menty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający 
zawieranie transakcji między uczestnikami tego systemu. 

2  Rynki alternatywne w Europie to: EN.A w Atenach, Entry Standard we Frankfurcie, Al-
ternext i Marchè Libre na giełdzie Euronext, IEX w Dublinie, AIM w Londynie, MAC w Medio-
lanie, MAB w Madrycie, First North na giełdzie OMX, Axess w Oslo, Dritter Markt w Wiedniu 
i NewConnect w Warszawie. 
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cych zazwyczaj utrudniony dostęp do kapitału pochodzącego z innych źródeł. 
Przedmiotem obrotu w rozważanym systemie mogą być zdematerializowane 
akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe 
papiery wartościowe, emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa 
polskiego lub obcego3. Platforma NewConnect została stworzona z myślą 
o emisjach akcji małych i średnich spółek, stąd czas wprowadzenia papierów 
wartościowych na rynek jest krótszy, a koszty przygotowania spółki do noto-
wania i samego pozyskania kapitału są niższe w porównaniu z tymi ponoszo-
nymi na rynku głównym giełdy. Spółki obecne na NewConnect są również 
zwolnione z części wymogów informacyjnych, obowiązujących podmioty no-
towane na rynku regulowanym4. Należy mieć na uwadze, że NewConnect sta-
nowi specyficzny segment rynku kapitałowego, umożliwiający akcjonariuszom 
lokowanie środków w podmioty o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, który 
w ciągu kilku lat może się przełożyć na bardzo wysokie zyski inwestycyjne. Ze 
względu na celowo zredukowane wymogi regulacyjne, obniżone obowiązki 
informacyjne i niższe standardy komunikacji spółek z rynkiem, relatywnie małą 
wartość i płynność emisji, a także wczesną fazę cyklu życia emitentów, ryzyko 
inwestowania na rynku NewConnect jest istotnie wyższe niż na rynku głównym 
GPW w Warszawie. 

2. Emitenci i metody pozyskania kapitału na rynku NewConnect 

Rynek NewConnect jest przeznaczony dla spółek z takich sektorów, jak 
technologie informatyczne, telekomunikacja, media elektroniczne, biotechnolo-
gie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi lub inne 
innowacyjne sektory. Formalnie mogą być na nim notowane spółki akcyjne lub 
komandytowo-akcyjne o nieograniczonej zbywalności akcji, spółki, które nie 
znajdują się w stanie upadłości bądź w trakcie postępowania likwidacyjnego. 
Spółka debiutująca na NewConnect powinna się znajdować we wczesnej fazie 
rozwoju, prowadzić działalność od trzech, czterech lat i wykazywać dużą dy-
namikę wzrostu. Przewidywana jej kapitalizacja powinna wynosić od 20 do  
30 mln zł, a jej potrzeby kapitałowe – od kilkuset tysięcy do kilkunastu milio-

                                                           
3  Co może stanowić przedmiot obrotu na NewConnect, www.skarbiec.biz, 25.09.2008. 
4  Mniejsze wymogi informacyjne obejmują przykładowo: możliwość sporządzania mniej 

szczegółowych raportów bieżących, brak konieczności sporządzania raportów kwartalnych, swo-
bodę wyboru standardów rachunkowości dla celów raportowania, możliwość prezentowania 
raportów półrocznych bez audytu i z uwzględnieniem jedynie wybranych danych finansowych. 
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nów złotych5. Dodatkowo spółka powinna mieć wizję notowania na rynku 
głównym GPW w Warszawie. Wprowadzenie spółki na rynek NewConnect 
wiąże się z zaangażowaniem autoryzowanego doradcy oraz animatora rynku lub 
market makera (twórcy rynku). 

Kapitał na rynku NewConnect może być pozyskany na dwa sposoby  
– przez ofertę prywatną i publiczną. Oferta prywatna, określana jako private 
placement, skierowana jest maksymalnie do 99 osób. Charakteryzuje się 
uproszczonym trybem dopuszczenia spółki do notowań. Uproszczony tryb wią-
że się przy tym z krótszym okresem wprowadzenia spółki na rynek oraz niż-
szymi kosztami, a także przygotowaniem przy pomocy autoryzowanego dorad-
cy uproszczonego dokumentu informacyjnego zamiast prospektu emisyjnego 
czy memorandum6. Oferta publiczna skierowana jest do co najmniej stu osób 
lub nieoznaczonego adresata. Spółka starająca się o dopuszczenie akcji do obro-
tu na rynku NewConnect tą drogą podlega takiej samej procedurze, jak w wy-
padku oferty publicznej realizowanej na rynku głównym GPW. Dla potencjal-
nego emitenta ten tryb wejścia na giełdę oznacza między innymi konieczność 
przygotowania prospektu emisyjnego oraz jego akceptację przez Komisję Nad-
zoru Finansowego. W przypadku emisji o mniejszej wartości (do 2,5 mln euro) 
spółka może przygotować jedynie memorandum informacyjne7.  

3. Rynek NewConnect w praktyce 

W ciągu roku od momentu uruchomienia rynku na NewConnect zadebiu-
towały łącznie 64 podmioty, z czego 51 przeprowadziło nowe emisje akcji 
w ramach ofert prywatnych, trzy – nowe emisje akcji w ramach ofert publicz-
nych, a dziesięć spółek zadebiutowało bez przeprowadzenia nowych emisji. 
Podmioty i ich właściciele łącznie pozyskali około 314 mln zł, z czego prawie 
                                                           

5  NewConnect. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, Warszawa 2007. 

6  Autoryzowany doradca jest niezależnym podmiotem, który umożliwia wprowadzanie 
spółki na giełdę oraz współpracuje z nią przez minimum rok od momentu debiutu, pomagając 
w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, oraz świadczy usługi doradcze w zakresie obrotu 
giełdowego. Autoryzowanymi doradcami rynku NewConnect są przeważnie firmy doradztwa 
finansowego, kancelarie prawne, kancelarie biegłych rewidentów oraz domy maklerskie. Ostatni 
rodzaj podmiotów stanowi przy tym najmniejszą grupę, co świadczy o koncentracji biur i domów 
maklerskich na rynku głównym GPW. GPW w Warszawie prowadzi akredytację dla podmiotów, 
które mogą uzyskać status autoryzowanego doradcy NewConnect. 

7 Zob. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  
DzU 2005, nr 184, poz. 1539. 
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300 mln zł trafiło do samych spółek. Największa oferta dotyczyła spółki Lug, 
dzięki której pozyskano 20,7 mln zł. Średnia wartość jednej oferty wynosiła 
około 5 mln zł.  

W pierwszym roku działalności na NewConnect pojawiało się miesięcznie 
od dwóch do dziewięciu nowych podmiotów8. Wartość obrotów na rynku wy-
niosła 991 mln zł, co oznaczało średni dzienny obrót na poziomie 4 mln zł. 
Średnia wartość transakcji sięgnęła w tym czasie około 2 tys. zł9. Kapitalizacja 
całego rynku na koniec sierpnia 2008 roku wyniosła 1,5 mld zł, co stanowiło 
około 0,4% łącznej kapitalizacji spółek krajowych notowanych na rynku regu-
lowanym. W wymienionym czasie największą wartość miała spółka Pharmena 
– 173 mln zł, a najmniejszą Maxipizza – 3,21 mln zł10. Średnia kapitalizacja 
spółek wyniosła około 22 mln zł11.  

Wśród spółek notowanych na rynku NewConnect najwięcej podmiotów 
zaliczanych jest do sektora technologii. Na koniec sierpnia 2008 roku grupa ta 
obejmowała czternaście spółek. Na kolejnych miejscach znalazły się: sektor 
usług inwestycyjnych – dziewięć spółek, handel – dziewięć, usługi finansowe  
– siedem, inne usługi dla firm – sześć, media – pięć, budownictwo – cztery, 
nieruchomości – trzy, wypoczynek – trzy, ochrona zdrowia – dwie spółki. Bio-
rąc pod uwagę strukturę inwestorów obecnych na rynku NewConnect, można 
stwierdzić, iż dominują tu krajowi inwestorzy indywidualni, którzy koncentrują 
około 92% wartości obrotów oraz około 60% akcjonariatu spółek notowanych 
na NewConnect. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozważany rynek jest 
obecnie znikomy.  

4. Atuty i silne strony funkcjonowania rynku NewConnect 

Rynek NewConnect został utworzony pod koniec dobrej koniunktury gieł-
dowej na świecie. Właściwie cały jego dotychczasowy rozwój przebiegał już 
w niesprzyjających warunkach rynkowych. Roczny okres funkcjonowania 
NewConnect, określany przez władze GPW w Warszawie jako „okres dojrze-

                                                           
8  NewConnect po roku. Raport z dojrzewania, NewConnect, Giełda Papierów Wartościo-

wych w Warszawie, Warszawa 2008. 
9  Ibidem. 
10  Do końca września 2008 r. zadebiutował jeszcze mniejszy podmiot – Domzdrowia.pl SA, 

którego rynkowa wartość wyniosła 0,9 mln zł. 
11  Średnia kapitalizacja spółek krajowych rynku regulowanego wynosiła w tym czasie oko-

ło 1 107 mld zł. 
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wania”, ujawnił niewątpliwie wiele pozytywnych zjawisk, co świadczy o słusz-
ności jego powstania.  

Jedną z istotnych zalet uruchomienia rynku NewConnect w Polsce jest 
z pewnością stworzenie w gospodarce nowego sposobu pozyskania kapitału 
przez małe i średnie spółki, w tym przede wszystkim przez jednostki „start-up”, 
podmioty o wysokiej innowacyjności lub podmioty posiadające nowoczesną 
ideę bądź nietypowy pomysł funkcjonowania. Rynek ten umożliwia zgroma-
dzenie kapitału od grupy inwestorów indywidualnych, przez co uzupełniana jest 
działalność funduszy venture capital, private equity czy osób określanych jako 
aniołowie biznesu. W odróżnieniu od wymienionych instytucji finansowych 
pozyskanie kapitału na NewConnect nie wiąże się z utratą kontroli nad spółką 
przez dotychczasowych właścicieli i nie wymaga uciążliwych zabezpieczeń.  

Ważną zaletą uruchomienia rynku NewConnect jest również dokonanie 
wyraźnej segmentacji rynku giełdowego w Polsce. Rynek główny giełdy (regu-
lowany) może być obecnie traktowany jako miejsce notowania spółek więk-
szych, natomiast NewConnect – jako rynek przeznaczony dla spółek małych 
i średnich. Tym samym te ostatnie spółki stały się partnerami tych większych, 
notowanych na GPW w Warszawie.  

Innym atutem rynku NewConnect jest jego nowoczesna i innowacyjna in-
frastruktura, niezależna od głównego parkietu. NewConnect w praktyce nie 
stanowi wydzielonego segmentu rynku podstawowego lub równoległego, jest 
oddzielnym rynkiem tworzonym przez 25 członków giełdy. Ma własny system 
notowań, indeks, angażuje animatorów oraz tworzy system autoryzowanych 
doradców. Notowania na nim mogą się odbywać w sposób ciągły lub jednolity, 
tak jak to ma miejsce w przypadku spółek dużych. Dla inwestorów taka idea 
funkcjonowania NewConnect oznacza możliwość korzystania z nowoczesnego 
systemu transakcyjnego i dostęp do większości udogodnień znanych z rynku 
regulowanego (na przykład w zakresie bezpieczeństwa obrotu), przy niższych 
kosztach niż na giełdzie12. Dzięki oddzieleniu NewConnect od parkietu GPW, 
komunikacja i przekaz informacji między tym rynkiem, inwestorami i emiten-
tami są bardziej efektywne.  

                                                           
12  Rynek NewConnect funkcjonuje na bazie giełdowej platformy operacyjnej WARSET, 

charakterystycznej dla rynku głównego, i umożliwia realizację transakcji w dwóch systemach 
notowań: kierowanego zleceniami, który zbliżony jest do systemu stosowanego na rynku regulo-
wanym, i kierowanego cenami, który jest zupełnie nowym rozwiązaniem na polskim rynku. 



NewConnect – nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich... 27

Kolejną ważną zaletą NewConnect jest krótszy czas wprowadzania spółki 
do obrotu oraz obniżony koszt przeprowadzania emisji akcji, a także uprosz-
czony tryb raportowania przez emitentów13.  

Do zalet rynku można zaliczyć również dostarczenie przez NewConnect, 
zwłaszcza drobnym inwestorom giełdowym, możliwości inwestowania w spółki 
o potencjalnie dużej dochodowości, które w relatywnie krótkim czasie mogą 
zapewnić bardzo wysoki zysk z inwestycji14. Na rynku NewConnect proces 
inwestowania dotyczy przede wszystkim pomysłów, koncepcji lub pewnych 
wizji biznesu oraz potencjału ludzkiego. W odróżnieniu od rynku podstawowe-
go nie jest to zatem inwestowanie w majątek spółek. Zyski z takich inwestycji 
mogą być niezwykle duże w okresie kilku lat, pod warunkiem że koncepcja 
biznesowa danego emitenta okaże się udana.  

5. Problemy i ograniczenia funkcjonowania rynku NewConnect 

Od momentu powstania NewConnect uwidoczniło się kilka istotnych pro-
blemów i barier utrudniających jego rozwój. Pierwszym i – wydaje się – naj-
poważniejszym problemem funkcjonowania NewConnect jest brak odpowied-
niej płynności akcji. Wynika on przede wszystkim z braku dostatecznego zain-
teresowania rynkiem ze strony inwestorów. System obrotu NewConnect został 
stworzony z myślą o podmiotach we wczesnej fazie rozwoju, również tych nie-
posiadających jeszcze ugruntowanej pozycji rynkowej, ustabilizowanych przy-
chodów oraz kadry zarządzającej o odpowiednim doświadczeniu, potrzebują-
cych jednak znaczącego i szybkiego dokapitalizowania. Zyski w takich podmio-

                                                           
13  Czas wprowadzenia spółki do obrotu na rynku NewConnect, wynoszący w praktyce do 

trzech miesięcy, jest nawet kilkukrotnie krótszy w porównaniu z czasem potrzebnym na wprowa-
dzenie spółki do obrotu na rynku podstawowym. Jest to szczególnie istotna cecha, zwłaszcza 
w przypadku podmiotów znajdujących się w fazie start-up. Ogólny koszt pozyskania kapitału na 
rynku NewConnect w 2008 r., w trudnych warunkach panujących na giełdzie, wynosił około 10% 
wartości emisji. W tym okresie koszty wejścia na rynek podstawowy sięgały w niektórych przy-
padkach poziomu przekraczającego 20%. Zob. A. Lis, Nowe wyzwania dla NewConnect, „Rynek 
Kapitałowy” 2008, nr 6. 

14  W pierwszym roku działalności NewConnect, w momencie debiutu, część spółek przy-
niosła inwestorom kilkusetprocentowe zyski. Najwyższą rentowność podczas debiutu spółki, to 
znaczy 1900%, osiągnęli akcjonariusze spółki Veno SA. Znaczące zyski osiągnęli również akcjo-
nariusze spółek Virtual Vision SA (600%) oraz Vedia SA (500%). Wysokie stopy zwrotu – na 
poziomie 100% i więcej – możliwe były również do uzyskania przez inwestorów angażujących na 
rynku kapitał w krótkim horyzoncie (od jednego do trzech miesięcy). Spółki, które przyniosły 
inwestorom ponadprzeciętne zyski, to: Perfect SA, Vedia SA, Marsoft SA, Divicom SA. Zob. 
więcej M. Odolińska, Alternatywa rynku NewConnect, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 6 oraz  
A. Mrowczyk, Jasna przyszłość rynku, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 6. 
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tach mogą się pojawić dopiero po kilku latach i są obarczone bardzo dużym 
ryzykiem, stąd nastawienie polskich inwestorów do takich inwestycji jest scep-
tyczne. Dodatkowo do powierzania pieniędzy spółkom o podwyższonym ryzy-
ku nie zachęca bardzo niestabilna sytuacja na głównych rynkach giełdowych. 
Na niedostateczną płynność rynku NewConnect wpływa również mała wartość 
ofert, dominacja sprzedaży akcji dla małych grup inwestorów przez private 
placement, a także zachowanie większościowych pakietów akcji przez właści-
cieli. Rozproszenie akcjonariatu na rynku NewConnect jest bardzo małe, co 
powoduje, że pomimo występowania animatora, trudno jest kupić lub sprze- 
dać akcje wielu spółek. Ze względu na przedstawione ograniczenia na rynku 
NewConnect praktycznie nie angażują się instytucje finansowe, w tym fundusze 
inwestycyjne. Brak podmiotów tego typu dodatkowo ogranicza płynność akcji 
oraz pogarsza efektywność wyceny walorów15. Inwestor – posiadający relatyw-
nie niewielką kwotę – może doprowadzić do bardzo istotnych wahań kursów, 
stąd NewConnect postrzegany jest jako rynek podatny na ryzyko manipulacji 
cenowych16.  

Poważnym problemem związanym z funkcjonowaniem rynku NewCon-
nect jest bardzo uboga polityka informacyjna spółek. Jednym z założeń powsta-
nia alternatywnego systemu obrotu było ograniczenie wymogów informacyj-
nych nakładanych na emitentów, aby usprawnić proces ich funkcjonowania 
oraz ograniczyć koszty raportowania. W praktyce zakres przekazywanych in-
westorom danych okazał się niewystarczający, a dostarczane informacje były 
zwykle bardzo pobieżne. Większość spółek rynku NewConnect nadal nie pro-
wadzi relacji inwestorskich lub też adekwatnych do swojego statusu działań 
public relations17. W efekcie powoduje to, że inwestorzy mają zbyt ubogą wie-
dzę dotyczącą akcji, w które inwestują, co stanowi szczególnie duże utrudnienie 
na rynku małych spółek. 

Kolejnym problemem związanym z funkcjonowaniem i rozwojem  
NewConnect jest dotychczasowy duży udział w tym rynku spółek niebędących 
innowacyjnymi lub też niemieszczących się w grupie sektorów uważanych za 
innowacyjne. O ile sam rynek jest z pewnością rozwiązaniem nowoczesnym  

                                                           
15 Brak szerszego zaangażowania instytucji finansowych na NewConnect, w tym TFI, 

zmniejsza również wiarygodność tego rynku w oczach zarówno innych grup inwestorów krajo-
wych, jak i inwestorów zagranicznych. 

16 A. Lis, op.cit. 
17 A. Grabuś, Akcje jak dobry trunek?, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 6. 
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i w pełni innowacyjnym, o tyle innowacyjność wielu notowanych na nim spółek 
budzi poważne wątpliwości. Podmioty, które można uznać za stymulatory roz-
woju polskiej gospodarki, stanowią zaledwie kilkanaście procent wszystkich 
notowanych jednostek.  

Na rynku tym debiutowały liczne podmioty, na przykład z sektora usług 
finansowych, handlu czy gastronomii, funkcjonujące od kilku lub kilkunastu lat 
i niespełniające kryteriów wysokiej innowacyjności. Stworzenie nowego rynku 
dało im szansę wzmocnienia kapitałowego i wzrostu skali działalności oraz 
poprawy konkurencyjności. Dopuszczenie ich do notowań na NewConnect 
powinno być jednak traktowane jako wyjątek. Sytuacja, w której podmioty in-
nowacyjne stanowią mniejszość na rynku stworzonym właśnie z myślą o tej 
grupie, z pewnością nie należy do pożądanych18. Właściwie cały czas brakuje 
na nim typowych podmiotów reprezentujących sektor high-tech, który po-
wszechnie uznawany jest za lidera innowacyjności w gospodarce19. 

Kolejnym ograniczeniem tego rynku jest działalność części autoryzowa-
nych doradców. Od momentu uruchomienia NewConnect GPW w Warszawie 
akredytowała 136 podmiotów20. W większości przypadków są to jednostki małe 
i średnie o zasięgu regionalnym. Niewielka liczba doradców wiąże się z bra-
kiem odpowiedniego promowania przez te podmioty rynku NewConnect, nie-
prowadzeniem razem z GPW wspólnych inicjatyw zachęcających do inwesto-
wania za pośrednictwem alternatywnego systemu obrotu, jak również z nie-
zachęcaniem przedsiębiorstw do pozyskania kapitału na tym rynku. Segment 
autoryzowanych doradców jest stosunkowo rozdrobniony, stąd tak potencjal-
nym inwestorom, jak i emitentom trudno dotrzeć do tych o rzeczywiście do-
brych kwalifikacjach doradczych. Tych, dla których obsługa rynku NewCon-
nect jest jednym z głównych obszarów działalności21. W dotychczasowej prak-
tyce autoryzowani doradcy nie przedstawiali w pełni obiektywnych informacji 
związanych z funkcjonowaniem alternatywnego systemu obrotu zarówno in-
westorom, jak i emitentom. Kontrowersje budziło również bezpośrednie za-

                                                           
18  W praktyce niewątpliwie problem stanowi samo zdefiniowanie pojęcia innowacyjność 

oraz określenie spółek, które mogą być uznane za innowacyjne. Zob. A. Grabuś, O zawartości 
cukru w cukrze, czyli innowacyjność na NewConnect, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 9. 

19  Zob. W. Halbersztadt, Welcome to Warsaw, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 9. 
20  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl, 25.09.2008. 
21  W ciągu roku GPW odmówiło 48 podmiotom uzyskanie statusu autoryzowanego dorad-

cy. 



Michał Buszko 30

angażowanie kapitałowe doradców lub podmiotów z ich grup kapitałowych 
w akcje spółek wprowadzanych przez nich na NewConnect. 

6. Perspektywy rozwoju rynku NewConnect  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe funkcjonowanie platformy NewCon-
nect, można wnioskować, iż w przyszłości rynek ten będzie rozwijał się nadal 
bardzo dynamicznie. Dotychczasowe emisje w systemie alternatywnym były 
przeważnie bardzo małe, jednak w ciągu roku przeprowadzono ich relatywnie 
dużo na tle alternatywnych systemów obrotu w innych krajach. Szybki wzrost 
liczby notowanych spółek, jaki ma miejsce w Polsce, może być uznany za zja-
wisko pozytywne, sprzyjające promocji rynku i przyciąganiu coraz to nowych 
emitentów i inwestorów. Wraz z pojawianiem się kolejnych podmiotów i ich 
dywersyfikacją sektorową powinni się pojawić także inwestorzy instytucjonal-
ni, w tym fundusze inwestycyjne. Będzie tak zapewne po unormowaniu sytuacji 
na światowych rynkach finansowych, kiedy tradycyjne instytucje finansowe, 
dla zapewnienia swoim klientom wysokich zysków, będą poszukiwały bardziej 
nietypowych form lokowania kapitału. Niskie koszty oraz uproszczone proce-
dury dopuszczeniowe powinny przyciągnąć na polski rynek spółki zagraniczne, 
zwłaszcza z regionu Europy Środkowowschodniej, Bałkanów czy Ukrainy lub 
Rosji22. Ze względu na skalę rozwoju GPW w Warszawie, niepowtarzalność 
rynku NewConnect w tej części Europy oraz jego nowoczesną infrastrukturą, 
zagraniczne debiuty małych i średnich spółek prawdopodobnie będą miały 
miejsce w Polsce, a nie na innych rynkach regionu. Emisje zagraniczne niewąt-
pliwie mogą wspomóc zarówno płynność, jak i efektywność rynku, a także 
pomogą przyciągnąć krajowe i zagraniczne instytucje finansowe.  

Ze względu na specyficzny charakter emitentów na rynku NewConnect 
w najbliższych kilku latach będzie można się spodziewać ich stopniowego prze-
noszenia na rynek główny giełdy. Tendencja ta obejmie przede wszystkim te 
podmioty, które dzięki środkom pozyskanym w alternatywnym systemie szybko 
zbudują swoją renomę i osiągną stabilną pozycję.  

 
 

                                                           
22  Jednym z elementów przygotowania GPW w Warszawie i rynku NewConnect do przy-

ciągnięcia spółek z krajów byłego ZSRR było otworzenie przedstawicielstwa giełdy w Kijowie 
oraz przygotowanie strony internetowej NewConnect w rosyjskiej wersji językowej. Zob. 
www.newconnect.pl. 
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Podsumowanie 

Uruchomienie rynku NewConnect z pewnością można uznać za kolejne 
ważne wydarzenie służące rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Dotych-
czasowa szybka dynamika debiutów spółek może wskazywać na duże zaintere-
sowanie pozyskaniem kapitału dla małych i średnich spółek przez giełdę, nawet 
pomimo niesprzyjających okoliczności związanych z kryzysem finansowym na 
rynku globalnym. Szybki rozwój rozważanego systemu obrotu może również 
świadczyć o tym, że małe i średnie spółki, znajdujące się we wczesnej fazie 
działalności, mają problem z dostępem do kapitału z innych źródeł, a rynek 
kapitałowy może się okazać skutecznym narzędziem finansowania. Rozwój 
spółek notowanych na NewConnect w ciągu najbliższych kilku lat pokaże sens 
powierzania kapitału podmiotom tego typu. Im więcej będzie jednostek, które 
wykażą wysokie zyski i potwierdzą osiągnięty sukces dzięki finansowaniu gieł-
dowemu, tym więcej będzie grup inwestorów zainteresowanych NewConnect. 
Jednocześnie upadłości i nieudane koncepcje prowadzenia przedsiębiorstw do-
puszczonych do notowań w alternatywnym systemie obrotu będą zniechęcały 
do tego rynku i podtrzymają jego charakter jako miejsca wyłącznie spekulacji. 
Dzięki przyciągnięciu spółek z zagranicy NewConnect ma szanse nadać GPW 
w Warszawie charakter rynku w pełni międzynarodowego oraz istotnie zwięk-
szyć jego prestiż. Władze giełdy będą musiały przy tym bardziej precyzyjnie 
określić rolę NewConnect w systemie finansowym. Konieczne będzie podjęcie 
decyzji, czy rynek ten nadal pozostaje otwarty i ogólnodostępny dla małych 
i średnich spółek, czy też będzie się przede wszystkim koncentrował na pod-
miotach uważanych za innowacyjne. Weryfikacja słuszności podjętego kierun-
ku rozwoju oraz rzeczywistego zainteresowania rynkiem NewConnect nastąpi 
jednak dopiero w momencie odwrócenia obecnej niekorzystnej koniunktury na 
światowych rynkach kapitałowych.  

 
 

NEWCONNECT – A NEW MARKET 
SUPPORTING DEVELOPMENT 

OF SMALL AND MEDIUM COMPANIES IN POLAND 

Summary 

NewConnect is an innovative transactional system of alternative trading of securi-
ties in Poland, organized and established by the Warsaw Stock Exchange. Despite it is 
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still in the early stage of development, fast enlarging groups of issuers and investors 
take interest of it. In practice, its raising popularity is confirmed by the significant num-
ber of IPOs, which have taken place within the first year of its functioning. The  
NewConnect market enables relatively quick and efficient gathering of equity by the 
small companies from innovative industries – especially start-ups. On the other hand 
this market is a destination of investments of domestic individual investors. Thanks to 
the specific character of the market and listed companies, the investors have possibility 
of gaining substantial profits within several years. However NewConnect investments 
carry very high risk. 

Translated by Michal Buszko 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 17 

 
 
 
 
KAMILA MIGDAŁ-NAJMAN 
Uniwersytet Gdański 
KRZYSZTOF NAJMAN 
Uniwersytet Gdański 
 
 

WSPOMAGANIE OCENY FINANSOWEJ  
PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO  

NA PODSTAWIE WIZUALIZACJI SYMBOLICZNEJ 
 
 

Wprowadzenie  

Otoczenie, w którym obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa, to gwałtownie 
rozwijające się rynki (lokalne, krajowe, międzynarodowe) o wzrastającym 
stopniu ryzyka i konkurencyjności. Ta ostatnia skłania przedsiębiorstwa do 
podnoszenia wiarygodności swoich usług i uzyskiwania przewagi nad innymi 
konkurentami. Wiąże się również z bardziej efektywnym zarządzaniem, co 
z kolei wymusza stałe dążenie do podnoszenia zyskowności ze strony przedsię-
biorstw oraz stały wzrost zindywidualizowania wymagań ze strony klientów 
wobec oferowanych produktów i usług. Zasady te dotyczą także inwestorów 
rynku finansowego – tak instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Celem pre-
zentowanego badania jest propozycja graficznej metody wspomagania oceny 
finansowej podmiotów rynku kapitałowego. Zostanie ona opisana teoretycznie, 
a następnie zaprezentowane zostanie badanie empiryczne z jej wykorzystaniem.  
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1. Metoda równoległych współrzędnych 

Pojęcie wizualizacja oznacza dzisiaj coś więcej niż tylko graficzną prezen-
tację danych czy pojęć. Oprócz gwałtownie rozwijających się systemów infor-
matycznych, w tym baz danych i technik elektronicznego rejestrowania infor-
macji, co ułatwia gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych, wizu-
alizacja stała się nowoczesnym narzędziem analityka. Pozwala bowiem na ana-
lizę i percepcję zjawiska, faktów i tendencji, które są prezentowane za pomocą 
metod graficznych, jak również narzędziem wzbudzania zainteresowania od-
biorcy, wywierania na nim wrażenia, podkreślania ważnego elementu badanej 
rzeczywistości oraz przetwarzania złożonych struktur danych na czytelną dla 
odbiorcy formę. W literaturze tematu prezentowane są różne metody umożli-
wiające wizualizację złożonych baz danych, które często zawierają wiele tysię-
cy rekordów (obiektów, podmiotów) i dziesiątki cech je opisujących. Do metod 
wizualizacji, które pozwalają na transformację takich wielocechowych obiek-
tów na płaszczyznę, zalicza się na przykład metodę głównych składowych, me-
todę głównych współrzędnych czy metodę współrzędnych dyskryminujących1. 
Inną formą wizualizacji obiektów wielocechowych są metody symboliczne. Do 
nich zalicza się na przykład metodę rytów Andersona, krzywe Andrewsa, twa-
rze Chernoffa, a także metodę równoległych współrzędnych.  

Metoda równoległych współrzędnych (parallel coordinates, PCs) pozwala 
na jednoczesną wizualizację i analizę wielocechowych zbiorów danych. Została 
spopularyzowana przez A. Inselberga w 1959 roku i systematycznie wykorzy-
stywana i prezentowana w wielu aplikacjach oraz rejestrowanych patentach2. 
W roku 1990 E. Wegman zasugerował zastosowanie metody równoległych 
współrzędnych jako techniki eksploracyjnej (EDA – exploratory data analy-
sis)3.  

Wizualizacja danych metodą równoległych współrzędnych (tak zwane 
wykresy PCs) jest następująca. Przyjmijmy, że rozpatrujemy n obiektów (i = 1, 
..., n). Każdy obiekt jest opisany pewną liczbą p cech (zmiennych, j = 1, ..., p). 
                                                           

1  K. Jajuga, Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1993. 

2  A. Inselberg, N-Dimensional graphics. Part I – Lines and hyperplanes, IBM LASC 
Tech. Rep. G320-2711, IBM Scientific Center, Los Angeles, CA 1981; idem, The plane with 
parallel coordinates, „The Visual Computer (Special issue on Computational Geometry)” 1985, 
Vol. 1, s. 69–97. 

3  E.J. Wegman, Hyperdimensional data analysis using parallel coordinates, „Journal  
of the American Statistical Association” 1990, Vol. 85, 411, s. 664–675. 
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Możemy powiedzieć, że dla każdego obiektu mamy określony wektor zmien-
nych (x1, x2, ..., xp). Metoda równoległych współrzędnych pozwala narysować 
na płaszczyźnie współrzędne analizowanych obiektów niezależnie od wielkości 
p. W metodzie równoległych współrzędnych osie współrzędnych, których jest 
tyle, ile analizowanych zmiennych p, są względem siebie równoległe. Wielo-
cechowe obiekty reprezentowane są przez łamane, które powstają z połączenia 
odpowiednich wartości x1, x2, ..., xp odznaczanych na kolejnych osiach wykresu. 
Osie reprezentujące poszczególne zmienne mogą być na wykresie pionowe lub 
poziome4. Jedną z propozycji opisywania osi jest zaznaczenie na każdej warto-
ści minimalnej (na dole osi) i wartości maksymalnej (na górze osi). Na rysunku 
1 zaprezentowano wizualizację ośmiu obiektów w przestrzeni pięciowymiaro-
wej. 

 

 
Rys. 1. Prezentacja ośmiu obiektów w przestrzeni pięciowymiarowej 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Każda pionowa oś to jeden wymiar (zmienna), na której znajdują się za-

znaczone wartości wszystkich analizowanych obiektów w danym wymiarze. 
Łamana, która powstaje z połączenia wszystkich zmiennych dotyczących obiek-
tu, pozwala na wizualizację obserwacji. 

 
 
 

                                                           
4  W. Härdle, L. Simar, Applied multivariate statistical analysis, TECH Method & Data 

Technologies 2003. 
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2. Eksperyment badawczy 

Zastosowanie metody równoległych współrzędnych zostanie przedstawio-
ne na przykładzie 130 spółek, które były notowane na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie (GPW) począwszy od drugiego kwartału 2000 roku 
(bez roku 1999), kończąc na trzecim kwartale roku 2008 (ostatnie informacje 
dostępne w czasie badań). W badaniu pominięto spółki z branży banki i usługi 
finansowe5.  

Eksperyment badawczy podzielony został na dwa etapy. Etap 1. Każda 
spółka została opisana za pomocą 21 wskaźników finansowych pozwalających 
na ocenę jej kondycji finansowej: X1 – marża zysku brutto ze sprzedaży,  
X2 – marża zysku operacyjnego, X3 – marża zysku brutto, X4 – marża zysku 
netto, X5 – stopa zwrotu z kapitału własnego, X6 – stopa zwrotu z aktywów, 
X7 – kapitał pracujący, X8 – wskaźnik płynności bieżącej, X9 – wskaźnik 
płynności szybkiej, X10 – wskaźnik podwyższonej płynności, X11 – rotacja 
należności, X12 – rotacja zapasów, X13 – cykl operacyjny, X14 – rotacja zo-
bowiązań, X15 – cykl konwersji gotówki, X16 – rotacja aktywów obrotowych, 
X17 – rotacja aktywów, X18 – wskaźnik pokrycia majątku, X19 – stopa zadłu-
żenia, X20 – wskaźnik obsługi zadłużenia i X21 – dług/EBITDA. W wyniku 
zastosowania sztucznej sieci neuronowej typu SOM dokonano podziału spółek 
na te o dobrej (ryzyko bankructwa najniższe), przeciętnej (ryzyko bankructwa 
przeciętne) i słabej kondycji finansowej (ryzyko bankructwa najwyższe)6. 
W wyniku otrzymano czytelny podział spółek, jednak ocena wpływu poszcze-
gólnych wskaźników na grupę ryzyka, w której znalazła się dana spółka, jest 
możliwy jedynie przez analizę dużych tablic wynikowych, co jest bardzo praco-
chłonne. Etap 2. Zwykle interpretacja odpowiednio przygotowanego wykresu 
jest prostsza i bardziej intuicyjna niż czytanie tablic z kolumnami cyfr, stąd na 
tym etapie zastosowano metodę równoległych współrzędnych do wspomagania 
oceny kondycji finansowej spółek na GPW.  
                                                           

5  Ze względu na różnice w standardzie rachunkowości dla firm branży finansowej, a co za 
tym idzie – na inny zestaw wskaźników wymaganych do ich syntetycznego opisu, dla zachowania 
porównywalności metodologii spółki tej branży zostały pominięte. Opisywana metodologia może 
być jednak prowadzona z uwzględnieniem zróżnicowania branżowego, jeśli będą wzięte pod 
uwagę różnice w doborze wskaźników i w ich optymalnych poziomach. 

6  Szczegóły metodologii badania i wyniki grupowania znajdują się w pracy: K. Migdał- 
-Najman, K. Najman, Automatyczne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Eko-
nomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. 1: Finan-
se, rachunkowość, przedsiębiorczość, Zeszyty Naukowe nr 530, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 172–181. 
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Na etapie 1 analizowano aż 21 zmiennych, stąd wykres PCs, na którym 
zostałyby przedstawione wszystkie, może się okazać nieczytelny. Stąd utrud-
niona może być analiza wzajemnych relacji obiektów między sąsiadującymi 
współrzędnymi, wynikająca ze zbyt małej odległości między współrzędnymi. 
Dla zwiększenia przejrzystości i podkreślenia ważności prezentowanych infor-
macji zredukowano liczbę zmiennych w badaniu. W wyniku analizy korelacji 
okazało się, że wiele par cech, branych z zestawu 21, jest wysoko skorelowa-
nych. Do wyboru reprezentantów cech zastosowano analizę głównych składo-
wych. Pozwoliło to przekształcić liniowo przestrzeń wielowymiarową na przes-
trzeń dwuwymiarową, zachowując w dużym stopniu związki zachodzące mię-
dzy obiektami czy cechami, w oryginalnej, wielowymiarowej przestrzeni. Na 
rysunku 2 zaprezentowano wizualizację przestrzeni 21-wymiarowej na płasz-
czyźnie. 
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Rys. 2. Wizualizacja 21 zmiennych na płaszczyźnie 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jeżeli punkty płaszczyzny pierwszych głównych składowych są blisko sie-

bie, to zmienne im odpowiadające są do siebie „podobne”, są wysoko skorelo-
wane. Gdy punkty są oddalone od pozostałych, to zmienne im odpowiadające 
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znacznie się różnią. Przykładowo, zmienne X8, X9, X10 leżą w przestrzeni 
dwuwymiarowej blisko siebie. Są to: wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik 
płynności szybkiej i wskaźnik podwyższonej płynności. Z każdej podgrupy 
wskaźników finansowych został wybrany jeden, który charakteryzuje się naj-
wyższym rozproszeniem względnym. Ostatecznie do etapu 2 wybrano następu-
jące zmienne (dziesięć): X4, X7, X8, X12, X14, X17, X18, X19, X20 i X21 
oraz dodatkową – nazwijmy ją jedenastą, która przedstawia przynależność do 
grupy ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa (wynik uzyskany na etapie 1): ryzy-
ko bankructwa najniższe – grupa 1, ryzyko bankructwa przeciętne – grupa 2  
i ryzyko bankructwa najwyższe – grupa 3. 

Na rysunku 3 przedstawiono wykres PC’s uwzględniający 11 opisanych 
już zmiennych. Na pionowych osiach na wykresie oznaczone są kolejne zmien-
ne. Każda linia przebiegająca od lewej do prawej oznacza jedną spółkę. Jej po-
łożenie (wysokość) na danej osi oznacza wartość obserwowanego wskaźnika. 
Gdyby analityk zastanawiał się, jakie wartości poszczególnych wskaźników 
prowadzą w konsekwencji do pierwszej grupy ryzyka, może na wykresie zazna-
czać obszary zmienności poszczególnych zmiennych, które będą wyróżniały 
badane spółki. Na rysunku 3 wyraźnymi punktami zaznaczono na każdej osi 
wartości poszczególnych zmiennych, które w konsekwencji prowadzą do wybo-
ru pierwszej grupy ryzyka. Spółki spełniające jednocześnie wszystkie te warun-
ki zostały przedstawione na wykresie.  

Obserwacja wykresu jednoznacznie pozwala stwierdzić, że spółki należące 
do pierwszej grupy ryzyka charakteryzują się znacznym podobieństwem 
wartości wskaźników: marża zysku netto, rotacja zobowiązań, dług/EBITDA. 
Wartości wskaźników: płynność i obsługa zadłużenia, najbardziej różnicowały 
te spółki. Można także zauważyć, że istnieje mała grupa spółek znacznie 
różniąca się od innych pod względem wartości wskaźnika rotacji aktywów 
i pokrycia majątku, a mimo to znajdujących się w tej samej grupie ryzyka. Do 
tych samych wniosków można dojść, analizując dane liczbowe, na których 
podstawie ry-sunek ten był budowany. Jednak dane źródłowe znacznie trudniej 
jest analizować. W tym przypadku jest to bowiem macierz o wymiarze 19 
(spółek) x 11 (wskaźników). Podobnej analizy można dokonać dla drugiej 
grupy ryzyka. W tym wypadku jest to macierz wskaźników o wymiarze 93 
(spółki) x 11 (wskaźników). Mimo znaczącego wzrostu liczby spółek, rysunek 
nadal jest bardzo przejrzysty. Ustalono znaczniki dla poszczególnych 
zmiennych tak, aby w efekcie uzyskać jedynie spółki należące do drugiej grupy 
ryzyka – rysunek 4. 
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Rys. 3. Prezentacja spółek z pierwszej grupy ryzyka bankructwa na tle pozostałych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 4. Prezentacja spółek z drugiej grupy ryzyka bankructwa na tle pozostałych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Łatwo można zaobserwować, że wartości wskaźników prowadzące do 
drugiej grupy ryzyka są znacznie bardziej jednorodne niż w pierwszym 
przypadku. Zmienne, takie jak kapitał pracujący i rotacja aktywów, są bardzo 
mało zróżnicowane. Podobnie wskaźnik obsługi zadłużenia i dług/EBITDA są 
bardzo mało zróżnicowane, choć pojawiają się pojedyncze spółki znacznie 
różniące się od pozostałych wartością tych wskaźników. Wybrane spółki 
najbardziej różnicuje stopa zadłużenia.  

Bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć na podstawie rysunku 5. 
Dobrano tu znaczniki poszczególnych zmiennych w taki sposób, aby wyróżnić 
jedynie spółki należące do trzeciej grupy ryzyka bankructwa. Łatwo zauważyć, 
że w przeciwieństwie do poprzednich dwóch przypadków zróżnicowanie 
wartości większości wskaźników spółek należących do tej grupy jest bardzo 
duże.  

 

 
 

Rys. 5. Prezentacja spółek z trzeciej grupy ryzyka bankructwa na tle pozostałych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wskaźniki rotacji zobowiązań, aktywów i zapasów, a także stopa 

zadłużenia, przyjmują wartości względnie równomiernie rozrzucone po całym 
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obszarze zmienności. Jedynie wskaźniki: kapitał pracujący, obsługa zadłużenia 
i dług/EBITDA są względnie jednorodne.  

Podsumowanie 

Wizualizacja danych na wykresach PC’s może być narzędziem wspomaga-
jącym analityka rynku finansowego. Jest to narzędzie proste w zastosowaniu. 
Nie wymaga specjalistycznej wiedzy matematycznej czy statystycznej. Jeżeli 
istnieją w analizowanych danych prawidłowości, to są one widoczne. Jest to 
z pewnością łatwiejsze niż sama analiza macierzy danych z wskaźnikami. Jest 
ona również użytecznym narzędziem obserwowania struktury grupowej w zbio-
rze danych oraz jednostek nietypowych. Pozwala na wizualizację profili poje-
dynczych przypadków przez wyróżnienie danego obiektu na wykresie na przy-
kład innym kolorem. Jak każda metoda graficzna, obserwacja wykresów PC’s 
ma charakter raczej ogólny, wskazujący jedynie najważniejsze zależności. Jeże-
li danych lub zmiennych będzie bardzo wiele, to analiza wykresu stanie się 
trudniejsza. Problemem jest także brak powszechnie dostępnego oprogramowa-
nia komputerowego, umożliwiającego budowę wykresów tego typu, co w pew-
nym stopniu ogranicza możliwość szerszego ich zastosowania. 

  
 

ASSESMENT SUPPORTING OF FINANCIAL STANDING  
OF THE ENTITIES CAPITAL MARKET  

BASED ON SYMBOLIC SYMBOLICALL VISUALIZATION 

Summary 

One of the basic problems in the analysis of the multidimensional datasets is their 
graphical visualization. One of the solution is the application the parallel coordinates, 
which are pioneered and popularized by Alfred Inselberg. In this paper we illustrated 
this method, the most important ideas and real datasets to introduce the practicable. The 
results of the research were enriched by graphical presentation. It seems probable that 
parallel coordinates maybe the useful tool which can demonstrate information and 
knowledge about the complex multidimensional datasets. 

Translated by Kamila Migdał-Najman,  Krzysztof Najman 
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PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCE USŁUGI BIZNESOWE  
W FAZIE RECESJI CYKLU KONIUNKTURALNEGO 

 
 

Wprowadzenie  

Ugruntowana już wiedza teoretyczna z zakresu wahań aktywności gospo-
darczej (mechanizmów ich powstawania, skutków, sposobów ograniczania) 
mogłaby sugerować, iż rządy państw potrafią podjąć działania w ramach polity-
ki pieniężnej i fiskalnej mające na celu zapobieganie wstrząsom prowadzącym 
do recesji. Szerokie teoretyczne badania1 nad procesami koniunkturalnymi wy-
stępującymi w gospodarce sprawiły, że w 1997 roku pojawiły się nawet poglą-
dy o przejściu cyklu koniunkturalnego do przeszłości2. Ekspansja amerykań-
skiej gospodarki zaowocowała również innymi optymistycznymi, aczkolwiek 
bardziej wyważonymi poglądami. Jeden z czołowych światowych analityków 
cyklu koniunkturalnego A. Okun stwierdził: „Obecnie powszechnie uważa się, 
że recesjom można w zasadzie zapobiec, podobnie jak katastrofom samoloto-
wym, a w odróżnieniu od huraganów. Mimo to jednak katastrofy się zdarzają; 
wcale nie jest jasne czy mamy dość mądrości i umiejętności, by zlikwidować 

                                                           
1  Złożone badania teoretyczne prowadzili na przełomie XIX i XX w. G. Cassel  

i K. Wicksell, którzy wprowadzili także pojęcie „koniunktury” do literatury. 
2  P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 

t. 2, s. 113. 

NR 593 2010 
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recesję. Niebezpieczeństwo nie znikło. Siły, które wywołują nawroty recesji, 
ciągle czają się za kulisami, czekają po prostu na sygnał”3. 

Słowa te znalazły odzwierciedlenie w wielu kryzysach finansowych 
o mniejszym lub większym zasięgu, o zbliżonych jednak przyczynach. Warto tu 
wymienić między innymi kryzysy kredytowe w Brazylii w 1982 roku i w Mek-
syku w 1996 roku, kryzys w Tajlandii w 1997 roku, w Rosji w 1998 roku i Ar-
gentynie w 2002 roku4. Potwierdza to też kryzys zapoczątkowany w 2008 roku 
w Stanach Zjednoczonych, polegający na załamaniu rynku finansowego i ban-
kowego wskutek zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka. Kry-
zys ten ma liczne reperkusje, zarówno na płaszczyźnie makro-, jak i mikro-
ekonomicznej. Celem artykułu jest ukazanie możliwych konsekwencji wystą-
pienia fazy recesji dla przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych. 

1. Czynniki kształtujące cykl koniunkturalny 

Wśród makroekonomistów ciągle aktualna jest dyskusja na temat źródeł 
cyklu koniunkturalnego. Liczne teorie cyklu różnią się między sobą przypisy-
waniem większej lub mniejszej roli poszczególnym czynnikom o charakterze 
zewnętrznym lub wewnętrznym5. Najważniejsze teorie cyklu koniunkturalnego 
wraz z ich głównymi założeniami zaprezentowano w tabeli 1. 

Warto dodać, że o ile klasyczne teorie cyklu koniunkturalnego zakładały 
istnienie czterech faz okresowych zmian poziomu aktywności gospodarczej 
(fazy kryzysu, depresji, ożywienia i rozkwitu), o tyle we współczesnej literatu-
rze ekonomicznej wyodrębnia się jedynie dwie fazy6: 
– spadkową (recesji), która łączy fazy kryzysu i depresji, 
– wzrostową (ekspansji), łączącą ożywienie i rozkwit. 

 
 

                                                           
3  A.M. Okun, The political economy of prosperity, Norton, New York 1970, s. 33. 
4  Por. T. Kaczmarek, Globalna gospodarka. Globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, 

s. 15. 
5  Do czynników zewnętrznych można zaliczyć: wojny, wybory, przełomowe odkrycia 

techniczne, ceny ropy, odkrycia nowych złóż cennych surowców i inne. Czynniki wewnętrzne 
wynikają z samego systemu gospodarczego. 

6  Szerzej na ten temat zob. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 373. 
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Tabela 1  
Wybrane teorie cyklu koniunkturalnego 

Teoria Twórca Założenia 
Teorie pieniężne M. Friedman Źródłem wahań łącznego popytu są czynniki 

pieniężne, np. znacząca podwyżka nominal-
nych stóp procentowych 

Model mnożnika  
i akceleratora 

P. Samuelson Szybki wzrost produkcji pobudza inwestycje, 
co wywołuje dalszy wzrost produkcji do mo-
mentu aż nastąpi pełne wykorzystanie potencja-
łu wytwórczego gospodarki, a następnie spadek 
tempa wzrostu gospodarczego. Wolniejszy 
wzrost powoduje zmniejszenie wydatków in-
westycyjnych i wzrost zapasów, co popycha 
gospodarkę w stronę recesji. Mechanizm za-
czyna wtedy działać w drugą stronę, aż gospo-
darka osiąga dno cyklu, stabilizuje się, by 
przejść wreszcie do fazy wzrostu 

Teorie polityczne W. Nordhaus,  
E. Tufte 

Wahania koniunktury są efektem działań poli-
tyków, manipulujących, w celu zapewnienia 
sobie zwycięstwa w kolejnych wyborach, na-
rzędziami polityki fiskalnej lub pieniężnej 

Teorie cyklu rów-
nowagi 

R. Lucas, R. Barro,  
T. Sargent 

Błędy w oczekiwaniach ludzi co do zmian cen  
i płac skłaniają ludzi do zgłoszenia nadmiernej 
lub niedostatecznej podaży siły roboczej, co,  
z kolei, wywołuje cykliczne wahania produkcji 
i zatrudnienia 

Teorie realnego cy-
klu koniunkturalne-
go 

J. Schumpeter,  
E. Prescott, P. Long, 
C. Plosser 

Innowacje lub wstrząsy wydajności w jednym 
sektorze mogą przenosić się na całą gospodarkę 
i powodować cykliczne wahania 

Teoria wstrząsów 
podażowych 

R.J. Gordon Przyczyną cykli koniunkturalnych są zmiany 
łącznej podaży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Samuelson, W. Nordhaus, op.cit., s. 104. 
 
Nie ma jednej słusznej teorii cyklu koniunkturalnego, a zastosowanie po-

łączenia wybranych zależy od wielu uwarunkowań. Potwierdza to kryzys finan-
sowy z początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Wśród najczęściej 
wymienianych jego przyczyn pojawiają się między innymi: 
– „styl życia amerykańskiego społeczeństwa oparty na kredytach, konsumpcji 

i niskiej stopie oszczędności, 
– niedostateczny nadzór i zmiany w regulacjach sektora bankowego, 
– pożyczki hipoteczne udzielane przez banki osobom o marginalnych możli-

wościach finansowych (subprime mortgage), 
– rozwój instrumentów pochodnych na bazie kredytów hipotecznych,  

np. w postaci obligacji strukturyzowanych, 
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– polityka banku centralnego USA, stymulująca rozwój gospodarki poprzez 
utrzymywanie niskich stóp procentowych, co doprowadziło do zalania ryn-
ku tanim pieniądzem. W obliczu przegrzania gospodarki bank zaczął pod-
nosić stopy procentowe. To ostatecznie jednak przyczyniło się do wzrostu 
liczby niespłacanych kredytów”7.  
Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych znalazł odzwierciedlenie 

w recesji gospodarczej, której efekty okazały się istotne w skali całego świata, 
chociaż odmienne w poszczególnych krajach, branżach, a nawet przedsiębior-
stwach. W różny sposób także z kryzysem radzą sobie poszczególne podmioty. 
Są branże, dla których kryzys jest bardzo dotkliwy oraz takie, z którymi obcho-
dzi się znacznie bardziej łagodnie. Do tej drugiej grupy należą przedsiębiorstwa 
świadczące usługi biznesowe. 

2. Charakterystyka przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe mają bardzo zróżnicowany 
przedmiot działalności. Klasyfikacja stosowana na szczeblu międzynarodowym 
przez ONZ (ISIC) utożsamia usługi biznesowe z sekcją K, składającą się z pię-
ciu działów8: 
– dział 70 – obsługa nieruchomości, 
– dział 71 – wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie  

artykułów użytku osobistego i domowego, 
– dział 72 – informatyka, 
– dział 73 – działalność badawczo-rozwojowa, 
– dział 74 – pozostałe usługi biznesowe (między innymi działalność prawni-

cza, rachunkowo-księgowa, w zakresie architektury, reklama, rekrutacja 
pracowników, sprzątanie obiektów). 
Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe zajmują się zatem obsługą 

nieruchomości, świadczą usługi profesjonalne (na przykład w zakresie rachun-
kowości i prawa), usługi informatyczne, usługi o wysokiej wartości dodanej  
(na przykład doradztwo w zarządzaniu), usługi dotyczące pracowników  
(na przykład rekrutacja, reorientacja zawodowa, praca tymczasowa) i usługi 
wspierania przedsiębiorczości, w tym również usługi o niskiej wartości dodanej 
                                                           

7  Opracowanie własne na podstawie W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku  
– przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 24. 

8  ISIC rev. 3.1. code K, Detailed structure and explanatory notes, http://unstats.un.org, 
12.01.2008. 
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(na przykład sprzątanie, ochrona). Pomimo wielu różnic, istnieją też cechy 
wspólne dla tej grupy usług, do których zaliczyć można: 
1. Kryterium definiującym pojęcie usługi biznesowe jest typ klientów, do 

których takie usługi są adresowane. Są to usługi skierowane nie do kon-
sumentów końcowych, a raczej do przedsiębiorstw.  

2. Kształtują one konkurencyjność przedsiębiorstw między innymi dzięki zy-
skom związanym z jakością i innowacją, wynikającym z interakcji między 
dostawcą, klientem a usługą. 

3. Większość z usług biznesowych można świadczyć wewnętrznie, w ramach 
przedsiębiorstwa, lub zlecać (przez outsourcing) zewnętrznej firmie specja-
listycznej.  

4. Usługi biznesowe z reguły oparte są na dużej wiedzy świadczącego usługę 
lub na wysokiej technologii, albo na obu tych czynnikach jednocześnie. 

5. W strukturze wielkościowej dominują mikroprzedsiębiorstwa. 
6. Często są to przedsiębiorstwa rodzinne. 

Jest to zatem specyficzna grupa przedsiębiorstw, która we właściwy sobie 
sposób reaguje na zmiany koniunktury gospodarczej. 

3. Możliwe skutki negatywnych zmian koniunkturalnych dla przedsię-
biorstw świadczących usługi biznesowe 

Skutki negatywnych zmian koniunkturalnych, podobnie jak ich przyczyny, 
zależą między innymi od skali rozpatrywania zjawiska. Kryzys gospodarczy 
z 2008 roku najprawdopodobniej będzie bardziej dotkliwy dla gospodarki świa-
towej niż kryzysy poprzednie (chociaż tu nadal pojawia się pytanie, na ile kry-
zys finansowy przełoży się na kryzys gospodarczy), między innymi ze względu 
na fakt, iż nadszedł on w chwili osłabienia koniunktury w Stanach Zjednoczo-
nych – gospodarce, od której uzależnionych jest wiele innych krajów. Kryzys 
o rozmiarach światowych, pomimo że nie miał bezpośredniego źródła w Polsce, 
wpłynął istotnie na sytuację na rynku finansowym w Polsce, stanowiąc również 
zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki. Polska gospodarka odczuła skutki 
kryzysu finansowego pośrednio przez 
– „pogorszenie koniunktury światowej,  
– spadek zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi, 
– większą niepewność transakcji na rynku walutowym. 

Szczególnie widoczne jest to na rynku kredytowym, gdzie nastąpiło gwał-
towne zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów oraz wzrost kosztów po-
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zyskania pieniądza na rynku kapitałowym dla gospodarstw domowych i firm. 
Nie bez znaczenia pozostaje również narastanie w szybkim tempie kryzysu 
finansowego w krajach nadbałtyckich i na Węgrzech, a także załamanie wzrostu 
gospodarczego w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie, a także instytucji finanso-
wych w tych krajach. Jednocześnie warto podkreślić specyfikę polskiej gospo-
darki. Przejawy kryzysu w pierwszej kolejności były widoczne na rynku kapita-
łowym, następnie bankowym, a obecnie mamy do czynienia z sygnałami spo-
wolnienia gospodarki realnej”9.  

Pomimo że aż 90,61% przedsiębiorców z sektora MSP, do którego należą 
przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe, uważa, że przetrwa kryzys, 
nawet jeśli potrwa on dłużej niż jeden rok, aż 41,73% nie dostrzega wpływu 
kryzysu na sytuację finansową swojej firmy, a 7,00% nawet zaobserwowało 
wzrost przychodów w związku z kryzysem. Firmy te deklarują jednocześnie 
szukanie oszczędności, jednak nie przez zwalnianie pracowników czy obniżkę 
wynagrodzeń10. Najbardziej podatne na kryzys okazały się firmy świadczące 
usługi przewozowe – 44,0% tych firm stwierdziło, że kryzys wpłynął na ich 
sytuację i aż co dziesiąta z nich rozważała zakończenie działalności gospodar-
czej. W najlepszej sytuacji były firmy świadczące usługi pozostałe (głównie 
biznesowe). W tym przypadku skutki kryzysu odczuło niecałe 30,0% firm11. 

W aspekcie przeprowadzonych badań zdawać by się mogło, że małe 
przedsiębiorstwa nie obawiają się kryzysu, a część z nich upatruje w nim wręcz 
swojej szansy. Swoich szans w kryzysie mogą upatrywać też przedsiębiorstwa 
świadczące usługi biznesowe, co wynika z co najmniej kilku przyczyn: 
– Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe to głównie mikrofirmy, 

które potrafią szybciej i skuteczniej dostosować się do nowej sytuacji ryn-
kowej aniżeli duże przedsiębiorstwa. 

– Podsektor przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe nie jest uzależ-
niony od kredytu w tak dużej mierze jak na przykład budownictwo miesz-
kaniowe. 

                                                           
9  Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju, 5 projekt z 9.03.2009 r. 
10  Badanie Firmy.net przeprowadzone 5–6 marca 2009 r. na próbie 2310 przedsiębiorców 

sektora MSP (w tym 86,54% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa) w Polsce. 
11 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Trendy rozwojowe sektora 

MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warsza-
wa 2009, nr 1. 
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– Charakter tego podsektora i jego specyfika sprawiają, iż nie jest on istotnie 
uzależniony od szybkich zmian popytu, jak na przykład handel. 

– Rynek dużych przedsiębiorstw zwolnił wielu wartościowych pracowników, 
którzy wcześniej nie byli zainteresowani pracą w sektorze mikroprzedsię-
biorstw, z kolei małych firm wcześniej nie było stać na zatrudnienie pra-
cowników wykwalifikowanych, oczekujących wysokich wynagrodzeń, co 
teraz może się okazać prawdopodobne. 

– Kryzys może spowodować spodek zapotrzebowania tylko na wybrane usłu-
gi biznesowe – przedsiębiorcy być może czasowo ograniczą wydatki mar-
ketingowe, zdecydowanie jednak rzadziej zrezygnują z obsługi księgowej 
czy prawnej.  

– Słaba koniunktura gospodarcza może się przyczynić do wzrostu zaintere-
sowania usługami doradztwa gospodarczego, w trudniejszych bowiem wa-
runkach sama wiedza właściciela przedsiębiorstwa może się okazać nie-
wystarczająca. Dotyczy to na przykład sporządzania biznesplanów potrzeb-
nych w przypadku ubiegania się o kredyt, przejmowania spółek, przedsta-
wienia oferty inwestorowi, ubieganiu się o dofinansowanie z UE. 

– Przedsiębiorstwa będą poszukiwały różnych metod obniżenia kosztów. 
Jedną z nich jest elektroniczne świadczenie usług, a usługi biznesowe 
szczególnie są do tego predysponowane. 

– Wraz z kryzysem finansowym nazywanym kryzysem zaufania nastała po-
trzeba budowania i potwierdzenia wiarygodności, a właściwa obsługa 
prawna, podatkowa, marketingowa pomaga zbudować przedsiębiorstwu za-
ufanie na rynku. 
Sposobem walki z kryzysem może być też różnorodność świadczonych 

usług. Coraz częściej spotyka się małe rodzinne przedsiębiorstwa oferujące 
klientom kilka rodzajów usług biznesowych, na przykład prawne, doradztwa 
podatkowego, kadrowego, przekłady językowe, prowadzenie sekretariatów. 
Kompleksowość oferty pozwala na szybszą reakcję na potrzeby rynku, mniej 
też odczuwalna jest zmiana popytu na określony rodzaj usług.  

Niemniej jednak z kryzysu finansowego mogą wynikać dla podsektora 
przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe też zagrożenia, jak na przykład 
– możliwość wyparcia z rynku przez duże, silne kapitałowo przedsiębiorstwa, 

które już mają w swojej ofercie zróżnicowane usługi biznesowe, 
– konieczność obniżenia cen swoich usług wskutek nacisku słabszych eko-

nomicznie usługobiorców, 
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– pesymistyczne oczekiwania co do przyszłości klientów – brak optymizmu 
ogranicza inicjatywę przedsiębiorców, a to może zahamować konieczność 
korzystania z kolejnych usług biznesowych. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że przed przedsiębiorstwami z podsek-

tora usług biznesowych w warunkach kryzysu finansowego stoją zarówno szan-
se, jak i zagrożenia, przy czym wydaje się, że więcej jest szans. 

Uwagi końcowe 

Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych wpływa na polską gospodar-
kę. Jeszcze na początku 2008 roku większość polskich ekonomistów twierdziła, 
że znikoma wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz 
ceny nieruchomości w Polsce, będące na niższym poziomie niż średnia unijna, 
gwarantują stabilizację gospodarczą. Tak się jednak nie stało, co potwierdza 
kondycja przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe, które próbują się 
odnaleźć w nowej rzeczywistości gospodarczej. Jednym z rozwiązań zdaje się 
być dostrzeganie oprócz oczywistych zagrożeń korzyści, które można wykorzy-
stać. Interesującym rozwiązaniem, będącym sposobem walki z kryzysem, jest 
zbudowanie nowego modelu przedsiębiorstwa oferującego klientowi różnorod-
ne usługi biznesowe. Zdolność świadczenia dodatkowych usług często daje 
przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, a dodatkowo zmniejsza jego podat-
ność na zmiany koniunktury. Usługi biznesowe charakteryzują się bowiem tym, 
że spadek zapotrzebowania na jeden rodzaj usług często jest kompensowany 
przez wzrost popytu na inne usługi. 

 
 

ENTERPRISES DELIVERING BUSINESS SERVICES   
IN THE RECESSION PHASE 

Summary 

The financial crisis in the United States affects polish economy. Even at the be-
ginning of 2008, the majority of polish economists claimed that minimal trade between 
Poland and the United States and humble real estate prices in Poland, which are lower 
than the EU average, ensure economic stability. This has not come to pass, which is 
confirmed by the situation of companies providing business services that are trying to 
find themselves in the new economic reality. One solution seems to be the next obvious 
perception of the risks that result, the benefits that can create. An interesting solution, 
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which is a way to fight the crisis is to build a new business model that offers customers 
a variety of business services. The ability to provide additional services often gives the 
company a competitive advantage, and in an addition reduces its vulnerability to cycli-
cal changes. Business Services-ciation is characterized by the fact that the fall in de-
mand for one type of service is often a compensatory sowany the increase in demand for 
other services. 

Translated by Magdalena Majchrzak  
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ANALIZA JAKOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH  
JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI PRZYCZYN NIEPOWODZENIA 

ORGANIZACJI USŁUGOWYCH W WARUNKACH KRYZYSU 
 
 

Wprowadzenie  

Problematyka kryzysu na globalnym rynku finansowym, jego wpływ na 
gospodarkę naszego kraju oraz zapobieganie ujemnym skutkom kryzysu jest 
obecnie jedną z priorytetowych spraw znajdujących się w centrum zaintereso-
wania wszystkich ekonomistów. 

W wielu przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, działających 
na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, zauważyć można pogorszenie się 
kondycji finansowej.  

W warunkach kryzysu jeszcze większego znaczenia nabierają reorganiza-
cja oraz udoskonalenie procesów gospodarczych. Sytuacja gospodarcza sprawi-
ła, że konkurencja nasila się i aspekt jakości procesów wychodzi na pozycję 
wiodącą.  

Żeby móc określić, jakie podstawowe działania trzeba podjąć w celu wyj-
ścia firm z kryzysu, potrafić przeciwdziałać upadłości wielu z nich, należy naj-
pierw przeprowadzić analizę procesów gospodarczych, a potem określić, które 
z nich wymagają zmian. W związku z tym nasuwa się pytanie: z jakich metod 
oceny jakości procesów gospodarczych można skorzystać, borykając się z pro-
blemami w czasach kryzysu? 

NR 593 2010 
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W celu opracowania nowej, własnej metody analizy jakości procesów 
usługowych wymagających usprawnienia podjęto badania nie tylko nad meto-
dami analiz procesów usługowych, ale również nad narzędziami informatycz-
nymi wspierającymi te metody. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz 
wymieniono zalety i wady poszczególnych metod i systemów zarządzania pro-
cesami biznesowymi. 

1. Istota podejścia procesowego 

Zarządzanie procesowe stało się w ostatnich latach jedną z najbardziej po-
pularnych technik kierowania organizacją. Pośród menedżerów wszystkich 
poziomów powstało przekonanie, że główne rezerwy zwiększenia skuteczności 
biznesu znajdują się w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Z wej-
ściem w życie standardu ISO 9000:2000 do budowy systemu zarządzania jako-
ścią zostało oficjalne przyjęte „podejście procesowe”. 

Punktem kluczowym podejścia procesowego jest pojęcie „proces”, które 
może być zdefiniowane w różny sposób. W literaturze często pojawiają się 
również terminy „proces gospodarczy” oraz „proces biznesowy”, które są utoż-
samiane.  

W Polsce wśród ekspertów dziedziny modelowania procesów gospodar-
czych najbardziej rozpowszechniona jest definicja, że „proces gospodarczy 
(biznesowy) to przebieg następujących po sobie działań, mających początek 
i koniec oraz jasno zdefiniowany wkład i rezultat, prowadzących do osiągnięcia 
efektu, mającego wartość dla klienta”. Potwierdzają to pracy Renaty Gabryel-
czyk1, Tadeusza Kasprzaka2 i innych naukowców. 

Jednym z głównych parametrów procesu jest jego jakość. Ważność okreś-
lenia tego parametru, a także opracowanie metod jego mierzenia, potwierdza 
literatura przedmiotu3. Według Feigenbauma „jakość jest w swojej istocie spo-
sobem zarządzania firmą. Stała się samodzielną, najważniejszą siłą wiodącą do 
sukcesu i rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym”4. 

                                                           
1 R. Gabryelczyk, M. Lasek, Modelowanie procesów gospodarczych za pomocą  

ARIS-Toolset, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa 1999. 
2  T. Kasprzak, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Uni-

wersytet Warszawski, Warszawa 2000. 
3  R. Muller, P. Rupper, Process reengineering, Wydawnictwo ASTRUM 2000. 
4  T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków 2003. 
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Aspekt jakości procesu jest bardzo szczegółowo opracowany w sferze pro-
dukcyjnej. Powstają nowe normy dotyczące jakości produktu i procesu. Jednak 
w sferze usługowej naukowcy i specjaliści z dziedziny modelowania i analizy 
procesów napotykają różnorodne problemy związane z oceną jakości procesów 
gospodarczych. Metody klasyczne nie zapewniają całkowitego wsparcia proce-
dury identyfikacji niedoskonałych procesów w sektorze usługowym. Problem 
oceny jakości procesów usługowych jest problemem bardzo trudnym do roz-
wiązania, ponieważ charakteryzuje się wysokim stopniem niepewności i zmien-
ności, szczególnie w warunkach kryzysowych. Według Bendella i Boultera 
wprowadzenie w sektorze usługowym koncepcji zarządzania jakością jest trud-
ne z powodu słabej systematyzacji, niejednoznacznej definicji procesów bizne-
su oraz małej możliwości porównania procesów z procesami innych organizacji 
(benchmarkingu). Problem ten staje się jednak coraz bardziej powszechnie do-
strzegany i coraz większa grupa analityków usiłuje sobie z nim poradzić.  

2. Metody klasyczne oceny jakości procesów gospodarczych 

Ocena jakości każdego poszczególnego procesu zachodzącego w organi-
zacji budzi potrzebę porównania i określenia, który z procesów działa najbar-
dziej sprawnie, a który najmniej, czyli konieczna jest identyfikacja procesów 
wymagających usprawnienia.  

Dalej zostaną przedstawione klasyczne metody analizy i oceny jakości 
procesów oraz ich zalety i wady, a także metody identyfikacji procesów gospo-
darczych wymagających usprawnienia.  

Metoda oceny jakości procesów biznesowych, która zaproponowana zosta-
ła przez rosyjskie firmy konsultingowe i wdrożeniowe polega na analizie nastę-
pujących wskaźników: 
– Wskaźniki bezwzględne: poziom wadliwości produktu i procesu; liczba 

zwrotów i reklamacji procesu; liczba skarg klientów procesu; liczba niepeł-
nych ładunków; ilość nieuszkodzonych produktów; liczba nietypowych sy-
tuacji, wymagających wkroczenia kierownictwa; elastyczność procesu; sta-
bilność procesu; niezależność od zmiany personelu; możliwość doskonale-
nia procesu. 

– Wskaźniki względne: ilość wadliwych produktów plan/fakt, liczba skarg 
plan/fakt, liczba zwrotów plan/fakt, liczba nietypowych sytuacji sprawo-
zdawczych/poprzedni okres, ilość wadliwych produktów procesu/ilość wa-
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dliwych produktów procesu konkurenta, liczba skarg klientów proce-
su/liczba skarg klientów procesu konkurenta. 
Odrębnym pojęciem jest satysfakcja klienta, którą można określić za po-

mocą wskaźników satysfakcji. Są to wskaźniki bezpośrednie i pośrednie. Do 
bezpośrednich należą: ogólny wizerunek firmy, ocena zadowolenia z działania 
firmy, ocena zadowolenia z produktu/usługi. Wskaźniki pośrednie to: zmiana 
wolumenu sprzedaży, długość współpracy, liczba stałych klientów, liczba stra-
conych klientów, udział w rynku, liczba skarg, uwag i pretensji.  

Niestety, większość z tych wskaźników dotyczy tylko produktów i nie 
mogą być one wykorzystane do oceny jakości usługi. Oprócz tego nie wszystkie 
przedsiębiorstwa budują i regularnie odnawiają bazy danych skarg klientów. 
Takie wskaźniki, jak elastyczność procesu oraz jego stabilność, są trudno zro-
zumiałe i powodują wiele problemów w procesie mierzenia. Wskaźniki satys-
fakcji klienta reprezentują ogólny poziom jakości usługi lub produktu i nie dają 
informacji o jakości każdego poszczególnego procesu. 

Według metodologii SAP najważniejszym kryterium oceny procesu jest 
jego wartość. Przy identyfikacji procesów wymagających usprawnienia ważna 
jest pozycja procesu, łatwość w osiąganiu celów, możliwość wpływu na deter-
minanty wartości oraz minimalna wartość akceptowana przez klienta MAV 
(Minimum Acceptance Value). MAV może być charakteryzowana pod wzglę-
dem CVD (Critical Value Determinant) – determinantów krytycznych, które są 
bardzo podobne do CSF (Critical Success Factors) – krytycznych czynników 
sukcesu na poziomie przedsiębiorstwa. Krytyczne determinanty wartości to 
czas, elastyczność, odpowiedzialność oraz jakość pracy. Jednak nawet specjali-
ści firmy SAP dostrzegają, że wartość, którą oryginalne zdefiniował Michael 
Porter przy okazji prezentowania łańcucha wartości, bardziej odnosi się do na-
tury kosztów powstających na różnych etapach procesu: „Zamiast łańcucha 
wartości to raczej łańcuch kosztów”5. 

Metodologia QFD (Quality Function Deployment) powstała w Zakładach 
Przemysłu Ciężkiego Mitsubishi. Podobnie jak inne metodologie japońskie, 
QFD w dużej mierze opiera się na pracy zespołowej. Pozwala na ustalenie tech-
nicznych parametrów wyrobu i jego części oraz parametrów procesów, za po-
mocą których części są wytwarzane. QFD wykorzystuje serię matryc – „dom-
ków jakości” – w celu powiązania potrzeb klienta z cechami procesu. Na każdej 

                                                           
5  V. Kale, SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów, Helion, Warszawa 2001. 
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matrycy potrzeby klienta przedstawione są w rzędach poziomych, a cechy pro-
cesu – w rzędach pionowych. Bryła budynku ukazuje siłę powiązań między 
potrzebami a sposobem, w jaki będą lub są spełniane. „Dach” ukazuje korelację 
między różnymi cechami, a prawe skrzydło – wynik, jaki osiągnięto w zaspoko-
jeniu potrzeb, w odniesieniu do głównych konkurentów lub najlepszych roz-
wiązań. „Piwnica” domku jakości zawiera obliczone wielkości znaczenia oraz 
wartości docelowe i ocenę techniczną. Wartości docelowe reprezentują cele dla 
wymogów funkcjonalnych. Ocena techniczna przedstawia porównanie naszych 
wymogów funkcjonalnych z wymogami konkurentów. 

QFD jest opartą na pracy zespołowej techniką planowania, zapewniającą 
projektowanie pod kątem klienta procesów, uwzględniającą opinie klienta na 
wszystkich etapach wytwarzania produktu lub usługi. W sektorze usługowym 
metoda ta znalazła zastosowanie w przygotowaniu nowych usług w bankach 
i służbie zdrowia.  

W niektórych firmach nadal praktykuje się wykorzystywanie metody okre-
ślania jakości procesów na podstawie opinii pracowników. Taka metoda ma 
kilka wad. Po pierwsze, nie wszyscy pracownicy chętnie uczestniczą w dysku-
sjach i współpracują. Jak wynika z badań, faktyczne uczestnictwo w projektach 
bardzo różni się od zaplanowanego6. Po drugie, zazwyczaj powstaje opór ze 
strony kierownictwa i pracowników wyższych szczebli, którzy próbują bronić 
sposobów realizowania procesów, ponieważ ponoszą za nie odpowiedzialność. 
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Rys. 1. Uczestnictwo w projekcie według planu 
Źródło: opracowanie własne. 
                                                           

6  W.W. Repin, W.G. Eliferow, Procesnyi podchod k uprawleniu, RIA „Standarty i kacze-
stwo”, Moskwa 2004. 
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Rys. 2. Faktyczne uczestnictwo w projekcie 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podczas zbierania informacji od pracowników i przy jej opracowywaniu 

powstają rozmaite problemy związane z otrzymaniem nieprawidłowych danych, 
brakiem odpowiedzi na niektóre pytania, brakiem danych o dokumentach, po-
dawaniem różnych opisów funkcji, niechęcią do współpracy itd. Prawdopodo-
bieństwo uzyskania prawidłowej informacji waha się między 20 a 70% (rysun-
ki 1–2). 

Inne podejście do mierzenia jakości procesu gospodarczego zaproponowali 
Scholz i Vrohlings7. Jakość oceniana jest na podstawie zgodności wyników 
realizacji procesu ze zdefiniowanymi oczekiwaniami klientów wewnętrznych 
lub zewnętrznych. Jakość mierzy stopień tej zgodności. Na jakość mają wpływ 
czas i koszt procesu, ale szczególną uwagę specjaliści zwracają na stopień wy-
stępowania błędów. Innymi słowy, jakość efektu końcowego zależy od liczby 
błędów lub odchyleń od zadanych wartości tolerowanych przez odbiorcę. Ja-
kość wyniku realizacji procesu zależy w dużej mierze od nakładów wejścio-
wych. Dlatego Scholz i Vrohlings proponują określenie jakości na każdym 
„styku” procesu, przy czym szczególną uwagę radzą poświęcić ustaleniu norm 
procesów „na wyjściu”. 

Hammer i Champy również dostrzegli dwa aspekty jakości procesów go-
spodarczych: jakość postrzeganą przez klientów, która ma wpływ na wartość, 
oraz jakość określoną przez normy i standardy. Oprócz tego należy uwzględnić 
rodzaj procesu oraz jego „bliskość” do klienta. Takie podejście do oceny jako-

                                                           
7  R. Gabryelczyk, Reengineering: Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Nowy 

Dziennik, Warszawa 2000. 
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ści dotyczy wszystkich typów przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, jak 
również i usługowych. Jednak w ostatnich latach zostały podjęte próby odróż-
nienia pojęcia „jakości procesów produkcyjnych” od „jakości procesów usłu-
gowych”.  

Dla określenia jakości procesów gospodarczych przedsiębiorstw usługo-
wych niektóre firmy wykorzystują analizę Pareta, utożsamiając jakość z satys-
fakcją klienta. Podstawowym założeniem tej analizy jest stwierdzenie, że 20% 
przyczyn powoduje 80% skutków, 30% przyczyn powoduje kolejne 15% skut-
ków, 50% przyczyn powoduje 5% skutków. Wynikiem analizy jest odpowiedź 
na pytanie: „Jakie są główne czynniki kształtujące jakość procesu gospodarcze-
go?” 

Proces analizy przebiega następująco: 
1. Zebranie dostępnymi metodami (na przykład przez pomiary, obserwacje, 

itp.) kompletu danych o analizowanym procesie (wyrobie, zjawisku) w for-
mie charakterystyki interesujących nas cech (na przykład przyczyn wystę-
powania problemu, częstotliwości występowania, kosztu itp.). 

2. Przygotowanie danych do analizy przez: 
– wybór czynników, które mają być poddane analizie (liczba poszczegól-

nych zdarzeń, koszt, czas trwania procesu itp.), 
– ustalenie przedziału czasowego, dla którego dokonywana jest analiza 

procesu (zjawiska), 
– uszeregowanie czynników od najbardziej do najmniej znaczących, 
– obliczenie wartości skumulowanej (sumarycznej, w procentach) dla 

uszeregowanych czynników. 
3. W procesie analizy i oceny jakości procesu obliczają się wagi poszczegól-

nych czynników, udziały procentowe. Rezultatem takich obliczeń jest ku-
mulacja uzyskanych punktów w procentach. Na podstawie danych kumula-
cji buduje się wykres ukazujący rzeczywisty przebieg funkcji Pareta.  
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Rys. 3. Odchylenia funkcji Pareta (Źródło: opracowanie własne). 

3. Metody identyfikacji procesów gospodarczych wymagających usprawnienia 

Następnym etapem po identyfikacji podstawowych czynników wpływają-
cych na jakość i ich ocenie jest dobór takich procesów gospodarczych, które 
wymagają udoskonalenia. Najczęściej dobór i porównanie procesów odbywa się 
na podstawie uzyskanych w trakcie oceny jakości danych liczbowych na pod-
stawie wyboru procesów przez ekspertów (metody ekspertowe). Do takich me-
tod można odnieść metodę QFD.  

Podejmowanie decyzji w procesie oceny jakości metodą QFD na wszyst-
kich etapach odbywa się za pomocą metody burzy mózgów, dyskusji oraz ba-
dania opinii klienta. Dane analizowane są więc bez zastosowania jakiejkolwiek 
metody matematycznej, opierają się tylko i wyłącznie na doświadczeniu i in-
tuicji ekspertów oraz pracowników, a więc prawdopodobieństwo podjęcia błęd-
nej decyzji dotyczącej jakości procesów jest dość duże.  

Inną metodą wyboru procesów wymagających usprawnienia jest metoda 
ocen ważonych, która polega na przypisaniu każdemu czynnikowi lub parame-
trowi procesu określonych wag. Jedna z takich metod powstała w wyniku 
współpracy polskich firm Archimedes, QAD i Computerland. Według tej meto-
dy proces jest oceniany poprzez wyznaczenie czynników na niego wpływają-
cych, którym nadawane są oceny ważone w skali od 1 do 9. Procesy, które uzy-
skały od 7 do 9 punktów, zostają wybrane do przeprojektowania. Realizacja tej 
procedury następuje przez wypełnienie tabel8. 

                                                           
8 K. Perechuda, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody, 

Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001. 
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Metoda macierzowa polega z kolei na określeniu jakości procesu oraz jego 
ważności, czyli wpływu na działanie całego przedsiębiorstwa.  

 

 
 

 
Rys. 4. Macierz priorytetów 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Ocenę jakości i ważności uzyskuje się na podstawie opinii ekspertów 
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su biznesowego (rysunek 4). Procesy dzielą się na trzy grupy priorytetowe: 
niską, średnią i wysoką. Jest to dość ubogi podział, gdyż można byłoby zasto-
sować szerszą skalę. 

W systemach informatycznych identyfikacja procesów wymagających 
usprawnienia odbywa się na podstawie raportów (metody raportowe), przed-
stawiających wyniki analizy poszczególnych parametrów procesu. Ostateczna 
decyzja o wyborze procesów do usprawnienia podejmowana jest przez eksper-
tów-analityków.  

Istnieją również tak zwane metody mieszane, czyli kombinacja dwóch lub 
więcej z powyżej opisanych metod do identyfikacji procesów gospodarczych 
wymagających usprawnienia. 

Podsumowanie 

W trudnych, niepewnych czasach kryzysu ważne jest skupienie się na do-
raźnych działaniach związanych z restrukturyzacją procesów. Każda firma szu-
ka rozwiązań pozwalających redukować koszty, zwiększać zwrot z ponoszo-
nych inwestycji, kontrolować działania i mierzyć ich wyniki, czyli zastanawia 
się, jak optymalizować procesy biznesowe. 

W literaturze opisane są różne podejścia do analizy i oceny jakości proce-
sów oraz istnieje wiele metod identyfikacji procesów gospodarczych wymaga-
jących usprawnienia. Jednak wszyscy eksperci zgadzają się, że jakość procesu 
powinna być oceniana przede wszystkim na podstawie opinii klientów  
z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych norm. Z powodu braku odpo-
wiedniej współpracy ze strony pracowników analitycy wolą unikać jakościo-
wych metod zbierania informacji pośród pracowników i oprzeć się na danych 
ilościowych w tych sytuacjach, kiedy jest to możliwe do zrealizowania. Wyraź-
nie odczuwa się brak metod oraz narzędzi informatycznych wspomagających 
ocenę jakości procesu z różnych punktów widzenia, a także metod wspierają-
cych podejmowanie decyzji o tym, które procesy gospodarcze należy przepro-
jektować. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że jakość procesu powinna być rozpa-
trywana z uwzględnieniem bliskości procesu do klienta, poziomem procesu, 
czasu, kosztu, wartości procesu dla klienta, a także możliwości doskonalenia 
procesu. Ważnym elementem w ocenie jakości jest również powiązanie potrzeb 
klientów z cechami procesu. Oprócz tego proces powinien odpowiadać normom 
i standardom tak zewnętrznym, jak również i wewnętrznym w celu umożliwie-
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nia jego ciągłej poprawy. Wyniki badań potwierdzają niezbędność podjęcia 
prób opracowania takiej metody, która by pozwoliła zintegrować wszystkie 
powyżej wymienione cechy procesu w celu oceny jakości poszczególnych pro-
cesów usługowych i dała możliwość identyfikacji tych procesów, które powin-
ny zostać udoskonalone. 

 
 

BUSINESS PROCESS QUALITY ANALYSIS  
AS A TOOL OF IDENTIFICATION  

THE REASONS OF FIRM’S FAILURE UNDER CRISIS CONDITIONS 

Summary 

The 2008–2009 global economic crisis is affecting millions of people and is one 
of the hottest topics in the world. This article represents the Business Process Modeling 
methods and their great meaning under conditions of crisis. The primary aim of paper is 
to describe the problem of identification of non-effective business processes and to take 
a crack to solve this problem. 
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Wprowadzenie  

W dobie aktualnego kryzysu gospodarczego wiele państw na świecie ko-
rzysta z metod szeroko pojętego interwencjonizmu. Interwencja państwa w wolno-
rynkową gospodarkę ma w założeniu pomóc jej w łagodniejszym przejściu 
i szybszym wyjściu z kryzysu. Prym w tym przypadku wiedzie – zdawałoby się 
najbardziej do tej pory wolna od interwencjonizmu – gospodarka Stanów Zjed-
noczonych. Od początku kryzysu kraj ten przeznaczył setki miliardów dolarów 
na różnego rodzaju pomoc dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Środ-
ki te zostały przez rząd USA pożyczone, co spowodowało, że poziom długu 
publicznego wzrósł w tym państwie do kwoty przekraczającej 11 bilionów do-
larów amerykańskich, przy czym prognozuje się, że do końca września 2012 
roku wzrośnie do 16 bilionów, co będzie stanowiło niemal 100% estymowane-
go produktu krajowego brutto na ten okres1.  

Podobnie sytuacja wygląda w innych częściach świata. Również Polska 
doświadcza problemów związanych z ogólnoświatowym kryzysem gospodar-
czym. Pomimo że nasz kraj wciąż jest na ścieżce wzrostu PKB, co potwierdzają 
dane dotyczące dynamiki PKB (na przykład produkt krajowy brutto wzrósł 
                                                           

1 M. Knoller, National Debt Hits Record $11 Trillion, www.cbsnews.com, 3.09.2009. 

NR 593 2010 
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o 1,1% w drugim kwartale 2009 roku2), to w porównaniu z poprzednimi okre-
sami widać wyraźne spowolnienie wzrostu (rysunek 1). 
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Rys. 1. Dynamika PKB w okresach kwartalnych w Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Spowolnienie gospodarcze oznacza w konsekwencji spadek dochodów 

i wzrost wydatków budżetowych, co skutkuje powiększeniem deficytu budże-
towego i zwiększonymi potrzebami pożyczkowymi, a tym samym wzrostem 
długu publicznego3. 

Żeby złagodzić skutki kryzysu, państwa zapożyczają się na rynkach finan-
sowych, zasilając gospodarkę w kapitał na finansowanie szeroko rozumianego 
rozwoju. Państwo dysponuje bezzwrotnymi źródłami kapitału, jakimi są głów-
nie podatki, jednak ich zwiększanie, w celu pobudzania rozwoju, odbywałoby 
się kosztem inwestycji i konsumpcji, nie jest więc pożądanym elementem walki 
z kryzysem, a wręcz przeciwnie – mogłoby pogłębiać ten kryzys. Logiczne jest, 
że nie zwiększanie podatków w celu łagodzenia skutków kryzysu, ale ich 
zmniejszanie ma pomagać wyjść z kryzysu, pobudzając prywatne wydatki, 
oszczędności i inwestycje.  
                                                           

2 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 
3 Na przykładzie Polski dobitnie widać to na prognozach dotyczących przyszłorocznego 

deficytu budżetowego szacowanego na ponad 50 mld zł, przy czym istnieje groźba, że dług pub-
liczny wzrośnie powyżej progu ostrożności – powyżej 55% PKB. 
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1. Podatkiem w kryzys 

Odpowiednie zmiany w konstrukcji podatków mogą być doskonałym na-
rzędziem pomagającym przedsiębiorstwom i instytucjom przejść przez kryzys 
gospodarczy. Wiele krajów na świecie korzysta z takich rozwiązań. Wśród dzia-
łań antykryzysowych z zakresu podatków wprowadza się takie udogodnienia, 
jak na przykład zmniejszanie stawki podatkowej, preferencyjne stawki amorty-
zacji podatkowej, zwiększanie kwoty odliczeń od wydatków na badania i roz-
wój, zniesienie obowiązku comiesięcznego odprowadzania zaliczek na poda-
tek4. Wszystkie te i inne działania mają na celu zmniejszenie obciążeń podatni-
ka. Nie wszystkie jednak można uznać za działania antykryzysowe. Wręcz 
przeciwnie, jak stwierdzili autorzy raportu Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego (IMF), niektóre udogodnienia podatkowe mogą mieć wpływ na powsta-
nie kryzysu finansowego5. Zauważa się w nim, że w krajach najbardziej do-
tkniętych skutkami kryzysu istnieją uregulowania nieograniczające możliwości 
zaliczania w koszty podatkowe odsetek od zaciągniętych pożyczek. W efekcie 
podmioty gospodarcze zamiast powiększać kapitał własny, na przykład przez 
emisję akcji, wolały zaciągać kolejne pożyczki. Niekorzystne relacje długu do 
kapitału spotęgowały kryzys. 

Obniżanie podatków to nie jedyne rozwiązanie. Jednym z możliwych, na 
pierwszy rzut oka kłócącym się ze zdrowym rozsądkiem, jest wprowadzenie 
nowego podatku: podatku od handlu walutą, zwanego podatkiem Tobina. 

2. Podatek Tobina 

Podatek Tobina to rodzaj podatku obrotowego, w którym przedmiotem 
opodatkowania jest międzynarodowy handel walutami. Jego nazwa pochodzi od 
nazwiska amerykańskiego noblisty Jamesa Tobina, który w latach siedemdzie-
siątych XX wieku jako pierwszy postulował jego wprowadzenie. W tamtym 
czasie zaczęły między innymi rosnąć obroty na rynku walutowym, uwolniono 
sztywne do tej pory kursy walut wielu państw. Postępująca deregulacja rynków 
finansowych, w tym rynków walutowych, stworzyła możliwość spekulacji 
w handlu walutą. Nadmierne zmiany kursów walutowych zaczęły mieć destruk-
cyjny wpływ na rozwijające się gospodarki. Gwałtowne osłabienie waluty, 
                                                           

4 Więcej o udogodnieniach podatkowych: Tax responses to the global economic crisis,  
Deloitte Touche Tohmatsu, czerwiec 2009. 

5 Debt Bias and other distortion: crisis-related issues in tax policy, International Monetary 
Fund, New York 2009. 
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związane na przykład z atakiem spekulacyjnym, spowodowało wyczerpywanie 
się rezerw walutowych kraju, konieczność dewaluacji waluty, skokowy wzrost 
inflacji, załamanie produkcji6. Na podstawie badań stwierdzono również, że 
kryzys walutowy może poprzedzać kryzysy bankowe, co negatywnie wpływa 
na podaż pieniądza, dostępność kredytów i wzrost gospodarczy7. Uwolnienie 
kursów walut stało się więc przyczyną cyklicznego pojawiania się sytuacji kry-
zysowych. Począwszy od roku 1970, odnotowano 76 kryzysów walutowych na 
całym świecie, nie tylko w pojedynczych państwach, ale także w regionach i na 
kontynentach8.  

Z upływem czasu obrót o charakterze spekulacyjnym stanowił coraz więk-
szą część ogółu międzynarodowych obrotów walutowych. Szacuje się, że ponad 
95% ogółu międzynarodowego obrotu walutą ma charakter spekulacyjny9. War-
tość globalnych obrotów w handlu walutami zaprezentowano w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Globalny obrót na międzynarodowym rynku walutowym* 

 1992 1995 1998 2001 2004 2007 
Transakcje 
spot 394 494 568 387 631 1 005 
Transakcje 
terminowe 58 97 128 131 209 362 
Transakcje 
swap 324 546 734 656 954 1 714 
Inne 44 53 60 26 106 129 
RAZEM 820 1 190 1 490 1 200 1 900 3 210 

* Dziennie średnie wartości transakcji w kwietniu [mld USD]. 

Źródło: Triennial Central Bank Survey, December 2007; Foreign exchange and deriva-
tives market activity in 2007, Bank for International Settlements, Basel 2007, 
s. 4. 

 
Uczestnicy rynku walutowego nastawieni na osiąganie zysku ze spekulacji 

powodują znaczące wahania kursów walut. Zapewniają oni, co prawda, dużą 
płynność na rynku walut, jednakże utrudniają jakiekolwiek prognozowanie 
                                                           

6 Por. W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 11 i n. 

7 G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, The twin crises: the causes of banking and balance-of- 
-payments problems, „American Economic Review” 1996, Vol. 89, s. 473–500. 

8 Do roku 1995. Por. ibidem. 
9 Foreign Exchange 2007, IFSL Research, London 2007, s. 6. 
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przyszłych kursów. Dużą zmienność kursu walutowego można zaobserwować, 
na przykład analizując wykres kursu euro w stosunku do polskiego złotego  
(rysunek 2). 

 
 

 
 

Rys. 2. Wykres kursu EUR/PLN 
Źródło: www.stooq.com, 8.09.2009. 

 
W okresie od 2004 do połowy 2008 roku złotówka umocniła się w stosun-

ku do euro o około 35%, natomiast przez siedem miesięcy (od połowy 2008 do 
początku 2009 roku) straciła około 47%. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza gos-
podarka znosi bieżący kryzys stosunkowo dobrze, ostatnie osłabienie trudno 
tłumaczyć powodami fundamentalnymi. 

Tobin postulował wprowadzenie podatku od międzynarodowego obrotu 
walutowego na poziomie 1%; obecnie mówi się o poziomie 0,05%. Nawet jed-
nak tak mała stawka podatkowa, biorąc pod uwagę wielkość obrotów, stanowi-
łaby istotną kwotę (przykładowo, w roku 2007 średnio 1,6 mld USD dziennie 
w ujęciu globalnym). Podatek ten miał w założeniu być pobierany na poziomie 
narodowym, na przykład przez bank centralny, a następnie przekazywany do 
specjalnie utworzonego międzynarodowego funduszu, który, z kolei, rozdzie-
lałby te środki na różne cele.  
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W obecnej rzeczywistości gospodarczej pojawiają się więc głosy zachęca-
jące do wprowadzenia podatku Tobina na skalę ogólnoświatową, jako środka 
zaradczego przeciwko występowaniu kryzysów walutowych. Jego działanie 
sprowadzać się ma, po pierwsze, do zmniejszenia ryzyka rozwinięcia się małej 
spekulacji na ogromną skalę. To, z kolei, minimalizowałoby ryzyko znaczących 
wahań kursowych, stabilizując międzynarodową cenę pieniądza. W ten sposób 
kursy walutowe odzwierciedlałyby długoterminowe czynniki o podstawowym 
znaczeniu dla danej gospodarki kosztem krótkoterminowych oczekiwań i ryzy-
ka. Po drugie, podatek ten pozwalałby zachować autonomię narodowej polityki 
makroekonomicznej i kursowej10. 

Z wprowadzeniem podatku Tobina i jego skutecznością wiążą się jednak 
liczne trudności. Po pierwsze, obrót walutami to obrót na skalę międzynarodo-
wą, nie wymaga on obecności dealera w kraju, którego jest to waluta (nie trzeba 
być, na przykład w Polsce, by kupić albo sprzedać naszą walutę). W przypadku 
więc nałożenia w jednym kraju podatku na transakcje walutowe istnieje realne 
ryzyko, że strona dokonująca obrotu walutą w tym kraju przeniesie się do ob-
szaru, w którym takiego podatku nie ma11. Tak by było do momentu, w którym 
wszystkie główne rynki wymiany walutowej nałożą taki podatek. Nawet jednak 
wtedy istniałoby niebezpieczeństwo wykorzystywania w celu obrotu na rynku 
walutowym „rajów podatkowych”, w których nie obowiązywałby podatek To-
bina. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie opłaty za obrót walutą z ta-
kiego raju podatkowego. Jednakże jeżeli jedno z państw, w którym istnieje duży 
rynek walutowy, na przykład Niemcy czy Wielka Brytania, nie wprowadziłoby 
takiego podatku łącznie z pozostałymi, można się spodziewać, że w nich skupi-
łaby się większość obrotu12.  

Po drugie, zakładając, że wszystkie państwa wprowadzą podatek od obrotu 
walutą, należałoby jednocześnie powstrzymać wszelką substytucję transakcji 
opodatkowanych na nieopodatkowane. Istotne byłoby uwzględnienie nie tylko 
istniejących instrumentów walutowych, ale i nowo kreowanych. Dla przykładu, 
gdyby opodatkowano jedynie transakcje spot, z łatwością można by uciec od 
podatku, zawierając krótkoterminowe transakcje forward.  

                                                           
10 J. Tobin, Prologue, w: The Tobin tax. Coping with financial volatility, red. M. Haq, 

I. Kaul, I. Grunberg, Oxford University Press, New York–Oxford 1996, s. 12–13. 
11 J. Frankel, How well do foreign exchange markets function: might a Tobin tax help?, 

NBER Working Paper 5422, January 1996, s. 38. 
12 H. Reisen, Tobin tax: could it work?, „OECD Observer” 2002, No. 231/232. 
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Po trzecie, istotną rolą transakcji walutowych jest zabezpieczanie się przed 
nieoczekiwanymi wahaniami kursów walutowych, tak zwany hedging. Zabez-
pieczenia te to często transakcje terminowe o wysokim poziomie lewarowania. 
Przykładowo, sprzedając 100 tys. euro za złotówki z trzymiesięcznym termi-
nem, wystarczy zaangażować tysiąc euro i dokonać rozliczenia bez dostawy 
waluty (tak zwany NDF). Przy założeniu, że stawka podatkowa byłaby na po-
ziomie 0,05%, strona zapłaciłaby 50 euro podatku, czyli 5% zaangażowanej 
kwoty. Powodować to może zmniejszenie opłacalności zabezpieczenia,  
a w konsekwencji nawet jego zaniechanie.  

Niezabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa 
i instytucje finansowe było jedną z przyczyn kryzysu walutowego w krajach 
azjatyckich w latach 1997–199813. 

Ważnym powodem wprowadzenia podatku Tobina jest ograniczenie spe-
kulacji walutowej i ustabilizowanie kursów. Skutkiem byłoby także ogranicze-
nie płynności rynku, na którym dominują transakcje spekulacyjne14. Podatek 
Tobina może również redukować transakcje zabezpieczające, może zmniejszyć 
płynność do tego stopnia, że mogłyby się pojawić znaczne ruchy cen. To, 
z kolei, zachęciłoby kapitał spekulacyjny do powrotu.  

Inną ważną kwestią jest pobór podatku – chodzi o zmaksymalizowanie 
wpływów z jego tytułu. Postuluje się, aby naliczaniem podatku zajmował się 
bank centralny kraju na podstawie posiadanych przez niego informacji. Jednak-
że wiele transakcji jest otwieranych i zamykanych w ciągu jednego dnia, a roz-
liczenie z bankiem centralnym następuje przez netowanie tych transakcji w ra-
mach jednego podmiotu. W ten sposób obliczanie podatku przez bank centralny 
może być obarczone błędem i zaniżać jego podstawę15. 

Istnieje wiele innych problemów i kwestii związanych z wprowadzeniem 
podatku Tobina, takich jak zapewnienie odpowiedniego wykorzystania środ-
ków, kształtowania się wysokości kosztów poboru czy jego wpływ na ograni-
czenie długoterminowych relacji walut.  

 

                                                           
13 P. Kennen, Currencies, crises, and crashes, „Eastern Economic Journal” 2002, Vol. 28, 

No. 1, s. 2. 
14 Por. J. Kaiser, T. Chmura, T. Pitz, The Tobin tax – a game-theoretical and an experimen-

tal approach, http://ssrn.com/abstract=936924, 2007. 
15 Por. H. Reisen, Tobin tax: could it work?, „OECD Observer” 2002, No. 231/232. 
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Podsumowanie 

Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsza gospodarka światowa przechodzi kry-
zys. Czynników powodujących ten stan jest wiele, zarówno tych bezpośrednich, 
jak i pośrednich. O ile jedną z bezpośrednich jest kryzys na rynku sub-prime 
w Stanach Zjednoczonych, o tyle nałożyło się na to i wiele innych zjawisk. 
Jednym z nich były zawirowania na rynkach walutowych.  

W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu państwa podejmują wiele dzia-
łań. Władze oferują podmiotom między innymi wiele udogodnień związanych 
z podatkami. Należy stwierdzić, że panuje tendencja do zmniejszania obciążeń 
podatkowych podmiotów gospodarczych, co ma wpłynąć na poprawę ich płyn-
ności finansowej, a w konsekwencji zwiększyć produkcje i inwestycje. Koszt 
tych działań jest jednak znaczący. Malejące wpływy podatkowe powodują za-
dłużanie się gospodarek i przerzucanie kosztów kryzysu na przyszłe pokolenia. 
Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji wprowadzanie nowego podatku 
jest sprzeczne z logiką. Jeżeli jednak w grę wchodzi wprowadzanie podatku, 
który miałby przeciwdziałać kryzysom, to warto rozważyć ten pomysł. Podatek 
Tobina w założeniu nie ma być odczuwany przez sferę realną, ma obciążać 
tych, którzy spekulują walutą, co powinno w konsekwencji oznaczać ograni-
czenie obrotu. Jak wykazano, podatek ten ma jednak wady, które należałoby 
wyeliminować. W idei podatku Tobina tkwi postulat ograniczenia wahań kur-
sów walutowych. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że wahania kursowe 
są czymś złym. Wszak w dużej mierze dzięki osłabieniu się złotówki w pierw-
szej połowie 2009 roku Polska uniknęła recesji. Po rozważeniu wszystkich wad 
i zalet podatek Tobina mógłby stać się środkiem zaradczym na kryzysy walu-
towe, na które niewątpliwie trzeba się przygotować. 

 
 

THE EVALUATION OF CURRENCY TRADE TAX (TOBIN TAX) 
IN THE CONTEXT OF ANTICRISES ACTIONS 

Summary 

The world is going through one of the biggest crisis in history. Countries spend 
great amounts of money to ease the effects of that crisis. As sources of that capital are in 
major new loans and bond issues, it causes increase of public debts. The current crisis is 
therefore a moment, when questions about ways of avoiding such troubles are being 
asked. One of the reasons of an economic crisis is much fluctuations of currencies  
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exchange rate. Those fluctuations can be caused by speculative capital movements, 
interested in short-term profit. Since the fall of Bretton Woods system, when fixed cur-
rencies exchange have been replaced by floating one, there have been over 70 currency 
crises, many of them with major repercussions. One of the possible ways to fight too 
much fluctuations along with gaining capital needed to ease the effects of a crisis is to 
levy a special tax on all trade of currency across borders, which is called a Tobin tax. 
The author of the article is trying to evaluate the concept of such tax, its effectiveness, 
implications, pros and cons.  

Translated by Marek Czyż 
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Wprowadzenie 

W roku 2008 nastąpiło w Polsce osłabienie dynamiki krajowego wzrostu 
gospodarczego, co było spowodowane gwałtownym załamaniem koniunktury 
gospodarczej w USA i w strefie euro. Było to następstwem nasilenia się, trwa-
jącego od drugiej połowy 2007 roku, globalnego kryzysu finansowego. W roku 
2008 ogólnie produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł o 4,9%, co mimo wyraźnie 
słabszego wzrostu w porównaniu z 2007 rokiem (6,7%) należy uznać za ko-
rzystny wynik. Należy jednak stwierdzić, że w kolejnych kwartałach tego roku 
sukcesywnie osłabiało się tempo wzrostu z 6,1% w pierwszym kwartale do 
3,0% w czwartym1. 

                                                           
1 Informacje zaczerpnięto z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2009. 

NR 593 2010 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce potencjalnie zasługują  
– chociażby ze względu na ich wkład w tworzenie PKB – na miano siły napę-
dowej gospodarki. Choć mają zazwyczaj niewielki zasięg działania i mały 
wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, to ich ogromna liczba nadaje temu 
sektorowi duże znaczenie w gospodarce. Sektor MŚP w Polsce to przede 
wszystkim firmy działające w takich branżach, jak handel hurtowy i detaliczny, 
usługi, a także produkcja przemysłowa. Jego struktura działowa – ze względu 
na liczbę podmiotów – istotnie wpływa na strukturę całej polskiej gospodarki. 

Zachodniopomorskie to region o najlepiej rozwiniętym sektorze MŚP  
w ujęciu ilościowym, niestety najsłabszy pod względem trwałości i efektywno-
ści, przy szczególnie słabych średnich przedsiębiorstwach2. Wynika to między 
innymi z trudności w pozyskiwaniu kapitału na działalność. Banki nie chcą się 
bowiem angażować w obsługę tych podmiotów z uwagi na to, że stosunek kosz-
tów do pozyskiwanej z obsługi tych klientów marży jest niezadowalający. Brak 
kapitału, z kolei, powoduje, że wiele dobrych projektów, które mogłyby przy-
nieść właścicielowi zysk, nie dochodzi do etapu realizacji.  

Kolejnymi barierami dla tego sektora są niejasne przepisy prawne, skom-
plikowany system podatkowy i wysokie obciążenia kosztów pracy (Bariery 
funkcjonowania MSP w Polsce, „Gazeta MSP”), a także ograniczony dostęp do 
wiedzy – w szczególności z zakresu zarządzania, niski poziom samooceny oraz 
brak wiary u zarządzających tymi przedsiębiorstwami w siebie i umiejętności 
pracowników. 

Przedsiębiorczość mieszkańców na Pomorzu Zachodnim jest najwyższa 
w Polsce, dużo jest w sektorze MŚP podmiotów z udziałem zagranicznym. Zna-
czenie MŚP na regionalnym rynku pracy jest wysokie – zatrudniają one ponad 
60% pracujących w przedsiębiorstwach.  

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy i prognozowanym 
wzrostem stopy bezrobocia3 szczególnie istotna staje się rola kwalifikacji za-
wodowych pracowników, ich wiedzy i umiejętności. Obecnie duże środki zaan-
gażował we wsparcie doskonalenia umiejętności ludzkich w regionach Europej-
ski Fundusz Społeczny w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki.  

 
 

                                                           
2  Ibidem. 
3  Raport nr 14, Gospodarka Polski – prognozy i opnie, PARP, Instytut Nauk Ekonomicz-

nych PAN, Warszawa 2009. 
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1. Program Operacyjny Kapitał ludzki 

Program Operacyjny Kapitał ludzki4 jest finansowany z funduszy struktu-
ralnych przewidzianych w Polsce na lata 2007–2013. Jego głównym celem jest 
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, co ma nastąpić między 
innymi przez  
– podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnie-

nia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 
– zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;  
– poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce;  
– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia, 

przy jednoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniej-
szym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;  

– zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania 
polityki i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechani-
zmów partnerstwa;  

– wzrost spójności terytorialnej. 
W programie wyodrębniono dziesięć priorytetów, realizowanych zarówno 

na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Na poziomie centralnym znajdują 
się priorytety I–V, które dotyczą przede wszystkim wzmocnienia potencjału 
instytucji państwowych w zakresie między innymi szkoleń, kursów, studiów 
uzupełniających i podyplomowych, zwiększenia efektywności działań instytu-
cjonalnych głównie poprzez prowadzenie badań i analiz dotyczących oceny 
efektywności działań itp. Środki przeznaczone na rozwój regionów (priorytety 
VI–IX) przeznaczono przede wszystkim na wsparcie dla osób i grup społecz-
nych polegające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach, warszta-
tach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i innych form podnoszenia 
i uzupełniania kwalifikacji ogólnych i zawodowych.  

Kwoty, jaką przewidziano na realizację największego w historii programu 
finansowanego ze środków EFS, to ponad 11,4 mld euro, z czego ponad 9,7 mld 
stanowią środki EFS, a około 1,7 mld środki krajowe.  

 
 

                                                           
4  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis priorytetów PO KL, Warszawa 

2008, www.funduszestrukturalne.gov.pl. 
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Priorytetami wdrażanymi centralnie są: 
– priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, 
– priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przed-
siębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,  
– priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 
– priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, 
– priorytet V – Dobre rządzenie. 

Priorytetami wdrażanymi regionalnie zaś: 
– priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  
– priorytet VII – Promocja integracji społecznej, 
– priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, 
– priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
– priorytet X – Pomoc techniczna. 

Za wdrażanie priorytetów regionalnych w województwie zachodnio-
pomorskim odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Kwota środków 
publicznych, którymi dysponuje urząd, wynosi 306 515 486 euro, w tym dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 260 538 163 euro5. 

Jednym z priorytetów, którego działania dotyczą rozwoju pracowników 
i przedsiębiorstw, jest działanie 8.1 (w ramach priorytetu VIII) – Rozwój pra-
cowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwo-
ju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

2. Opis projektu SPEED  

Biorąc pod uwagę zmieniający się rynek pracy w regionie, rosnące wyma-
gania wobec pracowników, a także pojawiające się symptomy spowolnienia 
gospodarczego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości6 z siedzibą w Szczecinie 
oraz Stargardzka Izba Gospodarcza w Stargardzie Szczecińskim postanowiły 
przygotować projekt skierowany do pracowników przedsiębiorstw powiatu 
stargardzkiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony jako trzeci typ pro-
jektów7 realizowanych w ramach działania 8.1.1 PO KL. Środki, z których 
                                                           

5  www.wup.pl.  
6 Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest instytucją, której misją jest pomoc w tworzeniu 

i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 
firm z obszaru Polski północno-zachodniej. www.pfp.com.pl. 

7  Dokumentacja konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekty skła-
dane w ramach priorytetu VIII programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, działanie 8.1. Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
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można skorzystać w ramach tego typu, są przeznaczone na szkolenia, kursy 
i doradztwo zawodowe (jako działania uzupełniające do szkoleń i kursów) skie-
rowane do pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zaintere-
sowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji 
i umiejętności, w szczególności do zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizo-
wanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach 
szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).  

Powiat stargardzki jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obsza-
rów w województwie zachodniopomorskim. Rozbudowa dróg łączących powiat 
ze Szczecinem oraz granicą z Niemcami oraz rozwój Stargardzkiego Parku 
Przemysłowego sprawiają, że coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym loku-
je tutaj swoje inwestycje. Według danych z bazy REGON powiat stargardzki 
zajmuje czwartą pozycję w województwie (po Szczecinie, Koszalinie i powiecie 
gryfińskim) pod względem liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 
(na koniec 2007 roku było ich 192)8. Prognozy gospodarcze i strategie lokalne 
zakładają dalszy wzrost tej liczby. Pojawianie się inwestorów oddziałuje 
w dużym stopniu na lokalny rynek pracy. W powiecie pojawiają się branże, 
które dotychczas tutaj nie występowały, na przykład medyczna, a to, z kolei, 
wpływa na konieczność dopasowywania kwalifikacji kadr. 

Budując swoje zakłady produkcyjne w powiecie, inwestorzy transferują 
najnowocześniejsze technologie, metody zarządzania produkcją i podnoszenia 
jej efektywności, systemy zarządzania jakością, sposoby zarządzania kadrami. 
Jednocześnie rozbudowują sieci lokalnych dostawców materiałów i usług, wy-
magając bardzo wysokich standardów jakości, wpasowywania się w cykle pro-
dukcyjne. Barierą w komunikacji z zagranicznym pracodawcą jest język. Spółki 
z kapitałem zagranicznym są często zarządzane przez osoby nieznające języka 
polskiego. Ponadto dokumentacja techniczna, procedury jakości, instrukcje są 
coraz częściej dostępne tylko w języku angielskim, dlatego ważne staje się pod-
niesienie poziomu znajomości języka angielskiego. 

Celem projektu pod nazwą SPEED – Stargardzki pracownik, efektywna 
edukacja i dokształcanie – jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób 
pracujących w zakresie zarządzania, marketingu, finansów, umiejętności inter-
personalnych oraz znajomości języków obcych, aby zwiększyć ich atrakcyjność 
                                                           
zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw. Konkurs nr 1/8.1.1/08, Szczecin, wersja z 14 kwiet-
nia 2008 r.  

8  Dane GUS.  
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na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto, dzięki udziałowi w projekcie, 
uczestnicy mają możliwość podniesienia świadomości z zakresu nowoczesnych 
narzędzi zwiększania efektywności produkcji, technik sprzedaży, skutecznej 
reklamy i public relations, zarządzania zasobami ludzkimi, controllingu, a także 
zwiększenie swoich umiejętności komunikacyjnych z coraz liczniejszymi za-
granicznymi kontrahentami i zarządami przedsiębiorstw (język angielski), a tak-
że podniesienie kwalifikacji osobistych związanych między innymi z wykorzy-
staniem narzędzi IT. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2008 
roku do 31 grudnia 2009 roku9. Całkowita jego wartość wynosi 966 602,24 zł, 
i stanowi kwotę 100% dofinansowania.  

Uczestnikami projektu są osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), zamel-
dowane w województwie zachodniopomorskim, pracujące w mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej i usługowej powiatu star-
gardzkiego, które same zdecydowały o konieczności podniesienia swoich kwa-
lifikacji oraz mają co najmniej wykształcenie średnie.  

Informacje o projekcie dostępne były w Internecie (została założona strona 
internetowa). Na trzy tygodnie przed realizacją każdego z kursów w prasie lo-
kalnej pojawiało się ogłoszenie o naborze. Osoby chętne do wzięcia udziału 
w projekcie za pomocą deklaracji dostępnej na stronie internetowej zgłaszały 
swój akces. Na stronach były zamieszczone także formularze oraz regulaminy 
kursów. Konieczne było także dostarczenie do siedziby SIG deklaracji z po-
twierdzeniem zatrudnienia (pieczęć i podpis zakładu pracy). Podczas rekrutacji 
istotne były pytania dotyczące motywacji oraz uzasadnienia udziału w kursie 
uczestnika.  

Kursy odbywały się w weekendy (soboty i niedziele), z wyjątkiem języ-
kowych, które były realizowane w cyklu dwóch spotkań w tygodniu (po godzi-
nie 16).  

W ramach projektu zaplanowano: 
a) kursy specjalistyczne: 

– specjalista/kierownik ds. zasobów ludzkich (2 edycje) po 48 h, 
– ekspert ds. lean manufacturing (odchudzone zarządzanie) (2 edycje) – 

64/48 h, 
– audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 18001 – 16 h, 
– audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 14001 – 16 h, 

                                                           
9  www.speed.stargard.pl.  
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– audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 13485 – 16 h, 
– audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 (2 edycje) 

– 16/32 h,  
– menedżer ds. produkcji – 64 h, 
– skuteczny menedżer – 48 h, 
– specjalista ds. controllingu – 48 h, 
– specjalista ds. marketingu – 48 h,  
– specjalista ds. finansowo-księgowych – 64 h,  
– specjalista ds. kadrowo-płacowych – 80 h;  

b) kursy języka angielskiego (3 edycje) – po 60 godzin lekcyjnych, na dwóch 
poziomach zaawansowania: podstawowym i średnio zaawansowanym: 
– materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymał materiały w formie 

papierowej oraz elektronicznej jako niezbędne kompendium wiedzy, te-
sty, akty prawne, formularze, przykłady oraz materiały niezbędne w co-
dziennej pracy, 

– strona internetowa projektu www.speed.stargard.pl, na której prezento-
wano wszystkie informacje dotyczące między innymi sposobu rekruta-
cji uczestników kursów, harmonogramu kursów, opisu i planu kursów 
specjalistycznych i językowych, a także relacje z przeprowadzonych 
szkoleń.  

Dobór tematów wynikał z badań w firmach skupionych wokół SIG i był 
modyfikowany na podstawie wielkości zapotrzebowania na oferowaną działal-
ność szkoleniową. 

Kursy były przeprowadzone w siedzibie Stargardzkiej Izby Gospodarczej. 
Planowano, że weźmie w nich udział 270 osób, przy czym założono, że każda 
osoba będzie mogła uczestniczyć w wybranym szkoleniu jeden raz. W miarę 
realizacji projektu dopuszczono możliwość wielokrotnego udziału w kursach, 
zachowując zasadę pierwszeństwa dla osób, które nie brały jeszcze udziału 
w projekcie. Zajęcia odbywały się w 15–16-osobowych grupach, dzięki czemu 
miały charakter interaktywny (możliwość zastosowania wiadomości w prakty-
ce). Uczestnicy mieli także możliwość wykorzystania – zakupionych specjalnie 
na potrzeby projektu – laptopów, między innymi podczas kursów językowych 
czy w ramach szkoleń specjalistów ds. marketingu, finansowo-księgowych,  
ds. kadrowo-płacowych. 

Większość kursów była przeznaczona dla średniej kadry kierowniczej i do-
tyczyła różnych aspektów zarządzania w firmie – zarządzania ludźmi, organiza-
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cją pracy, procesami. Kursy miały na celu podniesienie standardów pracy  
– w szczególności w dobie spowolnienia gospodarczego (controlling w firmie, 
odchudzone zarządzanie, jakość) – prowadzące do wzrostu efektywności pracy 
oraz wykorzystania zasobów.  

Kursy prowadzone były przez ekspertów – zewnętrzne firmy, jedne z naj-
lepszych w Polsce, kadrę wyższych uczelni oraz praktyków zarządzania. Oce-
nione zostały bardzo wysoko. Średnia ocena wszystkich kursów wyniosła 4,65, 
w skali od 1 do 5. 

3. Rezultaty projektu 

Aby sprawdzić efektywność realizowanych w projekcie działań, przepro-
wadzono badanie monitorujące jego wyniki w odstępie trzech, sześciu i dzie-
więciu miesięcy od zakończenia przez beneficjentów udziału w szkoleniach.  

O zapotrzebowaniu na zaplanowane w projekcie szkolenia świadczyła 
liczba chętnych, które się zgłosiły. W okresie od września 2008 roku (momentu 
rozpoczęcia projektu) do końca sierpnia 2009 roku (12 z 16 miesięcy trwania 
projektu) chęć udziału w projekcie zgłosiło 351 osób, zakwalifikowało się zaś 
do udziału i zakończyło kursy 238 osób. Dane dotyczące zainteresowania po-
szczególnymi kursami zaprezentowano na rysunku 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Liczba chętnych/uczestników kursów w projekcie SPEED  
Źródło: opracowanie własne. 
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Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy języka angielskiego na 
poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym, co wskazuje na ogrom-
ną potrzebę pogłębiania znajomości języków obcych przez pracowników firm. 
Na kolejnym miejscu znalazły się rzadkie w skali województwa kursy związane 
z nowoczesnymi technikami zarządzania (lean manufacturing) oraz kształcące 
ekspertów ds. produkcji, na które zgłosili się przede wszystkim pracownicy 
firm produkcyjnych.  

Podczas realizacji projektu zagwarantowano równy dostęp do szkoleń 
wszystkim pracownikom stargardzkich firm (przy czym dano równe szanse 
kobietom i mężczyznom). Nabór był otwarty, a informacje ogłaszane były 
w prasie lokalnej, radiu oraz w Internecie. Należy stwierdzić, że częściej z kur-
sów chciały korzystać kobiety – ponad 55% uczestników (rysunek 2).  
 
 

 
 
Rys. 2. Podział uczestników projektu ze względu na płeć  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Projekt był skierowany do pracowników mikro, małych, średnich i dużych 

firm. Początkowo zakładano, że większość będą stanowić pracownicy mikro 
i małych firm. W trakcie jego realizacji okazało się, że najwięcej osób reprezen-
towało średnie (47%) oraz duże firmy (28%), najmniej zaś mikro i małe firmy 
(odpowiednio: 13 i 12%) (rysunek 3). Struktura ta odzwierciedla zapotrzebo-
wanie pracowników na szkolenia w większości dla kadry kierowniczej. W mi-
kro i małych przedsiębiorstwach liczba osób kierujących zespołami ludzi jest 
znacząco niższa niż liczba kierowników w firmach średnich i dużych. Pracow-
nicy mikro i małych przedsiębiorstw w dużo mniejszym stopniu wybierali moż-
liwość uczestniczenia w kursach. 
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Rys. 3. Podział uczestników na grupy w zależności od wielkości firmy  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Projekt był przeznaczony dla wszystkich – nie istniały ograniczenia doty-
czące wieku beneficjentów. Obecnie promowana idea uczenia się przez całe 
życie10 zainspirowała organizatorów do sprawdzenia, jaki jest przekrój wiekowy 
uczestników. Większość stanowiły osoby w wieku od 25 do 54 lat  
(89% wszystkich uczestników). Mniejszą grupę stanowiły osoby młode  
(do 24. roku życia) – 17%, natomiast najmniejszą osoby powyżej 55. roku życia 
– 10%. Wśród uczestników nie było osób powyżej 65. roku życia.  

 
 

 
 

Rys. 4. Przedział wiekowy uczestników projektu 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
10  Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie (lifelong learning), Komunikat 

Komisji Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. 
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Zgodnie z założeniami, w projekcie mogły wziąć udział osoby, które miały 
minimum wykształcenie średnie. Aż 67% uczestników miało wykształcenie 
wyższe, 30% – ponadgimnazjalne (technika, licea), a 3% – pomaturalne. Wska-
zuje to, że zatrudnieni pracownicy ciągle dążą do podnoszenia swoich kwalifi-
kacji – szczególnie w dziedzinach niezbędnych im na obecnym stanowisku 
pracy – bądź chcą przygotować się do nowych obowiązków w firmie lub pla-
nowanej zmiany zatrudnienia.  
 
 

 
 

Rys. 5. Wykształcenie uczestników projektu 
Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Realizowany w powiecie stargardzkim projekt SPEED jest przykładem 
działań skierowanych na rzecz rozwoju kadr przedsiębiorstw w dobie kryzysu 
i spowolnienia gospodarczego. Udział w bezpłatnych kursach, finansowanych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozwala pracownikom firm na 
podniesienie kwalifikacji w obszarze zarządzania, systemów zarządzania jako-
ścią, finansów i zarządzania produkcją, controllingu oraz języka angielskiego. 
Dzięki zdobytej wiedzy, rozwiniętym umiejętnościom oraz kompetencjom, 
uczestnicy zwiększyli swoje możliwości utrzymania zatrudnienia lub awansu. 
Ponadto wzrosła ich samoocena oraz motywacja do dalszego podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. 
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Dzięki realizowanemu projektowi przedsiębiorstwa powiatu stargardzkie-
go – pośrednio – uzyskały ogromne wsparcie w postaci nowej wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji pracowników. Udział w kursach zwiększa motywację do 
nowych działań i wdrażania nowych rozwiązań. Wzrost znajomości języka an-
gielskiego wpływa z kolei na podniesienie efektywności komunikacji z praco-
dawcą i dostawcami.  

Realizacja projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy struktu-
ralnych ograniczona do jednego powiatu i skierowana do pracowników mikro, 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w dobie spowolnienia gospodarcze-
go, będącego rezultatem ogólnoświatowego kryzysu, jest jednym z najlepszych 
narzędzi poprawy efektywności pracy, podniesienia standardów zarządzania, 
wzrostu motywacji pracowników, zapobieżenia skutkom kryzysu oraz wzrostu 
wyników ekonomicznych w regionie. 

 
 
 

THE SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF EMPLOYEE  
QUALIFICATIONS OF THE COMPANIES SEATED IN STARGARD REGION 
IN THE TERMS OF ECONOMY CRISIS, BASED ON THE PROJECT SPEED 

STARGARD EMPLOYEE – THE EFFECTIVE EDUCATION AND LEARNING 

Summary 

The article presents the activities undertaken within the project SPEED 
Stargard Employee – the Effective Education and Learning, co-financed by the Euro-
pean Social Fund and national budget within the Human Capital Operational Program-
me, Sub-measure 8.1.1 Support to developing professional qualifications and counse-
ling for enterprises. The project was tailored for adult working persons, employees in 
micro, small, medium and big enterprises seated in the Stargard region, who undertake 
their own initiative to increase job qualifications beyond working hours. The activities 
in the project concern the training courses in management technique – human resources 
management, lean manufacturing, sales techniques, marketing and public relations, 
controlling. To increase the communication competencies there are two English courses 
offered (basic and intermediate level). All the courses are interactive, completed with 
the examination. The participants (238 people) are representing mainly big and medium 
enterprises, small and micro are minor. The training projects finances out of the structu-
ral funds and dedicated to micro, small, medium and big enterprises in the term of de-
creasing is one of the best tool to increase the work effectiveness and motivation, mana-
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gement standards, prevent the crisis results and increase the economy results in the 
region. It also has an impact to the increase of the employee attractiveness’ on the la-
bour market as well as job maintenance.  

Translated by Maria Czerniecka 
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WYCENA FIRM MEDYCZNYCH W WARUNKACH KRYZYSU 
 
 

Wprowadzenie  

Rozważania dotyczące wyceny podmiotów operujących w szeroko rozu-
mianych usługach medycznych należy poprzedzić stwierdzeniem, że w ramach 
tej grupy firm występują ogromne różnice w wycenie będące pochodną repre-
zentowanej specjalności i wielu innych czynników. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie metod i procedur postępowania przy 
wycenie firm medycznych w warunkach kryzysu. Na tym tle autor poddaje 
również dyskusji kluczowe dylematy metodyczne. 

1. Wycena usług medycznych jako problem praktyczny 

W USA jeszcze dwadzieścia lat temu sprzedaż firm zajmujących się 
świadczeniem usług medycznych była trudnym zadaniem z uwagi na nikłe ba-
riery wejścia nowych podmiotów, co prowadziło do zaniżania wartości przed-
siębiorstw już istniejących. Obecnie wraz ze zbyt dużą liczbą lekarzy w wielu 
częściach USA i falą konsolidacji w sektorze ochrony zdrowia, firmy funkcjo-
nujące na rynku są sprzedawane po cenach uwzględniających wartość goodwill 
(w uproszczeniu: to nadwyżka ceny przedsiębiorstwa nad rynkową wartością 
jego aktywów). Z amerykańskich statystyk wynika, że spółki medyczne sprze-
dawane są zwykle za cenę stanowiącą równowartość od 40 do 100% rocznych 

NR 593 2010 
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przychodów1. Ogromny wpływ na poziom mnożnika wywiera rodzaj wycenia-
nej praktyki lekarskiej – opieka podstawowa, która wystawia skierowania, jest 
wyceniana na podstawie niższych mnożników, podczas gdy otwarte praktyki 
lekarskie, bazujące na stałej grupie klientów, uzyskują wyższe wartości (dzięki 
korzystniejszym mnożnikom). 

W teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw nie wypracowano jak dotąd 
prostej „reguły kciuka” (rule of thumb) służącej wyłącznie do wyceny goodwill. 
Niemniej jednak wydawana corocznie przez Health Care Group publikacja  
Goodwill Registry zawiera zestawienia wycen firm i gabinetów medycznych 
oraz dentystycznych. Goodwill Registry jest wydawany już od 1981 roku. Moż-
na tam znaleźć między innymi łączną sumę wartości niematerialnych  
(intangibles) określanych umownie jako goodwill. Pozycja ta obejmuje takie 
aktywa niematerialne, jak korzystne kontrakty (przykładowo, umowy dzierżawy 
i najmu na warunkach lepszych od rynkowych, umowy z dużymi podmiotami 
na obsługę medyczną ich pracowników), umowy o niekonkurowaniu (noncom-
pete agreements), przeszkolony personel (trained staff in place) – zarówno le-
karski, jak i pomocniczy, wypracowane procedury i systemy zarządzania, karty 
i listy pacjentów. Średnia wartość goodwill spośród 247 praktyk wycenionych 
w USA w latach 1988–1997 wyniosła 35%, natomiast mediana odpowiednio 
30%2. 

Dane te odnoszą się do firm medycznych operujących w USA, a więc 
w zupełnie innym środowisku gospodarczym. Proste wnioskowanie o wartości 
goodwill polskiej spółki medycznej na podstawie amerykańskich statystyk by-
łoby niewątpliwie nieuprawnione. W Polsce rynek firm medycznych dopiero się 
tworzy. Transakcje kupna-sprzedaży są stosunkowo rzadkie, a jeżeli już do nich 
dochodzi, to cena transakcji praktycznie nigdy nie jest upubliczniana. Jedno-
cześnie trwa radykalna reforma służby zdrowia i całego rynku usług medycz-
nych, na co nakłada się kryzys gospodarczy. Należy oczekiwać, że nastąpi dal-
sze urynkowienie i zracjonalizowanie rynku usług medycznych, a obowiązujące 
reguły będą czytelne i dość stabilne, co ograniczy ryzyko działalności.  

Wejście do Unii Europejskiej dało nowe szanse polskim lekarzom i fir-
mom działającym w sektorze ochrony zdrowia. Istniejący kryzys gospodarczy 
                                                           

1  Estimating the value of the professional practice, w: S.P. Pratt, R.F. Reilly,  
R.P. Schweihs, Valuing small businesses & professional practices, McGraw-Hill, New York 
1998, s. 607. 

2  Goodwill registry, „The Health Care Group, Plymouth Meeting” 1997, s. IV. 
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pogłębia problemy związane z funkcjonowaniem rynku usług medycznych. 
Zdaniem niektórych ekspertów, z uwagi na bardzo wysokie kwalifikacje pol-
skich lekarzy i pielęgniarek, a jednocześnie zdecydowanie niższe koszty świad-
czonych usług, sektor usług medycznych może się stać jedną z polskich spe-
cjalności. Szansa ta odnosi się szczególnie do firm (zarówno istniejących, jak 
i tych, które dopiero powstaną) zlokalizowanych w pobliżu granicy polsko-nie-
mieckiej i w głównych portach. 

2. Metodologia wyceny praktyk lekarskich 

Ogólnie rzecz biorąc, wycena praktyk lekarskich może być przeprowadzo-
na za pomocą jednego z trzech podstawowych podejść: 
– majątkowego (the asset-based approach – the property approach), 
– dochodowego (the income approach), 
– rynkowego (the market approach). 

W praktyce użyteczne może być każde z nich. W USA stosunkowo popu-
larne jest podejście rynkowe, co wynika z dużego rynku firm operujących 
w sektorze usług medycznych i znacznej liczby transakcji fuzji i przejęć. Obli-
czone na podstawie wartości takich transakcji wskaźniki są wykorzystywane 
w metodzie transakcji porównywalnych (the guideline merged and acquired 
company method). Z kolei wskaźniki obliczone dla spółek giełdowych mogą 
być zastosowane do wyceny za pomocą różnych metod mnożnikowych  
(the guideline publicly traded company method)3. 

3. Wycena praktyk dentystycznych 

W amerykańskiej terminologii praktyka dentystyczna jest prowadzona 
przez licencjonowanych dentystów posiadających stopień doktora nauk dentys-
tycznych. Wykonują oni ogólne lub wyspecjalizowane usługi dentystyczne, 
również w zakresie chirurgii dentystycznej. 

W wycenie praktyk dentystycznych stosowane są różne metody. Pierwszą 
z nich jest zastosowanie tak zwanego mnożnika miesięcznych przychodów net-
to (Monthly Net Revenue Multiplier – MNR). W wypadku USA typowy mnoż-
nik MNR mieści się w przedziale od 8,0 do 12,0. Mnożąc miesięczne przycho-
dy wycenianego podmiotu przez przyjęty mnożnik, otrzymujemy wartość biz-
nesu rozumianą jako wartość aktywów trwałych, wartość umów naj-
                                                           

3  Zob. R.F. Reilly, R.P. Schweihs, The handbook of advanced business valuation, Irwin 
Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 2000, s. 450–454. 
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mu/dzierżawy/leasingu oraz wartość aktywów niematerialnych. Aby określić 
wartość kapitału własnego (Net Equity Value), wyznaczony wynik mnożenia 
należy powiększyć o aktywa bieżące i pomniejszyć o zobowiązania. 

Jeżeli ważnym czynnikiem sukcesu firmy jest lokalizacja, wówczas istotne 
jest zapewnienie, że będzie ona mogła nadal funkcjonować w tym samym miej-
scu – najlepiej dzięki tytułowi własności użytkowanej nieruchomości lub spo-
rządzonej na piśmie umowy najmu/dzierżawy/leasingu. Jeżeli firma działa na 
podstawie odtwarzanej każdego miesiąca umowy dzierżawy, to może się oka-
zać, że nie można jej sprzedać, nawet jeżeli przychody, przepływy pieniężne 
i inne czynniki prezentują się korzystnie. W USA najczęściej przyjmuje się, że 
minimalnym okresem umowy najmu/dzierżawy/leasingu nieruchomości na cele 
prowadzenia działalności gospodarczej jest okres pięcioletni, z opcją przedłuże-
nia umowy na kolejne pięć lat na określonych w umowie warunkach. Niektóre 
podmioty są bardzo trudne do sprzedania, jeśli mają umowy najmu/dzier-
żawy/leasingu nieruchomości na okres krótszy niż dziesięć czy nawet piętnaście 
lat4. 

Drugim sposobem wyceny jest zastosowanie mnożnika miesięcznych 
przychodów netto, odnoszącego się jednak tylko do aktywów niematerialnych 
i wartości umów najmu/dzierżawy/leasingu. Typowy przedział tego mnożnika 
dla firm dentystycznych wynosi w USA od 2,5 do 5,0. Aby określić wartość 
kapitału własnego (Net Equity Value), otrzymany wynik mnożenia należy po-
większyć o aktywa trwałe, aktywa bieżące i pomniejszyć o zobowiązania. 

Trzecim sposobem wyceny praktyk dentystycznych jest oddzielna analiza 
kart pacjentów (Patient Records Analysis). W metodzie tej wartość jest wypro-
wadzana oddzielnie dla aktywnych kart pacjentów. Warto jednak podkreślić, że 
jest ona również uwzględniona w obu omówionych już metodach. Powszechnie 
stosowanym sposobem tego kierunku wyceny jest szacowanie kosztów odtwo-
rzenia istniejących aktywnych kart pacjentów. W USA koszt ustanowienia no-
wej karty klienta najczęściej mieści się w przedziale od 30 do 50 dolarów. Za 
pacjentów aktywnych uważa się tych, którzy korzystali z usług firmy w okresie 
ostatnich 24 miesięcy5. 

 

                                                           
4  Zob. G. Desmond, Handbook of small business valuation formulas and rules of thumb, 

Valuation Press, Los Angeles 1994, s. 16. 
5  Ibidem, s. 114–115. 
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4. Kluczowe problemy do rozważenia 

Transferowalność 
Różne rodzaje praktyk lekarskich wymagają rozważenia specyficznych 

uwarunkowań dotyczących możliwości transferu poszczególnych składników 
wartości. Przyjmuje się – jako podstawową zasadę – że wyspecjalizowane prak-
tyki, które są uzależnione od skierowań z innych gabinetów i przychodni, mogą 
mieć bardzo znikomą wartość aktywów niematerialnych, które mogłyby podle-
gać transferowi. Skierowania przypisane są zwykle do konkretnego lekarza 
specjalisty, a nie do gabinetu (praktyki). Jeżeli nie mogą być one przetransfero-
wane do kupującego, wtedy należy zastosować mnożnik z dolnego przedziału 
przyjętego dla danego rodzaju praktyk6. 

Niektóre wyspecjalizowane praktyki, na przykład ortodonci, zawierają 
często kontrakty z pacjentami. Jeżeli znaczący odsetek przychodów pochodzi  
z nich, to jakość strumienia dochodu jest wyraźnie lepsza, co ma pozytywny 
wpływ na wartość. Takie przypadki przemawiają za przyjmowaniem mnożnika 
bliższego górnego przedziału przyjętego dla danego rodzaju praktyk. 

Problemy z transferem wartości mogą mieć także praktyki oparte na kilku 
partnerach prowadzących wspólnie dany biznes. Lekarze-partnerzy mogą za-
wsze odstąpić od tej umowy, pociągając za sobą lojalnych pacjentów. Niezbęd-
ne jest w związku z tym odpowiednie skorygowanie mnożnika lub wartości kart 
pacjentów. 

Zdolność do transferu wartości jest wyższa, jeżeli sprzedawca przyznaje 
nabywcy prawo do używania swojej nazwy przez określony po transakcji czas 
i podpisuje list wprowadzający skierowany do aktywnych klientów. Pozosta-
wienie kart pacjentów, zatrzymanie kluczowego personelu oraz zachowanie 
tych samych numerów telefonów również zmniejsza odpływ pacjentów, a tym 
samym zwiększa zdolność praktyki do transferu. 

 
Charakterystyka pacjentów 

Wybór mnożnika dla konkretnej praktyki powinien być poprzedzony ana-
lizą jej pacjentów. Należy w niej uwzględnić takie aspekty, jak rozkład wieku, 
poziom dochodów, potrzeby w zakresie opieki dentystycznej, przewidywany 
zakres zabiegów, strukturę finansowania świadczonych usług. Istotny jest także 
czas niezbędny na zaspokojenie potrzeb aktualnych klientów. Wymienione 
                                                           

6  Ibidem, s. 115–116. 
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czynniki te będą miały decydujący wpływ na określenie godzin przyjmowania 
pacjentów (na przykład non stop, cztery-, pięć-, sześć dni w tygodniu) oraz 
wskażą potencjał wzrostu bazy pacjentów. 

 
Demografia 

Lokalizacja firmy często jest ważna w aspekcie bazy klientów i struktury 
uzyskiwanych stawek. W ocenie potencjału dochodowego i związanych z tym 
czynników ryzyka niezbędne jest uwzględnienie takich czynników demogra-
ficznych, jak rozkład wieku populacji czy przeciętny dochód na gospodarstwo 
domowe w rejonie funkcjonowania firmy. Praktyki prowadzone w regionach 
o wysokich dochodach, zapewniających wyższe od przeciętnych stawki, są 
bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupujących i zwyczajowo stosuje się do 
ich wyceny wyższe mnożniki. 

 
Warunki wynajmu/dzierżawy/leasingu 

Wyceniając jakikolwiek biznes, konieczna jest wnikliwa analiza warun-
ków obowiązujących umów wynajmu/dzierżawy/leasingu – jeśli nieruchomości 
nie są własnością firmy. Przyjmuje się, że analizy ta powinien obejmować przy-
najmniej następujące zagadnienia: 
– okres pozostający do zakończenia umowy i przewidziane opcje jej odnowie-

nia; 
– stawki (wynajmu/dzierżawy/leasingu) i inne opłaty (na przykład utrzymanie 

powierzchni wspólnych i parkingu); 
– prawo do wydzierżawiania (podnajmowania); 
– odpowiedzialność dzierżawcy (najemcy, leasingobiorcy) za ruchomości, 

wentylację, ubezpieczenie, podatki od nieruchomości (gruntowy, kataster 
itd.), utrzymanie czystości, remonty. 

5. Wycena praktyk dentystycznych – przykład liczbowy7 

Przykładową praktykę wyceniono w trzech etapach, z wykorzystaniem 
trzech metod. Na końcu zaprezentowano przykłady mnożników wyznaczonych 
na podstawie rzeczywistych transakcji przejęć firm medycznych w USA. 

 

                                                           
7  Przykład zaczerpnięto z pracy G. Desmond, op.cit., s. 117–118. 
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Etap 1: Przegląd i analiza porównawcza przychodów i kosztów za ostatnie 
trzy lata 

 
Podsumowanie rachunku zysków i strat za ostatnie trzy lata 

Wyszczególnienie/rok 2001 2002 2003 
przychody netto [USD] 121 971 155 220 157 009 
koszty operacyjne [USD] 75 065 103 815 100 781 
przepływy pieniężne właściciela [USD]* 46 906 51 405 56 228 

* OCF (Owner’s Cash Flow) obejmują wynagrodzenie właściciela, amortyzację i odsetki. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Etap 2: Korekta bilansu w celu odzwierciedlenia rynkowej wartości akty-
wów materialnych 

 
Podsumowanie bilansu za ostatnie trzy lata i korekta wartości  

na 31 grudnia 2003 roku do wartości rynkowych 

Wyszczególnienie/rok 2001 2002 2003 Wartości rynkowe  
według daty wyceny 

gotówka 10 002 12 722 11 319 11 319 
należności 7 869 8 129 9 144 8 321 
ogółem aktywa bieżące 17 871 20 851 20 463 19 640 
aktywa trwałe 27 886 26 387 31 791 75 000 
aktywa ogółem 45 757 47 238 52 254 94 640 
zobowiązania 33 481 29 594 31 628 31 628 
wartość kapitału własnego 12 276 17 644 20 626 63 012 

Uwaga: niniejsza wycena jest zasadniczo tożsama z wyceną według metody skorygowanych 
aktywów netto (NAV – Net Asset Value). Rozbieżność w wynikach wyceny uzyskanych 
za pomocą metody NAV i metod prezentowanych poniżej jest skutkiem pominięcia 
w metodzie NAV (według formuły przyjętej w omawianym przykładzie) wszystkich 
pozaksięgowych wartości niematerialnych (intangibles). 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Etap 3: Zastosowanie przedstawionych formuł 
 

Metoda 1: Wycena wszystkich składników praktyki za pomocą mnożnika miesięcznych 
wpływów netto 
znormalizowany przychód netto 157 009 
przychód miesięczny 13 084 
MNR (mnożnik miesięcznego przychodu netto) x 10 
wartość aktywów trwałych, wartość umów najmu/dzierżawy/leasingu 
oraz wartość aktywów niematerialnych 

 
130 840 

plus aktywa bieżące 19 640 
wartość ogółem 150 480 
minus zobowiązania 31 628 
wartość kapitału własnego [USD] 118 852 
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Metoda 2: Wycena niematerialnych składników praktyki za pomocą mnożnika miesięcz-
nych wpływów netto 
znormalizowany przychód netto 157 009 
przychód miesięczny 13 084 
MNR (mnożnik miesięcznego przychodu netto) x 4 
wartość aktywów niematerialnych 52 336 
plus aktywa materialne 75 000 
wartość aktywów trwałych, wartość umów najmu/dzierżawy/leasingu 
oraz wartość aktywów niematerialnych 127 336 
plus aktywa bieżące 19 640 
wartość ogółem 146 976 
minus zobowiązania 31 628 
wartość kapitału własnego [USD] 115 348 

 
Metoda 3: Wycena kart pacjentów (część przedsiębiorstwa) 
liczba kartotek aktywnych klientów 1 565 
wartość jednej kartoteki [USD] 40 
wartość kart pacjentów [USD] 62 600 

 
Przykłady mnożników wyznaczonych na podstawie rzeczywistych transakcji 
przejęć firm medycznych w USA (wskaźniki stosowane w metodzie transakcji 
porównywalnych – the guideline merged and acquired company method) 

 
Przejęta praktyka Lokalizacja Liczba 

lekarzy
Przychody 

[USD] 
Wskaźnik 

wartość/lekarz 
Wskaźnik war-
tość/przychody 

Riverside Medical 
Clinic 

Riverside, CA 
90 50 000 000 355 556 0,64 

Lexington Clinic Lexington, Ky 125 51 000 000 512 000 1,25 
Arnett Clinic Lafayette, IN 109 87 438 000 660 528 0,82 
Diagnostic Clinic Largo, FL 93 49 000 000 395 699 0,75 
Glen Ellyn Clinic Glen Ellyn, IL 89 60 000 000 707 865 1,05 
Cardinal Health-
care, PA 

Raleigh- 
-Durham, NC 75 34 170 500 573 333 1,26 

Summit Medical 
Group 

Summit, NJ 
75 47 000 000 736 087 1,17 

Lewis-Gale Cli-
nic, Inc. 

Roanoke, VA 
106 68 200 000 410 377 0,64 

Clinical Associa-
tes 

Baltimore, MD
71 35 870 000 245 070 0,49 

Meridian Medical 
Group 

Marietta, GA 
67 63 950 000 419 597 0,44 

Berkshire Physi-
cians 

Pittsfield, MA 
93 43 683 000 317 204 0,68 

Źródło: The Health Care M&A Report (New Canaan, CT: Irving Levin Associates, 
Inc., quarterly), cyt. za: R.F. Reilly, R.P. Schweihs, op.cit., s. 454. 

 
 



Wycena firm medycznych w warunkach kryzysu 97

Podsumowanie i uwagi końcowe 

Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stają lekarze rozważa-
jący sprzedaż swoich praktyk, jest codzienne funkcjonowanie i zarządzanie 
lecznicami po zrealizowaniu transakcji. W szczególności lekarze są pełni obaw 
o zakres i stopień kontroli operacyjnej (przede wszystkim dotyczącej procesu 
podejmowania decyzji) wprowadzonej przez podmiot przejmujący (szpital, 
przychodnia itp.). 

W większości wypadków lekarz sprzedający swoją praktykę lekarską po-
święcił wiele lat na jej stworzenie i rozwój, stąd będzie postrzegał i traktował ją 
zdecydowanie bardziej jako „wartość osobistą” niż inwestycję finansową. Jed-
nocześnie, przejmujący szpital, przychodnia czy inna instytucja mają prawo, 
a nawet powinni, postrzegać i traktować każdego kandydata do przejęcia jako 
inwestycję finansową, która przyniesie odpowiedni zwrot kompensujący pono-
szone ryzyko działalności i koszty przejęcia. 

Można użyć kontrargumentu, że te opisane okoliczności nie są tylko spe-
cyficzne dla przejęć praktyk lekarskich. W rzeczywistości każdy właściciel czy 
operator rozważający sprzedaż firmy i zamierzający prowadzić działalność 
w tej nowej strukturze jako pracownik najemny znajduje się w trudnej sytuacji, 
traci bowiem kontrolę nad biznesem. 

Nie ulega wątpliwości, że składnikiem każdej wynegocjowanej ceny trans-
akcyjnej jest również wartość przypisywana do kontroli operacyjnej biznesu – 
kontroli przekazywanej przez właściciela lub operatora z chwilą dokonania 
transakcji. Odnosi się to także do przejęć praktyk lekarskich. Niemniej jednak, 
jak przyznaje większość amerykańskich lekarzy i wielu przedstawicieli szpitali 
działających w tym kraju, szpitale nie są postrzegane jako efektywne podmioty 
zarządzające praktykami lekarskimi, a nawet nie wykazują chęci codziennego 
zajmowania się operacyjnym zarządzaniem praktykami lekarskimi8. 

Wycena praktyk medycznych jest zadaniem trudnym, złożonym i rodzą-
cym wiele kontrowersji. Usługi medyczne mają w różnych krajach różny sto-
pień urynkowienia, to znaczy odmienny sposób i zakres państwowej czy też – 
mówiąc bardziej precyzyjnie – publicznej ingerencji w ich funkcjonowanie. 
Występują w tym względzie znaczące różnice między poszczególnymi krajami, 
co implikuje dodatkowe problemy związane z wyceną. Problemy te są szcze-
gólnie wyraźne w krajach przechodzących transformację ustrojową, między 
                                                           

8  Zob. R.F. Reilly, R.P. Schweihs, op.cit., s. 458. 
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innymi takich jak Polska. Niestabilność przyjętych rozwiązań, niepewność do-
tycząca zakresu finansowania usług objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, 
dodatkowe zagrożenia wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej – 
wszystko to powoduje poważne trudności w szacowaniu przyszłych przepły-
wów pieniężnych i pomiarze ryzyka w firmach medycznych, a więc i w okre-
ślaniu wartości takich podmiotów. Nie ulega jednak wątpliwości, że rynek me-
dyczny będzie nadal obszarem dynamicznego rozwoju, a jednocześnie bardziej 
podatnym na oddziaływanie praw ekonomii. Dotychczasowy zakres współ-
finansowania opieki zdrowotnej ze strony państwa wydaje się być niemożliwy 
do utrzymania. Oznacza to autentyczną potrzebę badań i edukacji w dziedzinie 
analizy funkcjonowania i wyceny firm świadczących szeroko rozumiane usługi 
medyczne. 

 
 

VALUATION OF MEDICAL PRACTICES 

Summary 

The medical profession and the healthcare industry are undergoing dynamic 
change in their size, scope, diversity, and nature. This volatile market environment 
contributes to the already comparatively difficult task of transferring a complex, highly 
regulated professional services enterprise for which intangible assets, such as profes-
sional and practice goodwill, are often the primary components of value. The paper 
deals with the key approaches and methodologies applied to valuation of medical prac-
tices. 

Translated by Dariusz Zarzecki 
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OCENA ZAGROŻEŃ  
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA  

W ŚWIETLE ZASAD RACHUNKOWOŚCI 
 
 

Wprowadzenie  

Działalnością oraz sytuacją finansową przedsiębiorstw w warunkach gos-
podarki rynkowej jest zainteresowanych wiele jednostek i osób. Należy zaliczyć 
do nich przede wszystkim inwestorów, kredytodawców, kontrahentów, spo-
łeczności lokalne, menedżerów i pracowników. Wymienione jednostki i osoby 
interesują się nie tylko dokonaniami przedsiębiorstwa osiągniętymi w przeszło-
ści, ale także w dużym stopniu przewidywanymi, przyszłymi rezultatami. Sy-
tuacja finansowa przedsiębiorstwa jest bowiem podstawą do podejmowania 
wszelkich decyzji przez różnych interesariuszy.  

W ocenie działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej 
w czasie kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera badanie zdol-
ności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności w przyszłości. Zazwy-
czaj pogorszenie się sytuacji finansowej oraz kryzys finansowy przedsiębior-
stwa następują stopniowo: najpierw ma miejsce obniżenie lub utrata rentowno-
ści przedsiębiorstwa, a następnie dochodzi do niewypłacalności. Ostateczną 
fazą niemożności kontynuowania działalności przez przedsiębiorstwo jest ban-
kructwo, do którego dochodzi przy określonym, krytycznym poziomie zadłuże-
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nia. Na sytuację finansową danego przedsiębiorstwa oddziałuje również ban-
kructwo jego głównych kontrahentów: klientów oraz dostawców. 

Badanie zdolności jednostki gospodarczej do kontynuowania działalności 
oraz ocena zagrożeń upadłością obejmują między innymi przeprowadzanie ana-
lizy sytuacji finansowej. Obiektywność ocen oraz trafność decyzji podejmowa-
nych na tej podstawie przez różne jednostki zależy w dużym stopniu od jakości 
zebranych informacji. Za najważniejsze ich źródło uważa się rachunkowość. 
Prowadzenie rachunkowości jest określone przez normy o charakterze zasad, 
standardów i przepisów prawnych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagrożeń pojawiających się 
w trakcie prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, szczególnie w sytua-
cji grożącego niebezpieczeństwa bankructwa, oraz ukazanie rachunkowości 
i sprawozdawczości finansowej jako istotnego źródła informacji o sytuacji fi-
nansowej jednostki gospodarczej, przydatnych przy ocenie zdolności do kon-
tynuowania działalności.  

1. Identyfikacja zagrożeń  

Działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, przy 
dużej zmienności otoczenia, towarzyszy duże ryzyko, którego całkowita elimi-
nacja oznaczałaby rezygnację z podejmowania jakichkolwiek przedsięwzięć. 
Rezultaty działalności przedsiębiorstwa, jego sukces lub porażka, zależą w du-
żym stopniu od tego, jak trafne są przewidywania co do przyszłych warunków 
prowadzenia działalności. Uzależnienie wyników osiąganych przez jednostki 
gospodarcze od ryzyka działalności powoduje określone skutki dla niezakłóco-
nego ich funkcjonowania. W tych warunkach ważne jest możliwie wczesne 
rozpoznanie pojawiających się objawów zagrożeń dla kontynuowania przez 
przedsiębiorstwo działalności. 

Rozpoznanie zagrożenia dla kontynuowania działalności oraz przewidy-
wanie problemów finansowych, jakie napotka przedsiębiorstwo w przyszłości, 
umożliwiają lepsze zabezpieczenie przedsiębiorstwa i jego interesariuszy przed 
nadchodzącym kryzysem. Oczywiście to rozpoznanie i przewidywanie jest 
możliwe tylko z pewną dokładnością. Niemniej jednak należy podejmować 
próby zbudowania systemu wczesnego ostrzegania przed możliwością utraty 
zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności.  

Symptomy zagrożenia mogą być bardzo różne. Dlatego zachodzi potrzeba 
odpowiedniej ich klasyfikacji. Z punktu widzenia rachunkowości jako źródła 
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informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw najbardziej przydatny jest 
podział zagrożeń dla kontynuowania działalności ze względu na ich charakter. 
Stosując to kryterium, można wyróżnić dwie grupy objawów takich zagrożeń1:  
– objawy o charakterze finansowym, 
– objawy o charakterze niefinansowym. 

Najważniejszymi objawami zagrożeń dla kontynuowania działalności 
o charakterze finansowym są: 
– niekorzystne kształtowanie się wskaźników finansowych, 
– niezdolność jednostki do terminowej spłaty kredytów, 
– zaległości w wypłatach lub niedokonywanie wypłat dywidend, 
– odstąpienie przez dostawców przedsiębiorstwa od sprzedaży kredytowej 

na rzecz transakcji gotówkowych, 
– brak środków na inwestycje oraz na odtwarzanie zużytych środków trwa-

łych, 
– stosowanie kredytu kupieckiego jako podstawowej formy finansowania 

działalności, 
– występowanie dużych strat z działalności operacyjnej.  

Niefinansowymi objawami zagrożeń kontynuowania przez przedsiębior-
stwo działalności gospodarczej są przykładowo: 
– trudności kadrowe, jak na przykład utrata kluczowego personelu, 
– utrata podstawowych rynków zbytu, licencji czy głównego dostawcy, 
– ryzykowne zmiany technologiczne, 
– procesy sądowe przeciwko jednostce mogące istotnie wpłynąć na jej sytua-

cję w razie niekorzystnego wyniku, 
– brak ubezpieczenia od skutków ryzyka lub zdarzeń losowych, 
– niekorzystne zmiany legislacyjne lub zmiany polityki rządowej w dziedzi-

nach istotnych dla przedsiębiorstwa (na przykład cła, kontyngenty, podatki). 
Przedstawiona specyfikacja prezentuje różnego rodzaju zjawiska, które 

mogą wskazywać na wystąpienie zagrożenia dla dalszego kontynuowania dzia-
łalności przez przedsiębiorstwa. Niezależnie od interpretacji tych objawów 
ważne jest rozpoznanie przesłanek powodujących zaniechanie lub istotne ogra-
niczenie przez jednostkę gospodarczą dalszego prowadzenia działalności. Bio-

                                                           
1  A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie, Kraków 2004, s. 166–167. 
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rąc pod uwagę charakter, można wyróżnić dwie grupy stanów i zdarzeń stano-
wiących przesłanki przerwania kontynuowania działalności2: 
– określony stan prawny, 
– określona sytuacja gospodarcza jednostki. 

Stanami prawnymi, które doprowadzają do zaprzestania przez przedsię-
biorstwo kontynuowania działalności, są: 
– likwidacja jednostki gospodarczej, 
– postawienie przedsiębiorstwa w stan upadłości, 
– zmiana formy prawnej jednostki, 
– wygaśnięcie umowy spółki, 
– wygaśnięcie koncesji stanowiącej podstawę działalności przedsiębiorstwa, 
– wygaśnięcie licencji. 

Z kolei zdarzeniami gospodarczymi przyczyniającymi się do przerwania 
kontynuowania działalności są na przykład  
– utrata przez przedsiębiorstwo płynności finansowej, 
– wygaśnięcie popytu na produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo, 
– sprzedaż części danego przedsiębiorstwa, 
– wniesienie części danego przedsiębiorstwa jako aportu do innego przedsię-

biorstwa, 
– niemożność dalszej współpracy wspólników przedsiębiorstwa, 
– wyczerpanie złóż, których eksploatacją zajmowało się przedsiębiorstwo. 

Jedną z najważniejszych form przerwania przez jednostkę gospodarczą 
działalności jest likwidacja przez ogłoszenie upadłości. Może być ona rozpa-
trywana w trzech płaszczyznach3: 
– ekonomicznej, wyrażającej się trwałą utratą zdolności płatniczej i niedobo-

rem majątkowym, 
– prawnej, polegającej na decyzji sądu ogłaszającej upadłość danego przed-

siębiorcy, 
– psychologicznej, wiążącej się ze świadomością dłużnika lub wierzyciela 

konsekwencji upadłości. 
 
 

                                                           
2  E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 248–249. 
3  A. Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich rea-

liach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 54. 
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Przyczyny upadłości przedsiębiorstw o charakterze ekonomicznym można 
podzielić na dwie grupy: 
– mikroekonomiczne, 
– makroekonomiczne. 

Mikroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw nazywane są też 
przyczynami wewnętrznymi lub endogenicznymi. Tkwią one w samym przed-
siębiorstwie, a więc w jego strukturze organizacyjnej, w systemie zarządzania 
oraz w systemie informacji ekonomicznej. Cechą charakterystyczną mikroeko-
nomicznych przyczyn upadłości przedsiębiorstw jest możliwość wpływania na 
nie kierownictwa jednostki gospodarczej oraz ich eliminowania przed wystą-
pieniem lub w początkowej fazie pojawiającego się kryzysu4. 

Do najważniejszych mikroekonomicznych przyczyn upadłości przedsię-
biorstw należy zaliczyć5: 
– oparcie zarządzania przedsiębiorstwa na doświadczeniu wyłącznie jednej 

osoby, 
– niewłaściwą strukturę kadry zarządzającej pod względem profilu wykształ-

cenia profesjonalnego, 
– brak odpowiedniego systemu informacji ekonomicznej, a zwłaszcza finan-

sowo-księgowej, 
– oszustwa kierownictwa jednostki gospodarczej, głównie w zakresie sporzą-

dzania sprawozdań finansowych, 
– zbyt wysokie i nieustabilizowane tempo wzrostu przedsiębiorstwa, 
– prowadzenie działalności na zbyt dużą skalę w stosunku do technicznego 

i ekonomicznego potencjału przedsiębiorstwa, 
– podejmowanie realizacji dużych przedsięwzięć, które nie przynoszą założo-

nych efektów gospodarczych. 
Z przedstawionej specyfikacji wynika, że podstawowych mikroekono-

micznych przyczyn upadłości przedsiębiorstw należy szukać w nieprawidłowo-
ściach i błędach w sferze szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem.  

Makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw nazywane są też 
przyczynami zewnętrznymi lub egzogenicznymi. Kształtują je warunki funk-
cjonowania przedsiębiorstw w danym systemie gospodarczym. Cechą charakte-
rystyczną makroekonomicznych przyczyn upadłości przedsiębiorstw jest to, że 
                                                           

4  Ibidem. 
5  D. Appenzaller, Mikro- i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Pol-

sce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 3 i 4. 
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jednostka gospodarcza nie ma bezpośredniego wpływu na ich wystąpienie. Za-
istnienie tych przyczyn zależy w dużym stopniu od polityki gospodarczej wła-
dzy centralnej. Wpływają one na skalę upadłości w całej gospodarce6. 

Makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw można podzielić 
na trzy grupy: 
a)  związane z sytuacją w branży: 

– silna konkurencja w branży,  
– konkurencja ze strony importerów na rynku zbytu produktów danego 

przedsiębiorstwa, 
– duża zmienność obszarów konkurencyjności przedsiębiorstw konkuru-

jących, 
– niemożność sprostania rosnącym wymaganiom klientów, 
– koncentracja kapitału przez fuzje firm konkurencyjnych; 

b)  wynikające z krajowego otoczenia przedsiębiorstwa: 
– zmiany systemu gospodarczego i politycznego państwa, 
– częste zmiany prawa gospodarczego i systemu podatkowego, 
– recesja w gospodarce, 
– wysoka inflacja, 
– duże zmiany stóp procentowych, kursów walutowych, cen energii, 
– konieczność przeprowadzania głębokiej restrukturyzacji i wdrażania 

nowych metod działalności; 
c)  wynikające z sytuacji na świecie: 

– niekorzystna polityka handlowa państw sąsiadujących, 
– niesprzyjająca polityka państw decydujących o globalnym rynku, 
– niedostosowanie norm produkcyjnych do norm obowiązujących w mię-

dzynarodowych organizacjach lub w innych krajach, 
– zmiany polityczne i gospodarcze w innych krajach7. 
Wiele z omówionych symptomów zagrożenia i przesłanek przerwania 

działalności gospodarczej oraz upadłości przedsiębiorstw ma swoje źródło 
w sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej. Dlatego kolejny 
punkt niniejszego artykułu jest poświęcony wykorzystaniu informacji z rachun-
kowości do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego upadło-
ścią. 
                                                           

6  A. Hołda, op.cit., s. 54–55. 
7  R. Pałczyńska-Gościniak, Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, 

„Monitor Rachunkowości i Finansów” 2001, nr 3 (27). 
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2. Rachunkowość jako źródło informacji o zdolności przedsiębiorstwa  
do kontynuowania działalności 

Głównym źródłem informacji na temat działalności jednostki gospodarczej 
jest obligatoryjnie sporządzane sprawozdanie finansowe, które stanowi końco-
wy produkt procesu przetwarzania danych w systemie rachunkowości. Podsta-
wowym celem sprawozdania finansowego jest dostarczanie informacji o sytua-
cji finansowej, sytuacji majątkowej i wynikach finansowych, przy stosowaniu 
określonych zasad rachunkowości. Informacje te powinny umożliwić osobom 
bądź organom uprawnionym uzyskanie rzetelnego i jasnego obrazu działalności 
jednostki gospodarczej. Z punktu widzenia problematyki niniejszego artykułu 
szczególnie ważne jest przestrzeganie przy sporządzaniu sprawozdania finan-
sowego zasady kontynuowania działalności. 

Realizacja zasady kontynuowania działalności wyraża się obowiązkiem 
przedstawiania w sprawozdaniu finansowym wszelkich informacji na temat 
zdolności do prowadzenia przez jednostkę gospodarczą działalności w przy-
szłości oraz zagrożeń dla tej zdolności. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku 
jednostki gospodarczej. W art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości postanowiono, 
że – oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności – kierownik 
jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, 
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. 

Informacje dotyczące zdolności jednostki gospodarczej do kontynuowania 
działalności oraz zagrożeń dla tej zdolności powinny być prezentowane 
w dwóch sprawozdaniach finansowych: 
– informacji dodatkowej, 
– sprawozdaniu z działalności jednostki. 

Głównym źródłem informacji na temat zdolności do kontynuowania dzia-
łalności gospodarczej jest informacja dodatkowa stanowiąca obligatoryjny ele-
ment rocznego sprawozdania finansowego. Informacja ta składa się z dwóch 
elementów: 
– wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz  
– dodatkowych informacji i objaśnień. 

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (pkt 5) należy wskazać, 
czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działal-
ności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 
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nią działalności. Zgodnie z tym zapisem jednostka jest zobowiązana do wyraź-
nego zadeklarowania swojej zdolności do kontynuowania działalności. Ustala-
jąc tę zdolność, powinna uwzględnić wszystkie informacje dotyczące dającej się 
przewidzieć przyszłości, co należy poprzedzić szczegółową analizą stanu praw-
nego i ekonomiczno-finansowego. Jednostka może zakładać kontynuowanie 
działalności w przypadku występowania takich zagrożeń, jak toczące się prze-
ciw niej procesy sądowe, niewypłacalność głównych odbiorców czy też zapo-
wiedzi zaprzestania przez bank udzielania kredytów. Wówczas jednakże po-
winna przedstawić wyjaśnienia na ten temat.  

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finanso-
wego (pkt 8) należy, w przypadku występowania niepewności co do możliwości 
kontynuowania działalności, przedstawić ich opis oraz stwierdzić, że taka nie-
pewność występuje. Ponadto należy wskazać, czy sprawozdanie finansowe 
zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis 
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu 
eliminację niepewności. Zgodnie z tym zapisem szerszego rozwinięcia wyma-
gają przesłanki stwarzające zagrożenie możliwości kontynuowania działalności 
przez jednostkę oraz działania w toku służące do zapobieżenia skutkom zagro-
żeń i wystąpieniu ich w przyszłości. Dodatkowo (pkt 9) należy ujawnić wszyst-
kie informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Nie wszystkie bowiem zdarze-
nia dotyczące działalności jednostki znajdują swoje wartościowe odzwiercie-
dlenie w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. Chodzi tu 
zwłaszcza o takie zdarzenia, które mogą wpłynąć na ocenę przyszłej sytuacji 
finansowej i majątkowej jednostki. 

Jednostka jest ponadto zobowiązana do przedstawienia informacji o przy-
chodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Jako działalność w trakcie 
zaniechania traktuje się tę część działalności, która została zbyta lub przezna-
czona do sprzedaży, przy czym:  
– stanowi ona odrębną, ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar 

działalności jednostki,  
– jest częścią pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia tej dziedziny lub 

obszaru działalności. 
Ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji na temat działalności 

zaniechanej nakazuje także Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości  
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Finansowej nr 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność 
zaniechana. Zgodnie z pkt 30 tego dokumentu jednostka gospodarcza powinna 
prezentować i ujawniać informacje, które umożliwiają użytkownikom sprawo-
zdań finansowych ocenę finansowych skutków zaniechanej działalności8. Dzię-
ki temu analiza dodatkowych informacji i objaśnień umożliwia ocenę skutków 
finansowych podjętych lub zamierzonych przez jednostkę decyzji. 

Zgodnie z art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalno-
ści jednostki powinno obejmować istotne informacje o sytuacji majątkowej 
i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czyn-
ników ryzyka i opis zagrożeń. W szczególności sprawozdanie to powinno 
ujawnić między innymi informacje o 
a) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły 

w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego; 

b) przewidywanym rozwoju jednostki; 
c) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 
d) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 
e) instrumentach finansowych w zakresie: 

– ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środ-
ków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona 
jest jednostka, 

– przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem fi-
nansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów pla-
nowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabez-
pieczeń. 

Sprawozdanie z działalności jednostki, dołączane do rocznego sprawozda-
nia finansowego, służy dwóm celom: 
– rozliczeniu się zarządu jednostki przed właścicielami z gospodarki powie-

rzonymi mu środkami oraz naświetleniu i wyjaśnieniu istotnych elementów 
działalności gospodarczej, a także sytuacji finansowej i majątkowej jed-
nostki, 

– przedstawieniu dalszych perspektyw rozwoju jednostki ze wskazaniem na 
zamierzenia, jakie mają być zrealizowane w następnym roku, przy uwzględ-
nieniu, że na działalność i sytuację jednostki może wpłynąć także ryzyko 

                                                           
8  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 289–312. 
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oraz zagrożenia o charakterze gospodarczym, technicznym, prawnym, poli-
tycznym. 
Informacje te mają istotne znaczenie dla oceny zdolności jednostki do kon-

tynuowania przez nią działalności w przyszłości. 
Skutkiem braku zasadności założenia o kontynuacji działalności jest od-

powiednia wycena aktywów jednostki, co reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o ra-
chunkowości. W takiej sytuacji wycena aktywów następuje po cenach sprzeda-
ży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, albo kosz-
tów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypad-
ku jednostka jest zobowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe 
koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynu-
owania działalności. Przykładem mogą być tu rezerwy na odprawy dla pracow-
ników. 

Wycena aktywów po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerw następu-
je w szczególności (art. 29 ust. 2 ustawy o rachunkowości): 
– w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji (jeśli nie jest ona 

spowodowana prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego) lub w stan 
upadłości, 

– na koniec roku obrotowego, jeśli na dzień zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała dzia-
łalności, 

– na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego, 

– w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpo-
wiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości 
majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez 
jednostkę kontynuowana. 
Różnica powstała jako skutek wyceny aktywów rzeczowych według cen 

sprzedaży netto, a nie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia jest odno-
szona na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o rachunkowości 
wszczęcie postępowania naprawczego lub zmiana formy prawnej jednostki nie 
stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana, jeżeli 
odpowiednia umowa nie przewiduje obniżenia wartości wykazywanych w bi-
lansie aktywów i pasywów. 
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Z punktu widzenia oceny bieżącej oraz przewidywania przyszłej sytuacji 
finansowej jednostki gospodarczej ważna jest prezentacja informacji dotyczą-
cych działalności zaprzestanej i kontynuowanej, na co wskazuje art. 47 ust. 3 
ustawy o rachunkowości. W sytuacji, gdy jednostka przewiduje zaprzestanie 
prowadzenia określonego rodzaju działalności, mającego wpływ na przychody 
i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych (przy zachowaniu zasady kon-
tynuacji), odpowiednie przychody i koszty z nimi związane należy wykazywać 
odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej. Takie rozwią-
zanie umożliwia ocenę wpływu ograniczenia zakresu działalności na bieżące 
i przyszłe przychody i koszty, a w konsekwencji i na wyniki finansowe bieżą-
cego roku obrotowego i przewidywane w następnych latach obrotowych. Są to 
informacje szczególnie przydatne w prospektywnej ocenie rezultatów działalno-
ści jednostki gospodarczej. 

Zakończenie 

Najważniejszym źródłem informacji na potrzeby oceny sytuacji finanso-
wej, sytuacji majątkowej i osiągniętych wyników oraz podejmowania racjonal-
nych decyzji ekonomicznych jest rachunkowość. Współczesna rachunkowość 
jest ukierunkowana nie tylko na dostarczanie informacji retrospektywnych, 
ukazujących rezultaty działalności jednostki z przeszłości, ale także na informa-
cje prospektywne, dotyczące przyszłych zamierzeń. W ten sposób rachunko-
wość pełni ważną funkcję informacyjną, zarówno potwierdzającą jak i progno-
styczną. 

Rachunkowość może odgrywać aktywną rolę w procesie zarządzania ry-
zykiem działalności przedsiębiorstwa i zabezpieczenia przed utratą zdolności do 
kontynuowania działalności w przyszłości. Informacje tworzone w rachunko-
wości umożliwiają ocenę poziomu ryzyka towarzyszącego prowadzonej dzia-
łalności oraz identyfikację symptomów zagrożeń dla jej kontynuowania. Kie-
rownik jednostki gospodarczej ma obowiązek ujawniać w sprawozdaniu finan-
sowym wszelkie informacje na temat zagrożeń i ryzyka związanego z jej funk-
cjonowaniem w przyszłości. Ponadto w rachunkowości stosuje się różne in-
strumenty zabezpieczające przez ryzykiem działalności i utratą zdolności do jej 
kontynuowania. W ten sposób rachunkowość pełni także ważną funkcję pre-
wencyjną i umożliwia stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed kryzy-
sem finansowym grożącym przedsiębiorstwu. 
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ASSESSMENT OF THREATS FOR GOING-CONCERN OF COMPANY  
IN REFLECTION OF ACCOUNTING PRINCIPLES 

Summary 

The paper treats of the assessment of company’s going concern ability. The prob-
lem of identification of the threats for the company’s going was presented. The symp-
toms, reasons and causes of giving up a business going were specified. The role  
of accounting information in the assessment of going concern ability was shown. 

Translated by Edward Nowak 
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Wprowadzenie  

Możliwość upowszechnienia Międzynarodowego Standardu Sprawozdaw-
czości dla małych i średnich jednostek (MSJ)1 budzi w Polsce i na świecie wiele 
obaw i wątpliwości, zwłaszcza właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Podmioty te 
wdrożenie analizowanego standardu utożsamiają z karkołomnym dostosowy-
waniem systemów rachunkowości do nowych międzynarodowych wymogów 
sprawozdawczych. Czy rzeczywiście wprowadzenie Międzynarodowego Stan-
dardu Sprawozdawczości (MSSF) musi oznaczać wiele dodatkowej pracy dla 
MSJ oraz czy jego implementacja wykracza poza możliwości adaptacyjne sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce? Próbą odpowiedzi na 
tak postawione pytanie będzie niniejszy artykuł, w którym do wnioskowania 
o możliwościach zastosowania MSSF w MSJ zostanie wykorzystana metoda 
analizy SWOT2. 

                                                           
1  The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities 

(IFRS for SMEs), International Accounting Standards Board (IASB), London, July 2009 (dalej 
MSSF, MSJ). 

2  W literaturze analiza SWOT jest najczęściej opisywana jako metoda kompleksowej oce-
ny przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Por. Słownik ekonomiczny przedsię-
biorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2004, s. 227–228. 

NR 593 2010 
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Głównym zadaniem analizy SWOT będzie identyfikacja mocnych i sła-
bych stron analizowanego standardu, jak również określenie możliwości i za-
grożeń wynikających z jego wdrożenia do praktyki gospodarczej. Analiza zo-
stanie opracowana według następującego schematu:  
1. Identyfikacja mocnych i słabych stron MSSF dla MSJ oraz wskazanie moż-

liwości i zagrożeń wynikających z przyjęcia regulacji międzynarodowych 
przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. 

2. Zbudowanie macierzy wzajemnych powiązań między mocnymi stronami 
i szansami oraz słabymi stronami i zagrożeniami w celu uzyskania odpo-
wiedzi na pytania: 
– Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę? 
– Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? 

3. Sformułowanie wniosków. 

1. Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikają-
cych z implementacji MSSF dla MSJ 

Etap pierwszy analizy SWOT opiera się na zidentyfikowaniu czterech 
wymienionych już grup czynników, mianowicie mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń. W analizie SWOT nie jest konieczne systematyczne wyodręb-
nianie i opisywanie wszystkich czynników, stąd należy zidentyfikować tylko 
czynniki kluczowe, które mogą mieć decydujący wpływ na ocenę MSSF dla 
MSJ. 

Listę mocnych stron MSSF dla MSJ otwiera jego zbieżność z polskim 
prawem bilansowym w zakresie podstawowych koncepcji i założeń stanowią-
cych fundament rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Przeprowa-
dzona przez autora analiza porównawcza nie wykazała znaczących rozbieżności 
– wiele uregulowań różni się jedynie stopniem precyzyjności i wnikliwości. 
Większe różnice pojawiają się przy bardziej szczegółowej analizie. W kilku 
przypadkach rozwiązania proponowane przez MSSF dla MSJ mają charakter 
rewolucyjny, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak utrata wartości, przejęcia, 
wartość godziwa oraz rachunkowość świadczeń emerytalnych, która wymaga 
obliczeń aktuarialnych i oszacowania wielkości przyszłych zmian.  

Podmiot wdrażający międzynarodowe rozwiązania będzie zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków uregulowanych w standardzie. Nie będzie 
możliwe wybiórcze korzystanie z MSSF, w ograniczonym zakresie. Za atut 
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należy więc uznać to, że podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
będzie jednoznacznie określona, a sprawozdania porównywalne. 

Analizowany w artykule standard został przygotowany na podstawie ogól-
nych zasad MSSF (Framework). Jest to użyteczny środek przejściowy prowa-
dzący do stosunkowo łatwej adaptacji pełnych MSR (taka organizacja usprawni 
proces ewentualnej konwersji sprawozdań finansowych). Ma to szczególne 
znaczenie zwłaszcza w wypadku dynamicznie rozwijających się MSP, które 
w niedalekiej perspektywie zechcą stać się spółkami giełdowymi. Warto rów-
nież przypomnieć, iż wiele polskich przedsiębiorstw ma już pewne doświad-
czenia w korzystaniu z pełnych MSR, zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o ra-
chunkowości w sprawach niewyjaśnionych przepisami krajowymi jednostki 
gospodarcze mogą sięgać do rozwiązań proponowanych przez pełne MSR. 

Listę mocnych stron omawianego standardu zamyka perspektywa wpro-
wadzania przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) 
zmian co trzy lata. Dla polskich mikro i małych przedsiębiorstw, przyzwycza-
jonych do dużej zmienności polskiego systemu prawnego, byłoby to z pewno-
ścią dużym ułatwieniem. 

Kolejny krok analizy SWOT polega na zidentyfikowaniu katalogu słabych 
stron analizowanego standardu. Po pierwsze, niewątpliwym mankamentem 
MSSF – w wypadku zastosowania go w MSJ – jest zbyt ogólne określenie do-
celowej grupy adresatów, którymi mają być wszystkie jednostki nieposiadające 
obowiązku publicznego rozliczania się ze swojej działalności. Mogą to być 
zatem zarówno duże przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, jak i kilkuoso-
bowe mikroprzedsiębiorstwa. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego nazwa stan-
dardu ogranicza się tylko do małych i średnich jednostek, skoro dotyczy też 
dużych? Zaniepokojenie wywołuje również fakt, iż standard został opracowany 
z myślą o stosunkowo dużych MSP, to znaczy takich, które zatrudniają około 
50 pracowników3, choć kołem zamachowym zarówno w polskiej, jak i europej-
skiej gospodarki są mikroprzedsiębiorstwa. Ponadto MSSF dla MSJ nie uwzglę-
dnia także istnienia różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. 

Po drugie, słabym ogniwem wydaje się być czytelność i zrozumiałość 
(przyjazność) analizowanego standardu. System ewidencji powinien być moż-
liwie prosty, niestawiający księgowym mikro, małych i średnich jednostek 

                                                           
3  Basis for conclusions on exposure draft International Financial Reporting Standard  

for Small land Medium-sized Entities, IASB, London 2007, § BC 45, s. 19. 
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nadmiernych wymogów w zakresie kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia 
ksiąg.  

Po trzecie, nowe wymagania determinowane zastosowaniem MSSF dla 
MSJ wymuszą na małych podmiotach konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów związanych między innymi ze zmianą istniejących systemów raporto-
wania czy z przeszkoleniem kadry w zakresie nowych uregulowań. Dobrze by 
było, gdyby nakład pracy okazał się współmierny do efektów finansowych. 

Po czwarte, kluczowy problem stanowi kompatybilność, a w zasadzie jej 
brak między rozwiązaniami proponowanymi przez MSSF dla MSJ a przepisami 
prawa podatkowego regulującymi fiskalny wymiar prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
zwracają uwagę, że prowadzą już księgowość dla celów podatkowych, a zasto-
sowanie nowych regulacji oznacza konieczność ponoszenia kolejnych wydat-
ków związanych ze zmianą istniejących systemów raportowania. Korzystne  
– z perspektywy tych podmiotów – byłoby wyeliminowanie różnic w przycho-
dach i kosztach uznawanych przez prawo bilansowe i podatkowe. 

Ogólnie wątpliwe jest, czy prywatna organizacja z siedzibą w Londynie, 
uznawana za instytucję ustanawiającą standardy dla inwestorów działających na 
rynku kapitałowym, miała odpowiednią wiedzę do opracowania prostego stan-
dardu dla MSP. Zdaniem autora, MSSF dla MSP nie uwzględniają faktu, że 
odbiorcami sprawozdań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są głównie 
urzędy skarbowe, prywatni udziałowcy i kredytodawcy. 

Po zestawieniu ze sobą mocnych i słabych stron standardu kolejnym kro-
kiem analizy SWOT jest identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z jego 
wdrożenia. Wśród potencjalnych szans należy wymienić, po pierwsze, ułatwie-
nie małym podmiotom pozyskania szerokiego spektrum informacji na we-
wnętrzne potrzeby zarządzania jednostką gospodarczą, umożliwiając im jedno-
cześnie dokonanie niezbędnych analiz i porównań w celu podjęcia efektywnych 
decyzji finansowych (jak wiadomo, bardziej efektywne decyzje to mniejsze 
ryzyko popełnienia błędu). 

Po drugie, MSSF dla MSP stwarza także możliwość pozyskania bogatego 
zestawu informacji spełniającego oczekiwania artykułowane przez użytkowni-
ków sprawozdań finansowych sektora MSP, zwłaszcza przez kapitałodawców. 
Standaryzacja zasad rachunkowości stanowi bowiem szansę dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw na poprawę relacji z instytucjami finansowymi, 
a tym samym umożliwia szerszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, 
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przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu pozyskiwanego kapitału. Obniżone 
w ostatnim czasie zaufanie do informacji finansowych oraz konieczność trans-
parentności sprawozdań finansowych wymagają od przedsiębiorstw sporządza-
nia sprawozdań wysokiej jakości. Jednolitość stosowanych zasad niewątpliwie 
spowoduje większą porównywalność między przedsiębiorstwami, a to z kolei 
może mieć ogromne znaczenie na przykład przy bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych, które są głównym sposobem kojarzenia małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz kapitału zagranicznego.  

Ponadto szansą dla MSP wynikającą z wdrożenia analizowanego standar-
du jest również możliwość zaistnienia na europejskich, a nawet światowych 
rynkach. Przejrzystość i wiarygodność sprawozdań finansowych, zmniejszenie 
ryzyka inwestowania (w tym fuzji i przejęć), redukcja kosztów prowadzenia 
rachunkowości w korporacjach wielonarodowych to tylko niektóre źródła 
przewag stanowiące o konkurencyjności podmiotu stosującego regulacje mię-
dzynarodowe. 

Na pełne wykorzystanie szans płynących z implementacji MSSF dla MSP 
nie pozwalają następujące zagrożenia. Po pierwsze, istnieją poważne wątpliwo-
ści co do potrzeby opracowania standardu. Mimo iż IASB przeprowadzała sze-
roko zakrojone konsultacje oraz badania terenowe dotyczące zapotrzebowania 
ze strony MSJ na MSSF, może się również okazać, że małe przedsiębiorstwa, 
których aspiracje nie sięgają poza lokalne rynki, nie zechcą go zastosować, 
a odbiorcy informacji sprawozdawczej nie będą wystarczająco usatysfakcjono-
wani jej kształtem. 

Po drugie, przeszkodę stanowi różnorodność potencjalnych użytkowników 
MSSF dla MSP, która może sprawić, że niektórzy z nich będą chcieli dalszych 
uproszczeń. Należy jednak bardzo wyraźnie podkreślić, iż nazbyt proste syste-
my rachunkowości uniemożliwią pozyskanie rzetelnej i wiarygodnej informacji 
o sytuacji finansowo-majątkowej jednostki, a dalsze uproszczenia i ułatwienia 
rachunkowości MSP mogą doprowadzić do sytuacji, w której podmioty te będą 
traktowane jako „obywatele drugiej kategorii”, co może się przyczynić do ich 
rynkowej dyskryminacji oraz podwyższenia ryzyka prowadzonej działalności4. 

Poważny problem może stanowić także niechęć służb finansowo-księ-
gowych do przyjęcia innego rozwiązania niż stosowane dotychczas. Przyczyn 
takiej postawy można upatrywać w dwóch kwestiach, po pierwsze, w mentalno-
                                                           

4  Micro-entity financial reporting: perspectives of preparers an users, IFAC, New York 
2006, s. 10–11. 
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ści i przyzwyczajeniu pracowników, po drugie, w obawie przed nieustanną 
ewolucją przepisów międzynarodowej rachunkowości i koniecznością perma-
nentnego uaktualniania wiedzy. 

Listę zagrożeń wynikających z implementacji omawianego standardu za-
myka możliwości fakultatywnego jego zastosowania. Popularyzowanie dobro-
wolnego stosowania MSSF nie jest bowiem pozbawione ryzyka. Równoległe 
funkcjonowanie dwóch systemów standardów w danym kraju może bowiem 
doprowadzić do zniekształcenia informacji odbieranych przez ich użytkowni-
ków oraz negatywnie wpływać na proces przygotowania i wykorzystania in-
formacji rachunkowej, powodując ryzyko odmiennego postrzegania tych sa-
mych kategorii ekonomicznych, na przykład zyskowności prowadzonej działal-
ności.  

Syntetyczne zestawienie przeprowadzonej identyfikacji mocnych i słabych 
stron MSSF dla MSJ oraz szans i zagrożeń wynikających z wprowadzenia 
MSSF zaprezentowano w tabeli 15. 

 
Tabela 1 

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej  
dla małych i średnich jednostek – analiza SWOT 

Oznaczenie MOCNE STRONY Oznaczenie SŁABE STRONY 
1 2 3 4 

Mo 1 
 
 
 
 
Mo 2 
 
 
Mo 3 
 
 
Mo 4 
 
 

– jest zbieżny z polskim 
prawem bilansowym  
w zakresie podstawowych 
koncepcji i założeń sta-
nowiących fundament ra-
chunkowości; 

– jest obligatoryjny w peł-
nym brzmieniu bez moż-
liwości stosowania go tyl-
ko w ograniczonym za-
kresie; 

– gwarantuje transparent-
ność i porównywalność 
sprawozdań finansowych 
na skalę międzynarodo-
wą; 

– daje możliwość dość łat-
wej adaptacji pełnych MSR 

Sł 1 
 
Sł 2 
 
 
Sł 3 
 
Sł 4 

– zbyt ogólnie określa do-
celową grupę adresatów 
standardu, 

– jest zbyt skomplikowany, 
a jego treść przez liczne 
odwołania do pełnych 
MSR nieczytelna; 

– jest niekompatybilny  
z rozwiązaniami w obsza-
rze prawa podatkowego; 

– wymusza konieczność po-
noszenia dodatkowych 
kosztów związanych z im-
plementacją nowych regu-
lacji 

                                                           
5  Por. P. Chand, Ch. Patel, L. Cummings, Relevant Standards for Small and Medium- 

-sized Enterprises (SME’s): The case for the South Pacific Region, Macquarie University Wor-
king Paper, Australia 2004, s. 31. 
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1 2 3 4 

Sz 1 
 
 
 
 
Sz 2 
 
 
 
Sz 3 
 
 
 
 
Sz 4 
 
 
 
Sz 5 
 
 
 

– możliwość przygotowania 
użytecznej informacji na 
wewnętrzne potrzeby za-
rządzania jednostką gos-
podarczą (bardziej efek-
tywne decyzje – mniejsze 
ryzyko błędu); 

– możliwość generowania 
bogatego zestawu infor-
macji spełniającego ocze-
kiwania użytkowników 
sprawozdań finansowych; 

– szerszy dostęp do zewnę-
trznych źródeł finansowa-
nia przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztu pozy-
skiwanego kapitału; 

– mniejsze ryzyko inwesto-
wania (w tym fuzji i prze-
jęć) – zestandaryzowany 
system rachunkowości re-
dukuje niepewność; 

– może stanowić element 
przewagi konkurencyjnej, 
a w konsekwencji ułatwić 
ekspansję na rynki zagra-
niczne 

Za 1 
 
 
 
 
Za 2 
 
 
Za 3 
 
 
Za 4 
 
Za 5 
 
 
Za 6 

– zróżnicowanie obecnych 
rozwiązań w zakresie ra-
chunkowości MSP oraz 
zróżnicowanie ich wielko-
ści budzą wątpliwości co 
do potrzeby opracowania 
standardu; 

– ryzyko, że nie sprosta on 
oczekiwaniom odbiorców 
informacji sprawozdaw-
czej ze względu na różno-
rodność ich potrzeb; 

– naciski na dalsze uprosz-
czenia w rachunkowości 
MSP, co może się przy-
czynić do ich rynkowej 
dyskryminacji; 

– jego objętość wykracza 
poza możliwości adapta-
cyjne mikroprzedsię-
biorstw; 

– niechęć służb finansowo- 
-księgowych do przyjęcia 
innego rozwiązania niż 
stosowane dotychczas; 

– równoległe funkcjonowa-
nie dwóch systemów stan-
dardów w danym kraju 
może doprowadzić do 
zniekształcenia informacji 
odbieranych przez ich 
użytkowników 

Objaśnienia: 
Mo 1... n – mocne strony analizowanego standardu,  
Sł 1... n – słabe strony analizowanego standardu,  
Sz 1... n – szanse (możliwości) wynikające z implementacji analizowanego standardu,  
Za 1... n – zagrożenia związane ze stosowaniem analizowanego standardu. 
Źródło: opracowanie własne. 

2. Macierz powiązań na podstawie analizy SWOT 

Po zidentyfikowaniu silnych i słabych strony oraz szans i zagrożeń wyni-
kających z zastosowania MSSF przez MSJ czas na ich analizę, czyli drugi etap 
analizy SWOT. Za pomocą macierzy wzajemnych powiązań zostanie ustalone, 
jak silne strony przekładają się na możliwości realizowania szans oraz jak słabe 
strony przekładają się na potencjalne zagrożenia.  
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Relacje między określonymi cechami Międzynarodowego Standardu Spra-
wozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek obrazują macierze 
wzajemnych powiązań (tabele 2 i 3).  

 
Tabela 2 

Macierz powiązań między mocnymi stronami i możliwościami  
Szanse/ 

mocne strony Sz 1 Sz 2 Sz 3 Sz 4 Sz 5 Razem 

Mo 1 1 1 0 0 0 2 
Mo 2 1 2 1 2 2 8 
Mo 3 2 2 2 2 2 10 
Mo 4 1 1 2 2 2 8 
Razem 5 6 5 6 6 28 

0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 3 
Macierz powiązań między słabymi stronami i zagrożeniami  

Zagrożenia/ 
słabe strony Za 1 Za 2 Za 3 Za 4 Za 5 Za 6 Razem 

Sł 1 1 2 1 2 0 0 6 
Sł 2 2 1 2 2 2 0 9 
Sł 3 2 2 1 1 2 1 9 
Sł 4 0 0 2 2 2 0 6 
Razem 5 5 6 7 6 1 30 

0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie najistotniejszych moc-

nych i słabych stron oraz szans i zagrożeń implementacji MSSF dla MSJ w Pol-
sce. Z macierzy wzajemnych zależności wynika, że do mocnych stron przyjęcia 
przez jednostki gospodarcze takiego rozwiązania należy zaliczyć fakt, że gwa-
rantuje on wysokiej jakości sprawozdania finansowe. Istnieje bowiem naturalna 
potrzeba porównywalności i wiarygodności informacji finansowych pozyski-
wanych na podstawie uniwersalnie wykorzystywanych norm rachunkowości. 
Tak sformułowana mocna strona silnie koresponduje z możliwością (szansą)  
generowania użytecznych informacji zgodnych z potrzebami różnych grup od-
biorców. Można bowiem zauważyć wzajemną więź między jakością informacji 
a dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania, między jakością informacji 
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a ryzykiem inwestowania w dane przedsiębiorstwo i wreszcie między jakością 
informacji a efektywnością podejmowanych decyzji.  

Analiza powiązań słabych stron i zagrożeń prowadzi natomiast do wnios-
ków, że słabych stron należy upatrywać przede wszystkim w dużym stopniu 
skomplikowania MSSF dla MSJ i w licznych odwołaniach do pełnych MSR 
przy jednoczesnym braku konkretnych wytycznych dotyczących integracji sys-
temu rachunkowości z ewidencją prawa podatkowego (konflikt między rachun-
kowością podatkową a finansową). Zagrożenia, które potęgują słabe strony 
analizowanego standardu, to przede wszystkim jego objętość, która wykracza 
poza możliwości adaptacyjne mikroprzedsiębiorstw, naciski różnych środowisk 
na dalsze jego uproszczenia, a także niechęć służb finansowo-księgowych do 
przyjęcia innego rozwiązania niż stosowane dotychczas. 

3. Sformułowanie wniosków 

Przeprowadzona identyfikacja mocnych i słabych stron oraz możliwości 
i zagrożeń wynikających z zastosowania MSSF przez MSJ prowadzi do nastę-
pujących wniosków: 
1. Omawiany standard jest atrakcyjny dla tych małych i średnich przedsię-

biorstw, które zamierzają działać poza lokalnym rynkiem.  
2. Objętość standardu wykracza poza możliwości adaptacyjne mikropodmio-

tów, a prace nad dalszym jego uproszczeniem uniemożliwią pozyskanie 
rzetelnej i wiarygodnej informacji. 

3. Standard mógłby być stosowany fakultatywnie, wiąże się to jednak z ryzy-
kiem defragmentacji rynku wewnętrznego. 

4. Wdrożenie analizowanego standardu może usprawnić sprawozdawczość 
finansową – potencjalne korzyści są zbyt małe w stosunku do ewentualnego 
ryzyka jego wdrożenia.  

Podsumowanie 

Międzynarodowa standaryzacja sprawozdawczości finansowej stawia 
przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania i możliwości. 
Należy jednak pamiętać, że każda zmiana niesie ze sobą szanse i zagrożenia.  

Przeprowadzone rozważania nie wyczerpują tematu dyskusji. Celem auto-
ra było jedynie wskazanie na złożoność i wielowymiarowość problematyki oraz 
jej istotności z punktu widzenia funkcjonowania mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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USING IFRS FOR SMES – OPPORTUNITIES  
AND THREATS FOR POLISH ENTERPRISES 

Summary 

In 1973 International Accounting Standards Committee IASC gave rise to the In-
ternational Financial Reporting Standard. At the beginning the standards were only used 
by large enterprises whose securities have been traded publicly in capital markets. The 
globalization process, however, caused the need to create separate standards for small 
and medium-sized enterprises. In 2009 International Accounting Standard Board  
(IASB) published the International Financial Reporting Standard for Small and Me-
dium-sized Entities as a result of long and complicated research.  

The study focuses on the strengths, weaknesses, opportunities and threats of IFRS 
for SMEs. To conclude about these characteristics the author used SWOT analysis.  

Translated by Hanna Czaja-Cieszyńska 
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NIERÓWNOWAGA FISKALNA W POLSCE A DZIAŁANIA RZĄDU  
W CELU STABILIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH  

I WZROSTU GOSPODARCZEGO 
 
 

Istota deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 

Stan finansów publicznych ma wpływ na poziom wzrostu gospodarczego, 
przy czym chodzi o warunki wzrostu w długim okresie. Istotną rolę odgrywają 
wydatki publiczne przeznaczane na sprawne funkcjonowanie instytucji rządo-
wych i samorządowych (w tym wydatki na administrację publiczną i wymiar 
sprawiedliwości), inwestycje publiczne, usługi publiczne, pomoc społeczną, 
edukację, badania i rozwój. Ważne są też działania w kierunku obniżania obcią-
żeń fiskalnych, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, jak również 
redukcji deficytu budżetowego1. 

Na poziom dochodów i wydatków publicznych, a w efekcie na poziom de-
ficytu lub nadwyżki sektora instytucji rządowych i samorządowych (zwanego 
dalej sektorem) wpływ mają czynniki koniunkturalne i strukturalne. Stąd też 
przy ustalaniu wyniku sektora wyróżnia się dwa zjawiska – saldo cykliczne 
i saldo strukturalne. Saldo cykliczne obrazuje wpływ cyklu koniunkturalnego na 
finanse publiczne (głównie na dochody i wydatki budżetowe) i jest niezależne 
od bieżącej polityki fiskalnej. Jest ono następstwem ożywienia lub recesji. 

                                                           
1  A. Afonso, W. Ebert, L. Schuknecht, A. Thöne, Quality of public finances and growth, 

„Working Paper” 2005, No. 43N, ECB, Frankfurt, s. 8–15. 

NR 593 2010 
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W sytuacji, gdy poziom produkcji kształtuje się na poziomie wyższym od po-
tencjalnego, występuje nadwyżka cykliczna, a w przeciwnej sytuacji pojawia 
się deficyt cykliczny. Wahania cyklu koniunkturalnego szczególnie silny wpływ 
wywierają na dochody publiczne przez automatyczne stabilizatory koniunktury, 
takie jak podatki bezpośrednie (podatek dochodowy od osób fizycznych, poda-
tek dochodowy od osób prawnych) i podatki pośrednie (podatek od towarów 
i usług, podatek akcyzowy). Do wydatków publicznych wrażliwych na cykl 
koniunkturalny należą wydatki związane z finansowaniem bezrobocia w okresie 
osłabienia koniunktury. Istnienie deficytu cyklicznego nie wymaga podejmo-
wania działań w ramach aktywnej polityki fiskalnej, gdyż deficyt ten pojawia 
się w okresie recesji i w średnim okresie winien być skompensowany przez 
nadwyżki cykliczne, będące rezultatem ożywienia gospodarczego. Saldo struk-
turalne (skorygowane o wpływ wahań cyklicznych) oblicza się przez zmniej-
szenie salda rzeczywistego o salo cykliczne. Saldo to stanowi odpowiedź na 
przyczynę chronicznych deficytów budżetowych, występujących nawet w sy-
tuacji dobrej koniunktury gospodarczej. A zatem, deficyt strukturalny jest wiel-
kością hipotetyczną, informującą o tym, jaki byłby deficyt, gdyby gospodarka 
funkcjonowała, w pełni wykorzystując zdolności wytwórcze (potencjał produk-
cyjny). Saldo strukturalne jest więc konsekwencją działań państwa w ramach 
aktywnej polityki fiskalnej. Utrzymywanie się deficytu strukturalnego na wyso-
kim poziomie w długim okresie prowadzić może do kryzysu finansów publicz-
nych. Zagrożenie to płynie przede wszystkim ze strony długu publicznego, któ-
ry dodatkowo powiększa się w okresie recesji gospodarczej na skutek zwięk-
szonych wydatków publicznych. Za wysoki poziom deficytu strukturalnego 
uważa się taki, którego wielkość dorównuje długookresowej stopie wzrostu 
gospodarczego danego kraju, a nawet ją przekracza2. 

Deficyt strukturalny różni się od deficytu cyklicznego i jest zjawiskiem 
trwalszym, stąd też do jego przezwyciężenia wymagane są zmiany systemowe, 
polegające na zaostrzeniu polityki fiskalnej przez zwiększenie obciążeń fiskal-
nych i poprawę efektywności systemu podatkowego bądź też na ograniczeniu 
poziomu i poprawie struktury wydatków publicznych przez wzrost wydatków 
na inwestycje publiczne i rozwój. Postulowane jest oddziaływanie na stronę 
wydatkową, a nie zwiększanie obciążeń fiskalnych, gdyż konsolidacja finansów 
publicznych oparta na redukcji wydatków publicznych jest bardziej korzystna 

                                                           
2  A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009, s. 53–57. 
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z uwagi na efekty makroekonomiczne niż konsolidacja oparta na redukcji do-
chodów publicznych3. Warto przy tym zauważyć, że w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej dostosowania fiskalne mają miejsce zazwyczaj wówczas, 
gdy nierównowaga finansów publicznych sięgnie takich rozmiarów, że rząd nie 
może kontynuować ekspansywnej polityki fiskalnej4. Problemem jest obniżenie 
tempa wzrostu wydatków publicznych, przede wszystkim transferowych i fi-
nansujących konsumpcję publiczną, w okresie recesji. Wysoki poziom wydat-
ków publicznych powoduje konieczność zaciągania pożyczek i kredytów. Ros-
nący deficyt sektora, w tym głównie deficyt budżetu państwa, wpływa więc na 
rosnący poziom długu publicznego, przede wszystkim szczebla centralnego. 
Restrykcyjna polityka fiskalna daje możliwość obniżenia deficytu budżetowe-
go, długu publicznego i kosztów jego obsługi, a tym samym zwiększa się do-
stępność kredytów dla sektora prywatnego na rynkach finansowych5. 

Nadzór nad polityką fiskalną państw członkowskich UE oraz ich koordy-
nacja jest wymogiem wpisanym w traktat powołujący Wspólnotę Europejską, 
który nakłada na rządy państw członkowskich UE obowiązek unikania nad-
miernego deficytu sektora. W pakcie stabilności i wzrostu zawarto regulacje 
mające na celu usprawnienie działań w odniesieniu do procedury nadmiernego 
deficytu. Obowiązek nadzorowania poziomu deficytu i długu sektora w krajach 
unijnych spoczywa na Komisji Europejskiej, która może zaproponować okreś-
lone rozwiązania, ostateczną decyzję podejmuje jednak rada ministrów finan-
sów 27 krajów UE – ECOFIN. Komisja bierze pod uwagę, czy relacja między 
planowanym i rzeczywistym deficytem budżetowym a PKB przekracza wartość 
referencyjną (3% PKB). Jeśli tak, to czy relacja ta zmniejszyła się istotnie  
i osiągnęła poziom bliski wartości referencyjnej, czy też przekroczenie wartości 
referencyjnej ma jedynie charakter wyjątkowy i przejściowy, a relacja jest bli-
ska wartości referencyjnej6. 

                                                           
3  A. Afonso, Ch. Nickel, P. Rother, Fiscal consolidations in the Central and Eastern Euro-

pean Countries, „Working Paper” 2004, No. 473, ECB, Frankfurt, s. 5. 
4  A. Rzońca, The quality of fiscal adjustments in transition economies, „Bank i Kredyt” 

2007, nr 7, s. 26. 
5  M. Tujula, G. Wolswijk, What determines fiscal balances? An empirical investigation 

in determinants of changes in OECD budget balances, „Working Paper” 2004, No. 422, ECB, 
Frankfurt, s. 6. 

6  B. Annicchiarico, N. Giammarioli, Fiscal rules and sustainability of public finances  
in an endogenous growth model, „Working Paper” 2004, No. 381, ECB, Frankfurt, s. 5. 



Maria Jastrzębska 128 

W latach 2004–2008 Polska jedynie w 2007 roku odnotowała w sektorze 
poziom deficytu poniżej 3% PKB. Deficyt sektora w 2008 roku wyniósł już 
3,9% PKB, a w 2010 roku przewiduje się, że wzrośnie do 7,3% PKB. Dlatego 
ECOFIN, na wniosek Komisji Europejskiej, przyjął w czerwcu 2009 rekomen-
dację dla Polski w sprawie terminu likwidacji nadmiernego deficytu, dając czas 
do 2012 roku na jego zmniejszenie do 3% PKB. Zgodnie z zaleceniami rady 
deficyt sektora w Polsce w latach 2010–2012 powinien zmniejszać się średnio 
w roku o 1,25–1,5% PKB. Ponadto zalecono wdrożenie planu inwestycji pub-
licznych, które mają ograniczyć recesję i zapewnić utrzymanie długotermino-
wego wzrostu. Komisja wskazała, że polski rząd powinien ograniczyć bieżące 
wydatki szczególnie na cele socjalne oraz wprowadzić limit wzrostu wydatków 
bieżących budżetu państwa nieprzekraczalny w trakcie roku budżetowego. Za-
lecono też poprawę kontroli wykonania budżetu – polski rząd był zaskoczony 
poziomem deficytu sektora w 2008 roku. Według ujęcia kasowego deficyt wy-
niósł 1,8% PKB, a według ujęcia memoriałowego 3,9% PKB7. 

2. Czynniki deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 

Na poziom deficytu sektora w Polsce oddziałują przede wszystkim czyn-
niki strukturalne, które można analizować w podziale na ekonomiczne – zwią-
zane ze sferą realną, oraz prawne, polityczne, administracyjne – związane 
z funkcjonującym systemem8. 

Na wielkość czynników ekonomicznych mają wpływ takie zjawiska, jak 
struktura demograficzna, bezrobocie strukturalne, poziom i struktura PKB, 
struktura własnościowa gospodarki, konkurencyjność gospodarki, nierównowa-
ga zewnętrzna i przekształcenia własnościowe. 

Ujemny przyrost naturalny i zjawisko starzenia się społeczeństwa wpływa-
ją na pogorszenie się sytuacji finansów publicznych w Polsce zarówno po stro-
nie dochodowej (spadek poziomu wpływów z tytułu obciążeń fiskalnych  
i quasi-fiskalnych), jak i wydatkowej (wzrost wydatków socjalnych, na przy-
kład związanych z dofinansowaniem systemu ubezpieczeń społecznych pra-
cowników, rolników). 

Polskę charakteryzuje najniższy w UE wskaźnik zatrudnienia, mierzony 
udziałem pracujących w liczbie ludności powyżej 15. roku życia. Wymusza to 

                                                           
7  www.bankier.pl; www.gospodarka.pl; www.gazetaprawna.pl, 22 i 24.06.2009. 
8  A. Moździerz, op.cit., s. 157–240. 
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wzrost wydatków publicznych na różnego rodzaju formy walki z bezrobociem, 
jak również wzrost wydatków socjalnych, służących podtrzymaniu popytu. 

Wzrost PKB jest zdeterminowany wzrostem wartości dodanej, a najwyż-
szy udział w tworzeniu tej wartości ma sektor usług rynkowych (jego rosnący 
poziom wpływa na zmniejszenie poziomu deficytu strukturalnego), przy czym 
stosunkowo wysoki, chociaż stale zmniejszający się, jest udział rolnictwa 
i przemysłu ciężkiego. Z reguły łatwiej utrzymać dyscyplinę finansów publicz-
nych w krajach, w których poziom PKB per capita jest wysoki (w Polsce wy-
nosi on około 50% przeciętnego poziomu dla krajów UE). 

Zasadnicza część przekształceń własnościowych w Polsce już się dokona-
ła, a wraz z rosnącym tempem ich realizacji malało obciążenie finansów pub-
licznych funkcjonowaniem nierentownych przedsiębiorstw państwowych.  
W efekcie, w polskiej gospodarce dominuje sektor prywatny, co wpływa na 
zmniejszenie poziomu deficytu strukturalnego. 

Konkurencyjność gospodarki polskiej jest raczej niska. Nie jest to dobra 
sytuacja, zwłaszcza że ma ona wpływ na wytwarzanie i podział PKB, stosunki 
wymienne z zagranicą, saldo handlu zagranicznego, pozycję kapitałową gospo-
darki, wielkość zadłużenia zagranicznego, przy czym wielkości te pozostają 
w istotnym związku ze stanem finansów publicznych. Jednym z podstawowych 
kryteriów oceny konkurencyjności kraju jest wielkość nakładów ponoszonych 
na badania i rozwój, które w Polsce są bardzo niskie. Niski jest też poziom za-
trudnienia w przemyśle wysokiej i średniej technologii, czego konsekwencją 
jest struktura polskiego eksportu. Osłabieniu pozycji konkurencyjnej Polski 
sprzyja też zła ocena w zakresie: podatności na korupcję, warunków funkcjo-
nowania małych i średnich przedsiębiorstw, systemu licencjonowania działal-
ności i warunków rozpoczynania działalności gospodarczej. 

Deficyt w handlu zagranicznym w Polsce również jest spowodowany 
czynnikami strukturalnymi. W strukturze polskiego eksportu dominują surowce 
oraz towary nisko zaawansowane technicznie; rynki tych produktów są łatwo 
dostępne dla konkurencji i podatne na zmiany koniunkturalne. Do tego wzrasta 
importochłonność polskiej gospodarki. Wyższy popyt na towary importowane 
niż na wyroby krajowe sprawia, że polskie przedsiębiorstwa osiągają niższe 
przychody, co z kolei ma wpływ na spadek poziomu dochodów publicznych. 
Oczywiście członkostwo Polski w UE zwiększyło atrakcyjność naszego kraju, 
czego efektem był większy napływ inwestycji bezpośrednich. W sytuacji glo-
balnego kryzysu zmniejszenie jednak popytu na towary eksportowane z Polski, 
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jak również spadek poziomu inwestycji bezpośrednich, niekorzystnie wpłynęły 
na stan finansów publicznych na skutek zmniejszenia dochodów publicznych. 

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych z jednej strony stanowi 
źródło wpływów budżetowych, przede wszystkim w formie przychodów budże-
tu (wpływy z prywatyzacji) czy też dochodów budżetu (z tytułu dywidend, 
sprzedaży akcji). Procesy te wymagają jednak podejmowania przez państwo 
(szczeble centralny i samorządu terytorialnego) działań absorbujących środki 
publiczne, na przykład wydatki na świadczenia przedemerytalne, koszty prze-
kwalifikowania pracowników. 

Czynniki prawne, polityczne i administracyjne związane są z istniejącym 
systemem: dochodów publicznych, wydatków publicznych, planowania budże-
towego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. 

Częste zmiany w systemie dochodów publicznych, w tym przede wszyst-
kim w systemie podatkowym, nie są korzystne, zostały jednak wymuszone pro-
cesem transformacji gospodarki, jak również wejściem Polski w struktury UE. 
Nadal głównym gestorem środków publicznych w Polsce jest szczebel central-
ny. Wciąż obowiązują regulacje prawne, w których możliwe jest wydawanie 
decyzji uznaniowo, co narusza zasady powszechności i równości (przyznawanie 
ulg podatkowych). Poważnym problemem jest niska efektywność ściągania 
należności podatkowych i niepodatkowych. 

Podstawowym rodzajem wydatków publicznych są wydatki na pieniężne 
świadczenia społeczne, takie jak wydatki na emerytury, renty, zasiłki rodzinne, 
dla bezrobotnych, stypendia, dopłaty do leków, wynagrodzeń pracowników 
sfery budżetowej, obsługę długu publicznego. Deficyt sektora jest w znacznej 
mierze rezultatem wadliwej struktury wydatków budżetu państwa, w której 
dominują wydatki prawnie zdeterminowane, na przykład wydatki socjalne. 
Ogranicza to środki, które można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne, 
badania i rozwój, poprawę jakości działania służb publicznych, prowadzenie 
aktywnej polityki rynku pracy. 

System planowania budżetowego oparty jest na budżecie tradycyjnym 
(dochody i wydatki budżetowe ujmowane są w odpowiednich podziałkach kla-
syfikacji budżetowej). Wymusza on przetargowo-uznaniowy model planowa-
nia, cechuje się małą precyzją, skłania do bierności dysponentów budżetowych, 
jest mało komunikatywny i nie daje odpowiedzi na pytanie o poziom efektyw-
ności wydatkowania środków publicznych. 
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System rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oparty jest na uję-
ciu kasowym. Operacje dochodowo-wydatkowe rejestrowane są w momencie 
kasowego przepływu środków pieniężnych, co pozwala na ustalenie salda bud-
żetu na dany dzień. Umożliwia to monitorowanie na bieżąco środków pienięż-
nych oraz porównywanie wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków 
z wielkościami założonymi w ustawie budżetowej. Ujęcie to nie zachowuje 
jednak zasady współmierności ujmowania przychodów i kosztów. Ponadto in-
formacja o aktywach i pasywach jest ograniczona i nie zapewnia usystematy-
zowanej informacji na temat stanu posiadania. Opisane ujęcie umożliwia mani-
pulowanie saldem budżetu, na przykład w celu zmniejszenia deficytu budżeto-
wego. 

Niska jakość prawa finansów publicznych wynika z częstych zmian regu-
lacji, także w ciągu roku budżetowego, opóźnień w wydawaniu aktów wyko-
nawczych, braku jednolitej interpretacji przepisów prawnych (na przykład po-
datkowych). 

W Polsce sektor publiczny jest znaczny, jest także wiele zadań publicz-
nych. Do tego finanse publiczne są scentralizowane. Sektor finansów publicz-
nych nie jest dostosowany do gospodarki rynkowej, gdyż wciąż funkcjonują 
w jego ramach formy organizacyjnoprawne typowe dla ustroju socjalistyczne-
go, które działają nieefektywnie.  

Od początku okresu transformacji w Polsce wybory skłaniały polityków do 
zwiększania wydatków publicznych i zmniejszania podatków w celu zwiększe-
nia szans na reelekcję. Rządzące partie lewicowe były bardziej do tego chętne 
niż partie prawicowe. Z kolei, gdy rządy sprawowała jedna partia, większe były 
szanse na zmniejszenie wydatków niż w wypadku rządów koalicyjnych. Zróż-
nicowana była rola ministra finansów, który rzadko mógł podejmować decyzje 
samodzielnie, częściej były one wynikiem kompromisu z pozostałymi minis-
trami. Duża liczba partii w parlamencie wymuszała powołanie rządu koalicyj-
nego, a to prowadziło do wzrostu deficytu budżetowego. 

3. Działania rządu w celu stabilności finansów publicznych i wzrostu  
gospodarczego 

Działania rządu określone w Planie stabilności i rozwoju – wzmocnienie 
gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego (tak zwany pakiet 
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antykryzysowy) dotyczą zapewnienia stabilności finansów publicznych, stabil-
ności systemu finansowego i wzrostu gospodarczego9. 

Działania na rzecz zapewnienia stabilności finansów publicznych polegają 
przede wszystkim na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa w pozycjach 
rezerw. Pozwala to rządowi na elastyczne przesuwanie środków budżetowych 
z jednych zadań na drugie. Dokonywane są również cięcia wydatków na funk-
cjonowanie administracji publicznej. Rząd przygotowuje projekt ustawy o ra-
cjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, państwo-
wych funduszach celowych i agencjach rządowych. Projekt ten przewiduje re-
dukcję zatrudnienia o 10% do 30 czerwca 2010 roku, co ma się przyczynić do 
zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Zaostrzono 
również dyscyplinę budżetową przez stosowanie limitów wydatków roku bud-
żetowego, tak aby utrzymać zakładany poziom deficytu budżetowego.  

W celu zwiększenia dochodów budżetu państwa podwyższono stawki po-
datku akcyzowego na alkohol, samochody osobowe o pojemności silnika po-
wyżej 2000 cm³. Ponadto dokonano zmian w programie prywatyzacji na lata 
2008–2011, powiększając listę spółek do prywatyzacji z 740 do 802. Pozwoli to 
na zwiększenie wpływów budżetu państwa z prywatyzacji w latach 2009–2010 
przez sprzedaż akcji Skarbu Państwa w znaczących gospodarczo spółkach 
(zwłaszcza, że rząd nie planuje podwyżki podatków w latach 2011–2010). 
Skarb Państwa zachowa jednak pełną kontrolę i władztwo korporacyjne w klu-
czowych podmiotach sektora energetyki, chemii i przemysłu naftowego. 

Działania na rzecz stabilności systemu finansowego dotyczą gwarantowa-
nia depozytów bankowych i wsparcia osób, które ze względu na utratę pracy nie 
są w stanie obsługiwać kredytów zaciągniętych na zakup własnego mieszkania. 
Państwo wesprze także instytucje rynku finansowego (szczególnie banki), które 
utraciły płynność finansową. Podwyższono między innymi kwotę gwarantowa-
nia depozytów bankowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równo-
wartości 50 tys. euro. Fundusz ten może też zaciągać pożyczki od Skarbu Pań-
stwa. Wprowadzono również dopłaty dla osób, które zaciągnęły kredyt na za-
kup własnego mieszkania i ze względu na utratę pracy (po 1 lipca 2008 roku) 
nie są w stanie go spłacać. Dopłata do kredytu wynosi do 1200 zł miesięcznie 
i może być wypłacana przez rok. Zwrot tego wsparcia ma nastąpić po upływie 
dwóch lat od ostatniej wpłaconej raty pomocy i będzie rozłożony na osiem lat 

                                                           
9  www.kprm.pl, 20, 28, 30.07. oraz 5, 11, 14 i 24.08.2009. 
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(przy czym pomoc nie jest oprocentowana). W przypadku trudnej sytuacji mate-
rialnej osób korzystających z dopłat starosta może na ich wniosek odroczyć 
termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości/części spłatę zobowiąza-
nia. 

Instytucje rynku finansowego (głównie banki) mające problemy z płynno-
ścią finansową mogą korzystać z gwarancji Skarbu Państwa spłaty kredytu refi-
nansowego zaciągniętego w NBP w celu zapobieżenia utracie płynności finan-
sowej. Skarb Państwa ma też możliwość gwarantowania spłaty poszczególnych 
kredytów płynnościowych na rynku międzybankowym. W tym celu podwyż-
szono limit poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w ustawie budżetowej na 
2009 rok. Przewidziane jest też udzielanie gwarancji pod zamówienia (na przy-
kład dla przemysłu motoryzacyjnego) oraz gwarancji na projekty infrastruktu-
ralne realizowane w ramach pomocy finansowej z UE, realizowane w ramach 
PPP, eksportowe (pozwalające utrzymać wysoką skalę eksportu na zasadach 
zgodnych z regułami UE). Przewiduje się też inne formy wsparcia instytucji 
rynku finansowego, takie jak pożyczki lub sprzedaż skarbowych papierów war-
tościowych, rekapitalizowanie instytucji finansowych w zamian za obejmowane 
przez Skarb Państwa akcje i udziały w spółkach uzyskujących pomoc. 

Działania na rzecz wzrostu gospodarczego dotyczą przede wszystkim 
zwiększenia popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. W tym celu dokonano 
obniżki obciążeń podatkowych przede wszystkim przez wprowadzenie dwu-
stopniowej – zamiast obowiązującej od 1992 roku – trzystopniowej skali podat-
ku PIT oraz ulgi na wychowanie dzieci. Obniżono także składki na ubezpiecze-
nia rentowe. Ponadto rząd skorzystał ze swoich uprawnień regulatora cen ener-
gii, nie dopuszczając do nadmiernego ich wzrostu i tym samym ograniczając 
ich oddziaływanie na wzrost wskaźników inflacji. 

W celu zwiększenia popytu inwestycyjnego zmieniono regulacje prawne 
w zakresie: systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsię-
biorstw, prawa pracy, ulgi inwestycyjnej, zaliczania do kosztów podatkowych 
wydatków na prace badawcze. Dokonane mają też być zmiany polskiego prawa 
w obszarach: środowiska, konkurencji, zamówień publicznych i dostosowania 
go do dyrektyw UE, aby tym samym znieść bariery w realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków UE, a także bariery dotyczące inwestycji 
w infrastrukturę teleinformacyjną i w odnawialne źródła energii.  

Połączenie kapitałów poręczeniowych – Funduszu Poręczeń Unijnych, 
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Krajowej Grupy Poręczeniowej 
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– co pozwoliło na wzrost średniej wartości poręczenia do 50% kredytu – po-
zwala na bezpieczne udzielanie kredytów przedsiębiorstwom. Został także pod-
niesiony kapitał Banku Gospodarstwa Krajowego jako organizatora, reporęczy-
ciela i aktywnego uczestnika systemu poręczeń oraz podmiotu wspierającego 
proces obsługi poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Bank ten 
będzie mógł udzielać poręczeń do 80% wysokości zobowiązania kredytowego. 
Wysokość pomocy została ustalona w przedziale od 100 tys. do 10 mln euro; 
wysokość prowizja dla banku będzie wynosiła od 2,0 do 2,5%. Bank będzie też 
udzielał kredytów zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług, co jest 
elementem wspierania eksportu. Znowelizowano również regulacje prawne 
dotyczące poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, stwarzając podstawę do budowy lokalnych i regionalnych fun-
duszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym jednostek samorządu teryto-
rialnego z zaangażowaniem środków UE. 

Zmianie uległy regulacje prawne dotyczące pracodawców i pracowników. 
Wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy – pracodawcy 
mogą wprowadzać indywidualny rozkład czasu pracy, mając możliwość ustala-
nia różnych godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz zatrudniania  
pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony maksymalnie do 
24 miesięcy. Zniesiono również podatki od zapomóg, podniesiono poziom pła-
cy minimalnej. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finanso-
wej, mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzenia pracowników podczas tak zwa-
nego przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy. Otrzymają 
również dofinansowanie na opłacenie składek pracowników na ubezpieczenia 
społeczne w części płatnej przez pracodawcę. Mają też możliwość renegocjacji 
warunków spłaty należności wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych powstałych przed 30 czerwca 2008 roku oraz dofinansowania 
kosztów szkolenia (maksymalnie przez 6 miesięcy) lub kosztów studiów pody-
plomowych pracowników (maksymalnie przez 12 miesięcy) pod warunkiem 
utworzenia funduszu szkoleniowego. Pomoc finansowa państwa będzie przy-
sługiwała przedsiębiorcom, którzy terminowo regulują zobowiązania fiskalne, 
jeśli ich obroty spadły o co najmniej 25% w ciągu trzech miesięcy po 1 lipca 
2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem od 1 lipca 2007 do  
30 czerwca 2008 roku. 

W wyniku zmian w ustawach dotyczących podatków dochodowych pod-
wyższono kwotę ulgi inwestycyjnej z 50 tys. do 100 tys. euro dla nowo zakła-
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danych firm. Umożliwiono zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na 
prace badawcze, dając podatnikom możliwość wyboru między bieżącym rozli-
czeniem wydatków badawczo-rozwojowych jako kosztów uzyskania przychodu 
lub jako wartości niematerialnej i prawnej, podlegającej rozliczeniu w formie 
odpisów amortyzacyjnych. 

Podsumowanie 

W okresie dobrej koniunktury w Polsce tylko w niewielkim stopniu prze-
prowadzono konsolidację finansów publicznych przez przeprowadzenie reform 
po stronie wydatków publicznych (udało się to głównie w dziedzinie opieki 
społecznej). Wysoki wzrost gospodarczy w latach 2004–2008 oraz średni po-
ziom deficytu sektora w tym samym czasie pokazują, że nie miała miejsca ade-
kwatna konsolidacja finansów publicznych w latach dobrej koniunktury. A za-
tem konieczne jest nie tylko zidentyfikowanie czynników deficytu sektora i po-
stulowanie działań, które muszą być podjęte, lecz determinacja władz publicz-
nych w przeprowadzeniu reformy finansów publicznych ukierunkowanej na 
zmniejszenie wydatków i tym samym deficytu sektora. Możliwość jej realizacji 
narażona jest jednak na różnego rodzaju ryzyko. Jednym jest ryzyko makro-
ekonomiczne i niekorzystnie oddziałujący światowy kryzys finansowy, prowa-
dzący do osłabienia obrotów handlu zagranicznego, spadku bezpośrednich in-
westycji zagranicznych, wzrostu bezrobocia i ograniczonej dostępności finan-
sowania zewnętrznego, przy rosnących jego kosztach. Ważne jest też ryzyko 
polityczne, a konkretnie zmiany władz publicznych i związane z tym sposoby 
i tempo reformy finansów publicznych. Do tego przewidywać należy wzrost 
potencjalnych obciążeń Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-
rancji. Jednak trudno ocenić skutki wprowadzenia w życie regulacji prawnych 
związanych ze wskazanymi działaniami rządu w ramach tak zwanego planu 
antykryzysowego, gdyż określono jedynie środki publiczne, które mogą zostać 
przeznaczone na wymienione działania. Rzeczywisty poziom wydatków pub-
licznych na te zadania będzie jednak zależał od potrzeb uprawnionych podmio-
tów (przedsiębiorców i osób fizycznych) do wsparcia w zakresie pomocy pub-
licznej. Trudno również dokładnie określić sytuację gospodarczą Polski, cho-
ciaż obecnie okazuje się lepsza, niż przewidywano. 
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FISCAL INSTABILITY IN POLAND AND GOVERNMENT’S ACTIVITY  
IN ORDER TO STABILIZE PUBLIC FINANCE  

AND KEEP ECONOMIC GROWTH 

Summary 

The amount and structure of general government deficit and public debt have 
significant impact on economy, particularly in case of countries – members of the Euro-
pean Union. The amount of budgetary deficit has an influence on public debt because it 
is financed by public borrowings. The high and constant budgetary deficit constraints 
the implementation of fiscal policy as the instrument of stabilizing economy. The gene-
ral government deficit is mostly caused by structural factors, which can be divided into 
two groups – economic and system factors. In order to eliminate and reduce structural 
deficit, some serious government’s activities leading to: reduction of social expenditures 
(especially on social securities), more effective health care and public administration 
action, increase of innovations, better conditions of economic activity, faster processes 
of privatization and better management of the treasury properties, should be taken. The 
aforementioned activities mostly are included in so called Anticrisis Plan worked out by 
the government in order to stabilize public finance and financial system as well to keep 
conditions for economic growth in Poland. 

Translated by Maria Jastrzębska 
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Wprowadzenie 

Powołanie do życia w roku 1990 samorządu gminnego, a następnie – 
osiem lat później – w roku 1998 samorządu powiatowego i wojewódzkiego 
stworzyło nową jakościowo sytuację w procesie rozwoju społeczno-gos-
podarczego kraju, a zwłaszcza w procesie gospodarowania jego przestrzenią 
i wyznaczania oraz dążenia do celów rozwojowych. Celem nadrzędnym utwo-
rzenia samorządów jest kreowanie warunków do rozwoju lokalnych społeczno-
ści, co oznacza zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb wszystkich 
uczestników wspólnoty. Samorząd terytorialny został wyposażony w osobo-
wość prawną i samodzielność finansową, co pozwala na dążenie do osiągnięcia 
ustalonych celów. Osobowość prawna oznacza bowiem, że samorząd terytorial-
ny stał się podmiotem praw i obowiązków, posiadającym samodzielność decy-
zyjną, i w pełni ponosi odpowiedzialność za własne działania. Istotnym atrybu-
tem samodzielności jest dysponowanie własnym majątkiem i względnie stałymi 
źródłami finansowania realizowanych zadań. Jedną z głównych zasad finanso-
wania społeczności lokalnych jest prawo do posiadania własnych, wystarczają-
cych zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach 
wykonywania nałożonych na nie zadań o charakterze publicznym oraz w celach 
rozwojowych.  

NR 593 2010 
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że jedynie kompleksowe dzia-
łanie, obejmujące długofalowe decyzje, podejmowane w ramach lokalnej poli-
tyki społeczno-gospodarczej, przy wykorzystaniu zobiektywizowanych metod 
analizy i oceny istniejącego potencjału oraz kształtowania się podstawowych 
czynników i uwarunkowań rozwoju, pozwala na skuteczne zarządzanie – bieżą-
ce i strategiczne – lokalną gospodarką.  

1. Uwarunkowania rozwoju 

Samorząd terytorialny jest wspólnotą obejmującą swym zasięgiem spo-
łeczność zamieszkującą dany obszar. Zajmując określony obszar, stanowi pod-
miotową wspólnotę lokalną, której odrębność wyraża się prawem do wybierania 
własnych władz samorządowych, zarządzających w imieniu wspólnoty mająt-
kiem i zasobami. Tworzy to podstawy wspólnych interesów, koncepcji i planów 
wykorzystania zasobów, co przekłada się na możliwości rozwoju. 

Szanse wiążą się również z prowadzeniem na szczeblu samorządu własnej 
polityki społeczno-gospodarczej i rozwojowej oraz realizacji strategii rozwoju, 
która uwzględnia zróżnicowanie przestrzenne danego obszaru. Do tego samo-
rząd może wykorzystywać własne zasoby oraz zewnętrzne źródła finansowania. 
Zagrożenia wynikają natomiast z niedostatecznych możliwości finansowych 
oraz niewłaściwych i niestabilnych rozwiązań systemowych w zakresie finan-
sowania zadań samorządu terytorialnego, braku wypracowanych i sprawdzo-
nych procedur, metod i wykwalifikowanej kadry, umiejącej tworzyć i realizo-
wać strategię rozwoju. Te elementy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pro-
wadzenie skutecznej i długofalowej polityki rozwoju, opartej między innymi na 
szansach stwarzanych przez wspólnotę terytorialną. 

Dodatkowym czynnikiem warunkującym rozwój jest zróżnicowanie przes-
trzenne. Szacuje się, że różnice w zasobności poszczególnych obszarów, liczone 
jako PKB przypadający na jednego mieszkańca, kształtują się dla województw 
jak 1 : 3, dla powiatów jak 1 : 7, natomiast dla gmin jak 1 : 14. Poziom i dys-
proporcje rozwoju poszczególnych obszarów w Polsce są znacznie większe 
aniżeli te, które występują w Unii Europejskiej. Pod względem jednak zróżni-
cowania potencjału ekonomicznego regiony w Polsce nie odbiegają od regio-
nów większości państw członkowskich UE. Zasadniczym więc problemem jest 
nie tyle zróżnicowanie, ile niski potencjał ekonomiczny polskich regionów. 
Nawet najlepszy z nich nie osiągnął w 2000 roku poziomu 60% średniego 
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wskaźnika PKB na mieszkańca Unii Europejskiej. Najsłabsze polskie regiony 
są klasyfikowane w ostatniej dwudziestce regionów europejskich1. 

Sam rynek, w przypadku znacznego zróżnicowania regionalnego i lokal-
nego, nie wyeliminuje tych wspomnianych różnic, istnieje nawet obawa, że 
może je pogłębić i utrwalić. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają 
polityka regionalna i lokalna stanowiące istotny element interwencyjnej działal-
ności organów publicznych, w tym samorządów terytorialnych różnych szcze-
bli. Są one wyrazem nie tylko solidaryzmu społecznego, wyrażającego się po-
dejmowaniem szeroko zakrojonych działań na rzecz zmniejszania nadmiernych 
zróżnicowań przestrzennych, przyśpieszenia rozwoju obszarów opóźnionych 
i poprawy warunków życia ludzi tam zamieszkujących, ale również – przez 
wykorzystanie instrumentów polityki ekonomicznej na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym – aktywizacji obszarów zacofanych i restrukturyzacji obszarów prze-
mysłowych.  

Rozwój powinien być zjawiskiem trwałym i zrównoważonym. Idea ta po-
wstała na gruncie międzynarodowym. Na konferencji ONZ w Rio Janeiro 
w 1992 roku uchwalono Agendę 21 – globalny program działań. Zasadą, która 
została wpisana w ten dokument, jest „taki rozwój, który zapewni sprawiedliwe 
zaspokojenie potrzeb współczesnych społeczeństw bez naruszenia możliwości 
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”2. Tak rozumiany rozwój winien się 
opierać na stałej poprawie jakości życia lokalnych społeczeństw wspartej zrów-
noważonymi czynnikami o charakterze społecznym, gospodarczym i ekolo-
gicznym oraz na konieczności podejmowania decyzji efektywnych gospodar-
czo, społecznie akceptowanych i przyjaznych środowisku naturalnemu. Rozwój 
gminy, powiatu czy województwa powinien odbywać się w taki sposób, aby nie 
naruszał żadnego z tych obszarów3. Należy podkreślić, że rozwój lokalny wyni-
ka z ciągłych zmian otoczenia, które kształtują potrzeby społeczności lokal-
nych. Jest on też wynikiem troski o lokalny rozwój gospodarczy. Jest to pod-
stawa pożądanych zmian we wszystkich aspektach życia społeczeństwa. Roz-
wój gospodarczy tworzy miejsca pracy, stoi u podstawy kreowania dochodów 
przedsiębiorców, sektora publicznego i wzrostu zasobności społeczeństwa. Bez 

                                                           
1  Zob. Commission Communication, First progress report on economic and social cohe-

sion, Brussels, 30.01.2002 r. 
2  Standardy urbanistyczne, IGPiK, Warszawa 1998.  
3  B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska, Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin 

pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań 2000, s. 66. 
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wzrostu zasobności trudno jest kreować rozwój lokalny. Rozwój w sferze gos-
podarczej tworzy podstawy do inicjowania, pobudzania i trwania procesów 
rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego4. 

2. System programowania i planowania lokalnego 

Warunkiem harmonijnego funkcjonowania i rozwoju regionu, subregionu 
lub mikroregionu jest wykorzystanie w procesie decyzyjnym systemu progra-
mowania i lokalnego planowania. Zapewnia on wyeliminowanie wielu sprzecz-
nych, różnokierunkowych działań oraz koncentrację wysiłków i środków na 
osiągnięcie wybranych celów. Proces programowania i planowania lokalnego 
powinien mieć twórczy i koncepcyjny charakter. Dzięki temu możliwe jest ak-
tywne kształtowanie rzeczywistości w wymiarach gospodarczym, społecznym, 
infrastrukturalnym, ekologicznym i przestrzennym. Proces ten pełni następujące 
funkcje: 
1. Umożliwia rozpoznanie teraźniejszych i przyszłych warunków działania, 

barier i możliwości rozwojowych oraz przestrzennie zróżnicowanej sytuacji 
społeczno-gospodarczej. 

2. Pozwala na projektowanie pożądanej przyszłości i wyznaczenie dróg pro-
wadzących do jej osiągnięcia. 

3. Umożliwia koordynację w czasie i przestrzeni zamierzeń polityki regional-
nej. 

4. Ułatwia kontrolę, przez organy samorządu terytorialnego, prowadzonej 
działalności i stopnia realizacji zamierzeń rozwojowych. 
Programowanie oraz regionalne i lokalne planowanie są ważnymi elemen-

tami w tworzeniu strategii rozwoju, której głównym celem jest dążenie do moż-
liwie jak najlepszych walorów użytkowych, zarówno prowadzenia działalności 
gospodarczej, jak i zamieszkania, pracy, obsługi i środowiska naturalnego. Stra-
tegia jest jakościową koncepcją przyszłości, zbiorem celów i zadań oraz głów-
nych przedsięwzięć organizacyjnych w powiązaniu z zasobami, układem decy-
zji i ukierunkowaniem wysiłków na jej realizację. Strategia jest więc koncepcją 
poprzedzającą działanie, opracowywaną przed działaniem, do którego się odno-
si5. Strategia rozwoju regionu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów 
                                                           

4  M. Dylewski, Finansowe aspekty kreowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu. 
Region 2002, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 239–240. 

5  A. Potoczek, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Dom Organizatora, Toruń 
2001, s. 151. 
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przez sterowanie jego rozwojem. Jest ona wyrazem zintegrowanego planowania 
społecznego, gospodarczego, ekologicznego i przestrzennego. Wyznaczanie 
celów rozwoju wymaga: 
– osiągnięcia zgody na ocenę stanu istniejącego, 
– wydobycia problemów zarówno społecznych, gospodarczych, jak i wystę-

pujących w środowisku przyrodniczym i infrastrukturze społecznej, 
– określenia zagrożeń obiektywnych i istniejących szans, których wykorzy-

stanie jest uznawane6. 
Potrzebne jest więc nowe podejście do problemów zarządzania danym ob-

szarem, zarządzania, które umożliwia sterowanie rozwojem w sytuacji niepew-
ności i ryzyka, które  pozwala na podnoszenie konkurencyjności danego obsza-
ru. Wymogi takie spełnia zarządzanie strategiczne, które musi być aktywne 
i nastawione na poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, struktural-
nych, ekonomiczno-finansowych oraz planistycznych. Podstawą do tego typu 
działań powinna być strategia rozwoju, a proces jej tworzenia winien być moż-
liwie zobiektywizowany, należy więc wykorzystywać do niego procedury, ana-
lizy, oceny i prognozy oraz metody, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, opisu-
jące otaczającą nas rzeczywistość. 

Brak takiego sposobu myślenia o przyszłości, często wręcz niechęci, wy-
nika z wielu subiektywnych i obiektywnych przyczyn. Jest ich wiele. Każda ma 
swoje znaczenie praktyczne. Nie wymieniając ich wszystkich i nie umniejszając 
ich znaczenia, pragnę zwrócić uwagę na niektóre z nich, szczególnie te, które 
stanowią zasadnicze tło artykułu. 

Zaliczyć do nich należy: 
– brak znajomości oraz wykorzystania w działaniu zobiektywizowanych me-

tod poznania własnego obszaru i otoczenia oraz zmian dokonujących się 
w nim, 

– nieznajomość nowych, skuteczniejszych metod diagnozy, analizy i plano-
wania perspektywicznego, 

– niestabilność rozwiązań systemowych, zarówno w zakresie formalnopraw-
nym, jak i finansowania zadań samorządu terytorialnego,  
 
 

                                                           
6  J. Bobiński, E. Mzyk, T. Topczewska, M. Trojanek, E. Wysocka, Strategia i polityka 

rozwoju gmin i województw – podstawy metodologiczne, Zachodnie Centrum Organizacji, War-
szawa–Poznań–Zielona Góra 1996, s. 12. 
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– brak wypracowanych i sprawdzonych procedur oraz metod opracowania 
i realizacji strategii, 

– brak wykwalifikowanej kadry w zakresie tworzenia i realizacji strategii 
rozwoju. 
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Rys. 1. Polityka społeczno-gospodarcza na szczeblu samorządu 
Źródło: opracowanie własne.  
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3. Modelowanie rozwoju gminy 

Metodyka sporządzania regionalnych i lokalnych strategii rozwoju jest 
wciąż doskonalona, ich treści i formy ulegają ciągłym zmianom. Jednakże, co 
jest niezwykle istotne i ważne, w odróżnieniu od praktyki Unii Europejskiej 
w Polsce nie ma, jak dotąd, regulacji prawnych ani oficjalnych wytycznych 
dotyczących sposobów sporządzania dokumentów programowych w skali kra-
jowej, regionalnej i lokalnej. 

Tworzenie modelu rozwoju lokalnego obejmuje zasadniczo trzy elementy 
– procedury, metody i narzędzia (instrumenty). Proces ten przedstawiono na 
rysunku 2. 

Procedury należy rozważać jako: 
1. Element zewnętrzny wynikający z konieczności koordynacji strategii po-

wstających na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz 
w skali całego kraju. 

2. Element wewnętrznej organizacji procesu tworzenia i realizacji strategii. 
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Rys. 2. Model rozwoju regionalnego i lokalnego 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Element zewnętrzny (koordynacja zewnętrzna) 
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cedura koordynacji i uzgadniania założeń, celów, priorytetów i zadań rozwojo-
wych. Należy taką procedurę stworzyć, powinno w niej być uwzględnione, że 
szczebel niższego rzędu ma uwzględniać ogólne założenia strategii szczebla 
wyższego. Do koordynacji można wykorzystać metodę czółenkową, w której 
spoiwem wymuszającym określone zachowania w tym zakresie powinny być 
środki publiczne, jakie przeznaczamy na rozwój (rysunek 3). 

 
Element wewnętrzny (organizacja procesu tworzenia i realizacji strategii) 

Proces ten został przedstawiony na rysunku 4. 
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Rys. 3. Struktura autonomicznych podmiotów kształtujących strategię społeczno- 
-gospodarczą kraju 

Źródło: opracowanie własne.  
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Metody budowy strategii można podzielić na ilościowe i jakościowe. Me-
tody ilościowe dominują w zasadzie w fazie rozpoznania, której zadaniem jest 
ocena i analiza stanu istniejącego. Badania pozwalają na dokonanie oceny po-
tencjału ekonomicznego danego obszaru. Do tego celu wykorzystać można 
badania oparte na tak zwanym wskaźniku syntetycznym, którego konstrukcja 
nawiązuje do metody odległości taksonomicznej od wzorca7. Znormalizowane 
wartości analizowanych cech parametrów oblicza się według wzoru: 

 

,S
XXZ

___
−=  

 
gdzie: 

Z  – wartość znormalizowana,  
X  – wartość analizowanego parametru, 
___
X   – średnia analizowanego parametru dla danego obszaru,  

S  – odchylenie standardowe. 

4. Ocena potencjału – mierniki i metody 

Spotykamy różne typy mierników rozwoju regionów. Ich liczba opisywana 
przez różnych badaczy waha się od kilku do kilkunastu. Wyróżnia się dwa ro-
dzaje mierników8: 
– podstawowe, ilustrujące wartości bezwzględne różnych zjawisk i procesów 

ekonomicznych i społecznych, na przykład liczba ludności, liczba zatrud-
nionych w przemyśle, 

– relatywne, wyrażające stosunek wyróżnionych wartości względem innych 
wybranych wartości ekonomicznych, na przykład udział ludności miejskiej 
w ogólnej liczbie ludności, liczba zatrudnionych w przemyśle na sto. 
W doborze mierników rozwoju regionów należy się kierować trzema prze-

słankami. Po pierwsze – aby wyrażały one podstawowe treści i strony rozwoju 
regionalnego, po drugie – aby nadmiernie nie mnożyć ich liczby, i po trzecie – 
by były ze sobą wzajemnie powiązane, czyli tworzyły pewien system. Podstawą 

                                                           
7  Por. J. Dębski, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX I XXI wieku, Wy-

dawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 117. 
8  J. Koźmiński, E. Wysocka, Strategia rozwoju lokalnego po reformie administracyjnej 

państwa, Difin, Warszawa 2000, s. 63. 
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tego systemu powinna być nadrzędność czynnika ludzkiego. Ludność regionu 
jest twórcą jego rozwoju, a zarazem celem wszelkiej działalności na rzecz jego 
rozwoju. Oprócz wskaźników demograficznych i społecznych należy także ująć 
mierniki określające potencjał gospodarczy, infrastrukturę techniczną oraz wiele 
tak zwanych mierników uzupełniających, obejmujących wybrane dziedziny 
gospodarki i zagospodarowania przestrzennego regionów9. 

Z punktu widzenia możliwości skwantyfikowania mierników można je 
podzielić na pięć grup10: 
– mierzalne w jednostkach fizycznych (zaludnienie, liczba pracujących, bez-

robotnych, podmiotów gospodarczych itp.), 
– dające się wyrazić w ujęciu finansowym (wynagrodzenia, wartość środków 

trwałych, wartość inwestycji itp.), 
– dające się wymierzyć w miarach technicznych, jednak nie dające się wyce-

nić, na przykład odległość od granicy państwa, natężenie hałasu, poziom za-
nieczyszczenia wód i powietrza atmosferycznego, 

– niemierzalne, jednak dające się zidentyfikować – można za ich pomocą jed-
noznacznie i obiektywnie wyróżnić sytuacje lepsze i gorsze, na przykład  
z punktu widzenia zdrowia mieszkańców, 

– niemierzalne i identyfikowane na podstawie subiektywnych odczuć  
(na przykład walory estetyczne i krajobrazowe). 

Na potrzeby badań przyjąć można pięć grup wskaźników dotyczących na-
stępujących obszarów: 

1. Obszar infrastruktury technicznej 
2. Obszar infrastruktury społecznej 
3. Obszar sfery gospodarczej i demograficznej 
4. Obszar turystyki i rolnictwa 
5. Obszar finansowy. 
Poszczególnym wskaźnikom w danej grupie nadać należy różne wagi 

w zależności od ich znaczenia w rozwoju gospodarczym, a następnie dla każde-
go z tych obszarów obliczyć wskaźnik syntetyczny (subagregat opisujący dany 
obszar) według wzoru: 

                                                           
9  Z. Szymla, Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 2000, s. 39. 
10  M. Obrębalski, Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena, Prace Naukowe Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław 2002, s. 13. 
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  – wskaźnik syntetyczny dla danego obszaru (subagregat), 

Z i
  – wartość znormalizowana i-tej cechy, 

wi
  – waga danej cechy. 

 
Na podstawie wskaźników syntetycznych dla poszczególnych obszarów 

należy wyliczyć dla danej gminy jeden zagregowany wskaźnik syntetyczny 
stanowiący średnią ważoną wskaźników dla poszczególnych obszarów według 
wzoru: 
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gdzie: 

wi  – waga dla danego obszaru danych,  

  n – liczba obszarów.  
 
Wykorzystując metodę odległości taksonomicznej od wzorca dla poszcze-

gólnych lat (lata 1994–2002), można zaobserwować pogłębianie się dyspropor-
cji w rozwoju poszczególnych gmin. Badania przeprowadzone dla gmin powia-
tu kamieńskiego wykazały, że zagregowany wskaźnik dla najsilniejszej gminy 
zwiększył się z 1,419 do 3,850, natomiast dla najsłabszej zmniejszył się  
z –1,232 do –2,324. 

Istotnym problemem jest znaczenie i wpływ poszczególnych wskaźników 
na tempo rozwoju, tak by nadanie im wag nie było procesem subiektywnym, 
a decyzją opartą na wzajemnych związkach i zależnościach poszczególnych 
czynników. Wymaga to zbadania wzajemnych korelacji między poszczególny-
mi czynnikami a przyjętą miarą rozwoju. W przypadku gospodarki lokalnej 
nastręcza to spore problemy z uwagi na fakt, że w skali lokalnej nie dysponu- 
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jemy wystarczająco syntetyczną miarą rozwoju (w skali lokalnej nie ma prak-
tycznych możliwości dysponowania produktem lokalnym brutto). W opinii 
autora artykułu rolę tę mogą odgrywać dochody własne netto gmin (dochody 
ogółem – subwencje – dotacje). Do głównych pozycji tych dochodów zalicza 
się: podatek od nieruchomości i rolny oraz udział w podatkach dochodowych. 
Pozycje te stanowią blisko 60% dochodów własnych netto ogółem gmin.  

Należy również rozstrzygnąć następujące problemy: 
1. Jaki jest wpływ, jaka jest korelacja poszczególnych wskaźników z przyjętą 

miarą rozwoju? Innymi słowy, jakie czynniki i w jakim stopniu wpływają 
na rozwój poszczególnych gmin? 

2. Jak osiągnięte wyniki pozwalają na grupowanie gmin i przyjęcie odpowied-
niego do tego modelu rozwoju? 
W fazie przewidywania wykorzystać można zarówno metody ilościowe, 

jak i jakościowe. Wśród metod jakościowych najczęściej wykorzystywana jest 
metoda SWOT. Na tym etapie tworzenia strategii uzupełnieniem dla metod 
jakościowych mogą być metody ilościowe, zwłaszcza takie, które pozwalają na 
budowę modelu maksymalizującego funkcję celu, jaką w naszym wypadku są 
dochody własne netto. 

f. celu                                           maksymalizacja dochodu własnego netto 
Faza formułowania celów i faza decydowania, która bazuje lub – która 

powinna wynikać z ustaleń faz rozpoznania i przewidywania, jest procesem 
podejmowania decyzji politycznych. Tym samym trafność i poprawność osta-
tecznych celów i zadań rozwojowych zależy w dużej mierze od mądrości i przy-
gotowania merytorycznego osób zasiadających w organach stanowiących jed-
nostki samorządu terytorialnego. 

Bardzo ważnym elementem każdej tworzonej strategii rozwoju lokalnego 
jest rozpoznanie, diagnoza aktualnej sytuacji oraz – na podstawie przewidywa-
nia przebiegu – prognozy danych zjawisk, analiza możliwości i szans rozwoju 
danego obszaru. Wypracowanie w tym zakresie właściwych metod i procedur 
postępowania stanowi istotny czynnik skuteczności zarządzania strategicznego 
na szczeblu lokalnym. Elementy te są również ważnym czynnikiem opracowa-
nia różnych wariantów rozwoju i formułowania modeli rozwoju. Cele, zadania 
i przedsięwzięcia rozwojowe należy skorelować z możliwościami finansowymi 
danej gminy. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu problematyka ta nie zosta-
ła omówiona i może być poruszona w odrębnym artykule. 
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Rys. 4. Fazy i metody tworzenia strat 
Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie 

Tylko tak rozumiane kompleksowe działanie w zakresie długofalowej po-
lityki gospodarczej, obejmujące przygotowanie strategii rozwoju i długofalowe 
planowanie finansowe, pozwala na skuteczną realizację wieloletnich progra-



Włodzimierz Zasadzki 150 

mów rozwoju i przedsięwzięć inwestycyjnych, a tym samym osiągnięcie zamie-
rzonych celów strategicznych rozwoju samorządu terytorialnego.  

W procesie podejmowania decyzji rozwojowych należy wykorzystać zo-
biektywizowane metody analizy i oceny sytuacji społeczno-gospodarczej regio-
nu oraz rozpoznania przyszłych stanów i uwarunkowań. Celem tych działań 
winna być ocena potencjału ekonomicznego i finansowego gminy, będąca 
punktem wyjścia decyzji określających kierunek i zakres działań rozwojowych 
oraz wyznaczenia skutecznych instrumentów realizacji przyjętych zamierzeń. 

 
 

COMMUNE'S ECONOMIC POTENTIAL AND LOCAL DEVELOPMENT 
MODELLING 

Summary 

The article covers a problem of local development modelling. The necessary con-
dition under which the implementation of this process is the most effective, is the utili-
zation of objective methods and measures of analysis and evaluation of local economic 
potential. Only such a complex activity, comprising a long-term economic policy en-
compassing a development strategy preparation and a long-term financial planning, 
enables to implement multi-year development programs and investment projects, and 
thus allows to achieve the established strategic aims of munipalities’ development. 

Translated by Włodzimierz Zasadzki 
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ZMIANY W ZAKRESIE LIMITÓW DŁUGU PUBLICZNEGO  
 W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

W ŚWIETLE KRYZYSU GOSPODARCZEGO 
 
 

Wprowadzenie  

Nowe wyzwania oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarzają 
większe możliwości przyspieszenia rozwoju poszczególnych jednostek samo-
rządu terytorialnego (JST). Jednostki samorządu mają bowiem możliwości wy-
korzystywania instrumentów pożyczkowych i finansowania większych wydat-
ków niż kwota zgromadzonych dochodów budżetowych w danym roku budże-
towym. Podejmowanie decyzji o długofalowych skutkach dla jednostki samo-
rządu terytorialnego to także odpowiedzialność za rozważne wykorzystywanie 
instrumentów finansowych. Dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie odno-
siły się tylko do ogólnych kwot dochodów budżetowych, nieistotna była struk-
tura tych dochodów. Zupełnie nowym czynnikiem, który znacząco wpływa na 
procesy zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, to perturbacje  
w otoczeniu ekonomicznym, a przede wszystkim głębokie kryzysy. 

Nowe rozwiązania zakładają położenie większego nacisku na struktury ro-
dzajową i czasową dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dla-
tego też próba oceny proponowanych rozwiązań jest głównym celem niniejsze-
go artykułu.  
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1. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle  
nowych rozwiązań systemowych 

Możliwość wykorzystania instrumentów pożyczkowych w celu przyspie-
szania poziomu rozwoju, zwiększania poziomu jakości konsumpcji usług pub-
licznych i ich zakresu jest raczej sprawą niebudzącą wątpliwości. Jednakże 
dużo ważniejszą kwestią jest granica, do jakiej takie działania powinny być 
dopuszczalne i to nie tylko z punktu widzenia przepisów prawa i Konstytucji 
RP, ale także z punktu widzenia odpowiedzialności przyszłych pokoleń za dzia-
łania podejmowane obecnie. W jakim kierunku należy iść, ustalając prawne 
granice zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, to próba odpowiedzi na 
pytanie, które stało się jednym z głównych celów niniejszego artykułu. Należy 
podkreślić, że rozwiązania w zakresie limitowania zadłużenia muszą także 
uwzględniać wahania w zakresie strumieni finansowych, jakie są gromadzone 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Nierzadko prognozy – nawet te umiar-
kowane – nie sprawdzają się w dobie głębokich kryzysów gospodarczych. 

W literaturze przedmiotu oraz w praktyce można spotkać się z twierdze-
niem, że jeśli dług przeznaczany jest na inwestycje, to w zasadzie jest to pożą-
dana sytuacja, która sprzyja rozwojowi danej jednostki samorządu terytorialne-
go. Dlatego często budżet JST jest dzielony na część bieżącą oraz inwestycyjną 
(takie rozwiązania są stosowane między innymi w Wielkiej Brytanii)1. Niejako 
więc problem zadłużenia i jego ograniczania powinien ewoluować w kierunku 
trzech spójnych i ściśle ze sobą powiązanych elementów: limitów zadłużenia 
i zasad jego spłaty oraz metodyki jego rozliczania, oceny i realności prognoz 
finansowych, celowości i zasadności zaciąganych zobowiązań obciążających 
budżety lat następnych. 

Limity zadłużenia, a raczej dopuszczalny poziom wszystkich zobowiązań 
obciążających budżety lat następnych, oparte na poziomie dochodów budżeto-
wych to kierunek od dłuższego już czasu negowany w literaturze przedmiotu 
i w praktyce. Należy jednak podkreślić, że dla niektórych jednostek samorządu 
terytorialnego tak wysoki poziom obowiązujących obecnie limitów to jedyna 
szansa na realizację dużych przedsięwzięć gwarantujących duży postęp. Wydaje 

                                                           
1  Zob. Local Government in Scotland Act 2003. Guidance approved by the Scottish Minis-

ters on the duty to make arrangement to secure Best Value (continuous improvement in the per-
formance of functions) oraz Local Government in Scotland Act 2003. Guidance by the Best Value 
Task Force on the duty to make arrangement to secure Best Value (continuous improvement  
in the performance of functions).  
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się, że w tym miejscu zasadne jest indywidualne podejście do problemu mak-
symalnych limitów zadłużenia na podstawie mechanizmu ustalania realnych 
strumieni wolnych środków możliwych do wygenerowania w przyszłości lub 
bazy odniesienia w postaci majątku będącego przedmiotem opodatkowania. 
W praktyce spotyka się także inne podstawy odniesienia w zakresie limitowania 
zadłużenia sektora samorządowego2.  

W obecnych uwarunkowaniach prawnych, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych z 2005 roku, określone są maksymalne limity zadłużenia, które 
odnoszą się do wielkości gromadzonych dochodów budżetowych i jednocześnie 
pozostają bez żadnego związku z sytuacją finansową JST, niezależnie od rodza-
ju, wielkości i jej potencjału ekonomicznego. Ponadto, jednostki samorządu 
mogą dowolnie kształtować terminy, na jakie zaciągają zobowiązania, nie ma-
jąc formalnego obowiązku wzięcia pod uwagę przyszłych skutków decyzji po-
dejmowanych obecnie. Dodatkowo w obecnych uwarunkowaniach nie bierze 
się pod uwagę zobowiązań niewymagalnych, które jednostki samorządu teryto-
rialnego coraz częściej wykorzystują w przypadku długoterminowego leasingu, 
umów dzierżawy lub najmu majątku oraz kredytów kupieckich. 

Stopniowo rośnie zadłużenie sektora samorządowego, co jest widoczne 
w wielkości wskaźnika zadłużenia obliczonego na podstawie danych sprawo-
zdawczych JST. Wraz ze wzrostem zadłużenia coraz częściej widoczne są pro-
blemy i przypadki trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 
Należy więc dążyć do budowy systemu limitacji zadłużenia, który byłby powią-
zany z ogólną sytuacją finansową jednostki, a nie tylko z kwotą gromadzonych 
dochodów budżetowych. Obecny system nie uwzględnia także sfery pozabudże-
towej działalności samorządu terytorialnego. 

W zmianach, które stopniowo będą wdrażane wraz z wchodzeniem w ży-
cie nowej ustawy o finansach publicznych, w zakresie limitacji zadłużenia jed-
nostek samorządu terytorialnego, wprowadzono zasadę zrównoważenia budżetu 
jednostek w zakresie wydatków bieżących. Poniesione wydatki bieżące nie 
będą mogły być wyższe niż osiągnięte dochody bieżące powiększone o nad-
wyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Dodatkowo gruntownej prze-
budowie poddano dopuszczalne limity zadłużenia jednostek samorządu teryto-

                                                           
2  Zob. W.B. Hildreth, G.J. Miller, Debt and the local economy: problems in benchmar-

king local government debt affordability, „Public Budgeting and Finance” 2002, Vol. 22, Issue 4; 
J. North, Rating methodology. Moody’s approach to analyzing municipal long-term debt,  
„A Focus On Local Government Analysis”, February 2004. 
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rialnego3. Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony znosi ograniczenia wią-
żące obecnie jednostki samorządu terytorialnego o znacznym potencjale rozwo-
jowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych 
może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dys-
cyplinuje jednostki, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowią-
zań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek. 

Przewiduje się, iż roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do pla-
nowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej 
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżą-
cych, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniej-
szonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten jest liczony na 
podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i przed-
stawia rzeczywiste możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego w za-
kresie spłaty zobowiązań.  
 

( )

,
3

3

1
∑
=

−+

≤ n n

nnn

x

x DO
WBDMDB

DO
SSZ  

 
gdzie: 

SSZx  – planowana spłata zadłużenia dla danego roku pomiaru wskaźni-
ka zadłużenia,  

DOx  – planowane dochody budżetu ogółem dla danego roku pomiaru 
wskaźnika zadłużenia, 

DBn  – dochody bieżące, 
DMn  – dochody majątkowe, 
WBn  – wydatki bieżące, 
n  – dany rok budżetowy. 
 
Wskazany element ustalania maksymalnych progów zadłużenia jest – 

wbrew pozorom – mocno związany z realnością prognoz sporządzanych w tym 
zakresie przez jednostki samorządu terytorialnego. Można powiedzieć, że pro-
ponowany system określania limitów zadłużenia, mocno zindywidualizowa-

                                                           
3  Indywidualizację limitów zadłużenia przewiduje nowa ustawa o finansach publicznych 

uchwalona 28 sierpnia 2009 r. wraz z ustawą wprowadzającą.  
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nych, wymuszać będzie konieczność szacowania strumieni finansowych w ko-
lejnych latach budżetowych, aby zapobiegać przypadkom nieoczekiwanym – 
formalnym ograniczeniom w absorbowaniu zadłużenia. Obecnie, obligatoryjnie 
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy 
kwoty długu publicznego, dołączanej każdorazowo do projektu uchwały budże-
towej, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia o przestrzeganiu przepi-
sów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania 
budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania. Opinię o jej 
prawidłowości wydaje regionalna izba obrachunkowa, a w przypadku negatyw-
nej opinii – jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takiej zmiany uchwa-
ły budżetowej, aby zostały zachowane relacje dotyczące limitów zadłużenia 
i jego spłaty4. Już sama treść wskazuje, że nie ma tutaj jasności i rzeczywistych 
metod oraz mechanizmów, na podstawie których powinna taka ocena być prze-
prowadzona. Zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do korekty 
uchwały budżetowej danego roku ma się nijak do budżetów lat następnych, 
z punktu widzenia kwoty długu publicznego. Mamy więc znowu do czynienia 
z prawnym uregulowaniem problemu okresu zadłużenia jednostek samorządu 
przez konieczność wskazania docelowego terminu zejścia z zadłużenia, jednak 
jego skuteczność – ze względu na nieczytelność i niejasność zapisów w ustawie 
o finansach publicznych – powoduje całkowity brak przydatności tego instru-
mentu w weryfikacji zamierzeń jednostek samorządowych. 

Ograniczenia określone w starej i nowej ustawie nie stosuje się do wykupu 
papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku 
z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków zagranicznych (w szczególności z Unii Europejskiej), 
z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji udzielo-
nych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samo-
rządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
zagranicznych. Nowością jest fakt, iż wskazane ograniczenia nie będą stosowa-
ne w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu refundacji ze środków zagranicznych. W przypadku gdyby 
zaś określone w umowie środki zagraniczne nie zostały przekazane lub po ich 
przekazaniu zostałby orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego 
nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani 
                                                           

4  Art. 171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249,  
poz. 2104 wraz z późn. zm. 
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udzielać poręczeń i gwarancji do czasu osiągnięcia takiej wysokości relacji 
spłaty zadłużenia do dochodów ogółem, by była ona zgodna z ustawą. Istotnym 
elementem jest ograniczenie czasowe, co ma na celu wykluczenie nadużywania 
wyjątku w zakresie wykorzystywania instrumentów prefinansowania projektów 
finansowanych ze środków zagranicznych. 

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wy-
kupów zadłużenia w nowych rozwiązaniach są dodawane, przypadające do 
spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań z tytułu związku 
współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego – w wysoko-
ści proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej 
kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych bądź wykupywanych w da-
nym roku budżetowym, lub w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we 
wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. Łączna kwota 
spłat i wykupów jednostki samorządu terytorialnego nie obejmuje zobowiązań 
związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwa-
rancji i poręczeń. Jednakże zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego 
zobowiązany będzie do poinformowania organów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego, tworzących związek, oraz właściwą regionalną izbę 
obrachunkową o kwotach zobowiązań związku, w terminie piętnastu dni od 
dnia ich zaciągnięcia. 

Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie przewidują stworzenie in-
strumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w postaci wieloletniej prognozy finansowej. Będzie ona sporządzana 
na okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Minimalny okres 
sporządzania prognozy będzie podlegał obowiązkowemu wydłużeniu na okres, 
na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich.  

Wieloletnia prognoza finansowa będzie prognoza kroczącą, czyli uzupeł-
nianą na kolejny rok budżetowy, tak by każdorazowo obejmowała rok budże-
towy i co najmniej trzy kolejne lata. Prognoza ma obejmować między innymi 
szacunki takich parametrów budżetowych, jak dochody budżetu w podziale na 
dochody i wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) 
oraz dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku; wy-
nik budżetu; przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągnię-
tego oraz planowanego do zaciągnięcia. Obejmie również prognozę kwoty dłu-
gu. Ten instrument zarządczy na pewno będzie zmuszał do refleksji, zwłaszcza 
po lekcji, jaką otrzymały samorządy podczas kryzysu gospodarczego. Należy 
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podkreślić, że w znaczącej części baza dochodowa jednostek samorządu teryto-
rialnego jest wrażliwa na sytuację i koniunkturę gospodarczą. 

Jakkolwiek widać już wyraźny postęp w konsolidacji systemu budżetowe-
go i wprowadzanie długoterminowego horyzontu planowania budżetowego, to 
wciąż nie są to rozwiązania do końca sprzyjające całkowitej przejrzystości, 
zwłaszcza systemu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Brak 
w nim wciąż oceny celowości i skutków podejmowanych decyzji obciążających 
budżety lat następnych. 

Wskazane elementy, które składają się na ogólną ocenę możliwości zadłu-
żania się jednostek samorządu terytorialnego, czyli limity zadłużenia, ocenę 
i realność prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, cele, na 
jakie zaciągane są zobowiązania obciążające budżety lat następnych, mają swo-
je odzwierciedlenie w przepisach prawa, jednak ich restrykcyjność i zapewnie-
nie egzekwowania efektywnego alokowania środków publicznych raczej będą 
mało skuteczne. Tym samym jest to przyczynek do tego, by zastanowić się nad 
samym faktem, że chodzi o publiczne środki, przy których wydatkowaniu nie 
można dopuszczać uznaniowości i dowolności podejmowanych decyzji, 
zwłaszcza tych, które dotyczą zadłużenia i przyszłych obciążeń budżetu. Przy-
kładem podejścia, które może wspierać działalność jednostek samorządu teryto-
rialnego bez konieczności ustanawiania restrykcyjnych i często nieelastycznych 
przepisów prawa, jest oparcie działalności jednostek samorządu terytorialnego 
na dobrych praktykach w zakresie planowania budżetowego. Tego rodzaju 
praktyki obwiązują w USA. Narodowa Rada Doradcza w zakresie praktyk do-
tyczących budżetowania w sektorze publicznym i w samorządowym określiła 
wytyczne, jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać narzędzia planowania 
budżetowego oraz budżetowania. Co ciekawe, rada została założona przez in-
stytucje i organizacje ze środowiska akademickiego oraz sektora publicznego. 
Dobre praktyki to dokument, który wskazuje na pewne krytyczne kwestie doty-
czące planowania i wykonywania budżetu, zalecenia w nim przedstawione mają 
służyć maksymalizowaniu użyteczności publicznej alokowanych środków pub-
licznych5. 

 

                                                           
5  Recommended budget practices, a framework for improved state and local government 

budgeting, National Advisory Council on State and Local Budgeting and Government Finance 
Officers Association, Chicago 1999, s. 5. 
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Podsumowanie 

Poszukiwanie rozwiązań, które będą standardową metodą weryfikacji 
możliwości absorbowania długu i określania maksymalnych granic zadłużania 
się przez jednostki samorządu terytorialnego, na pewno nie jest zadaniem łat-
wym. Sama analiza obowiązujących przepisów prawa i działalności jednostek 
samorządu terytorialnego daje podstawę do wyciągnięcia wniosków, aby limity 
zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywać odmiennie w sto-
sunku do okresów krótko- i długoterminowych, określając przy tym maksymal-
nie bezpieczne progi zadłużenia, do których jednostki samorządu terytorialnego 
mogłyby zaciągać instrumenty pożyczkowe. 

Istotnym elementem nowego systemu wydaje się być także system oceny 
realności prognoz, a nie tylko ich zgodności z prawem, po przekroczeniu pro-
gów zadłużenia przez organy nadzoru finansowego. Dyskusyjny wciąż będzie 
problem oceny celowości wykorzystania zadłużenia długoterminowego według 
kryterium kosztów i korzyści. 

Przedstawione elementy zastosowane razem jako spójny system nadzoru 
i oceny procesu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego daje bezpie-
czeństwo społecznościom lokalnym, a jednocześnie pozwala na monitoring 
całkowitego zadłużenia. Takie podejście na pewno może wzbudzać obawy 
i kontrowersje, ponieważ marginalizowany jest element uznaniowości w po-
dejmowanych decyzjach i może być odbierany jako ograniczanie samorządno-
ści. Należy jednak stwierdzić, że zwiększenie odpowiedzialności za podejmo-
wane przez JST decyzje, wykorzystywanie zewnętrznych instrumentów ich 
kontroli i nadzoru można traktować w kategoriach ochrony podejmującego 
decyzje niż ograniczania jego samodzielności. 

 
 

CHANGES IN DEBT LIMITS IN LOCAL GOVERNMENT 

Summary 

In the paper there are presented current problems concerning rules of limiting  
of the debts in local government. Foreshadowed tendencies over the recent years evi-
dence gradual enlarging of the debts in local government. This produces the necessity  
of the new look on problems of qualifying of maximum safe limits of the debts. Prepa-
red changes in low regulations in this range are an advance in the thorough reconstruc-
tion of the financial system of local government, especially in debt limitation. 

Translated by Marek Dylewski 
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Wprowadzenie  

Płynność finansowa, jako zdolność do regulowania zobowiązań, jest pod-
stawowym wyznacznikiem funkcjonowania podmiotów i instytucji. Nabiera 
ona szczególnego znaczenia zwłaszcza wśród podmiotów sektora publicznego. 
Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest podstawowym wy-
znacznikiem sprawności działania jednostek sektora finansów publicznych, 
gdyż wynika z zapisów ustawowych1. Jest również podstawą do oceniania le-
galności działania2. Ponadto stanowi podstawowe kryterium oceny gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego3. 

Płynność finansowa stanowi ważny element gospodarki finansowej jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST), warunkuje zarówno sprawność działa-
nia, jak i zaspokojenie zgłaszanych przez społeczeństwo potrzeb w postaci re-
                                                           

1  Art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ustawa podpi-
sana przez Prezydenta RP, skierowana do druku). 

2  Art. 16 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114. 

3  B. Filipiak, Gospodarka finansowa sektora samorządowego – ujęcie metodologiczne, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 9, Zeszyty Naukowe nr 454, Szczecin 2007, s. 421–436. 

NR 593 2010 
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alizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych. W warunkach kryzysu 
utrzymanie płynności jest nie tylko ważnym aspektem zarządzania finansami 
samorządowymi, ale również podstawą do zachowania równowagi budżetowej 
między wydatkami a dochodami i przychodami. Stąd też znaczenia nabiera 
rachunek płynności finansowej w ujęciach statycznym, dynamicznym i prog-
nostycznym. 

Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie, pomiar, a także problemy  
z utrzymaniem płynności finansowej w warunkach kryzysu gospodarczego. 

1. Znaczenie płynności finansowej w JST 

Płynność finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z wie-
lu elementów decydujących o jej sytuacji finansowej. Analiza zdolności do 
wywiązywania się ze zobowiązań ma na celu doskonalenie procesu planowania 
wydatków budżetowych w zakresie finansowania deficytu budżetowego, zacią-
gania długu publicznego i określenia maksymalnego poziomu wydatków inwe-
stycyjnych, służących rozwojowi lokalnemu. Ponadto może stanowić istotny 
element polityki dochodowej, gdyż dochody są podstawą wywiązywania się 
z zaciągniętych zobowiązań. 

Można także wskazać analizę płynności jako element oceny bieżącej sytu-
acji finansowej oraz prognozę pomocną przy podejmowaniu decyzji. Na tej 
podstawie organy samorządowe (wykonawczy i stanowiący) mogą decydować 
o zwiększeniu lub zmniejszeniu stanu zobowiązań przy określonej polityce 
dochodowej. Analiza płynności finansowej jest instrumentem, który powinien 
być wykorzystywany do podejmowania decyzji o 
– pożądanej strukturze dochodowo-przychodowej oraz wydatkowej, 
– pożądanej strukturze długu publicznego gwarantującej utrzymanie płynno-

ści i spłatę zadłużenia w wymaganych terminach, 
– pożądanej strukturze wydatków o charakterze obligatoryjnym i fakultatyw-

nym (zwłaszcza inwestycyjnych). 
Płynność finansowa stanowi ważny element polityki finansowej organów 

samorządowych, jest również elementem oceny ich działania. Kontrolę prze-
prowadzają różne organa, jak Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obra-
chunkowe czy też przedstawiciele wojewody, wymagając między innymi obli-
gatoryjnej prognozy spłaty zadłużenia. Wyniki ich pracy mogą się stać przed-
miotem postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Określe-
nie stanu wywiązywania się ze zobowiązań i pogłębiona analiza są ważne 
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z punktu widzenia przestrzegania limitów zadłużeniowych zawartych w usta-
wie. 

W celu utrzymania ciągłości realizowanych procesów, a zwłaszcza zadań, 
jednostka samorządu terytorialnego powinna zachować zdolność do termino-
wego realizowania swoich zobowiązań. Ważne jest też poznanie czynników 
warunkujących nie tylko utrzymanie płynności, ale przede wszystkim określe-
nie ich poziomu w polityce finansowej danej jednostki samorządowej. Monito-
ring pozwala na ustalenie odchyleń i przeciwdziałanie niekorzystnym trendom.  

Można zatem wskazać, że nadrzędnym celem stawianym przed oceną 
płynności finansowej jest syntetyczne określenie stanu finansowego, weryfiko-
wanie decyzji bieżących i rozwojowych oraz poszukiwanie rezerw efektywno-
ściowych w danej jednostce samorządu terytorialnego. Cele szczegółowe są 
określane przez organy stanowiące i wykonawcze danej jednostki w ich polity-
ce finansowej. Mogą się one odnosić do każdego przejawu finansowej działal-
ności jednostki samorządu terytorialnego, przez analizy i wyjaśnianie przyczyn 
jej zmian, a także przyczyn i prognoz stanu równowagi oraz nierównowagi bud-
żetowej i finansowej, przyczyn zmian w dynamice wydatków i kosztów funk-
cjonowania jednostek organizacyjnych w danej jednostce samorządowej, 
wpływu czynników makroekonomicznych, w tym inflacji, na zmiany poszcze-
gólnych wielkości wyrażanych w ujęciu finansowym, analizy należności i zo-
bowiązań itp.4  

Nie bez znaczenia dla płynności finansowej będą miały decyzje instytucji 
finansowych w sytuacji ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. W czasie kryzysu gospodarczego zaostrzo-
ne zostają procedury oceny zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. 
Zwiększona ostrożność instytucji finansowych może spowodować, że nie zo-
stanie podjęta pozytywna decyzja o sfinansowaniu przejściowego deficytu,  
a w związku tym może ulec zachwianiu płynność finansowa. Może być pro-
blematyczna emisja papierów dłużnych, co negatywnie wpłynie na zachowanie 
płynności finansowej. O tych decyzjach instytucji finansowych i uczestników 
rynku finansowego należy pamiętać w czasie kryzysu gospodarczego. 

 
 

                                                           
4  L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997, s. 7. 
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2. Problemy utrzymania płynności finansowej przez JST w warunkach 
kryzysu 

Płynność finansowa zależy od dwóch kategorii czynników. Należą do 
nich: 
– czynniki wewnętrzne – mają swoje źródło w systemie wewnętrznym jed-

nostki samorządu terytorialnego (na przykład w sposobie zorganizowania, 
kulturze organizacyjnej, stosowanych metodach i technikach zarządzania 
oraz podejmowanych decyzjach) oraz w jej specyficznych cechach i zaso-
bach, 

– czynniki zewnętrzne – bezpośrednio pochodzące z otoczenia zewnętrznego 
jednostki samorządu terytorialnego, są czynnikiem pośrednim, wywierają-
cym wpływ na decyzje podejmowane przez organy. 

Można zatem wskazać, że obydwie grupy czynników wyznaczają warunki 
utrzymania płynności, jednocześnie mogą się pojawić problemy związane z jej 
utrzymaniem, które będą przez nie wywołane.  

Rozpatrując grupę czynników wewnętrznych, można wskazać, że płynność 
finansowa będzie uzależniona od czynników mających swój wyraz finansowy 
w: 
– poziomie majątku obrotowego (struktura aktywów), 
– poziomie zobowiązań (struktura źródeł finansowania i zadłużenia), 
– poziomie dochodów i przychodów budżetowych (stałość realizowanych 

dochodów, czynnik koniunkturalny przy dochodach z PIT i CIT, struktura 
przychodów budżetowych), 

– poziomie wydatków budżetowych (relacja między wydatkami o charakterze 
obligatoryjnym i fakultatywnym). 
Ponadto na płynność finansową będzie wpływała polityka finansowa,  

a zwłaszcza decyzje w zakresie zmian w poziomie wydatkowania środków 
w trakcie roku budżetowego. Problemy związane z upolitycznieniem decyzji 
wydatkowych będą znacząco wpływały na kształtowanie się płynności finan-
sowej. Trudno członkom organu stanowiącego wyznaczać racjonalny trend wy-
datkowy zwłaszcza w okresie przedwyborczym. W obliczu kryzysu zwiększa-
nie tytułów wydatkowych może skutkować problemami w zakresie utrzymania 
płynności finansowej, a w konsekwencji prowadzić do zaniechania realizacji 
określonych przedsięwzięć (co może być ze szkodą nie tylko dla społeczeństwa, 
ale również może skutkować brakiem efektywności alokacji środków publicz-
nych, gdyż realizacja zadania nie będzie zakończona – zostanie ono przerwane). 
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Drugi aspekt decyzyjny to kształt polityki dochodowej, zwłaszcza decyzje 
w zakresie ulg, zwolnień, umorzeń czy udzielanej pomocy publicznej powodu-
jącej obniżenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ten czynnik 
decyzyjny może również znacząco wpłynąć na utrzymanie płynności finanso-
wej, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że właśnie kultura organizacyjna, 
stosowane techniki i metody zarządzania, kultura argumentacji mogą stać się 
istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę planowanych decyzji organów 
samorządowych. 

Wpływ czynników zewnętrznych może się przejawiać w postaci decyzji 
zmieniających warunki gospodarowania podejmowanych na szczeblu rządo-
wym lub Unii Europejskiej. Ponadto należy tu zaliczyć: zmiany w stanowionym 
prawie dotyczącym dochodów, klasyfikacji zobowiązań czy też limitów zadłu-
żeniowych. Istotne jest również kształtowanie się najważniejszych wielkości 
makroekonomicznych, takich jak inflacja, PKB czy bezrobocie. Te trzy istotne 
elementy będą znacząco determinowały politykę władz samorządowych i wpły-
wały na płynność przez realizowane dochody i kierunki wydatkowania publicz-
nych zasobów. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na płynność finansową 
jest rozmiar długu publicznego, który w świetle nowych rozwiązań może wpły-
nąć na ograniczenie możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych, a tym samym 
na ograniczenia w spłacie zadłużenia już istniejącego5.  

Kryzys gospodarczy wymusza zwiększenie realizacji zadań z zakresu po-
mocy społecznej oraz socjalnego wsparcia społeczeństwa. Maleją dochody, 
zatem może zaistnieć wskazany problem w utrzymaniu płynności finansowej, 
wymuszający nie tylko zaniechanie realizacji niektórych zadań (zwłaszcza in-
westycyjnych, nieobligatoryjnych), ale również przekierowanie wydatków na 
zadania z zakresu pomocy społecznej. Wystąpić może zakłócenie między rela-
cjami płynnościowymi, jak również mogą nałożyć się na ten problem procedury 
ostrożnościowe i sanacyjne wskazane w ustawie o finansach publicznych, wy-
muszające dokonanie radykalnych cięć w wydatkach budżetowych. Konkludu-
jąc, można wskazać, że znaczenia nabiera analiza płynności finansowej nie 
tylko w ujęciu statycznym, ale kroczącym i prognostycznym.  

 
 

                                                           
5  Art. 86 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych... 



Beata Filipiak 164 

Metody pomiaru płynności finansowej JST 

Podstawowym wskaźnikiem oceny płynności finansowej, występującym 
w ujęciu statycznym i agregatowym, jest wskaźnik bieżącej płynności. Zazwy-
czaj jest on mierzony na podstawie danych bilansowych danej jednostki samo-
rządu terytorialnego, jak również może prezentować płynność w ujęciu zagre-
gowanym, opartym na bilansie skonsolidowanym (czyli wskazywać na wpływ 
działalności prowadzonej przez podległe jednostki organizacyjne, których  
aktywa i pasywa wchodzą w skład bilansu skonsolidowanego). Pierwszą zależ-
ność prezentuje następujący wzór6: 

 

,
CL
CALCR =  

 
gdzie: 

LCR  – wskaźnik płynności bieżącej, 
CA  – aktywa bieżące (majątek obrotowy), 
CL  – pasywa bieżące (zobowiązania bieżące). 
 
W ujęciu skonsolidowanym pomiar płynności bieżącej prezentuje wzór: 
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gdzie: 

LCRsk  –  wskaźnik płynności bieżącej w ujęciu skonsolidowanym, 
CA  –  aktywa bieżące (majątek obrotowy), 
CL  –  pasywa bieżące (zobowiązania bieżące), 
i  –  kolejna jednostka podlegająca konsolidacji, 
n  –  liczba jednostek organizacyjnych wchodzących do bilansu 

skonsolidowanego wraz z jednostką podstawową. 
 

                                                           
6  E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2, s. 25; 

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnic-
two PWN, Warszawa 2004, s. 146; M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, 
Analiza finansowa w jednostkach samorząd terytorialnego, Municypium, Warszawa 2004, s. 114. 
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Na podstawie tego wzoru można obliczyć płynność finansową w ujęciu 
bieżącym nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również badać 
kształtowanie i wpływ płynności finansowej jednostek podległych. Należy pod-
kreślić, że jednostki podległe mają obowiązek przekazywania danych w sposób 
sformalizowany do jednostki nadrzędnej, w sposób umożliwiający przygotowa-
nie sprawozdania skonsolidowanego. 

Hipotetycznie, jeśliby jednostka samorządu terytorialnego zatrzymałaby 
realizację zadań, to upłynniane składniki majątku winny wystarczyć na pokry-
cie bieżących jej zobowiązań. Dlatego też relacja ta powinna być wyższa od 
jedności. 

W ujęciu kroczącym wydaje się być zasadna analiza płynności finansowej 
oparta na wielkościach budżetowych wykonanych i odniesienie ich do planu, 
czyli do budżetu. W analizie tej należy wyjść od zestawienia dwóch relacji  
w układzie równań: 

 
(DBp + PBp) – (WBp + RBp) = 0 lub (DBp – WBp) + (PBp – RBp) = 0 

oraz 
(DBw + PBw) – (WBw + RBw) = 0 lub (DBw – WBw) + (PBw – RBw) = 0, 

 
gdzie: 

DB  –  dochody budżetowe, 
WB  –  wydatki budżetowe, 
PB  –  przychody budżetowe, 
RB  –  rozchody budżetowe, 
p  –  wielkości planowe, 
w  –  faktyczne wykonanie. 
 
Jak wynika z równania, różnica wpływów budżetowych rozumianych jako 

suma dochodów i przychodów budżetowych oraz wypływów budżetowych 
rozumianych jako suma wydatków i rozchodów budżetowych powinna być 
równa zero7. Oznacza to, że z punktu widzenia przyjętego do realizacji budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w układzie planowanym i w trakcie jego 
wykonania, jeżeli relacja jest spełniona, to nie występuje zagrożenie braku rów-

                                                           
7  M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, op.cit., s. 115–116. 
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nowagi finansowej dla danego roku budżetowego, ani nie powinien mieć miej-
sca problem utraty płynności. 

Nie zawsze wskazana relacja będzie spełniona, dlatego należy dokonać ich 
przekształcenia i ocenić kształtowanie się wskaźnika płynności (zarówno w uję-
ciu kroczącym, jak i prognostycznym). Wskazana relacja będzie miała postać: 

 

)  (
)  (

ww

ww

RBWB
PBDB

+
+

=
 LRw  

 
gdzie: 

LR  –  faktyczna płynność finansowa,  
DB  –  dochody budżetowe, 
WB  –  wydatki budżetowe, 
PB  –  przychody budżetowe, 
RB  –  rozchody budżetowe, 
w  –  faktyczne wykonanie. 
 
Wskaźnik faktycznej płynności finansowej może przyjąć postać: 

– LRw = 1 – zachowanie płynności finansowej, 
– LRw > 1 – występuje zachowanie płynności finansowej, jednak strona  

dochodowo-przychodowa jest wyższa niż relacja rozchodowo-wydatkowa, 
– LRw < 1 – mamy do czynienia z brakiem pokrycia płynności finansowej  

(z zachwianiem równowagi). 
 
Przyczyną tej sytuacji może być nieplanowany niedobór środków pienięż-

nych, równy deficytowi finansowemu. Ten ostatni może być spowodowany 
niższą realizacją dochodów i/lub przychodów od planowanych, wyższym po-
ziomem wydatków i/lub rozchodów od planowanych, albo zakłóceniem realiza-
cji wszystkich czterech pozycji wpływających na płynność finansową. 

Brak płynności wymaga dokonania pogłębionych analiz. W szczególności 
konieczna jest analiza każdej ze składowych pozycji przychodów i dochodów 
oraz wydatków i rozchodów. Na tej podstawie uzyskamy odpowiedź, który 
z czynników wpłynął na negatywny wynik wskaźnika. Dodatkowo można prze-
analizować układ równań planowanych i wykonanych wielkości budżetowych. 
Na podstawie analizy wielkości planowanych i wykonanych pozyskana będzie 
informacja, która z wielkości zagregowanych wpłynęła na zmianę planowanej 
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relacji płynnościowej. Można również poszukiwać odpowiedzi na pytanie 
o czynnik, który negatywnie wpłynął na kształtowanie płynności. 

Podsumowanie 

Płynność finansowa jest czynnikiem niezwykle ważnym, gdyż warunkuje 
podstawę realizowanych zadań obligatoryjnych. Dla społeczeństwa jest oceną 
stopnia zdolności do zaspokajania zgłaszanych potrzeb. Na jej podstawie organ 
wykonawczy i stanowiący może dokonywać decyzji w zakresie aktualnego 
kształtu swojej polityki finansowej.  

Kryzys gospodarczy wymusza dokonywanie analizy szczegółowych pozy-
cji wpływających na płynność finansową. Dlatego też konieczne jest wykorzy-
stanie nie tylko analizy wskaźnikowej, ale również metody porównań oraz me-
tody dedukcji, która będzie najpierw odnosiła się do wielkości zagregowanych, 
aby potem przejść do składników kształtujących te agregaty. Dzięki prowadze-
niu pogłębionej analizy nie tylko organy samorządowe mogą ocenić płynność, 
ale przede wszystkim uzyskać informację, jaki czynnik aktualnie negatywnie 
wpływa na płynność finansową. Na tej podstawie można podjąć decyzje przy-
wracające płynność finansową.  

Konkludując, bez pogłębionej analizy płynności finansowej w warunkach 
kryzysu bardzo trudno będzie utrzymać płynność. Wymagany jest ciągły moni-
toring zarówno płynności i czynników ją kształtujących, jak i analiza czynni-
ków wpływających na płynność finansową w warunkach kryzysu. 

 
 

THE MAINTENANCE OF THE FINANCIAL LIQUIDITY  
BY SELFGOVERNMENT UNITS CONDITIONED OF THE CRISIS  
– THE OUTLINE OF THE PROBLEM OF THE MEASUREMENT 

Summary 

The article presents problems of the maintenance of the financial liquidity con-
ditioned of the crisis. The author presents internal and external factors formative the 
financial liquidity. In the article, there are presented methods of the measurement of the 
financial liquidity. 

Translated by Beata Filipiak 
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Wprowadzenie  

Przekazanie przez władzę państwową (centralną) części swoich zadań 
i kompetencji jednostkom znajdującym się na niższych szczeblach administracji 
publicznej wymaga wyposażenia tych jednostek w dochody publiczne. Wraz 
z reaktywowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu gminy w 1990 roku 
oraz utworzeniem struktur samorządowych na szczeblach powiatowym i woje-
wódzkim w 1999 roku nastąpił podział dochodów między państwo i poszcze-
gólne szczeble samorządu terytorialnego. Szczególne rozwiązania zastosowano 
przy tym w odniesieniu do utworzonych 1 stycznia 1999 roku miast na prawach 
powiatu (zwanych dalej dużymi miastami). 

Dochody jednostek samorządowych mogą być klasyfikowane na podsta-
wie rozmaitych kryteriów. Ze względu na formę pobierania można je podzielić 
na dochody podatkowe (samorządowe daniny publiczne), transfery z budżetu 
państwa oraz inne dochody1. Za najważniejsze − z punktu widzenia samodziel-
ności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) − uważa się samo-
rządowe (lokalne) daniny publiczne, w grupie których wyodrębnia się dochody 
                                                           

1  Z. Ofiarski, Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Mie-
miec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006, s. 45. 

NR 593 2010 
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podatkowe oraz opłaty samorządowe. W skład dochodów podatkowych wcho-
dzą samoistne podatki samorządowe oraz wspólne dochody podatkowe JST 
oraz budżetu państwa2. Grupa dochodów wspólnych jest niejednolita, gdyż  
− w zależności od przyjętych w danym państwie koncepcji finansowania JST − 
tworzą ją udziały w podatkach państwowych lub dodatki do podatków pań-
stwowych3. Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu dalsze rozważa-
nia dotyczą dochodów z tytułu udziałów w podatkach państwowych: podatku 
dochodowym od osób fizycznych (udział w PDF) oraz podatku dochodowym 
od osób prawnych (udział w PDP). 

Celem opracowania jest próba oceny udziałów w podatkach państwowych 
jako źródła dochodów miast na prawach powiatu w warunkach kryzysu gospo-
darczego z punktu widzenia pożądanych cech dochodów tych miast. Rozważa-
nia teoretyczne wzbogacone są ilustracją empiryczną dotyczącą wysokości do-
chodów z rozpatrywanego tytułu w budżetach miast na prawach powiatu. 
Zgromadzone dane dotyczą zarówno łącznych dochodów tych miast, jak i wy-
branych miast położonych na zachodzie Polski: Szczecina oraz Poznania. Ba-
dany okres obejmuje lata 2003−2009 (pierwsze półrocze). Ze względu na zain-
teresowania autorki rozważania prowadzone będą z perspektywy dużych miast, 
jednak wnioski mogą być odnoszone także do jednostek samorządowych innego 
typu. 

1. Kryteria oceny udziałów w podatkach jako źródeł dochodów podatko-
wych miast 

Oceniając udziały jako źródła dochodów miast, należy wziąć pod uwagę 
dwa aspekty. Po pierwsze, udziały można badać i oceniać pod kątem spełniania 
przez nie pożądanych cech dochodów JST w ogóle. Po drugie, można rozpa-
trywać, czy udziały w podatkach państwowych zachowują cechy dochodów 
własnych. W tym miejscu ograniczę się do pierwszego aspektu. 

                                                           
2  H. Sochacka-Krysiak, Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samo-

rządu terytorialnego − doświadczenia i perspektywy, w: Współczesne problemy finansów i gospo-
darki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Po- 
znań 2008, s. 11−18. 

3  Pomijam w tym miejscu rozwiązania szczególne, polegające na tym, że JST mogą mieć 
także udziały w niepodatkowych źródłach dochodów budżetu państwa lub udziały w podatkach 
będących źródłem dochodów jednostki samorządowej innego szczebla.  
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Pożądane cechy dochodów miast (w tym dochodów własnych) zamiesz-
czono w tabeli 1. Zalicza się do nich następujące cechy: stałości, elastyczności 
oraz pewności. Cecha stałości źródeł dochodów własnych może być różnie 
rozumiana. Po pierwsze, oznacza ona zapisanie „na stałe” określonych docho-
dów w aktach prawnych dotyczących systemu finansowania miast jako źródeł 
dochodów własnych. Umożliwia to ich traktowanie jako źródeł beztermino-
wych. Po drugie, stałość (bezterminowość) należy kojarzyć z niezmiennością 
w długim okresie prawnej konstrukcji dochodów, szczególnie zaliczanych do 
dochodów własnych. Po trzecie, bezterminowość może być analizowana w kon-
tekście niezmienności konstrukcji dochodów państwa, w których ustanawiane 
są udziały. 

 
Tabela 1 

Pożądane cechy dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
Nazwa cechy Interpretacja cechy 

stałość konstrukcja dochodów i zasady ich przyznawania nie ulegają zasadni-
czym zmianom w dłuższym okresie 

elastyczność dochody są elastyczne, gdy na ich wysokość oddziałują warunki eko-
nomiczne, w jakich działa samorząda) 

pewność jest odwrotnością elastyczności; dochody powinny wpływać do budże-
tów JST w ustalonej wysokości, bez względu na zmianę warunków 
ekonomicznych, w jakich funkcjonuje samorząd 

a)  Przez niektórych autorów zasada elastyczności rozumiana jest inaczej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Denek, Funkcje dochodów budżetowych 

samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 
2009 − teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547, Szczecin 2009, s. 50; 
J. Wierzbicki, Budżety terenowe w Polsce Ludowej, PTE, Poznań 1967, 
s. 241−247. 

 
Trudno się zgodzić z tym, że udziały w podatkach państwowych spełniają 

cechę stałości (bezterminowości). Z jednej strony należy stwierdzić, że w latach 
1999−2009 mieliśmy do czynienia ze względną stabilnością podstaw prawnych, 
w których określono algorytm obliczania udziałów. Również względnie stabilna 
była konstrukcja samych udziałów4. Zastrzeżenia budzi jednak zmienność kon-

                                                           
4  Modyfikuje się głównie wskaźnik procentowy udziału, głównie w PDF. Od roku 2008 

inaczej uregulowano termin przekazywania raty tego udziału na grudzień. Ponadto, począwszy od 
2008 r., w inny sposób określa się źródło danych, z których czerpie się informacje o wysokości 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.  
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strukcji dochodów podatkowych państwa, w których miasta (i inne JST) mają 
udziały. W latach 1999−2009 konstrukcja podatku dochodowego od osób fi-
zycznych ulegała częstym zmianom, w mniejszym stopniu zmieniały się ele-
menty techniki podatkowej w drugim podatku dochodowym. Za najważniejsze, 
z punktu widzenia oddziaływania na dochody miast z tytułu udziałów, należy 
zaliczyć: 
– obniżenie w 2004 roku stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 

19% (z 27% w 2003 roku), 
– wprowadzenie w 2004 roku możliwości wyboru przez osoby fizyczne pro-

wadzące pozarolniczą działalność gospodarczą formy opodatkowania 
(stawka 19% i skala proporcjonalna), 

– wprowadzenie w 2007 roku ulgi rodzinnej polegającej na możliwości odli-
czenia od podatku kwoty wynoszącej dwukrotność kwoty, o którą pomniej-
sza się podatek w danym roku (na każde dziecko), 

– obniżenie od 2009 roku stawek progresywnej skali podatkowej (z 19, 30 
i 40% jeszcze w 2008 roku do 18 i 32% od 2009 roku); 

– obniżanie, począwszy od 2007 roku, składki na ubezpieczenie rentowe 
(w 2007 roku o 3 punkty proc. po stronie pracownika, w 2008 − po 2 punk-
ty proc. po stronie pracownika i pracodawcy). 
W długim okresie wszystkie wymienione zmiany powinny doprowadzić 

do wzrostu dochodów z rozpatrywanych podatków. W krótkim okresie tylko 
ostatnia zmiana wpływa na wzrost podstawy opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych.  

Postuluje się, aby dochody miast były elastyczne. Należy się zgodzić  
z E. Denek, która twierdzi, że w warunkach ożywienia gospodarczego cecha 
elastyczności korzystnie wpływa na wysokość dochodów podatkowych JST, 
w tym miast. Z kolei „w warunkach kryzysu gospodarczego z dochodami cha-
rakteryzującymi się elastycznością wiąże się największe ryzyko w zakresie ich 
dostosowania do zadań”5. Cecha pewności oznacza, że w każdych warunkach 
gospodarczych wysokość dochodów budżetowych powinna być dostosowana 
do zakresu realizowanych zadań. Innymi słowy, system finansowania miast 
„powinien być odporny na wahania koniunkturalne, szczególnie w zakresie 

                                                           
5  E. Denek, op.cit., s. 51. 
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realizacji podstawowych zadań bieżących”6. Jest to o tyle istotne, że w warun-
kach kryzysu gospodarczego spadkowi dochodów elastycznych (dochodów 
podatkowych) towarzyszy wzrost zapotrzebowania na środki kierowane na za-
dania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na zadania gospodar-
cze7. Należy też pamiętać, że w czasie kryzysu gospodarczego zmniejszać się 
mogą także kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji. Zjawisko to będzie wy-
stępować wtedy, gdy w przepisach prawnych państwo nie gwarantuje JST przy-
najmniej minimalnego poziomu tych dochodów, a wysokość środków dzielo-
nych między JST ustalana jest „ręcznie” przez ministra finansów na etapie 
opracowywania projektu ustawy budżetowej. W warunkach kryzysu gospo-
darczego rząd, dążąc do zmniejszenia wydatków budżetowych, może ograni-
czać środki przekazywane JST. Nie chcąc rozstrzygać sporu między zwolenni-
kami dochodów elastycznych i pewnych, stwierdzam, że w skład racjonalnego 
systemu finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
miast, powinny wchodzić zarówno dochody cechujące się elastycznością, jak 
i pewnością. 

2. Algorytm obliczania dochodów miast z tytułu udziałów w podatkach 
państwowych w Polsce 

W systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 
udziały w podatkach państwowych występują od 1992 roku. Najogólniej, udzia-
ły te oznaczają, że JST partycypują w części dochodów budżetu państwa z po-
datków dochodowych, a na ich wysokość oddziałują różne czynniki. Na prze-
strzeni lat zmieniała się zarówno wysokość, jak i konstrukcja udziałów dla 
gmin8.  

W roku 1999 nowo powstałym powiatom i województwom przyznano 
udziały w podatkach dochodowych, a gminom zwiększono udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych z 17,0 w 1998 roku do 27,6% w 1999. Od 
roku 1999 do budżetów miast na prawach powiatu wpływają udziały w podat-
kach dochodowych należne im z tego tytułu, że są gminami miejskimi oraz 

                                                           
6  K. Surówka, Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bie-

żących po roku 2003, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu 
terytorialnego..., s. 88. 

7  Jeżeli samorząd terytorialny będzie dążył do podtrzymania popytu. 
8  Szerzej na ten temat S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Pol-

sce po 1993 roku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 93−100 oraz 188−189. 
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udziały przysługujące im dlatego, że pełnią rolę samorządu powiatowego (obli-
czane jak dla powiatów). W latach 1999–2003 były to: udział w podatku do-
chodowym od osób fizycznych (część gminna i część powiatowa) oraz udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych (część gminna). Od roku 2004 po-
wiaty otrzymują także udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Tym 
samym do budżetów miast na prawach powiatu wpływają udziały w obu podat-
kach dochodowych, obliczane jak dla innych gmin i powiatów. 

W tabeli 2 przedstawiono wysokość procentowych wskaźników udziałów 
dla gmin i powiatów. Zmiany w sposobie finansowania jednostek samorządo-
wych wprowadzone w 2004 roku nie wpłynęły na zasady ustalania, gromadze-
nia i przekazywania dochodów tych jednostek z tytułu udziałów w podatkach 
państwowych, ale znacząco podwyższyły wskaźniki udziałów. W roku 2004 
łączne udziały miast na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych wynosiły 44,14% (w 2003 − 28,60%), a w podatku od osób prawnych 
− 8,11% (w 2003 − 5,00%). W odniesieniu do podatku dochodowego od osób 
prawnych jest to wysokość docelowa, a w przypadku udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych ma ona wynieść 49,59%.  

 
Tabela 2 

Wskaźniki udziałów miast na prawach powiatu w podatkach państwowych  
w latach 1999−2010 

Wyszczególnienie 

od 
1999 
do 

2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 doce-
lowo 

wskaźnik udziału w PDF 28,60 44,14 45,86 46,20 46,47 46,74 46,97 47,19 49,59 
część gminna 27,60 35,72 35,61 35,95 36,22 36,49 36,72 36,94 39,34 
część powiatowa 1,00 8,42 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
wskaźnik udziału w PDP 5,00 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 
część gminna 5,00 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 
część powiatowa x 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999−2003, DzU nr 150, poz. 983 
ze zm. oraz Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, art. 4 ust. 2 i 3, a także na podstawie corocznych komunikatów 
ministra finansów o wysokości udziału gmin w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
Wzrostu wskaźników udziałów nie można ocenić jednoznacznie pozytyw-

nie. Spowodował on bowiem większe uzależnienie dochodów JST od koniunk-
tury gospodarczej, sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych zlokalizowa-
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nych na terenie JST, zamożności mieszkańców oraz wykonania planu tych do-
chodów w budżecie państwa. W warunkach wysokiego tempa wzrostu gospo-
darczego oznaczać to będzie dynamiczny wzrost dochodów, które nie są przy-
znawane uznaniowo oraz mogą być swobodnie wydatkowane. Już od 2003 roku 
w literaturze wskazywano jednak, że przy tak dużym odsetku wpływów 
z udziałów w dochodach JST, udziale dochodów z tytułu udziałów, problemy 
mogą się pojawić w przypadku spadku tempa wzrostu gospodarczego, co jest 
szczególnie niekorzystne dla tych jednostek, których dochody te stanowią istot-
ną część dochodów budżetowych ogółem9. Przykładowo, dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych bardzo szybko reagują na zmianę sytuacji 
gospodarczej. Czynnikami mogącymi wywołać spadek wpływów z tego podat-
ku są przede wszystkim trudności z eksportem i tworzenie rezerw na potencjal-
ne negatywne skutki kryzysu. Ponadto część wpływów pochodzi od podmiotów 
świadczących usługi, w tym od banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które 
w największym stopniu narażone są na skutki kryzysu finansowego i gospo-
darczego10. 

Zasady ustalania udziału powiatów w obu podatkach dochodowych są ana-
logiczne do metodyki obliczania udziału dla gmin. Sposób obliczania udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin/powiatów zobrazować 
można formułą przedstawioną na rysunku 1. 

Z punktu widzenia miast duże znaczenie ma prawidłowa interpretacja 
określeń występujących w formule. Przez rok bazowy rozumie się rok poprze-
dzający rok budżetowy. Oznacza to, że wysokość dochodów miast w danym 
roku w dużym stopniu zdeterminowana jest sytuacją ekonomiczną podatników 
we wcześniejszych latach, czyli konsekwencje kryzysu z lat 2008−2009 w naj-
większym stopniu widoczne będą w budżetach miast w latach 2010 i 2011. 
Ponadto, wbrew informacjom podawanym przez niektórych autorów11, jednost-
ki samorządu terytorialnego otrzymują udział w podatku dochodowym od osób 
                                                           

9  S. Kańduła, Dochody samorządu gminnego w świetle reformy z 2004 roku, w: Aktualne 
problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, 
Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 
Warszawa 2006, s. 315; J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 29. 

10  W. Misiąg, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, „eFinanse. Fi-
nansowy Kwartalnik Internetowy” 2009, nr 3 (www.e-finanse.com), s. 6. 

11  K. Surówka, M. Winiarz, Ocena zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w Polsce po roku 2008, w: Finanse 2009 − Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubiń-
ska, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, Szczecin 2009, s. 394. 
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fizycznych obliczanym według tak zwanych zasad ogólnych oraz w podatku 
dochodowym płaconym przez osoby fizyczne według stawki 19% i skali pro-
porcjonalnej12. Jedynie wpływy z trzech pozostałych form opodatkowania do-
chodów osób fizycznych (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczał-
tu od osób duchownych oraz podatku tonażowego) w całości wpływają do bud-
żetu państwa. Przy obliczaniu udziału bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców 
faktycznie zamieszkałych na obszarze danej JST lub terenie kraju, według stanu 
na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez prezesa GUS13. 

 
 
 
 

udział 
gminy/po-

wiatu 
w PDF 

 
 
 

= 

 
 

ogólna kwota 
wpływów 

z PDF w skali 
kraju 

 
 
 
x wsk. %a) x 

należny w roku poprzedzającym rok bazowy 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie gminy/powiatu 

ogólna kwota należnego podatku dochodowe-
go od osób fizycznych w tym samym roku, 
ustalona na podstawie danych zawartych  

w złożonych zeznaniach o wysokości osiąg-
niętego dochodu oraz rocznym obliczeniu 

podatku dokonanym przez płatników, według 
stanu na 15 września roku bazowegob) 

a) Odpowiedni dla gminy/powiatu wskaźnik procentowy udziału. b) W latach 2004−2008, obli-
czając udział dla gminy/powiatu, brano pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, 
w roku poprzedzającym rok budżetowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamiesz-
kałych na terenie gminy/powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, 
ustalonej na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wy-
sokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.  

Rys. 1. Sposób obliczania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  
dla gmin/powiatów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie oraz Ustawy z 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, art. 9. 

 

Wprowadzenie tej metody obliczania udziału w PDF nawiązuje do rze-
czywistego wkładu mieszkańców gminy/powiatu w wytworzenie ogólnokrajo-
wej kwoty tego podatku. Taka formuła oznacza, że udział ten ma duże znacze-
nie w budżetach tych jednostek samorządu terytorialnego, w których mieszka 

                                                           
12  Przez pojęcie kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się 

100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na zasadach ogólnych, 
tj. według progresywnej skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolni-
czej działalności gospodarczej w wysokości 19% (Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, art. 2 pkt 5). 

13  Ibidem, art. 2 pkt 4. 
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wielu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i gdzie kwoty 
płaconego przez nich podatku są znaczne.  

W ostatnich latach obserwuje się, że część osób fizycznych składa zezna-
nie podatkowe do urzędu skarbowego położonego na terenie innej gminy niż ta, 
w której faktycznie zamieszkuje. Konsekwencją jest to, że udziały nie wpływają 
do budżetów tych jednostek samorządowych, w których osoby te zaspokajają 
swoje podstawowe potrzeby życiowe. Świadoma lub nieświadoma „ucieczka” 
podatników jest niepokojąca, szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego. 
Niektóre jednostki samorządowe podejmują więc działania zmierzające do 
skłonienia podatników do rozliczania się z podatku w miejscu ich zamieszkania. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zobowiązany jest poin-
formować JST o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do 15 października 
roku bazowego. Udziały w PDF przekazywane są w ratach miesięcznych w ter-
minie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poda-
tek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego14. 

W odniesieniu do dochodów miast na prawach powiatu z tytułu udziału 
w PDP należy stwierdzić, że do 2003 roku włącznie ustalano je w wysokości 
5% wpływów z tego podatku płaconego przez osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie gminy. 
Od roku 2004 dochody miast stanowią sumę dochodów gmin i powiatów z tego 
tytułu i obliczane są na podstawie tego samego algorytmu, przy zastosowaniu 
wskaźników udziału 0,0671 dla części gminnej i 0,014 dla części powiatowej. 
Udziały w PDP liczone są według metody nawiązującej do wysokości podatku 
zapłaconego przez podatnika mającego siedzibę na obszarze danej JST oraz 
liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w położonych na jej 
terenie oddziałach (zakładach) podatnika, którego siedziba znajduje się w innej 
JST. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do spółek wchodzących 
w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek, 
a także w przypadku podatnika prowadzącego działalność przez położony na 
terytorium RP zakład zagraniczny15. W związku z tym podatnicy zostali zobo-
wiązani do składania w urzędzie skarbowym informacji zawierających wykaz 
zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy 
                                                           

14  Nieco inne zasady dotyczą udziału za grudzień. 
15  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 10 

ust. 1, 2, 4. 
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o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), ze 
wskazaniem JST, na których obszarze są położone16.  

Udział obliczany jest w odniesieniu do kwoty wpływów z podatku docho-
dowego od osób prawnych17. Jednostki samorządowe nie otrzymują udziałów 
w podatku płaconym od niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez 
armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynaro-
dowej, funkcjonujących w formie osoby prawnej. Podatek ten w całości jest 
źródłem dochodów budżetu państwa18. 

Dochody miast z tytułu udziałów w PDP są odprowadzane na rachunek 
budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie czternastu dni 
od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. 

3. Cechy udziałów w podatkach państwowych jako źródeł dochodów  
podatkowych miast  

W literaturze wskazuje się charakterystyczne cechy udziałów w podatkach 
państwowych. Kilka z nich można też wywieść z prawnej konstrukcji udziałów 
przedstawionej w poprzednim punkcie. Obie grupy przymiotów przedstawiono 
w tabeli 3. 

Udziały są dochodami transferowymi, wymagają wcześniejszego zgroma-
dzenia w budżecie państwa odpowiednich zasobów, które następnie są dzielone 
między jednostki samorządu terytorialnego. Transfery te zasilają budżety JST 
cyklicznie, w okresach miesięcznych. Oznacza to, że są one dochodami bieżą-
cymi JST. Cykliczność ta jest ważna z punktu widzenia konieczności utrzyma-
nia płynności finansowej budżetu. Obliczenie udziałów ma charakter automa-
tyczny. Jest to korzystne z punktu widzenia samodzielności miast, ponieważ 
uniezależnia JST od corocznych, arbitralnych decyzji polityków oraz umożliwia 
im oszacowanie dochodów należnych w następnych okresach19.  

                                                           
16  Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów 

z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych, DzU nr 224, poz. 2228; Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. 
w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych, DzU nr 230, poz. 1693. 

17  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 2  
pkt 6. 

18  Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, DzU nr 183, poz. 1353. 
19  S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku...,  

s. 189. 
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Tabela 3  
Charakterystyczne cechy udziałów w podatkach państwowych 
Cechy dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach państwowych 

wskazywane w literaturze przedmiotu wynikające z prawnej konstrukcji udziałów 
nie mają celowego przeznaczenia, nie ograni-
czają samodzielności organów JST w doko-
nywaniu wydatków 

stanowią część dochodów budżetu państwa 
z tytułu podatków dochodowych 

razem z innymi dochodami JST (z wyłącze-
niem niektórych dotacji ) są przeznaczone 
na finansowanie zadań własnych 

udziały ustalane są w jednakowej procento-
wej wysokości dla JST danego szczebla 

stosowane są obiektywne metody wyodręb-
niania kwot należnych JST dochodów z puli 
dochodów budżetu państwa 

sposób obliczenia ma charakter automatycz-
ny, gdyż odbywa się na podstawie danych 
statystycznych dotyczących wysokości za-
płaconego podatku, liczby zatrudnionych na 
umowę o pracę 

stosowane są obiektywne metody podziału 
zapisane w przepisach prawnych; jednolite 
dla JST danego szczebla 

wysokość dochodów JST uzależniona jest 
pośrednio od liczby podatników obu podat-
ków, a bezpośrednio od sytuacji ekonomicz-
nej gospodarstw domowych oraz podmiotów 
gospodarczych mających zamieszkanie/sie-
dzibę (oddział) na terenie danej JST 

 wysokość dochodów z udziału w PDF uza-
leżniona jest od ogólnej kwoty wpływów 
z PDF w skali kraju, w roku X oraz od wyso-
kości należnego podatku od osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie JST w roku X−2; 
występują tu więc opóźnienia czasowe 

 realizacja dochodów JST z tytułu udziału  
w PDF następuje cyklicznie (co miesiąc),  
z tym że wpływy nasilają się pod koniec 
roku; dochody z tytułu udziału w PDP wpły-
wają rytmicznie (do czternastu dni od dnia 
ich otrzymania przez urząd skarbowy) 

 nie podlegają zwrotowi, chyba że pobrano je 
w nadmiernej wysokości 

 JST przysługuje roszczenie w związku z nie-
prawidłowym wyliczeniem lub nietermino-
wym przekazaniem udziałów 

Źródło: opracowanie własne, przy czym cechy udziałów wskazywane w literaturze 
zestawiono na podstawie: S. Kańduła, J. Kotlińska, Źródła, formy i przyczyny 
zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego, w: Podatkowe 
i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski,  
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 389. 

 
W literaturze spotkać można głosy krytykujące udziały jako źródło docho-

dów miast. U ich podłoża leżą cechy udziałów wynikające z ich prawnej kon-
strukcji. Podkreśla się bowiem, że wysokość dochodów z obu udziałów w zbyt 
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dużym stopniu jest uzależniona od zmian koniunktury gospodarczej. Są one 
wprawdzie dobrym – niewymagającym od władz JST szczególnych wysiłków 
w pozyskiwaniu – źródłem dochodów w okresie ożywienia gospodarczego, 
jednak w okresach spadku tempa wzrostu gospodarczego, wpływy z obu udzia-
łów mogą być mniejsze, co może utrudniać realizację podstawowych zadań 
JST20. Jest to szczególnie niekorzystne dla tych jednostek, w przypadku których 
dochody te stanowią znaczny odsetek dochodów ogółem. 

Dochody budżetów JST z tytułu udziału w PDF za poszczególne miesiące 
realizowane są w analogicznym stopniu, jak dochody budżetu państwa z tego 
tytułu. Z uwagi na to, że dochody budżetu państwa w ciągu roku wpływają nie-
równomiernie, kwoty udziału w PDF przekazywane co miesiąc na rachunki 
miast mogą być w poszczególnych miesiącach zróżnicowane. Wysokość mie-
sięcznych rat udziału uzależniona jest od wysokości wpływów z tego podatku 
za poszczególne miesiące w skali kraju. Uwagi te można odnieść także do 
udziału w drugim podatku dochodowym. Uwzględniając progresywny charakter 
wnoszenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zasady ogólne), 
udziały powinny się zwiększać w miarę upływu kolejnych miesięcy. 

4. Znaczenie udziałów w podatkach państwowych w dochodach miast  
na prawach powiatu w latach 2003−2009 

W tabelach 4−6 przedstawiono dane dotyczące wysokości dochodów z ty-
tułu udziałów w podatkach państwowych w budżetach miast na prawach powia-
tu ogółem oraz w budżecie Poznania i Szczecina w latach 2003−2009. Wynika 
z nich, że udziały są bardzo wydajnym źródłem dochodów miast, stanowią bo-
wiem około 30% ich dochodów ogółem. Wyraźnie widać, że po podwyższeniu 
wskaźników udziałów w 2004 roku nastąpił gwałtowny wzrost dochodów  
z omawianego tytułu (o około 60%). W następnych latach dynamika wzrostu 
dochodów była wysoka. W latach 2004−2007 utrzymywała się na poziomie 
13−16% w miastach ogółem, a 11−15% w Szczecinie. Największą dynamiką 
charakteryzował się wzrost dochodów z udziałów w Poznaniu – od 5 do 28%. 
Zmniejszenie dynamiki wzrostu dochodów nastąpiło w 2008 roku, a więc wte-
dy, gdy rozpoczął się kryzys systemu finansowego, który wywołał kryzys gos-
podarczy. W miastach na prawach powiatu ogółem dochody wzrosły o 5,5% 
w stosunku do roku poprzedniego, w Szczecinie o 10,0%, a w Poznaniu zaled-
                                                           

20  K. Surówka, Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań 
bieżących po roku 2003..., s. 97. 
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wie o 6,0%. Można z tego wyprowadzić wniosek, że spadek dochodów z tytułu 
udziałów w podatkach dotyka przede wszystkim największe − pod względem 
liczby mieszkańców i zarejestrowanych podmiotów gospodarczych − miasta na 
prawach powiatu21. Wniosek ten wymaga weryfikacji po przeprowadzeniu dal-
szych badań empirycznych.  

 
Tabela 4 

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatkach państwowych  
na tle dochodów ogółem w latach 2003−2009 [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
I półrocze 

dochody miast 
ogółem,  
w tym 27 416 757,0 31 753 774,0 36 269 800,0 40 985 861,0 46 873 426,0 49 443 818,0 24 361 865,3 
dochody z tytułu 
udziałów ogółem,  
z tego: 5 378 330,0 8 860 302,0 10 244 296,0 11 813 173,0 14 632 051,0 15 855 410,0 6 558 766,3 
  udział w PDF 4 889 066,0 7 797 036,0 9 089 252,0 10 407 194,0 12 861 782,0 13 930 523,0 5 652 762,7 

  udział w PDP 489 264,0 1 063 266,0 1 155 044,0 1 405 979,0 1 770 269,0 1 924 887,0 906 003,6 
udziały jako pro-
cent dochodów 
ogółem 19,6 27,9 28,2 28,8 31,2 32,1 26,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2003−2009 (www.mf.gov.pl). 

 
Tabela 5 

Dochody Poznania z tytułu udziałów w podatkach państwowych 
na tle dochodów ogółem w latach 2003−2009 [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
I półrocze 

dochody ogółem,  
w tym 1 289 393,1 1 470 006,3 1 668 268,6 1 745 349,9 2 238 196,1 2 376 816,5 1 210 561,7 
dochody z tytułu udziałów 
ogółem,  
z tego: 286 197,3 483 327,3 558 665,9 635 457,1 777 819,2 827 014,6 368 594,2 
  udział w PDF 256 892,8 420 115,9 491 921,2 552 359,4 673 569,1 710 370,0 314 365,4 

  udział w PDP 29 304,5 63 211,4 66 744,7 83 097,7 104 250,1 116 644,6 54 228,8 
udziały jako procent  
dochodów ogółem 22,2 32,9 33,5 36,4 34,8 34,8 30,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 
Poznania za lata 2003−2009. 

                                                           
21  Z danych GUS wynika, że na koniec 2007 r. w Poznaniu zameldowanych było 560,9 tys. 

osób, pracowało 234,5 tys., a w systemie REGON zarejestrowanych było 91,4 tys. podmiotów 
gospodarczych. W tym samym roku w Szczecinie mieszkało 407,8 tys. osób, pracowało  
115,4 tys., a w systemie REGON zarejestrowanych było 64,4 tys. podmiotów gospodarczych 
(Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009). 
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Tabela 6 
Dochody Szczecina z tytułu udziałów w podatkach państwowych 

na tle dochodów ogółem w latach 2003−2009 [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
I półrocze 

dochody ogółem, w tym 712 330,1 801 016,5 919 974,6 1 047 982,4 1 161 296,2 1 282 402,5 777 992,5 
dochody z tytułu udzia-
łów ogółem, z tego: 139 452,6 218 689,8 254 393,9 301 687,6 378 192,5 422 087,7 214 817,6 
   udział w PDF 130 142,6 202 625,1 233 058,3 278 265,7 345 942,1 385 319,7 191 418,6 

   udział w PDP 9 310,0 16 064,7 21 335,6 23 421,9 32 250,4 36 768,0 23 399,0 
udziały jako procent 
dochodów ogółem 19,6 27,3 27,7 28,8 32,6 32,9 27,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 
Szczecina za lata 2003−2009.  

 
Najwydajniejszym spośród udziałów jest udział w PDF, stanowi on bo-

wiem ponad 86% wpływów z tytułu udziałów (w Szczecinie ponad 91%). Zna-
czenie fiskalne udziałów w budżecie Szczecina i Poznania jest odmienne. Do-
chody te nie są zatem dobrym narzędziem redystrybucji między JST. Polski typ 
udziału w podatkach państwowych cechuje się wadą polegającą na utrwalaniu 
nierównomiernego rozkładu terytorialnego wpływów ze względu na nierówno-
mierną wydajność fiskalną tego podatku w przekroju kraju22. 

Po dwóch kwartałach 2009 roku w Szczecinie zrealizowano dochody 
w wysokości 49,3% zakładanego planu (po zmianach), a w Poznaniu − 40,7%. 
Może to oznaczać spadek dochodów osiągniętych przez miasta z tytułu podat-
ków dochodowych na koniec tego roku. Obawę tę potwierdzają dane Minister-
stwa Finansów, z których wynika, że prognozowana kwota dochodów budżetu 
państwa, będąca podstawą do naliczania udziałów JST, jest niższa o 14,5% 
w stosunku do planu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok23. Kwoty 
udziałów przekazane powiatom za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku są 
niższe o 1,1% w stosunku do kwot przekazanych do końca lipca 2008 roku. 
W przypadku gmin kwoty te są mniejsze o 0,5%. Mniejszy spadek dochodów 
w gminach, w porównaniu z powiatami, „jest wynikiem corocznego zwiększa-
nia wielkości procentowego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych”. Z kolei dochody JST z tytułu udziału w PDP będą niż-
                                                           

22  Por. H. Sochacka-Krysiak, Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych 
samorządu terytorialnego − doświadczenia i perspektywy..., s. 17. 

23  Informacja Ministra Finansów o kształtowaniu się dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego z dnia 17 sierpnia 2009 r., www.mf.gov.pl, 30.09.2009. 
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sze o 27%24. Przewiduje się, że w największym stopniu obniżenie wpływów 
będzie odczuwalne w budżetach miast na prawach powiatu. 

Na rysunku 2 przedstawiono wysokość dochodów z tytułu udziałów w po-
datkach państwowych, które wpłynęły do budżetu Poznania za pierwsze pół-
rocze w latach 2003−2009. Wynika z nich, że dochody z udziału w PDF 
w pierwszym półroczu 2009 roku były wyższe niż we wcześniejszych latach, 
z kolei niższe niż w analogicznym okresie 2008 roku były wpływy z tytułu 
udziału w PDP. Wysokość dochodów z udziałów utrzymuje się na porówny-
walnym poziomie w stosunku do pierwszego półrocza w latach 2008–2009, 
a nawet jest wyższa. Niepokojące jest jednak to, że na koniec pierwszego pół-
rocza 2009 roku niższy jest procent wykonania dochodów w stosunku do planu. 
W latach 2004−2008 dochody z tytułu udziału w PDF na koniec pierwszego 
półrocza realizowano odpowiednio w wysokości: 40,3; 42,8; 42,3; 48,7 oraz 
46,5%, podczas gdy po pierwszym półroczu 2009 roku była to wielkość 40,3%. 
Z kolei w przypadku dochodów z tytułu udziału w PDP stopień realizacji planu 
na koniec pierwszego półrocza w latach 2004−2008 przedstawiał się następują-
co: 77,9; 56,6; 54,8; 56,1 oraz 59,7%, podczas gdy po pierwszym półroczu 
2009 roku wyniósł 42,7%. 
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Rys. 2. Wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatkach państwowych w budżecie 

Poznania po pierwszym półroczu w latach 2003−2009 [tys. zł] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 

Poznania za pierwsze półrocze w latach 2003−2009. 
                                                           

24  Ibidem, s. 3. 
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Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę pożądane cechy dochodów JST, należy stwierdzić, że 
udziały w podatkach państwowych nie odznaczają się cechą stałości oraz pew-
ności. Dochody te są elastyczne, a więc zmniejszają się w okresie spadku  
aktywności gospodarczej.  

Zmiany w wysokości dochodów budżetu państwa z rozpatrywanych po-
datków są widoczne już w 2009 roku. Oddziałują one na wysokość dochodów 
budżetów miast na prawach powiatu, przy czym w największym stopniu będą 
widoczne w 2011 roku. Na zmniejszenie dochodów miast oddziałują zarówno 
zmiany systemowe (ulga rodzinna oraz obniżenie stawek), jak również kryzys 
gospodarczy. 

Kryzys gospodarczy negatywnie się odbija na dochodach miast z tytułu 
udziałów oraz na wysokości innych dochodów miast. Dotyczy to między inny-
mi podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podat-
ku od środków transportowych, podatku − tak zwanej karty podatkowej, opłaty 
skarbowej, opłaty targowej. Stagnacja na rynku nieruchomości może się także 
przełożyć na zmniejszenie dochodów miast z majątku. 

Jakie będą konsekwencje zmniejszenia dochodów? W pierwszej kolejności 
obniżone zostaną zaplanowane wydatki, głównie na inwestycje. W Poznaniu 
może się to odbić niekorzystnie na inwestycjach związanych z Euro 2012. 
Ograniczenie wydatków inwestycyjnych będzie najprawdopodobniej większe 
niż to wynika ze spadku dochodów. Związane jest to z trudnościami z uzyska-
niem kredytów przy zmniejszającej się zdolności kredytowej. Zmniejszone 
zostaną także środki związane z tworzeniem w urzędach nowych miejsc pracy 
(„zamrażanie etatów”). Efektem spadku dochodów może być także wzrost defi-
cytu i zadłużenia jednostek samorządowych. Rozpatrzenie tych konsekwencji 
wykracza jednak poza ramy tego opracowania. 

Wydaje się, że w przyszłości nie uda się wyeliminować cykliczności do-
chodów z tytułu udziałów. Organy miast powinny przyjąć, że są beneficjentami 
w okresach przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, a w okresach spadku 
– ich dochody w naturalny sposób są mniejsze. Zastąpienie udziałów innymi 
kategoriami dochodów podatkowych (niewrażliwymi na wahania koniunktural-
ne) w warunkach wysokich obciążeń podatkowych nie wydaje się możliwe.  

W tej sytuacji należy postulować przynajmniej wprowadzenie dla wszyst-
kich JST systemowej rekompensaty związanej z ubytkiem dochodów podatko-
wych będącej następstwem zmian wprowadzanych przez państwo w konstrukcji 
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dochodów podatkowych. Wprowadzenie w 2009 roku dwustopniowej skali 
podatkowej oraz podwyższenie progów podatkowych wiąże się bowiem ze 
zmniejszeniem − przynajmniej w początkowym okresie, tak długo jak nie będą 
widoczne pozytywne skutki polityki państwa − dochodów JST z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
 

TAX INCOMES OF CITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS 
SELECTED ISSUES 

Summary 

The study attempts at evaluating the share in the state taxes as a source of income 
for independent cities in the times of economic crises, from the perspective of desirable 
characteristics of these cities’ incomes.  

What results from the analysis is that the income from the share in the state taxes 
is characterised by neither stability nor certainty. It is flexible and consequently –  
it decreases in the times of economic downturn. This is proved by numerical data con-
cerning the total income of independent cities and the incomes of the cities of Szczecin 
and Poznań in 2003−2009 (the first 6 months).  

Translated by Sławomira Kańduła 
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Wprowadzenie  

Kwestie związane z budżetem, a w szczególności procedurą jego opraco-
wywania i przyjmowania, dochodami, wydatkami oraz długiem samorządowym 
regulowane są w Polsce głównie w dwóch ustawach: o finansach publicznych 
oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1. Jedną z przesłanek re-
formy finansów samorządowych przeprowadzonej w roku 2003 było większe 
niż dotychczas powiązanie systemu dochodów jednostek samorządu terytorial-
nego ze stanem gospodarki oraz budżetem państwa. W artykule zbadano, czy 
w ślad za pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju od strony finansów pub-
licznych, objawiającą się między innymi zmniejszonymi wpływami do budżetu 
państwa2 i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeniu uległy 
również wydatki podsektora samorządowego.  

 

                                                           
1  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

DzU 2008, nr 88, poz. 539; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU  
nr 157, poz. 1240 (do końca roku 2009 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

2  Por. S. Owsiak, Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z per-
spektywy samorządu terytorialnego w Polsce, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 
red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 11. 

NR 593 2010 
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1. Obszary wpływu sytuacji gospodarczej państwa na finanse jednostek 
samorządu terytorialnego 

Jedną z przesłanek powstania samorządu terytorialnego w Polsce pod ko-
niec XX wieku, początkowo na poziomie gmin, potem na poziomie powiatów 
i województw, było utworzenie podmiotów zdolnych do gospodarowania i za-
rządzania zdelimitowanym obszarem w warunkach otoczenia rynkowego, co 
wiąże się nie tylko z koniecznością uwzględniania w działalności wymogów 
konkurencyjności i budowania przewagi konkurencyjnej3, ale i cykli koniunktu-
ralnych.  

Wpływ koniunktury bądź spowolnienia gospodarczego na sytuację eko-
nomiczną jednostek samorządu terytorialnego może dotyczyć sfery dochodowej 
lub wydatkowej i może przyjąć formę oddziaływania bezpośredniego lub po- 
średniego. Zależności bezpośrednie widoczne są głównie w sferze dochodowej 
w mniejszych wpływach z niektórych źródeł dochodów własnych zasilających 
przede wszystkim budżety gmin. Zmniejszeniu ulec mogą na przykład dochody 
z mienia komunalnego, podatku od czynności cywilnoprawnych lub rozmaitych 
opłat przypisanych gminom oraz – w mniejszym stopniu – powiatom. Wpływ 
pośredni związany jest ze skutkami kryzysu. Dotyczy zarówno części docho-
dowej, jak i wydatkowej. Pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju przejawia się 
w mniejszych wpływach do budżetu państwa, które, z kolei, oznaczać mogą 
redukcję całkowitych kwot transferowanych na przykład z tytułu subwencji 
ogólnej lub udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. Malejące wpływy 
zmuszają władze samorządowe do dokonania wyboru, w jaki sposób zbilanso-
wać budżet. Może to nastąpić przez ograniczenie wydatków lub zwiększenie 
zadłużenia. Każde z tych rozwiązań ma zalety i wady.  

Redukcja wydatków jest nieodzowna zwłaszcza w sytuacji, gdy dalsze za-
dłużanie jednostki samorządu prowadziłoby do przekroczenia ustawowych pro-
gów ostrożnościowych4. Utrzymanie ich na tym samym poziomie oznacza 
świadczenie usług publicznych na dotychczasowym poziomie, co jednocześnie 

                                                           
3  A. Sekuła, Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie „Regionalnej stra-

tegii innowacji dla województwa pomorskiego”, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii 
i praktyce, red. R. Brol, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, s. 92–93. 

4  Por. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 251. 
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prowadzi do zwiększenia zadłużenia5 i rosnących kosztów obsługi długu 
w przyszłości, a zatem przerzucenia spłaty zaciągniętych zobowiązań na przy-
szłe pokolenia. 

2. Stan gospodarki a stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Jak już wspomniano, celem artykułu jest analiza sytuacji wydatkowej pod-
sektora samorządowego w warunkach spowolnienia gospodarczego. Podstawo-
wym miernikiem wielkości gospodarki jest produkt krajowy brutto (PKB). Ana-
lizując dane zawarte w tabeli 1, w której ujęto roczne zmiany w przyroście 
PKB, zauważyć można, że do połowy 2008 roku wzrost gospodarczy utrzymy-
wał się na dość wyrównanym poziomie osiągającym na koniec drugiego kwar-
tału przyrosty roczne w granicach 6%. Widoczna zmiana na niekorzyść nastąpi-
ła w połowie ostatniego przedstawionego w tabeli okresu, czyli w 2009 roku. 
Wtedy nastąpił spadek przyrostu PKB o blisko 5 punktów procentowych. Go-
spodarka nadal się rozwija, jednak dużo wolniej niż dotychczas, gdyż PKB 
zwiększył się jedynie o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. 
Jednocześnie z doniesień instytucji zajmujących się monitorowaniem stanu 
gospodarki wiadomo, że Polska jest jedynym europejskim krajem, który w tym 
czasie zanotował dodatnią zmianę PKB. Można zatem stwierdzić, iż światowy 
kryzys znalazł odbicie w stanie polskiej gospodarki, która wprawdzie rozwija 
się dużo lepiej niż gospodarki innych krajów, jednak zdecydowanie wolniej niż 
w poprzednich latach.  

 
Tabela 1 

Podstawowe dane makroekonomiczne dla Polski – stan na połowę roku 

Dane 2006 2007 2008 2009 
PKB [%] 6,3 6,6 5,9 1,1 
inflacja [%] 1,1 2,6 4,6 3,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (www.stat.gov.pl)  
i Bossy (www.bossa.pl). 

 
Znając globalną sytuację makroekonomiczną Polski, można zbadać, w ja-

kim stopniu znajduje ona odbicie w wydatkach jednostek samorządów teryto-
                                                           

5  Por. K. Ostrowska, Zadłużenie samorządów będzie dalej rosnąć, „Rzeczpospolita”, 
http://www.rp.pl/artykul/ 295704.html, 24.04.2009 lub Wzrosną długi miast, „Rzeczpospolita”, 
http://www.rp.pl/artykul/281983.html, 26.03.2009. 
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rialnych. W pierwszej części artykułu zaznaczono, że największy wpływ – za-
równo bezpośredni, jak i pośredni – zauważalny jest w sytuacji dochodowej 
budżetów. Część wydatkowa, przynajmniej w początkowej fazie kryzysu bądź 
spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego będących w dobrej kondycji finansowej, nie musi odzwierciedlać 
sytuacji gospodarczej kraju. Teza ta znajduje odbicie w wynikach badań zapre-
zentowanych w tabeli 2. Przedstawiają one roczne przyrosty wydatków jedno-
stek samorządowych. Zakres czasowy badań jest identyczny dla wszystkich 
analiz, stąd można porównać zmiany w gospodarce ze zmianami w wielkości 
wydatków. Jak widać wydatki rosły – całkowite oraz w rozbiciu na dwie pod-
stawowe kategorie, to znaczy majątkowe i bieżące. Zwiększały się w każdym 
z przedstawianych lat i wzrost ten dotyczył wszystkich szczebli podziału teryto-
rialnego kraju, za każdym razem przekraczając wielkość inflacji, co oznacza 
przyrost nie tylko nominalny, ale i realny. Największe zmiany, rzędu kilkudzie-
sięciu procent, dotyczyły zwłaszcza wydatków majątkowych i jeśli szukać prze-
jawów kryzysu, to zaobserwować można, że wystąpiły one w latach koniunktu-
ry gospodarczej, to znaczy 2006 i 2007. Województwa samorządowe, powiaty 
grodzkie i ziemskie zwiększały w tym czasie wydatki majątkowe w stosunku 
rocznym o 40, 60, a nawet 90%. Na połowę roku 2009 takich zmian już nie 
zanotowano. Największy przyrost wydatków majątkowych w ostatnim analizo-
wanym okresie wystąpił w województwach, nie przekroczył on jednak 30%, 
czyli był mniejszy niż w poprzednich latach. Wydatki bieżące również się 
zwiększały, podobnie jak majątkowe, przekraczając poziom inflacji i przyrost 
PKB, jednak zmiany były mniejsze i bardziej wyrównane. Nie widać, by sytua-
cja gospodarcza kraju w latach 2008 czy 2009 w jakikolwiek sposób znalazła 
odbicie w ich poziomie, a nawet zaobserwować można niewielkie zwiększanie 
tempa przyrostu. Nie dotyczy to województw samorządowych, w których wy-
datki bieżące w połowie 2009 roku były o 2/5 większe niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego.  
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Tabela 2 
Dynamika przyrostu wielkości wydatków budżetów JST (rok do roku)  

w latach 2006–2009 (stan na połowę roku) 
Rok 2006 2007 2008 2009 JST dane [%] [%] [%] [%] 

wydatki ogółem,  
w tym 12,9 9,0 8,8 9,8 
     majątkowe 28,3 9,4 10,3 16,5 gminy 

     bieżące 11,3 8,9 8,6 9,0 
wydatki ogółem,  
w tym 8,7 11,4 11,3 12,2 
     majątkowe 40,2 61,9 19,4 9,0 

miasta na prawach 
powiatu 

     bieżące 6,1 6,1 10,0 12,8 
wydatki ogółem,  
w tym 8,4 5,1 9,9 12,5 
     majątkowe 60,9 12,1 27,0 11,3 powiaty 

     bieżące 6,5 4,8 8,9 12,6 
wydatki ogółem,  
w tym 37,8 14,6 14,5 37,7 
     majątkowe 96,3 22,9 36,2 28,0 województwa 

     bieżące 29,2 12,8 9,3 40,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 
www.mofnet.gov.pl. 

3. Wydatki podsektora samorządowego  

Bardziej szczegółowe zestawienie, wraz z wartościami liczbowymi oraz 
udziałami poszczególnych kategorii, przedstawiono w tabeli 3. Wynika z niej, 
że zmiana sytuacji gospodarczej Polski nie znajduje odbicia w strukturze wy-
datków. Jest to zwłaszcza widoczne w wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich 
gminach, w których wielkość wydatków majątkowych praktycznie utrzymuje 
się na poziomie 11%, a bieżących 89%. Podobnie w miarę ustabilizowana sy-
tuacja panuje w powiatach ziemskich. Niewielkiej zmianie uległa struktura wy-
datków w miastach na prawach powiatu i województwach. Zmniejszył się 
udział wydatków bieżących, a wzrósł majątkowych. Trend ten nie uległ w roku 
2009 jakimś szczególnym odchyleniom, stąd też należy wnioskować, iż jest on 
wynikiem decyzji władz dotyczących intensyfikacji przedsięwzięć inwestycyj-
nych, a nie sytuacji gospodarczej kraju.  

Kolejną niezmienną pozycją w strukturze wydatków są środki przeznacza-
ne na wynagrodzenia. Jednym ze sposobów zmniejszania deficytu w sytuacji 
malejących dochodów budżetowych i rosnących wydatków inwestycyjnych 
może być ograniczenie środków przeznaczanych na wynagrodzenia. Należy 
jednak pamiętać, że pracownicy samorządowi podlegają szczególnym uregulo-
waniom prawnym dotyczącym zatrudniania i zwalniania, a także ustalania wy-
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nagrodzenia i w tym obszarze jednostki samorządu terytorialnego nie są tak 
elastyczne, jak na przykład sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jedno-
cześnie w czasach kryzysu zapotrzebowanie na usługi publiczne nie maleje 
w takim stopniu, w jakim na produkty i usługi oferowane przez sektor przedsię-
biorstw, stąd też zmiany w poziomie wydatków związanych z wynagradzaniem 
pracowników nie pozostają w związku z sytuacją gospodarczą kraju. Środki 
przeznaczane na ten cel rosną systematycznie i w miarę równomiernie. Również 
ich udział w globalnych wydatkach utrzymuje się na stosunkowo stałym po-
ziomie, przy czym najwyższy jest w powiatach, w których przekracza połowę 
wszystkich wydatków, a najniższy w województwach, w których co szósta wy-
datkowana złotówka powiązana jest z wynagrodzeniami.  

 
Tabela 3 

Wydatki związane z wykonaniem budżetów w latach 2006–2009 
(stan na połowę roku) 

Rok 2006 2007 2008 2009 

dane [mln zł] struktura 
[%] [mln zł] struktura 

[%] [mln zł] struktura 
[%] [mln zł] struktura 

[%] 
wydatki ogółem,  
w tym 22 730,0 100,0 24 766,4 100,0 26 951,0 100,0 29 586,4 100,0 
majątkowe 2 430,2 10,7 2 658,3 10,7 2 931,0 10,9 3 413,6 11,5 
bieżące,  
w tym 20 299,8 89,3 22 108,2 89,3 24 020,0 89,1 26 172,9 88,5 
na wynagrodzenia i pochodne 9 794,0 43,1 10 470,4 42,3 11 365,1 42,2 12 418,9 42,0 

gm
in

y 

pozostałe wydatki  10 511,0 46,2 11 637,7 47,0 12 654,9 46,9 13 753,9 46,5 
wydatki ogółem,  
w tym 17 553,5 100,0 19 561,6 100,0 21 767,3 100,0 24 420,4 100,0 

majątkowe 1 687,8 9,6 2 732,5 14,0 3 262,5 15,0 3 555,8 14,6 
bieżące,  
w tym 15 865,7 90,4 16 829,0 86,0 18 504,9 85,0 20 864,5 85,4 
na wynagrodzenia i pochodne 6 969,9 39,7 7 373,4 37,7 8 099,3 37,2 8 903,3 36,5 

m
ia

st
a 

na
 p

r. 
po

w
ia

tu
 

pozostałe wydatki  8 897,0 50,7 9 455,7 48,3 10 405,6 47,8 11 961,2 48,9 
wydatki ogółem,  
w tym 6 688,7 100,0 7 032,8 100,0 7 725,6 100,0 8 690,5 100,0 
majątkowe 343,3 5,1 384,7 5,5 488,7 6,3 543,7 6,3 
bieżące,  
w tym 6 345,4 94,9 6 648,2 94,5 7 236,9 93,7 8 146,8 93,7 
na wynagrodzenia i pochodne 3 994,8 59,7 4 241,8 60,3 4 678,0 60,6 5 234,2 60,2 

po
w

ia
ty

 

pozostałe wydatki  2 359,8 35,3 2 406,3 34,2 2 558,9 33,1 2 912,6 33,5 
wydatki ogółem,  
w tym 3 308,4 100,0 3 792,2 100,0 4 343,4 100,0 5 981,1 100,0 
majątkowe 603,3 18,2 741,6 19,6 1 010,0 23,3 1 292,7 21,6 
bieżące,  
w tym 2 705,1 81,8 3 050,6 80,4 3 333,4 76,7 4 688,3 78,4 
na wynagrodzenia i pochodne 560,0 16,9 624,3 16,5 763,5 17,6 911,1 15,2 w

oj
ew

ód
zt

w
a 

pozostałe wydatki  2 147,1 64,9 2 426,3 64,0 2 570,0 59,1 3 777,2 63,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 
www.mofnet.gov.pl. 
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Wnioski 

Przedstawione badania zostały przeprowadzone w celu określenia, na ile 
zmiany w gospodarce krajowej widoczne są w wydatkowej części budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki pozwalają sformułować wniosek, 
że krótkotrwały wpływ, który można nazwać natychmiastowym, nie został za-
obserwowany. O ile pierwszy rok spowolnienia gospodarczego odbił się 
zmniejszeniem wpływów do budżetów samorządowych6, o tyle nie widać go 
w sferze wydatkowej. Rozważyć należy dwa podstawowe aspekty związane z tą 
sytuacją: po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, a po drugie, jakie są jej kon-
sekwencje.  

Pierwsze zagadnienie, dotyczące przyczyn braku przejawów kryzysu 
w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego, można analizować z punktu 
widzenia dwóch głównych kategorii tych wydatków, to znaczy majątkowych 
i bieżących. Wydatki majątkowe w wielu przypadkach równają się inwestycyj-
nym. Zmniejszenie ich oznacza najczęściej wydłużenie procesu inwestycyjne-
go, co odsuwa w czasie termin zakończenia przedsięwzięcia, w konsekwencji 
zwiększając koszty projektu. Z tego punktu widzenia decyzja o kontynuacji 
realizacji rozpoczętych już inwestycji wydaje się słuszna. Redukcję wydatków 
można uzyskać, przesuwając rozpoczęcie nowych inwestycji na kolejne lata. 
Takie uchwały podejmowane są przez organy stanowiące, jednak efekty tych 
decyzji będą widoczne w budżetach dopiero w latach następnych. Natychmia-
stowa redukcja wydatków bieżących również jest możliwa w ograniczonym 
zakresie. Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że poza województwa-
mi koszty związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych w podsek-
torze samorządowym sięgają nawet kilkudziesięciu procent całkowitych wydat-
ków. Redukcja liczby etatów początkowo wiąże się ze wzrostem przeznacza-
nych na nie kwot z powodu na przykład wypłacanych odpraw, stąd też efekty 
takich decyzji, o ile zostały podjęte, również przesunięte są w czasie.  

Zagadnienie drugie dotyczy konsekwencji braku zmniejszenia wydatków 
budżetowych w czasie spowolnienia gospodarczego. Zakładając, zgodnie z roz-
ważaniami teoretycznymi, że wpływy do budżetów samorządowych osiągają 
niższy niż w poprzednich latach poziom, a wydatki, zgodnie z przeprowadzo-
nymi badaniami, nie maleją, dochodzi do sytuacji zwiększenia deficytu budże-

                                                           
6  Por. K. Ostrowska, 2008 rok nie był jeszcze zły, obecny już tak dobry nie będzie, „Rzecz-

pospolita”, http://www.rp.pl/artykul/332140.html, 11.07.2009. 
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tu. Rozwiązania ustawowe dopuszczają kilka sposobów jego pokrywania7. Jed-
nym z nich jest korzystanie z zewnętrznych źródeł zasilania, na przykład z kre-
dytu. Wydaje się, że większość władz samorządowych właśnie w ten sposób 
pokryła wydatki w sytuacji zmniejszających się dochodów budżetowych.  

Podsumowując, można stwierdzić, że „koszty” kryzysu, które w przypad-
ku samorządów przejawiają się zmniejszeniem wpływów do budżetu, zostały 
przerzucone na lata późniejsze. Wydatki w ujęciu nominalnym i realnym rosną. 
Nie bez znaczenia na ich poziom ma wpływ panująca wcześniej koniunktura 
przejawiająca się znacznym przyrostem dochodów oraz napływ środków z Unii 
Europejskiej.  

 
 

LOCAL GOVERNMENT REVENUES  
IN THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS 

Summary 

The article discusses Polish local government revenues in the economic crisis 
conditions. In the beginning the connection between situation of national economy and 
the finance of local government units was described. Then the condition of Polish eco-
nomy was shown and on its basis the revenues of local government units were analyzed. 
The research refers to period since the latter part of 2005 to early part of 2009. In con-
clusion the results of research were comment.  

Translated by Alicja Sekuła 

 

                                                           
7  Por. np. M. Jastrzębska, Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji 

inwestycji samorządowych, w: B. Filipiak, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania 
rozwoju lokalnego i regionalnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, t. II, s. 44–52. 
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