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nr 890     ekonomiczne  problemy  usług  nr  120     2015

Bronisław Bryl*

WPłyW oBcIążeń PodatKoWych Na SySteM 
RachuNKoWoścI PRzedSIęBIoRStWa

Streszczenie

Podatki odgrywają istotną rolę w rzeczywistości gospodarczej. Celem artykułu jest 
przeanalizowanie wpływu obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsię-
biorstwa. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że obciążenia podatkowe znacz-
nie oddziałują na ten system: wpływają nie tylko na ewidencję, ale również na wycenę 
bilansową poszczególnych aktywów i pasywów. W prowadzonych badaniach wykorzy-
stano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.

Słowa kluczowe: rachunkowość, podatki, system rachunkowości, ewidencja księgowa

Wstęp

Podatki wywierają znaczny wpływ zarówno na funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych, jak i na życie obywateli. Jednak wpływ ten jest większy w przy-
padku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gdyż uzyskują one 
szereg korzyści ekonomicznych, w których państwo – poprzez podatki – chce 
partycypować.

Doi: 10.18276/epu.2015.120-01

* Bronisław Bryl, mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Rachunkowości i Controllingu) e-mail: ab.bryl@neostrada.pl.
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Poprzez regulacje prawne państwo nakłada na przedsiębiorstwa szereg 
obowiązków do spełnienia. W ustawach podatkowych określa konkretne zda-
rzenia, które powodują powstanie tzw. obowiązku podatkowego, czyli po prostu 
zobowiązania do zapłacenia podatku. Aby spełnić owe zobowiązania, przedsię-
biorstwo musi dysponować odpowiednim narzędziem, który będzie generowało 
informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia i zapłacenia podatków. 

Celem opracowania jest przeanalizowanie wpływu obciążeń podatko-
wych na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Realizacje postawionego celu 
wymaga odpowiedzi na następujące pytania: 

–	 Czy regulacje bilansowe i podatkowe są zawsze ze sobą zgodne, czy też 
zawierają obszary uregulowane w sposób odmienny? 

–	 Czy regulacje podatkowe oddziałują tylko na budowę i uszczegółowie-
nie ewidencji księgowej, czy też sięgają dalej, wpływając między innymi 
na wycenę bilansową aktywów i pasywów przedsiębiorstwa? 

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania wykorzystano metody badaw-
cze obejmujące analizę regulacji prawnych, a także metody dedukcji i syntezy 
użyte podczas formułowania wniosków końcowych.

1. System rachunkowości jako podstawowe źródło informacji o przed- 
siębiorstwie

Podstawowym narzędziem generującym informację jest system rachunko-
wości przedsiębiorstwa1. Poprzez ten system jednostka dokonuje ciągłej obser-
wacji, rejestracji, agregacji i prezentacji zdarzeń gospodarczych. Odgrywa on 
zatem bardzo ważną rolę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa2. Poprzez 
ewidencję wyrażonych w mierniku pieniężnym zdarzeń gospodarczych zacho-
dzących w jednostce możliwy jest pomiar posiadanego majątku (aktywów przed-
siębiorstwa), źródeł jego finansowania (pasywów przedsiębiorstwa) oraz efektów 
jego funkcjonowania (wyników działalności przedsiębiorstwa). Informacje 
generowane przez system rachunkowości zasadniczo mają wspomagać proces 
zarządzania przedsiębiorstwem, ale – jak już wyżej wspomniano – nie tylko. 

1 J. Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, ZYSK I S-KA Wydawnictwo, Poz-
nań 2011, s. 17.

2 J. Samelak, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, 
s. 7–8.
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Na kształt, rozmiar i szczegółowość tegoż systemu ma wpływ wiele czynników, 
w tym również obciążenia podatkowe3.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na kształt systemu rachunkowo-
ści są bilansowe regulacje prawne narzucone przez ustawodawcę. Filarem prawa 
bilansowego jest Ustawa o rachunkowości�. To ona wraz z aktami wykonaw-
czymi wyznacza ramowy kształt systemu rachunkowości pomiotu gospodar-
czego poprzez wskazanie wytycznych dotyczących między innymi prowadzenia 
ewidencji, udokumentowania zdarzeń gospodarczych, inwentaryzacji, wyceny 
oraz sprawozdawczości. Należy zwrócić uwagę, że obok przepisów zwierają-
cych rozwiązania bezwzględnie obowiązujące – znajdują się katalogi rozwiązań, 
wobec których jednostka ma prawo wyboru. Powyższe rozwiązania wpływają 
na uelastycznienie zasad, jakie przedsiębiorstwo może wprowadzić do swojego 
systemu rachunkowości. Analizując przepisy bilansowe, dostrzega się ich dość 
dużą autonomiczność i niezależność w stosunku do przepisów podatkowych. 
Jedynie w obszarze ewidencji analitycznej zawierają one niewielkie nawiązanie 
do wymogów podatkowych5. Z tego też względu jednostka sama musi dosto-
sować swój system rachunkowości w taki sposób, aby generował on wszystkie 
informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia i zapłacenia podatków. Należy 
zauważyć, że przedsiębiorstwo jest obciążone różnymi rodzajami podatków, które 
w różny sposób wpływają na generowane informacje służące ich rozliczeniu.

Podatki można podzielić na:
•	 podatki pośrednie, do których zaliczamy:

– podatek od towarów i usług (VAT),
– podatek akcyzowy,
– cło;

•	 podatki bezpośrednie, do których zaliczamy:
– podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków trans-

portowych (określane również jako podatki majątkowe),
– podatki dochodowe;

•	 inne podatki i obciążenie parapodatkowe.

3 Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 114–115.

� Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony z dnia 
11.03.2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

5 Art. 17 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.
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Powyższa wstępna analiza wskazuje na duże oddziaływanie podatków na system 
rachunkowości jednostki, który w dużej mierze uzależnione jest od rodzaju 
podatków, jakie przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozliczyć i zapłacić.

2. oddziaływanie podatków pośrednich na system rachunkowości 
przedsiębiorstwa

Podatki pośrednie są płacone od obrotu. Zaliczamy do nich:
–	 podatek od towarów i usług – VAT�,
–	 podatek akcyzowy7,
–	 cło8.

Najogólniej można stwierdzić, że podstawą opodatkowania podatków obrotowych 
jest obrót, bardzo często określany mianem sprzedaży. Pod pojęcie to podciągane 
są również zdarzenia, które bilansowo nic ze sprzedażą nie mają wspólnego, np. 
import usług lub darowizna aktywów rzeczowych. Ustawy podatkowe dość pre-
cyzyjnie określają, jakie elementy obrotu podlegają opodatkowaniu.

Najpowszechniejszym podatkiem obrotowym dotyczącym niemal każdego 
przedsiębiorstwa jest podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podat-
kiem VAT. Jest to podatek od tzw. wartości dodanej, co powoduje, że występują 
dwie kategorie rozliczeniowe tegoż podatku, a mianowicie:

–	 podatek należny – generalnie występujący na fakturach sprzedaży9,
–	 podatek naliczony – generalnie występujący na fakturach zakupu10.

Różnica, będąca nadwyżką wartości podatku należnego nad podatkiem naliczo-
nym, podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Z samej konstrukcji podatku VAT 
wynikają wymogi dostosowania ewidencji księgowej przedsiębiorstwa w taki 
sposób, aby mogło ono w prawidłowy sposób dokonać rozliczenia, ustalenia 
i zapłacenia podatku od towarów i usług. Wymogi te wynikają z regulacji podat-
kowych – a nie bilansowych. To przepisy podatkowe stawiają wymóg prowadze-
nia rejestrów VAT, ale jednocześnie nie precyzują ich wzorów ani elementów, 

� Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j., Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.

7 Ustawa z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 752 
z późn. zm.

8 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 858.
9 Prawo podatkowe, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013,  

s. 493–499.
10 Ibidem, s. 616–623.
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jakie powinny zawierać. Każda jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT jest 
zobowiązana prowadzić ewidencje w taki sposób, aby prawidłowo sporządzić 
deklaracje rozliczeniowe VAT11. Oznacza to, że dana faktura (zakupu lub sprze-
daży) oprócz ujęcia w ewidencji księgowej (na kontach księgowych), musi być 
wprowadzona do rejestru VAT. Większość zdarzeń sprzedaży i zakupu wywołuje 
jednocześnie skutki bilansowe i podatkowe, tzn. moment sprzedaży lub zakupu 
w ujęciu bilansowym pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatko-
wego w podatku należnym lub naliczonym. Niestety, regulacje podatkowe VAT 
zwierają przepisy, które odmiennie regulują powstanie obowiązku podatkowego 
w stosunku do bilansowego powstania sprzedaży – w podatku należnym oraz 
w możliwości odliczenia podatku naliczonego – przy zakupie. Powoduje to 
potrzebę i jednocześnie nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek rozbudowania 
ewidencji analitycznej w taki sposób, aby wyodrębnić operacje sprzedaży lub 
zakupu tzw. warunkowe. Są to zdarzenia, w których fakturę sprzedaży ujmujemy 
w ewidencji księgowej w bieżącym miesiącu, a podatek należny VAT musi być 
rozliczony w miesiącu następnym. Podobnie sytuacja wygląda przy podatku nali-
czonym, kiedy fakturę zakupu księgujemy w ewidencji bilansowej w bieżącym 
miesiącu, a podatek naliczony możemy odliczyć dopiero w następnym. Rozbu-
dowa ewidencji analitycznej dotyczy ewidencji ujmowanej na bilansowych kon-
tach rozrachunkowych oraz rejestrach VAT. Powinny one być opracowane w taki 
sposób, aby umożliwiały wzajemną kontrolę ujętych dowodów księgowych na 
kontach księgowych oraz w rejestrach VAT. Taka konstrukcja urządzeń ewiden-
cyjnych umożliwia łatwą i szybką kontrolę oraz eliminowanie ewentualnych 
zaistniałych pomyłek.

W przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie sprzedaży zwolnionej, musi 
ono dodatkowo wyodrębnić ewidencję podatku naliczonego, który związany jest 
właśnie z tą sprzedażą. Ma to formę dalszego uszczegółowienia ewidencji anali-
tycznej oraz wprowadzenie dodatkowych podrejestrów w podatku naliczonym12.

Podatek akcyzowy jest mniej powszechny, gdyż dotyczy podatników, któ-
rzy produkują lub dokonują obrotu wyrobami akcyzowym. Katalog wspomnia-
nych wyrobów zawierają przepisy regulujące zagadnienia dotyczące podatku 
akcyzowego. Dokładniejsza analiza tych przepisów również wskazuje potrzebę 
opracowania i wprowadzenia odpowiedniego uszczegółowienia ewidencji księ-
gowej, aby uzyskać dane do prawidłowego ustalenia i rozliczenia podatku akcy-

11 Art. 109 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.
12 Prawo podatkowe…, s. 629–637.
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zowego. Chodzi tutaj w szczególności o szczegółową ewidencję wytworzonych, 
nabytych lub sprzedanych wyrobów akcyzowych. Ewidencja ta musi również 
uwzględniać nabyte towary, od których została już zapłacona akcyza. W takim 
przypadku przedsiębiorstwo ma możliwość występowania do naczelnika urzędu 
celnego o zwrot zapłaconej akcyzy.

cło jest daniną publiczną związaną z importem towarów i jest pobierane 
przez urząd celny po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury celnej. Jednostka 
deklaruje wartość zaimportowanego towaru, na podstawie której naliczane jest 
cło. Wartość towaru określana jest na podstawie dokumentów zakupu – faktur 
wystawionych przez dostawcę towaru. Z tego też względu nie wymaga to prowa-
dzenia dodatkowej ewidencji związanej z rozliczeniem i zapłaceniem cła. Wystar-
czająca jest bilansowa ewidencja rozrachunków z urzędem celnym z tytułu cła.

3.  Wpływ podatków bezpośrednich – majątkowych na system rachunkowo-
ści przedsiębiorstwa

Podatki bezpośrednie – majątkowe to te podatki, które są płacone od 
posiadanego majątku. W szczególności zaliczymy do nich:

–	 podatek od nieruchomości13,
–	 podatek od środków transportowych1�,
–	 podatek rolny15,
–	 podatek leśny1�.
Przepisy dotyczące podatków majątkowych nie stwarzają większych 

trudności w kwestii ustalenia wartości podstawy opodatkowania oraz wartości 
podatku. Moment powstania obowiązku podatkowego jest związany z posia-
daniem lub nabyciem określonego składnika aktywów. Źródłem informacji jest 
bilansowa ewidencja, a w szczególności ewidencja środków trwałych, której 
bilansowy poziom szczegółowości jest w zupełności wystarczający dla celów 
podatków majątkowych. Dodatkowej ewidencji pozabilansowej w niektórych 

13 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j., Dz.U. z 2014 r. 
poz. 849 z późn. zm.

1� Ibidem.
15 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 

z późn. zm.
1� Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 465 

z poźn. zm.
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przypadkach może wymagać podatek od środków transportowych, w którego 
przypadku powstanie obowiązku podatkowego związane jest z zarejestrowaniem 
pojazdu. Przedsiębiorstwo może na krótki okres wyrejestrować niewykorzysty-
wane pojazdy, co spowoduje, że za ten czas nie będą one stanowiły podstawy 
opodatkowania. 

Również podatek rolny i leśny może wymagać dodatkowej ewidencji poza-
bilansowej, zawierającej informację o rodzaju posiadanych gruntów (rolnych lub 
leśnych) oraz ewentualnych ich przekwalifikowaniach – np. z gruntu rolnego na 
leśny.

4.  Podatki dochodowe jako element oddziaływania na system rachunkowo-
ści przedsiębiorstwa

Podatki dochodowe są płacone od dochodu. Wstępna analiza podatku 
dochodowego może wskazywać na jego prostą konstrukcję, która nie powinna 
sprawiać podatnikom większych problemów. Każda jednostka przecież do celów 
bilansowych ustala wynik – zysk lub stratę. Okazuje się jednak, że wynik bilan-
sowy nie jest równy wynikowi podatkowemu. Przepisy podatkowe zawierają sze-
reg wyłączeń i wyjątków po stronie przychodów i kosztów, traktując je w sposób 
odmienny niż dla celów bilansowych. Najprościej ujmując: przepisy podatkowe 
regulujące zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych17 czy praw-
nych18 są w wielu obszarach sprzeczne z regulacjami bilansowymi. Oznacza to, 
że między innymi:

–	 naliczone odsetki od zobowiązań są kosztem podatkowym z momentem 
zapłaty, a nie naliczenia,

–	 przekazane darowizny na koszty reprezentacji w ogóle nie mogą być 
kosztem podatkowym,

–	 przepisy podatkowe nie pozwalają na amortyzacje prawa wieczystego 
użytkowania gruntów,

–	 usługa podwykonawstwa nie jest kosztem podatkowym, jeżeli nie jest 
zapłacona w terminie 30 dni od terminu płatności wynoszącego mniej niż 
60 dni.

17 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j., Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.

18 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j., Dz.U. 
z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
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Powyższe przykłady (choć tylko cztery – w rzeczywistości jest ich dużo 
więcej) wskazują na ewidentną sprzeczność regulacji bilansowych z regulacjami 
podatkowymi i pojawiający się dysonans, polegający na tym, że dane zdarzenie 
gospodarcze, będąc kosztem bilansowym, nie jest jednocześnie kosztem podat-
kowym. Powoduje to, że jednostka może mieć trudności z prawidłowym usta-
leniem wyniku bilansowego i podatkowego. Dlatego też jest ona zmuszona do 
zastosowania i wykorzystania odpowiednich narzędzi, które dostarczą jej nie-
zbędnych informacji służących do prawidłowego ustalenia wyniku bilansowego 
i podatkowego.

Wstępna analiza wskazywałaby potrzebę prowadzenia podwójnej ewi-
dencji – jednej dla celów bilansowych, a drugiej dla celów podatkowych. Takie 
rozwiązanie byłoby dla przedsiębiorstwa kosztowne i kłopotliwe. Najlep-
szym rozwiązaniem, aby nie prowadzić podwójnej ewidencji, jest zbudowanie 
odpowiednio uszczegółowionej ewidencji analitycznej przychodów i kosztów. 
Uszczegółowienie to musi być na tyle duże, aby pozwalało wyodrębnić przy-
chody i koszty, które nie są zaliczane do kategorii podatkowych. Takie rozwią-
zania są wystarczające dla tzw. kategorii trwałych, tzn. takich, których przepisy 
w ogóle nie pozwalają zaliczyć do kosztów podatkowych. Będą to na przykład 
koszty reprezentacji lub wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Należy jednak pamiętać, że regulacje podatkowe zawierają dość duży 
katalog pozycji przychodów i kosztów, które podatkowo stanowią tzw. różnice 
przejściowe. Są to takie pozycje, które w momencie ujęcia bilansowego nie są 
kategoriami podatkowymi, ale po spełnieniu określonych warunków nimi się 
stają. Przykładem mogą być tutaj naliczone odsetki od kredytu, które z momen-
tem naliczenia są bilansowym kosztem finansowym, ale nie są kosztem podatko-
wym. Staną się one kosztem podatkowym dopiero w momencie zapłaty. Jeżeli 
rozbieżność ta zamyka się w jednym roku obrotowym, to nie wywołuje żadnych 
skutków w zakresie obciążenia podatkiem wyniku finansowego, gdyż nie wystą-
pią różnice przejściowe. Jeżeli natomiast rozbieżność ta nie zamyka się w danym 
roku obrotowym, to różnice przejściowe mogą dość istotnie wpływać na war-
tość obciążenia wyniku bilansowego podatkiem dochodowym. Aby prawidłowo 
ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wartość podatku, 
jednostka będzie zmuszona prowadzić dodatkową ewidencję pozabilansową. 
Sama ewidencja bilansowa będzie tutaj niewystarczająca i nie dostarczy niezbęd-
nych informacji do prawidłowego rozliczenia podatku. Może mieć ona formę 
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tabel prowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym – przykładem tabele rejestrujące 
odpisy aktualizujące należności, które podatkowo muszą się uprawdopodobnić. 
Z reguły następuje to w następnym okresie sprawozdawczym, a przy dużej ilo-
ści kontrahentów bez odpowiedniej ewidencji pozabilansowej przedsiębiorstwo 
nie jest w stanie prawidłowo rozliczyć kosztów podatkowych związanych z tymi 
odpisami.

Występowanie podatkowych różnic przejściowych może powodować znie-
kształcanie wyniku netto, który w danym roku może być „za bardzo” lub „za 
mało” obciążony podatkiem dochodowym, co stanowi naruszenie bilansowej 
zasady współmierności19. Dla podatników podatku dochodowego od osób praw-
nych ustawa o rachunkowości przewidziała taką ewentualność poprzez koniecz-
ność ustalania tzw. podatku odroczonego, który powoduje powstawanie rezerw na 
podatek dochodowy lub aktywów z tytułu podatku dochodowego20. Do ustalenia 
i rozliczenia podatku odroczonego przedsiębiorstwo musi mieć również infor-
macje o owych różnicach przejściowych21. Prawidłowe ustalenie i rozliczenie 
podatku dochodowego oraz podatku odroczonego wpływa na rzetelne ustalenie 
wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Bardzo ważnym elementem odmiennie uregulowanym bilansowo i podat-
kowo jest zagadnienie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych.

Bilansowo amortyzacji podlegają wszystkie środki trwałe za wyjątkiem 
gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową oraz wartości 
niematerialne i prawne22.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej jednostka 
uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie 
którego wpływają w szczególności:

−	 liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
−	 tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
−	 wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą 

wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
−	 prawne lub inne ograniczenia czasowe używania środka trwałego,

19 E. Walińska, A. Wencel, Podatek dochodowy bieżący i odroczony, Wydawnictwo 
A.D. Drągowski, Warszawa 2005, s. 35.

20 Art. 37 Ustawy o rachunkowości.
21 B. Gierusz, Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, 

PWE, Warszawa 2014, s. 18–24.
22 Art. 31 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
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−	 przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości 
środka trwałego23.

Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jed-
nostkowej wartości początkowej można ustalić odpisy amortyzacyjne lub umo-
rzeniowe w sposób uproszczony (przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla 
grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem) lub jednorazowo (odpisu-
jąc wartość tego rodzaju środków trwałych).

Jak widać, przepisy bilansowe do określenia okresu umorzenia, a tym samym 
stawki amortyzacyjnej nie używają żadnych wartości granicznych. Zawierają 
jedynie przesłanki, jakie muszą być spełnione i cedują na jednostkę określanie 
stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych2�.

Przepisy bilansowe nic nie mówią na temat metod amortyzacji, stąd możemy 
domniemywać, że dopuszczalne są wszystkie możliwe jej metody. W teorii przed-
miotu możemy zetknąć się z następującymi metodami amortyzacji:

–	 metodą amortyzacji liniowej,
−	 degresywną metodą amortyzacji,
−	 progresywną metodą amortyzacji,
−	 naturalną metodą amortyzacji,
−	 metodą amortyzacji jednorazowej25.

Przepisy podatkowe ograniczają maksymalną wartość stawek amortyzacyjnych. 
Ustawy zawierają załączniki, w których dla danego numeru KŚT przyporządko-
wana jest maksymalna wartość stawki amortyzacyjnej2�. Dana jednostka może 
zastosować stawkę niższą, ale nie może – stawki wyższej. Ustawy zawierają sze-
reg wyjątków, przewidując możliwość zastosowani stawek indywidualnych, na 
przykład dla niektórych środków trwałych nabytych jako używane.

Stosowane metody amortyzacji również są ograniczone. Podatkowo dopusz-
czalne są następujące metody amortyzacji:

a) metoda liniowa;
b) metoda degresywna – może ona być stosowana tylko do środków trwa-

łych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobo-
23 Art. 32 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. 
2� J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Zespół Do-

radców Finansowo-Księgowych, sp. z o.o. w Warszawie z udziałem Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce, Warszawa 2004, s. 222–225.

25 Rachunkowość finansowa obszary problemowe, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wy-
dawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 23–30.

2� Art. 16i ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 Ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.
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wych, a maksymalny współczynnik podwyższający nie może być wyższy 
niż 2,0 lub 3,0 dla zakładów położonych na terenie gmin o szczególnym 
zagrożeniu bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją 
i degradacją społeczną;

c) metoda amortyzacji jednorazowej – może ona być stosowana przez pod-
mioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej oraz ma-
łych podatników dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 KŚT, 
z wyłączeniem samochodów osobowych; maksymalna wartość amorty-
zacji jednorazowej w roku podatkowym nie może bowiem przekraczać 
50 000 euro (przeliczenia powyższej kwoty dokonuje się według śred-
niego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy 
października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 
1 000,00 zł)27.

Powyższa analiza dotycząca amortyzacji wskazywałaby potrzebę prowadzenia 
podwójnej ewidencji naliczania amortyzacji – jednej dla celów podatkowych, 
a drugiej dla celów bilansowych. W praktyce bardzo rzadko można spotkać się 
z takim podejściem. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa stosują rozwiązania 
określone w przepisach podatkowych dla celów bilansowych. Niewątpliwie ma 
to duży wpływ na wycenę bilansową środków trwałych oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych. Jednostki, dążąc do optymalizacji podatkowej, wielokrotnie 
stosują maksymalne stawki amortyzacji przewidziane w przepisach podatkowych, 
co ma się nijak do wytycznych określonych w przepisach bilansowych. Niewąt-
pliwie powoduje to zniekształcenie wyceny bilansowej tej grupy aktywów.

Równie ważne i istotnie wpływające na ujęcie w księgach rachunkowych 
jest zagadnienie leasingu, które odmiennie jest uregulowane w przepisach bilan-
sowych28 i podatkowych29. Dla większych przedsiębiorców, tj. mających obo-
wiązek badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów30, regulacje 
bilansowe nie dopuszczają ujęcia w księgach rachunkowych leasingu operacyj-
nego. Jeżeli taka jednostka zawrze umowę leasingu, która podatkowo jest umową 
leasingu operacyjnego, to bilansowo jest on prezentowany i rozliczany jako lea-
sing finansowy. Mniejsze przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe mogą 

27 E. Kosakowski, Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2015 r., w: Zam-
knięcie roku 2015 („Rachunkowość” 2015, zeszyt specjalny), s. 451.

28 Art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
29 Art. 17a–17l Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23a–23l Usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
30 Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 
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stosować bilansowe uproszczenia, polegające na bilansowym i podatkowym roz-
liczaniu leasingu operacyjnego jako leasingu operacyjnego31. Jest to dość istotna 
rozbieżność, gdyż wpływa na wycenę i wartość rzeczowych aktywów trwałych 
lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości innych zobowiązań finan-
sowych w sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie podatkowego ujęcia lea-
singu operacyjnego dla celów bilansowych powoduję zaniżenie wartości tych 
pozycji bilansowych, zniekształcając obraz bilansu, przez co wpływa na wartość 
poszczególnych wskaźników w analizie finansowej.

Podsumowanie

Jak pokazuje powyższa syntetyczna analiza, obciążenia podatkowe mają 
duży wpływ na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Zasadniczym zadaniem 
systemu rachunkowości jest dostarczanie informacji dla celów bilansowych,  
tj. prawidłowej i rzetelnej wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku 
finansowego. Jednakże system rachunkowości dostarcza również informacji 
służących do prawidłowego obliczenia i zapłacenia podatków. Powoduje to, że 
regulacje podatkowe dość mocno wpływają na system rachunkowości przedsię-
biorstwa i go przenikają. 

Obciążenia podatkowe przede wszystkim wpływają na kształt, wielkość 
i stopień szczegółowości ewidencji księgowej w taki sposób, aby dostarczała ona 
niezbędnych informacji do prawidłowego rozliczenia podatków. Sama ewidencja 
bilansowa (konta księgi głównej – ewidencja syntetyczna, konta ksiąg pomoc-
niczych – ewidencja analityczna) staje się niekiedy niewystarczająca i musi 
być rozbudowywana o elementy ewidencji pozabilansowej. Będąca elementem 
systemu rachunkowości przedsiębiorstwa całościowa jego ewidencja (bilansowa 
i pozabilansowa), obejmująca w szczególności prawidłowo prowadzone księgi 
rachunkowe i dokonane w nich na podstawie dowodów księgowych zapisy, pełni 
jednocześnie funkcję kontrolną i dowodową również dla celów podatkowych. 
Stosowanie podatkowych stawek amortyzacyjnych również do celów bilanso-
wych wpływa na wartość bilansowej wyceny środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. 

31 Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2011, s. 63–78.
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Stosowanie uproszczeń wynikających z regulacji podatkowych, polegają-
cych na nieujmowaniu w ewidencji bilansowej środków trwałych użytkowanych 
na podstawie leasingu operacyjnego, wpływa na wartość bilansową środków 
trwałych oraz zobowiązań wykazywaną w sprawozdaniu finansowym.

Prawidłowa i rzetelna wycena aktywów i pasywów jest jednym z podstawo-
wych zadań systemu rachunkowości przedsiębiorstwa, a zastosowanie regulacji 
podatkowych do celów bilansowych powoduje jej częściowe zniekształcenie.
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the IMPact of the taX BuRdeN  
oN the coMPaNy’S accouNtINg SySteM

Summary

Taxes are an issue that has a significant impact on the real economy. The aim of 
the article is to present the analysis of the tax burden impact on the company’s acco-
unting system. The analysis shows that the tax burden has a very significant impact on 
the company’s accounting system. It affects not only accounting records but also has an 
influence on the balance sheet valuation of individual assets and liabilities. In this study, 
an analysis of regulations, deduction and synthesis were used.

Keywords: accounting, taxes, accounting system, accounting records 
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lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorstw mikro, małych i śred-
nich. W Polsce do końca 2004 roku do klasyfikacji małych i średnich firm stoso-
wano przepisy Ustawy Prawo działalności gospodarczej1, a z dniem 1 stycznia 
2005 roku przyjęto ustalenia Komisji Europejskiej.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej2 wprowadza następującą 
klasyfikację dla przedsiębiorstw: mikro, małe lub średnie. Kryteria przynależno-
ści jednostek mikro i małych określają zatrudnienie i roczny obrót netto sprze-
daży, który przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Kryteria przynależności przedsiębiorcę do mikro, małych i średnich jednostek

Rodzaj przedsię-
biorstwa Mikro Małe Średnie

Liczba  
pracowników

Średnioroczne zatrud-
nienie mniej niż 10 pra-
cowników

Średnioroczne zatrud-
nienie mniej niż 50 pra-
cowników

Średnioroczne zatrud-
nienie mniej niż 250 pra-
cowników 

Roczny obrót Roczny obrót netto ze 
sprzedaży, towarów 
wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych 
nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 
2 mln euro lub sumy ak-
tywów jego bilansu spo-
rządzonego na koniec 
jednego z tych lat, nie 
przekroczyły równowar-
tości 2 mln euro

Roczny obrót netto ze 
sprzedaży, towarów 
wyrobów i  usług oraz 
operacji finansowych 
nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 
10 mln euro lub sumy 
aktywów jego bilansu 
sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat, 
nie przekroczyły równo-
wartości 10 mln euro

Roczny obrót netto ze 
sprzedaży, towarów 
wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych 
nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 
50 mln euro lub sumy 
aktywów jego bilansu 
sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat, 
nie przekroczyły równo-
wartości 43 mln euro

Przelicznik 
waluty

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprze-
dzającego rok obrotowy

Źródło:  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r. 
poz. 672 z późn. zm.

Do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich zalicza się podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczegól-
ności są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne 
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością oraz spółki lub konsorcja pro-
wadzące regularną działalność gospodarczą.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje przedsiębiorcę, 
którym jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999 r.  
nr 101 poz. 1178 ze zm., rozdz. 6, s. 1.

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r.  
poz. 672, rozdz. 7, s. 1.
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osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się 
także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działal-
ność gospodarczą (art. 2.-2). 

Roczne zatrudnienia określa się średnio w przeliczeniu na pełne etaty. Przy 
obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników prze-
bywających na urlopach macierzyńskich i urlopach dodatkowych, a także zatrud-
nionych przygotowania zawodowego.

Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i Ustawa 
o rachunkowości wskazują na zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. dotyczące jednostek mikro i małych 
w sprawie ich rocznych sprawozdań finansowych. Zmiany dążą do poprawy 
warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia barier hamu-
jących rozwój przedsiębiorczości, poprzez możliwość sporządzania uproszczo-
nego sprawozdania finansowego przez te jednostki. W nowelizacji dokonano 
rozszerzenia katalogu jednostek mikro i małych (Ustawa o rachunkowości,  
art. 3) oraz przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

1. Jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości wprowadza uproszczenia dla jednostek mikro 
i małych przedsiębiorców dotyczące rachunkowości oraz zasad sporządzania 
sprawozdawczości finansowej. Umożliwia to poprawę warunków funkcjonowa-
nia przedsiębiorczości i zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki. Ponadto 
poprawią się warunki działania mniejszych jednostek poprzez zniesienia barier 
administracyjnych, które niejednokrotnie wynikają z przyjętych zasad rachun-
kowości3. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września, zastosowano je po raz 
pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2014 rok. Katalog jed-
nostek mikro zalicza do nich, według Ustawy o rachunkowości (art. 3 poz. 1a)�:
1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacjach) 

i spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagra-
nicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej, jeżeli jednost-

3 K. Czubakowska, Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro, w: Uwarunkowania 
rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 („Mikrofirma” 2015), s. 528–537.

� Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Dz.U. z 2015 r., poz.1333.
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ki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania finansowe oraz 
w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpo-
czynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, 
nie przekroczyły, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
– 1 500 000 zł – aktywa bilansu na koniec roku obrotowego,
– 3 000 000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy,
– 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty;

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gos-
podarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych 
– w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; społecz-
no-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, 
organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej 
nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok 
obrotowy; w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony Ustawą o rachunkowości 
– w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie 
ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą;

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych, oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgi rachunkowe dobrowol-
nie, a ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finan-
sowych za poprzedni rok obrotowy nie osiągnęły przychodów w wysokości 
równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Jednostki mikro definiuje się w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Organ 
zatwierdzający podejmuje decyzję w sprawie zakresu informacji wykazywanych 
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunko-
wości (w pełnym zakresie) lub poleca sporządzenie sprawozdania finansowego 
z zastosowaniem uproszczeń według załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości 
(cytowanego w aneksie do niniejszego artykułu). Podjęcie decyzji o stosowaniu 
uproszczeń dla jednostek mikro spowoduje konieczność aktualizacji przyjętych 
przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości. Uproszczenia mogą dotyczyć:
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–  zachowania zasady ostrożności (art. 7 ust. 2a Ustawy o rachunkowości) 
lub niestosowania wyceny poszczególnych składników aktywów i pasy-
wów,

–  niewyceniania aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygo-
wanej ceny nabycia (art. 28a Ustawy o rachunkowości), jeżeli jednostka 
posiada status jednostki mikro,

–  sprawozdań finansowych jednostek mikro wykazywanych z większą 
szczegółowością niż określone w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunko-
wości, aczkolwiek:
• bilans powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalo-

nym w art. 46 ust. 5 pkt 4,
• rachunek zysków i strat w wersji porównawczej powinien być dosto-

sowany do art. 47 ust. 3a, ust. 4 pkt 4,
• można nie sporządzać informacji dodatkowej (art. 48 ust. 3), zestawie-

nia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 3), rachunku 
przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 4).

Wymienione zasady sporządzania sprawozdań finansowych dostosowane są 
do potrzeb lub specyfiki jednostki. Poza bilansem i rachunkiem zysków i strat 
sporządzanym w formie uproszczonej jednostka przedstawia informacje ogólne 
i informacje uzupełniające do bilansu. Jednostki mikro mogą nie sporządzać 
informacji dodatkowej pod warunkiem, że niektóre informacje objęte zakresem 
informacyjnym tego sprawozdania zostaną przez te jednostki ujawnione w infor-
macjach uzupełniających do bilansu. 

Dane te przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy tej jednostki. Wszystkie dane zapewniają wyznaczenia 
porównywalności danych wykazywane w bilansie i rachunku zysków i strat oraz 
wykrycie ewentualnych błędów. 

Roczne sprawozdanie sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od 
dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązują-
cymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Wprowadzenie jednostek mikro i uproszczeń w sporządzaniu przez nie 
sprawozdań finansowych zmierza do poprawy warunków wykonywania działal-
ności gospodarczej. Uproszczenia te polegają na:

– obniżeniu kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości oraz przygo-
towania sprawozdania finansowego,
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– poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorczości i wzrostu kon-
kurencyjności gospodarki,

– wprowadzeniu korzystniejszych warunków działania mniejszych jedno-
stek dzięki zniesieniu barier administracyjnych,

– ułatwieniu stosowania zasad prowadzenia rachunkowości5.
Warto zaznaczyć, że jednostkami mikro nie mogą być jednostki sektora 

finansów publicznych oraz jednostki działające na rynku finansowym. W szcze-
gólności dotyczy to banków, zakład ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych, organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych 
oraz jednostek ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na 
podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości.

2. Jednostki małe w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Mały przedsiębiorca to osoba prowadząca działalność gospodarczą w nie-
wielkim rozmiarze. Takie wyodrębnione kategorie przedsiębiorców pojawiły się 
w polskim prawodawstwie w ramach jego harmonizacji z prawodawstwem Unii 
Europejskiej. Do sektora tego zalicza się podmiot prowadzący działalność gospo-
darczą bez względu na formę prawną. 

Ponadto do jednostek małych zalicza się oddziały przedsiębiorców zagra-
nicznych w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jed-
nostki te sporządzają sprawozdanie finansowe w roku obrotowym oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy. W przypadku jednostek rozpoczynających 
działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą 
sprawozdanie może zostać sporządzone w formie uproszczonej. 

Za małe jednostki uznaje się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne i komandytowe (jak również 
spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporzą-
dzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym nie przekroczyły 
dwóch z trzech następujących wielkości:

– 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku ob-
rotowego, 

5 J. Dadacz, Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość” 2015, 
nr 6.
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– 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 
i produktów za rok obrotowy,

– 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na 
pełne etaty.

Dla jednostek małych można stosować uproszczenia zawarte w Ustawie 
o rachunkowości, polegające na:

– sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego (obejmuje ono je-
dynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację do-
datkową o ograniczonej ilości ujawnień),

– zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale 
własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych przez te małe jednost-
ki, których sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu 
przez biegłego rewidenta,

– zwolnieniu ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, 
że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym 
(w tym informacje o udziałach/akcjach własnych) zostaną podane w in-
formacji dodatkowej.

Zakres sprawozdania finansowego małych jednostek określa załącznik nr 5 
do Ustawy o rachunkowości (cytowany w aneksie do niniejszego artykułu). 

Sektor małych jednostek pomaga w tworzeniu klasy średniej, która obej-
muje kwalifikowanych robotników i sprzyja osiąganiu przez społeczeństwo wyż-
szego poziomu cywilizowanego i gospodarczego. Ponadto wpływa na stabilność, 
obliczalność oraz czytelność poglądów politycznych�. Wśród narzędzi specyficz-
nych dla małych jednostek za szczególnie ważne uznano polityki prowadzące do 
wyrównywania ich szans konkurowania na wolnym rynku, takie jak: 

– świadczenie usług doradczych – racjonalizacja wydatków budżetowych, 
ograniczenie deficytu, obniżenie stopy procentowej, ograniczenie po-
trzeb pożyczkowych, zwiększenie zewnętrznych źródeł finansowania, 
pozyskiwanie kredytów bankowych, wprowadzenie zasad liczenia amor-
tyzacji,

– poprawę dostępu do informacji gospodarczych – istotne działania rządu 
w zakresie obniżania stóp podatkowych, uproszczenie procedur biuro-
kratycznych w urzędach wszystkich szczebli,

� A. Skowronek-Melczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2005, 
s. 27.
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– rozbudowę systemu poręczeń kredytowych – obniżka kosztów odsetko-
wych pozyskiwania kredytu bankowego i kosztów ryzyka inwestorów 
zewnętrznych, kredyty preferencyjne, kredyty podatkowe, gwarancje 
kredytowe, przyspieszona amortyzacja, szkolenia i doradztwo niefinan-
sowe,

– rozwój systemu zasilania kapitałowego przez instytucje kapitału wyso-
kiego ryzyka – prawo własności kapitału (kapitał własny, kapitał obcy), 
źródła pochodzenia kapitału (wewnętrzna i zewnętrzne), krótko- i dłu-
goterminowe kapitały, termin zwrotu kapitału, koszt pozyskiwania kapi-
tału7.

Podsumowanie

Ustawa o rachunkowości i przepisy o swobodzie działalności gospodarczej 
wprowadzają mniejsze ograniczenia dla spółek i innych osób prawnych sporzą-
dzających sprawozdania finansowe. Dla jednostek mikro i małych nie stosuje się 
przepisów Ustawy o rachunkowości dotyczących:

– jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowe-
go, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o fun-
duszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; założenia te do-
tyczą także jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się 
o zezwolenie na wykonywanie takiej działalności,

– emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub 
ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków re-
gulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alter-
natywnym systemie obrotu, 

– krajowych instytucji płatniczych,
– instytucji pieniądza elektrycznego,
– jednostek sektora finansów publicznych.

7 Ibidem.



27Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych

Jednostki mikro i małe mogą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie 
z wymogami organu zatwierdzającego te jednostki. Ustawa o rachunkowości 
wskazuje konieczność sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysków 
i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym (zależnie od wyboru doko-
nanego przez kierownika jednostki). Jednostka mikro może nie sporządzać infor-
macji dodatkowej pod warunkiem, że przedstawi ją w formie uzupełnienia do 
bilansu. W jednostkach małych nie sporządza się uproszczonej informacji dodat-
kowej lub sporządza się ją w zakresie mniejszym niż określono w załączniku 5 
do ustawy. 

Zestawień zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepły-
wów pieniężnych jednostki mikro i małe mogą nie sporządzać. Informacje w tych 
sprawozdaniach finansowych będą wykazywane z większą/mniejszą szczegóło-
wością, które wynikają z potrzeb i specyfiki jednostki. 

W Ustawie o rachunkowości wyznaczono zakres informacji wykazywa-
nych w sprawozdaniach finansowych oraz możliwości stosowania uproszczeń 
odnoszących się do tych sprawozdań. Celem opracowania było przedstawienie 
regulacji prawnych działalności oraz sprawozdawczości finansowej jednostek 
gospodarczych. Do realizacji celu zostały wykorzystane akty prawne oraz źródła 
pierwotne w postaci sprawozdań z działalności isprawozdań finansowych.
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the ScoPe of INfoRMatIoN PReSeNted 
IN a fINaNcIaL StateMeNt of SMaLL aNd MIcRo eNtItIeS

Summary

The study describes the criteria of classification of entities as small and medium as 
well as the rules of preparing their financial statements. The Accounting Act determines 
the scope of information presented in financial statements as well as possibilities of the 
use of simplifications related to them.

The aim of the paper is to present the changes in legal regulations related to carry-
ing out the business activity as well as changes in financial reporting of micro and small 
entities. To realize the aim, legal acts and primary sources in the form of management 
commentaries and financial statements were used.

Keywords: the definition of small and micro entities, characteristics and examples  
of financial statements

Translated by Magdalena Janowicz 
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aneks

załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH 
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 45 

USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO 

Informacje ogólne

1)  firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres numer we właści-
wym rejestrze sądowym albo ewidencji,

2)  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
3)  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
4)  wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jedno-

stek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
5)  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się prze-
widzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagro-
żenie kontynuowania przez nią działalności,

6)  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim usta-
wa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:

– zapasy
– należności krótkoterminowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem
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Pasywa
A. kapitał (fundusz) własny, w tym:

– kapitał (fundusz) podstawowy
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

– rezerwy na zobowiązania
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Pasywa razem

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instru-
mentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzy-
telności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące eme-
rytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odręb-
nie;

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obroto-

wym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym 

udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość 
księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 
reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów 
(akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub w razie braku wartości nominalnej, war-
tość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak 
również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezen-
tują.
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Rachunek i zysków i strat

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, 
w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniej-
szenie – wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty

C.  Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D.  Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E.  Podatek dochodowy
F.  Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa 

w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy lub
G.  Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) (dla jedno-

stek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy).

załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU  
FINANSOWYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 45 USTAWY,  

DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ 
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:
1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres numer we właści-

wym rejestrze sądowym albo ewidencji;
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
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4) wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych;
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się prze-
widzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagro-
żenie kontynuowania przez nią działalności;

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalania wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim usta-
wa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

aktywa

A. Aktywa trwałe 
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

– środki trwałe
– środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:

– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe, w tym:

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem
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Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartoś-
cią nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:

– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

– z tytułu kredytów i pożyczek
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

c) fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Rachunek i zysków i strat  
(wariant kalkulacyjny)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
C. Koszty sprzedaży 
D. Koszty ogólnego zarządu 
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D) 
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 

– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
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G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

H. Przychody finansowe, w tym: 
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaanga-

żowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

I. Koszty finansowe, w tym: 
I. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

J. Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I) 
K. Podatek dochodowy 
L. Zysk/strata netto (J-K) 

(wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniej-

szenie – wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

B. Koszty działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Wynagrodzenia
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 

– emerytalne
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VI. Pozostałe koszty, w tym: 
– wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 

– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 

– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F. Przychody finansowe, w tym: 

I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaanga-

żowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

G. Koszty finansowe, w tym:
I. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)
I. Podatek dochodowy
J. Zysk (strata) netto (H-I)
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Wstęp

Przedsiębiorstwo POL-EKO-APARATURA SP.J. (obiekt badań) jest jed-
nostką produkcyjno-handlową działającą zarówno na rynku krajowym, jak i na 
ponad 70 rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 160 osób i zajmuje 
się produkcją i sprzedażą wyposażenia laboratoryjnego oraz przemysłowego, 
takiego jak:

a)	 termostatyczne urządzenia laboratoryjne – szafy termostatyczne, chło-
dziarki, zamrażarki, suszarki, cieplarki, inkubatory, sterylizatory oraz 
komory klimatyczne (pozwalające sterować również wilgotnością we-
wnątrz urządzenia);

b)	aparatura przemysłowa – aparaty do poboru prób, stacje zlewne, wodo-
maty, stacje do przyjmowania tłuszczy i osadów;

c)	meble laboratoryjne metalowe i laminowane oraz dygestoria;
d)	pozostałe wyposażenie laboratorium – wytrząsarki, liczniki kolonii bak-

terii, rejestratory wilgotności i temperatury, boksy termostatyczne.
Przedsiębiorstwo zajmuje się również dystrybucją aparatury pomiarowej 

i świadczy usługi szkoleniowe oraz obróbki blachy pod indywidualne zamówie-
nie. Do tej pory, pomimo dynamicznego rozwoju, sposób rozliczania kosztów 
oraz wyliczania rentowności pozostał w niezmienionej formie. Nierzetelne wyniki 
otrzymywane poprzez wykorzystanie odchyleń globalnych stały się niewystar-
czające dla zarządu spółki oraz prowadziły do nieporozumień wśród pracowni-
ków zajmujących się produkcją i sprzedażą poszczególnych grup produktowych. 
W niniejszym artykule zostanie rozważona hipoteza: szczegółowa i rzetelna 
ocena rentowności jest możliwa tylko wtedy, gdy wraz z rozwojem przedsiębior-
stwa podąża sposób pomiaru, wyceny, rozliczania i kalkulacji kosztów.

Podczas pisania artykułu zostało wykorzystane studium przypadku. Proces 
badawczy polega na zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczne jest prze-
prowadzenie zmian, zaprezentowaniu proponowanych rozwiązań oraz przewidy-
wanych efektów, jakie te zmiany za sobą będą niosły. Badania dotyczyły również 
praktycznego wdrożenia wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów 
zmiennych, który uwzględni najczęściej pojawiające się problemy w tego typu 
raportowaniu:

–	 pomijanie kosztów,
–	 błędne przypisywanie kosztów bezpośrednich do segmentów,
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–	 niewłaściwą podstawę przypisywania kosztów bezpośrednich,
–	 arbitralny podział kosztów pośrednich miedzy segmentami1.
Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu oraz początkową fazę wdrażania 

działań controllingowych w POL-EKO-APARATURA SP.J., rozważania dotyczą 
jedynie najistotniejszych (w chwili pisania artykułu) zagadnień. Będą one stano-
wić przyczynek do dalszych, pogłębionych badań naukowych. 

1. Struktura organizacyjna a proces produkcyjny

Przed wprowadzeniem działań controllingowych, struktura organizacyjna 
w POL-EKO-APARATURA SP.J. miała układ zaprezentowany na rysunku 1.

Rys. 1. Fragment struktury organizacyjnej POL-EKO-APARATURA SP.J. do końca 
roku 2014

Źródło: Dokumentacja systemowa POL-EKO-APARATURA SP.J.

Na podstawie rysunku 1 można zauważyć, że schemat jest mocno spłasz-
czony. „Struktury płaskie powodują zwiększenie zakresu obowiązków mene-
dżerów (więcej rzeczy jest «na ich głowie»), wymagają większej elastyczności 
i odpowiedzialności. Utrudniają bezpośredni nadzór nad pracą, przynajmniej 
w sformalizowany sposób”2. Efektem tego jest funkcjonowanie 13 działów 
w przedsiębiorstwie, z czego 5 działa w procesie produkcyjnym. Kierownicy 

1 R.H. Garrison, E.W. Noreen, P.C. Brewer, Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 
New York 2010, s. 520–522, za: B. Nita, Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2014, s. 194.

2 D. Jemielniak, D. Latusek, Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, 
WSPiZ, Warszawa 2005, s. 92.
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są odpowiedzialni bezpośrednio przed dyrekcją spółki. Takie podejście może 
prowadzić do sytuacji, w których osiągnięcie kompromisu przy rozwiązywaniu 
problemów bywa bardzo trudne. Opinia każdej ze stron konfliktu jest istotna 
i powinna być wzięta pod uwagę. Komplikuje to znalezienie właściwego roz-
wiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Przykładem może być 
podział dokonany w przypadku działu produkcji – na trzy niezależne jednostki, 
które mają trzech różnych kierowników z takimi samymi kompetencjami. Jest 
rzeczą oczywistą, że każdy z nich będzie dążył do tego, aby jego dział był „tym 
najlepszym”, który terminowo wykonuje zlecenia produkcyjne. Warto zwrócić 
uwagę, że wszystkie działy produkcyjne składają zapotrzebowania na materiały 
wykorzystywane do produkcji w działach obróbki mechanicznej oraz montażu 
elektroniki. Natomiast urządzenia opuszczające halę są kontrolowane przez pra-
cowników działu kontroli jakości. Nasuwa się więc pytanie, który z kierowni-
ków powinien mieć pierwszeństwo, czyli czyje zapotrzebowania powinny być 
realizowane w pierwszej kolejności? Jakimi kryteriami powinni kierować się 
kierownicy działów, którym „produkcja” zleca wykonanie pilnego zamówienia? 
Wdrażanie działań controllingowych zostało rozpoczęte właśnie od wprowadze-
nia zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, aby jak najszybciej roz-
wiązać wyżej opisane problemy.

W celu zaproponowania konkretnych zmian poddano analizie wszystkie 
procesy realizowane w jednostce (jest ich 11, w tym 5 głównych i 6 wspomaga-
jących). Na potrzeby artykułu został zaprezentowany na rysunku 2 uproszczony 
schemat przebiegu realizacji zamówienia w POL-EKO-APARATURA SP.J., 
który pomoże w zrozumieniu złożoności samego procesu produkcji.

Zgodnie z rysunkiem 2 w procesie obsługi klienta najważniejszymi czyn-
nościami są:

–	 przygotowanie oferty,
–	 przyjęcie zamówienia, 
–	 elektroniczna obsługa zamówienia (opisanie specjalnych wymagań 

klienta, rejestracja zamówienia, wpisanie do systemu ERP – w którym 
znajduje się harmonogram produkcji – zapotrzebowania na wyproduko-
wanie urządzenia itp.). 

Jeżeli klient zażyczy sobie dodatkowych niestandardowych opcji, konieczne staje 
się skierowanie zamówienia do procesu projektowania, w którym tworzony jest 
nowy projekt oraz nowa dokumentacja dotycząca tegoż zamówienia. 
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Rys. 2.  Uproszczony schemat realizacji zamówienia w POL-EKO-APARATURA SP.J.
Źródło: opracowanie własne.

Tak przygotowana dokumentacja (dane wyjściowe z procesu projektowa-
nia) trafia do procesu produkcji, w którym – pomijając elementy logistyczne 
(transport detali pomiędzy halami) oraz zakupowe – rozważone zostaną wszyst-
kie czynności wykonywane w ramach tego procesu:

–	 cięcie, gięcie oraz toczenie to pierwszy etap przygotowywania wyrobu, 
są to najważniejsze czynności wykonywane w dziale obróbki mecha-
nicznej,

–	 spawanie oraz malowanie to kolejny etap obróbki blach, który również 
odbywa się w dziale obróbki mechanicznej,

–	 montaż elektroniki odbywa się dziale montażu elektroniki – jest to etap, 
w którym przygotowane są wszystkie płytki, wyświetlacze oraz sterow-
niki; później wykorzystuje się je w procesie montażu całego urządzenia 
w działach produkcji,

–	 montaż wyrobów odbywa się w działach produkcji 1 i 2 (urządzenia) 
oraz 3 (meble laboratoryjne); wszystkie działy produkcji generują, w tym 
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samym czasie, zapotrzebowania do działu obróbki mechanicznej, nato-
miast działy produkcji 1 i 2 dodatkowo korzystają z elementów przygo-
towywanych przez dział montażu elektroniki. 

Dodatkowo praca wszystkich działów produkcji będących częścią procesu 
produkcji jest silnie skorelowana z procesem kontroli jakości, który następuje 
bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcji i sprawdza wyprodukowane 
urządzenia pod kątem poprawności ich montażu oraz aktualności zainstalowa-
nego oprogramowania. W przypadku znalezienia podczas kontroli jakości uste-
rek, urządzenie jest przekazywane ponownie do procesu produkcyjnego w celu 
ich wyeliminowania. 

Biorąc pod uwagę wskazane dysfunkcje związane z dotychczas funkcjonu-
jącą strukturą organizacyjną, zaproponowano nową, pokazaną na rysunku 3. 

Rys. 3. Fragment struktury organizacyjnej POL-EKO-APARATURA SP.J. obowiązu-
jącej od początku roku 2015

Źródło: Dokumentacja systemowa POL-EKO-APARATURA SP.J.
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W ramach nowej struktury organizacyjnej przede wszystkim połączono 
działy produkcji w jeden, nad którego prawidłowym funkcjonowaniem czuwa 
jeden kierownik. Do niego należy decydowanie o ustalaniu kolejności realizo-
wania zleceń na zewnątrz działu (do działu obróbki mechanicznej). On również 
rozwiązuje wewnętrze spory i konflikty, a jednocześnie przekazuje dyrekcji jed-
noznaczne, spójne informacje na temat działalności jego obszaru. Dodatkowo do 
działu produkcji dołączono dział montażu elektroniki. Został także zreorgani-
zowany proces kontroli jakości, a tym samym dział kontroli jakości, który w tej 
chwili funkcjonuje również w ramach działu produkcji. 

Wprowadzone zmiany mają na celu poprawienie organizacji pracy w całym 
procesie produkcyjnym, natomiast odpowiednia hierarchizacja władzy pozwoli 
na podejmowanie szybkich, jednoznacznych decyzji, które wpłyną zarówno na 
poprawę wyników osiąganych przy wyjściu z procesu produkcyjnego, jak rów-
nież na komfort pracy pracowników. Dodatkową korzyścią jest możliwość rota-
cji pracowników pomiędzy brygadami montażowymi, tak aby przy większym 
obciążeniu danej linii montażowej można było ją zasilić dodatkową siłą roboczą 
z brygady, która aktualnie ma mniej pracy. 

Podczas dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej, które były wymu-
szone reorganizacją produkcji, w innych działach także dokonano drobnych 
korekt. Zazwyczaj zmianie ulegał układ komórek organizacyjnych w obrębie 
działu. Przeprowadzono również zmiany personalne na stanowiskach kierow-
niczych, które były wynikiem analizy predyspozycji kierowników do pełnienia 
swoich funkcji w danych obszarach. W strukturze przewidziano również miej-
sce dla osoby, która będzie zajmowała się controllingiem w przedsiębiorstwie. 
Pracownik ten znajdzie się na równym poziomie z pozostałymi kierownikami. 
Będzie on pomagał w podejmowaniu decyzji, opracowywaniu planów strategicz-
nych oraz kontrolowaniu pod różnym kątem aktualnie osiąganych przez przed-
siębiorstwo wyników.

2. Rola polityki magazynowej i planu kont w systemie controllingu

Podczas prowadzenia audytu wewnętrznego zwrócono uwagę na sposób 
rozliczania kosztów materiałów używanych do produkcji. Okazało się, że przed-
siębiorstwo posiada jeden, ogólny, otwarty magazyn produkcyjny, w którym 
znajdują się wszystkie materiały. Na tym etapie zadano sobie pytanie, w jaki 
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sposób w takim razie rozliczane są koszty poszczególnych grup produktowych? 
Dokonana analiza tego obszaru prowadziła do wniosku, że koszty rozdzielane są 
poprzez odchylenie globalne, które okazało się nieodpowiednim kluczem roz-
liczeniowym, gdyż nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić, jaką częścią kosz-
tów powinny zostać obciążone dane grupy urządzeń. Dodatkowo magazyn, do 
którego wszyscy mieli dostęp, stanowił źródło różnic inwentaryzacyjnych, gdyż 
korzystanie z niego przez kilkadziesiąt osób było obarczone wysokim ryzykiem 
popełnienia błędu przez człowieka (jak np. błędne przesunięcie elementu w syste-
mie z magazynu do produkcji). 

Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie wyżej opisanego problemu, zorgani-
zowano serię spotkań opierających się na burzy mózgów. Konieczne było rów-
nież jak zastosowanie rozwiązań w systemie informatycznym, na którym bazuje 
przedsiębiorstwo. Efektem pracy zespołu stało się wyodrębnienie 10 magazynów 
(zarówno fizycznie, jak i księgowo – w planie kont). Jeśli istniała taka możliwość, 
magazyn stawał się magazynem zamkniętym, do którego mają dostęp tylko odpo-
wiednio przeszkoleni magazynierzy, odpowiedzialni za utrzymywanie rzeczywi-
stego stanu magazynowego, jak również za wydawanie elementów i zgłaszanie 
konieczności ich zamówienia, jeśli stan minimalny został przekroczony. Maga-
zyny zostały podzielone zgodnie z przeznaczeniem elementów, które się w nich 
znajdują (np. magazyn urządzeń z chłodzeniem, magazyn meblowy, magazyn 
elektroniki, itp.). 

Po dokonaniu powyżej opisanych zmian system zaczął funkcjonować 
lepiej, jednak okazało się, że uzyskane wyniki były nadal dalekie od oczekiwa-
nych przez dyrekcję i zarząd. Pomimo podziału – dane w systemie oraz stan rze-
czywisty były niespójne. Taki stan rzeczy wymusił przeprowadzenie kolejnych 
badań, mających za zadanie znalezienie przyczyny problemu. Okazało się, że 
aby wyeliminować zidentyfikowane zagrożenie, należy przeprowadzić szkolenia 
dla pracowników obsługujących magazyny. Na szkoleniach zarówno poruszono 
podstawowe zagadnienia teoretyczne z dziedziny rachunkowości i księgowości, 
jak i objaśniono – na konkretnych przykładach z życia przedsiębiorstwa – na 
czym polegały najczęściej popełniane błędy. Oczekuje się, że dzięki podjętym 
działaniom pojawi się możliwość rzetelnej prezentacji kosztów, jakimi obciążane 
są dane grupy urządzeń, dzięki czemu oszacowane zostaną odchylenia pozwala-
jące z dużą dokładnością obliczyć rentowności poszczególnych grup. 
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3. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych

Podczas rozmowy zespołu wdrażającego controlling w przedsiębiorstwie 
z dyrekcją i zarządem spółki stwierdzono, że kolejnym krokiem po zmianach 
w strukturze organizacyjnej, polityce magazynowej oraz planie kont księgowych 
– będzie wdrożenie na stałe działań controllingowych w całym przedsiębiorstwie. 
Najpierw postanowiono poznać całkowity, rzeczywisty koszt produkcji urządzeń 
w danych grupach. Do tej pory podjęte działania pozwalały jedynie na właściwe 
rozlokowanie kosztów związanych stricte z produkcją wyrobów. Do rozstrzyg-
nięcia pozostały zagadnienia związane z:

–	 czasem oraz środkami poświęcanymi na przygotowanie ofert,
–	 projektowaniem wyrobów,
–	 sposobem rozdzielania kosztów związanych z działaniami serwiso-

wymi,
–	 sposobem rozdzielania kosztów związanych ze sprzedażą towarów hand-

lowych. 
Często wdrażanie rozwiązań zarządczych w przedsiębiorstwie jest pochodną 

zastosowanych w nim rozwiązań obejmujących rachunek kosztów. Przedsiębior-
stwa stale poszukują lepszych narzędzi, które mogą przetwarzać gromadzone 
dane. Chodzi tutaj głównie o takie instrumentarium, które jest w stanie wyselek-
cjonować właściwe dane i przetransformować je do postaci wartościowej infor-
macji, a następnie dokonać dystrybucji do tych komórek organizacji czy osób, 
które tak przetworzone dane wykorzystają3. W POL-EKO-APARATURA SP.J. 
zaproponowano jako rozwiązanie wielostopniowy i wieloblokowy rachunek 
kosztów zmiennych. Aby go stworzyć, było konieczne przeprowadzenie cyklu 
szkoleń. Ich cel stanowiło wprowadzenie pracowników w tematykę kosztów 
oraz objaśnienie zasad działania wspomnianego rachunku. Było to niezbędne, 
ponieważ stworzenie nowego narzędzia angażować miało wszystkich pracowni-
ków, którym mogłoby pomóc w pracy. Należało spojrzeć na problem z różnych 
perspektyw i znaleźć kompromis. Szkolenia zawierały część teoretyczną oraz 
warsztatową. Zdobyta wiedza pozwoliła krok po kroku tworzyć projekt wielo-
stopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów zmiennych. Projekt został 

3 R. Sierocki, Zintegrowane systemy informacyjno-analityczne w realizacji systemów con-
trollingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 1101 
(2006), s. 153.



�� Maciej Knasiński

przedstawiony do weryfikacji zarządowi. Po przeprowadzeniu kilku korekt otrzy-
mano 3 zestawienia dotyczące procesów objętych controllingiem.

Najbardziej złożone zestawienie dotyczy produkcji, dlatego zostanie ono 
dokładniej zaprezentowane. Podzielone zostało na 4 grupy główne (brygady 
oraz działy zaangażowane w produkcję). Brygady z kolei podzielono dodatkowo 
na 4 podgrupy. Na ostatnim poziomie znajdują się 32 rodzaje wyrobów, które 
sprzedawane są przez POL-EKO-APARATURA SP.J. Aby móc śledzić koszty 
na wymaganym poziomie szczegółowości, konieczne było dodanie 7 poziomów 
marży brutto. Poniższy schemat – w uproszczony sposób, w formie tabelarycznej 
– prezentuje opisany powyżej zaprojektowany dla procesu produkcji wielostop-
niowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych.

Tabela 1. Uproszczony schemat wielostopniowego i wielopoziomowego  
rachunku kosztów zmiennych stworzony na potrzeby procesu produkcji  

w POL-EKO-APARATURA SP.J.

Źródło: opracowanie własne.

Przy obliczaniu poszczególnych marży brutto będą uwzględniane następu-
jące założenia:

–	 MB 1 – od przychodów odejmowane są wszystkie koszty materiałów 
produkcyjnych. Na tym poziomie ustalenie marży brutto będzie pomoc-
ne przy weryfikacji oraz ustalaniu cen sprzedaży i wysokości udziela-
nych rabatów.
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–	 MB 2 – od MB 1 odejmowane są wynagrodzenia pracowników bezpo-
średnio produkcyjnych. W tym przypadku otrzymywana jest informacja 
o rentowności z uwzględnieniem kosztów stałych wynagrodzeń pracow-
ników, którzy swój czas pracy przyporządkowali (w elektronicznej kar-
cie pracy) do konkretnych grup produktowych. Informacja ta może być 
pomocna w podjęciu decyzji o intensyfikacji sprzedaży lub zaniechaniu 
produkcji danej grupy.

–	 MB 3 – od MB 2 odejmowane są wynagrodzenia pracowników działu 
serwisu, którzy zajmują się naprawami gwarancyjnymi, a także koszty 
użytkowania samochodów na potrzeby serwisowe. Marża brutto na tym 
poziomie pozwoli otrzymać informację o rentowności grup urządzeń 
z uwzględnieniem kosztów stałych powstałych w wyniku prowadzenia 
napraw urządzeń objętych gwarancją. Pozwoli uzyskać również dane do-
tyczące awaryjności urządzeń, na podstawie których zapadnie ewentual-
na decyzja o zmianie stosowanych rozwiązań technicznych. Może także 
stanowić podstawę do rozważań dotyczących skalkulowanie kosztów 
napraw danej grupy urządzeń w ich cenie sprzedaży.

–	 MB 4 – od MB 3 odejmowane są wynagrodzenia pracowników działu 
sprzedaży oraz koszty sprzedaży. Na tym poziomie otrzymywane są in-
formacje o potrzebie zmniejszenia lub szansie zwiększenia wydatków na 
marketing. Będzie także możliwe zestawienie środków przeznaczonych 
na promocję danej grupy produktów z ewentualnym wzrostem sprzeda-
ży tej grupy, co z kolei wskaże efektywność przeprowadzonej kampanii 
reklamowej.

–	 MB 5 – od MB 4 odejmowane są wynagrodzenia pracowników działu 
technicznego. Informacje o zaangażowaniu działu technicznego w pracę 
przy poszczególnych grupach urządzeń są niezbędne przy ustalaniu cen 
sprzedaży. Wynikiem na tym poziomie jest rentowność grupy produktów 
z uwzględnieniem kosztów stałych generowanych przez dział produk-
cji. 

–	 MB 6 – od MB 5 odejmowane są wynagrodzenia brygadzistów, maga-
zynierów oraz pracowników, którzy nie przypisali kosztów do wybranej 
grupy produktów, a także koszty urządzeń zakupionych dla danej bryga-
dy. Marża 6. stopnia pozwoli śledzić wydajność pracy każdej z brygad 
(ich rentowność), a tym samym pojawi się możliwość ustalenia premii 
uznaniowej adekwatnej do wykonanej pracy.
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–	 MB 7 – od MB 6 odejmowane są wynagrodzenie kierowników produk-
cji oraz działu obróbki mechanicznej, amortyzacja maszyn oraz koszty 
ogólnoprodukcyjne. Ostatni poziom daje możliwość oceny rentowności 
całego procesu produkcji – stwierdzenia, czy jest prawidłowy (opłacal-
ny) i należy go kontynuować w niezmienionej formie, czy też konieczna 
jest jego ewentualna reorganizacja.

Podczas projektowania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku 
kosztów zmiennych uwzględniono następujące uwarunkowania: 

–	 możliwość wyodrębnienia kosztów przez dział kadr i księgowości przed-
siębiorstwa,

–	 wymóg zastosowania pewnych uogólnień wskutek złożoności i zróżni-
cowania produkcji, które także musiały zostać odpowiednio ujęte w wie-
lostopniowym i wieloblokowym rachunku kosztów zmiennych, 

–	 znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką szczegółowością schematu 
a pracą, jaką trzeba będzie włożyć w jego rzetelne uzupełnianie i wycią-
ganie na jego podstawie wniosków pomagających podejmować strate-
giczne dla jednostki decyzje. 

4. Integracja działań controllingowych z systemem zarządzania

Dla każdego przedsiębiorstwa, które stale się rozwija, ważne jest, aby 
wprowadzane zmiany nie zakłócały rytmu pracy całej jednostki. W POL-EKO-
-APARATURA SP.J. przyjęto za jeden z celów, aby funkcjonujący system zarzą-
dzania, był jak najbardziej przejrzysty dla pracowników. Sprowadza się to do 
tego, że wszystkie działania podejmowane w ramach systemu są zrozumiałe dla 
pracowników (wiedzą oni, po co wykonują dane czynności). W systemie nie 
istnieją nieprzydatne formularze (np. tworzone sztucznie tylko i wyłącznie na 
potrzeby systemu). Ważne jest również, aby w przedsiębiorstwie funkcjonował 
jeden system, a nie kilka niezależnych, niezgodnych z sobą w mniejszym lub 
większym stopniu. W związku z powyższym, dla przedsiębiorstwa POL-EKO-
-APARATURA SP.J. bardzo ważne jest zintegrowanie działań controllingowych 
z obecnie funkcjonującym systemem zarządzania. Aby tego dokonać, konieczne 
będzie:

–	 dostosowanie wszystkich procedur, instrukcji, formularzy do wdraża-
nych działań controllingowych, 
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–	 zaadaptowanie pracowników do nowych zasad wprowadzanych wraz 
z aktualizacją dokumentacji,

–	 przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, które warto ująć w planie szko-
leń.

Pierwszym etapem połączenia controllingu z systemem było – opisane w drugim 
punkcie niniejszego artykułu – przemodelowanie struktury organizacyjnej, która 
także jest bardzo ważnym elementem tegoż systemu.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat koncepcji controllingu w POL-EKO-
-APARATURA SP.J., należy stwierdzić, ze zrealizowano trzy z siedmiu etapów 
wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie, a mianowicie: 

–	 dokonano przekształceń organizacyjno-strukturalnych,
–	 zastosowano adekwatny styl zarządzania,
–	 przyjęto nowe rozwiązania w zakresie rachunku kosztów i wydajności,
–	 przekształcono system planistyczno-kontrolny,
–	 zbudowano system informacyjno-sprawozdawczy,
–	 stworzono właściwy systemu motywacyjny,
–	 zmodyfikowano zachowania, system wartości oraz świadomość pracow-

ników przedsiębiorstwa�.
Jest to nadal początkowa faza wdrażania controllingu. Podczas tego pro-

cesu bardzo pomocne są decyzje dyrekcji, która ma głęboką świadomość, jak 
duże korzyści mogą przynieść odpowiednio wdrożone działania controllingowe. 
Kierownicy działów również zobligowali się do wprowadzenia zmian w swoich 
działach. Najbardziej obawiano się, czy pracownicy produkcyjni będą w stanie 
z dnia na dzień akceptować te modyfikacje systemu, które ich dotyczą. Bardzo 
pomocne okazały się tutaj panele szkoleniowe, na których przedstawiano zain-
teresowanym, czym są koszty – i co ma wpływ na ich wartość. Sam pomysł 
organizacji szkoleń oraz sposób ich przeprowadzenia spotkały się z entuzjazmem 
ze strony załogi, która brała w nich aktywny udział. 

Po zakończeniu pierwszego etapu wdrażania controllingu konieczne będzie 
realizowanie wyznaczonych zadań oraz śledzenie działania całego systemu, 

� A. Major, System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań 
w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998, s. 27, za: E. Nowak, Controlling dla menedżerów, 
CeDeWu, Warszawa 2013, s. 49.
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a zwłaszcza obszarów, w których nastąpiło najwięcej zmian. Obszary podlegające 
zmianom można zaklasyfikować do kategorii organizacyjnych, technicznych, 
związanych z przepływem informacji i zachowań ludzkich5. Po przeanalizowa-
niu wyników wdrażania controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. – można 
potwierdzić postawioną hipotezę. Rozwój systemu księgowego musi podążać za 
rozszerzaniem i rozwijaniem działalności przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie 
nie będzie można rzetelnie i jednoznacznie określić rentowności prowadzonych 
działań.
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deveLoPMeNt of coNtRoLLINg SySteM  
IN PoL-eKo-aPaRatuRa SP.J. – caSe Study

Summary

POL-EKO-APARATURA SP.J. has started activity in 1990. At the beginn-
ing, company was selling only a few types of products, but now (after 25 years) it 
manufactures and sells many types of laboratory devices and equipment. Detailed 
and reliable evaluation of profitability is possible only when enterprise develop 

5 Ibidem.
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together with methods of measurement, valuation, accounting and cost calcu-
lation at the same time. Unfortunately, during this period POL-EKO-APARA-
TURA SP.J. have not developed its method for calculation of costs. Therefore, the 
profitability analysis became overall and unreliable. Management of the company 
made the decision to initiate a controlling process. The main goals of controlling 
are improvement of work organization and proper system of cost calculation. 
Organization had to change organizational structure, storage policy and chart of 
accounts. Controlling needs a new tool to monitor all processes. In this connection 
company created a tool named multi-level and multi-block marginal costing. This 
article presents the tasks of controlling on the background of earlier approaches.

Keywords: initiate a controlling, marginal costing, organizational structure

Translated by Maciej Knasiński
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Streszczenie

System rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (jst) zdeterminowany 
jest specyfiką ich działalności. System rachunkowości tych jednostek jest budowany 
nie tylko w oparciu o zasady ogólne określone Ustawą o rachunkowości, ale również  
z wykorzystaniem szczegółowych zasad rachunkowości uwzględniających specyfikę 
działalności jst.

System rachunkowości jest istotnym narzędziem skutecznego zarządzania zarówno 
przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W procesie zarządzania musi 
być generowany szereg sprawozdań i raportów, finansowych i niefinansowych. Uzy-
skiwanie planowanej efektywności i skuteczności działalności wymusza zarówno na 
przedsiębiorstwach, jak i na samorządach stworzenie systemu rachunkowości zarządczej 
wykraczającego znacznie poza kwestie danych finansowych, obejmującego wszystkie 
aspekty działalności. Przykładem takiego rozwiązania może być – stworzona pierwotnie 
dla przedsiębiorstw – strategiczna karta wyników. Stworzenie takiej karty dla jst, w której 
ujęte zostaną: wizja, misja i cele jst wraz z ustalonym systemem mierzalnych i realnych 
wskaźników – służyć powinno poprawie jakości realizacji zadań publicznych. Duże 
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znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości mają nowoczesne 
systemy informatyczne.

Słowa kluczowe: uregulowania prawne, rachunkowość, sprawozdania finansowe, efek-
tywność, skuteczność, monitorowanie wyników

Wstęp

System rachunkowości, w tym rachunkowość finansowa i zarządcza, sta-
nowi ważne narzędzie wspomagania zarządzania zarówno przedsiębiorstwami, 
jak i jednostkami samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie 
specyfiki systemu rachunkowości samorządu terytorialnego, w tym rachunko-
wości finansowej i zarządczej, na podstawie analizy ram prawnych działalności 
samorządu terytorialnego. W tym celu w artykule dokonano również analizy 
porównawczej głównych zasad funkcjonowania rachunkowości w jednostkach 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. Cele i zasady funkcjonowania 
tych dwóch grup podmiotów różnią się znacząco, stąd – przy występujących 
wspólnych zasadach ogólnych rachunkowości – wiele wymogów prawnych 
w zakresie prowadzenia rachunkowości jest odmiennych. Specyfika działalności 
samorządu wymusza dostosowanie rozwiązań w zakresie rachunkowości finan-
sowej i zarządczej do celów i profilu działalności samorządów, w wielu aspek-
tach w sposób odmienny od stosowanych w przedsiębiorstwach. 

1. Istota działalności jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny w Polsce stanowią samorządy gmin, powiatów 
i województw jako konsekwencja wprowadzonego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa1. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobo-
wość prawną, wykonują zadania publiczne we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność2. Celem działania jednostek samorządu terytorialnego (jst) jest 
zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez realizację zadań publicz-

1 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 96 poz. 603 ze zm.

2 Rozdz. VII Samorząd terytorialny, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm. 
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nych własnych. Zadania te obejmują m.in. sprawy pomocy społecznej, edukacji 
publicznej, ochrony zdrowia, budowy oraz utrzymania dróg publicznych, plano-
wania przestrzennego3. Samorządy realizują również zadania publiczne zlecone 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi usta-
wami�. Do zadań zleconych zalicza się m. in. prowadzenie ewidencji ludności5 
oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym prowadzenie 
ewidencji gruntów i budynków�. 

Realizacja zadań własnych jst7 następuje z dochodów własnych oraz ze 
środków budżetu państwa, dofinansowujących realizację zadań własnych, prze-
kazywanych samorządom m.in. w formie dotacji celowych. Realizacja zadań 
zleconych8 powinna następować w całości ze środków budżetu państwa (dota-
cji celowych). Z wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację 
zadań publicznych należy rozliczyć się zarówno w wymiarze rzeczowym, jak 
i finansowym. 

Gospodarka finansowa jst związana z realizacją zadań publicznych została 
szczegółowo uregulowana prawnie. Powinna następować z zachowaniem m.in. 
następujących zasad funkcjonowania i gospodarowania, wynikających z przepi-
sów Ustawy o finansach publicznych9:

a) planowego charakteru gospodarki finansowej – podstawą gospodarki fi-
nansowej jst jest plan finansowy (budżet); prawidłowość prowadzenia 
gospodarki finansowej, wyrażonej m.in. w procesie planowania, monito-
rowania wykonania planów podlega ocenie dokonywanej przez regional-
ne izby obrachunkowe;

b) realizacji wydatków jst na cele i w wysokościach określonych w budżecie 
zatwierdzonym uchwałą organu stanowiącego; co do zasady10 – zadania 

3 Wybrane zadania realizowane na poziomie gmin, powiatów i województw określone 
w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 
(rozdz. 2), Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. z 2013 r. 
poz. 595 ze zm. (rozdz. 2), Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j., 
Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm. (rozdz. 2).

� Rozdz. VII Samorząd terytorialny, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 
5 Rozdz. 1 oraz rozdz. 2 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j.,  

Dz.U. z 2015 r. poz. 388.
� Dział II, rozdz. 1 i rozdz. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś-

ciami, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.
7 Art. 127 i 216 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j.,  

Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
8 Ibidem, art. 127 i 149. 
9 Ibidem, art. 11, 15, 17, 44, 243.
10 Występują wyjątki od tej zasady.
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zaplanowane do wykonania w danym roku budżetowym (pokrywającym 
się z rokiem obrachunkowym) wskazane w planie źródłami finansowania 
powinny być wykonane do 31 grudnia danego roku budżetowego, a nie-
wykonane w danym roku budżetowym zadania, niezależnie od przyczyn 
niewykonania, nie mogą być finansowane w przyszłym roku ze środków 
niewykorzystanych w roku poprzednim, w tym – niewykorzystane środ-
ki dotacji celowych muszą być zwrócone;

c) dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

d) nabywania towarów, usług i robót budowlanych o wartościach przekra-
czających progi ustawowe w zgodzie z procedurami Ustawy Prawo za-
mówień publicznych;

e) utrzymywania poziomu zadłużenia poniżej maksymalnego, dopuszczal-
nego ustawowo poziomu zadłużenia, mierzonego tzw. indywidualnym 
wskaźnikiem zadłużenia.

Do efektywnego zarządzania działalnością samorządowi, tak jak każdemu innemu 
podmiotowi, potrzebne są m.in. umiejętności11:

– prognozowania finansowego, w tym realnego planowania przepływów 
finansowych (tj. terminów i wysokości otrzymywanych dochodów, ter-
minów płatności i wysokości wydatków, w tym związanych z obsługą 
zadłużenia), co zapewnić powinno utrzymywanie bieżącej płynności fi-
nansowej na dobrym poziomie, 

– planowania inwestycyjnego – w tym szacowania kosztu inwestycji, ich 
efektywności,

– pozyskiwania środków z funduszy europejskich i efektywnego ich wy-
korzystywania, co ma znaczący wpływ na rozwój wspólnot samorządo-
wych,

– organizowania postępowań przetargowych,
– pomiaru i oceny rezultatów własnej działalności poprzez odpowiednio 

zdefiniowane mierniki tej oceny. 
Wysokość dochodów własnych, oszczędne i gospodarne wydatkowanie 

tych środków, decydują o poziomie zaspokojenia potrzeb lokalnych społecz-
ności. Realizacja zadań publicznych przy zazwyczaj ograniczonych zasobach 
finansowych sprawia, że samorządy – jako podmioty świadczące usługi na rzecz 

11 E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012, 
s. 9–28.
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społeczności lokalnych, niedziałające w warunkach konkurencji, celem działania 
których nie jest zysk – zachowują się analogicznie jak przedsiębiorstwa: dążą do 
osiągania maksymalnych efektów przy posiadanych zasobach.

2. Specyfika systemu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego 

Systemy rachunkowości jst, podobnie jak przedsiębiorstwo, budowane 
są w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości12, z wykorzysta-
niem wzorcowego planu kont. Rachunkowość jednostki samorządu terytorial-
nego, jak i każdego innego podmiotu stosującego ww. ustawę, obejmuje przede 
wszystkim13:

– przyjęte zasady rachunkowości,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
– okresowe ustalanie stanu aktywów i pasywów, ich wycenę oraz ustalanie 

wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych, w określonym prawem forma-

cie, dostosowanym do specyfiki działalności poszczególnych podmio-
tów; sprawozdania te podlegają, w określonych wspomnianą ustawą 
przypadkach, badaniu przez biegłych rewidentów. 

Ponadto samorządy zobligowane są do prowadzenia dodatkowej ewidencji 
– ewidencji księgowej budżetu jst. Szczegółowe jej zasady oraz wykaz kont dla 
tej ewidencji określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samo-
rządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. Niektóre szczegółowe zasady ewidencji budżetu jst są 
odmienne od ogólnych, wynikających z przepisów Ustawy o rachunkowości. 
Ewidencja budżetu jst prowadzona jest m.in. w następujący sposób1�:

12 Art. 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.

13 W szczególności art. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j., Dz.U. 
z 2013 r. poz. 330 ze zm.

1� W szczególności § 5, 8, 9a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 289.
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a) ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego, co do zasady, następuje w oparciu o operacje kasowo zrealizo-
wanych dochodów i wydatków, dokonanych na bankowych rachunkach 
budżetu oraz na rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżeto-
wych jednostek budżetowych;

b) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których sto-
suje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księ-
gach rachunkowych w momencie ich zapłaty, nie później niż w ostatnim 
dniu kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału;

c) nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika-
jących z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracow-
ników, w tym świadczeń emerytalnych, co powoduje, że zobowiązania 
te ewidencjonowane są w księgach rachunkowych dopiero w momencie 
zapłaty.

Oprócz dodatkowych obowiązków związanych z ewidencją budżetu, omó-
wionych wyżej, specyfika działalności jst związana z realizacją zadań zleconych 
wymusza konieczność budowy systemu rachunkowości tak, aby w ramach tego 
systemu możliwe było:

a) wyodrębnienie ewidencji księgowej lub wręcz stworzenie odrębnego 
systemu rachunkowości dla odzwierciedlenia działań podejmowanych 
w ramach zadań zleconych na rzecz budżetu państwa; w ramach realizo-
wanych zadań zleconych jst m.in. naliczają i ewidencjonują należności 
Skarbu Państwa, w tym naliczają odsetki za zwłokę w przypadku należ-
ności przeterminowanych, dokonują wyceny należności przeterminowa-
nych poprzez tworzenie odpisów aktualizujących ich wartość, pobierają 
dochody;

b) wyodrębnienie zapisów potwierdzających otrzymanie i wydatkowanie 
dotacji celowych przeznaczonych zarówno na realizację zarówno zadań 
zleconych, jak i własnych, co stanowi następnie podstawę sporządzenia 
rozliczeń końcowych z wykorzystania każdej dotacji oddzielnie15. 

W odróżnieniu od przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego nie tylko 
są zobowiązane do prowadzenia ewidencji budżetu i jego wykonania, ale rów-
nież do:

15 Art. 152 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.
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c) stosowania zasad klasyfikacji budżetowej do grupowania dochodów i wy-
datków budżetowych1�, ich powiązania z kontami przychodów i kosztów 
wg rodzaju,

d) sporządzania sprawozdań, w tym o charakterze finansowym, dotyczą-
cych realizacji planu finansowego (budżetu)17, stanu zobowiązań i należ-
ności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadań zleconych18 oraz innych sprawozdań prezentują-
cych aspekt rzeczowy realizowanych zadań publicznych (m.in. z zakresu 
opieki społecznej, edukacji publicznej).

3. Rachunkowość finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

W proces zarządzania zarówno przedsiębiorstwem, jak i jednostkami samo-
rządu terytorialnego włączony jest system rachunkowości. Dostarcza on bowiem 
kluczowych informacji o efektach prowadzonej działalności zarówno odbiorcom 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co stało się w literaturze podstawą wyodręb-
nienia podsystemów19:

– rachunkowości finansowej, ukierunkowanej głównie na odbiorcę ze-
wnętrznego,

– rachunkowości zarządczej, wykorzystywanej na potrzeby wewnętrzne 
jednostek.

Rachunkowość finansowa20 to podsystem rachunkowości, który dostarcza zain-
teresowanym odbiorcom zewnętrznym historycznych informacji o jednostce, 
sporządzanych według zasad określonych przepisami prawa. Informacje te – 
w przypadku przedsiębiorstw – zawarte są głównie w rocznych sprawozdaniach 
finansowych21 sporządzanych i udostępnianych, stosownie do wymogów ustawy 

1� Ibidem, art. 235 i 236.
17 W szczególności § 1 oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 

2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.
18 W szczególności § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,  
t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.

19 K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, 
Kraków 2010, s. 430.

20 Przytoczono za: E. Nowak, Rachunkowość zarządcza…, s. 18–20. 
21 Podmioty gospodarcze (w tym jst) mają również inne obowiązki sprawozdawcze, w tym 

na rzecz statystyki publicznej, niemniej w artykule skupiono się na wybranych, kluczowych w oce-
nie autorki.
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o rachunkowości, poprzez złożenie ich (wraz z odpisem uchwał bądź postano-
wień organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finanso-
wego, o podziale zysku lub o pokryciu straty – oraz z opinią biegłego rewidenta, 
jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, wraz ze sprawozdaniem z działalności 
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunko-
wości) w określonym terminie do właściwego rejestru sądowego. W przypadku 
jst roczne sprawozdania finansowe stanowią jednocześnie informację publiczną. 
Każdy obywatel ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo dostępu do informa-
cji o działalności organów władzy publicznej22, stąd zakres udostępniania tych 
sprawozdań jest szerszy. Prawo dostępu do informacji publicznej (z wyłącze-
niem prawnie chronionych dóbr) obejmuje nie tylko dostęp do dokumentów, ale 
również wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej wyło-
nionych w powszechnych wyborach, a więc w szczególności na posiedzenia rad 
i sejmików dotyczące zatwierdzania planów rocznych i ich realizacji. Szeroki 
dostęp społeczności do sprawozdań finansowych zapewnia również ich publi-
kacja w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek.

Poza ww. rocznymi sprawozdaniami finansowymi jst mają wynikający 
z przepisów prawa obowiązek sporządzania szerokiego zakresu dodatkowych 
sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań budżetowych23 oraz sprawozdań 
z operacji finansowych2�, w których prezentowane są m.in. dane:

– w okresach miesięcznych – o wykonaniu planu dochodów i wydatków 
budżetowych, 

– kwartalnie – o nadwyżce/deficycie budżetu jst, o dotacjach i wydatkach 
związanych z realizacją zadań zleconych, o stanie zobowiązań i należ-
ności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadań zleconych, 

– w okresach rocznych – o wykonanych dochodach, wydatkach, stanie 
środków na rachunkach bankowych. 

Cechą charakterystyczną sprawozdań budżetowych jest prezentowanie danych 
finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na działy i roz-

22 Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
23 W szczególności § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.
2� W szczególności § 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w spra-

wie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, t.j., 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.
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działy określające rodzaj działalności oraz paragrafy dochodów, przychodów, 
wydatków i środków.

4. Rachunkowość zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Istotą rachunkowości zarządczej, wskazywaną w wielu definicjach tego 
pojęcia, jest identyfikacja, agregowanie, prezentacja i interpretacja danych finan-
sowych i niefinansowych, które wykorzystywane są do podejmowania decyzji 
bieżących i decyzji obejmujących przyszłe okresy, w tym w szczególności do 
formułowania strategii, planowania finansowego, kontrolowania działalności 
pod katem realizacji założonych celów, optymalizowania stopnia wykorzystania 
zasobów25. Jej przykładem są różnego rodzaju zestawienia, porównania, analizy, 
kalkulacje, symulacje w wymiarze finansowym i niefinansowym dotyczące pro-
wadzonej działalności i wykorzystywane w procesie zarządzania, a ich sporzą-
dzanie nie wynika z nakazów i norm przepisów prawa. Rachunkowość zarządcza 
jest potrzebą zarządzających – głównie przedstawicieli kierownictwa i właścicieli 
podmiotów gospodarczych, gdyż ma służyć zwiększeniu efektywności działalno-
ści każdego podmiotu2�. 

Rozumiana w wyżej przytoczony sposób rachunkowość zarządcza funk-
cjonuje nie tylko w przedsiębiorstwach, ale i w jst. Dążenie do realizacji celów 
jednostek samorządu terytorialnego opiera się na podobnych mechanizmach 
monitorowania i kontroli stopnia ich realizacji – co w przedsiębiorstwach dzia-
łających w warunkach konkurencji, ukierunkowanych na zysk. Przy ogólnie 
występującym niedoborze dochodów mogących być źródłem finansowania 
zadań publicznych na poziomie oczekiwanym przez społeczność lokalną oraz 
w warunkach konieczności utrzymywania poziomu długu na określonym prawem 
poziomie – szczególnej wagi nabiera m.in. kwestia efektywnego wydatkowania 
środków, bieżącego monitorowania wykonania planu dochodów, poziomu długu 
czy zachowania płynności finansowej. Informacja zarządcza, znajdująca swoje 
źródło m.in. w sprawnie zorganizowanym i efektywnym systemie rachunkowo-
ści, ma szczególne znaczenie, a jej rola jest nie do przecenienia, niezależnie od 

25 Opracowano opierając się na definicjach zaprezentowanych w wybranych pozycjach lite-
ratury przedmiotu: E. Nowak, Rachunkowość zarządcza…, s. 21–25; K. Winiarska, M. Kaczurak-
-Kozak, Rachunkowość budżetowa…, op.cit., s. 430–431.

2� E. Nowak, Rachunkowość zarządcza…, s. 21–25.
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tego, czy sporządzane zestawienia i analizy formalnie, według przyjętych w jst 
procedur wewnętrznych, stanowią informację zarządczą – czy też nie.

W przypadku jst do informacji zarządczej zaliczyć można przede wszystkim 
zestawienia i analizy, symulacje i opracowania wytwarzane w procesie budżeto-
wania działalności oraz monitorowania wykonania budżetu (planu), zestawienia 
służące planowaniu płynności (obejmujące planowane dla określonych przedzia-
łów czasu wypłaty z rachunku budżetu i wpłaty na ten rachunek), jak również 
analizy i kalkulacje kosztów według różnych ich układów i przekrojów. Warto 
zauważyć, że szeroki zakres danych finansowych dotyczących gospodarowania 
– zawarty w planach finansowych, informacjach o ich realizacji, uznawanych 
tradycyjnie przez przedsiębiorstwa za informację zarządczą – w przypadku jst 
stanowi nie tylko informację zarządczą służącą bieżącemu zarządzaniu, ale 
również prawnie regulowany zakres danych ujmowanych w sprawozdaniach 
wytwarzanych w ramach rachunkowości finansowej. Tak więc specyfika działal-
ności jednostek samorządu terytorialnego ma swój wyraz również we wzajem-
nym przenikaniu informacji z/do obu podsystemów rachunkowości (finansowej 
i zarządczej).

Rachunkowość zarządcza w aspekcie kwestii finansowych – zarówno w jst, 
jak i w przedsiębiorstwach – budowana jest z wykorzystaniem ewidencji księgo-
wej (w szczególności w oparciu o dostosowaną do potrzeb ewidencję analityczną), 
prowadzonej w taki sposób, aby można było uzyskać dane finansowe w różnych 
przekrojach, identyfikujących poszczególne elementy działalności, wykonania 
planów, a także ich porównanie do założeń. Tak prowadzona ewidencja umoż-
liwia generowanie informacji zarządczej zapewniającej bieżące monitorowanie 
i kontrolowanie aspektów finansowych działalności, ustalanie przyczyn ewen-
tualnych niekorzystnych odchyleń w realizacji celów i zadań oraz ograniczanie 
bądź eliminowanie niekorzystnych zjawisk w wymiarze finansowym prowadzo-
nej działalności – i jest właściwie nierozerwalnie związana z funkcjonalnością 
informatycznych systemów finansowo-księgowych. Od systemów tych oczekuje 
się m.in. automatycznego generowania nie tylko zestawień ułatwiających spo-
rządzenie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych gene-
rowanych w ramach rachunkowości finansowej, ale również wielu zestawień 
i danych niefinansowych umożliwiających dokonanie analiz jakości i skutecz-
ności działalności na potrzeby bieżącego zarządzania. Ważna jest nie tylko sama 
możliwość wygenerowania raportu czy danych na potrzeby analizy, ale moment 
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ich dostępności. Im krótszy okres od wystąpienia zdarzenia, od zjawiska do jego 
ujawnienia, tym sprawniejsze zarządzanie jednostką.

Aktualnie organy wykonawcze jst (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, 
zarządy powiatów i województw), jak również organy stanowiące tych jedno-
stek (rady, sejmik) wykorzystują szeroki zakres danych do podejmowania decyzji 
bieżących i długoterminowych. Najczęściej dotyczą one wymiaru finansowego 
działalności. Występowanie oszczędności wydatków w zakresie realizacji inwe-
stycji w związku z wyłonieniem wykonawców oferujących niższą od planowej 
ceny, wprowadzenie do planu nowych zadań, przesunięcia wydatków pomiędzy 
poszczególnymi zadaniami bądź nawet rezygnacje z realizacji niektórych zadań 
w przypadku braku środków finansowych – następują m.in. wskutek zidentyfi-
kowania tych możliwości bądź zagrożeń w oparciu o odpowiednio zagregowane 
dane, pochodzące głównie z ewidencji księgowej, ale również z prowadzonych 
innych ewidencji i rejestrów. Wielokrotność dokonywania zmian w rocznych pla-
nach finansowych jst obrazuje ciągłość procesu zarządzania finansami tych jed-
nostek, bieżącego dostosowywania poziomu i sposobu realizacji zadań w ramach 
planów rocznych i wieloletnich do dostępnych zasobów i potrzeb. 

Choć samorządowcy mają świadomość potrzeby odpowiedniego wsparcia 
procesu zarządzania ze strony systemów informatycznych, to często zdarzają 
się sytuacje, że jst nie dysponują nowoczesnymi systemami. Powyższe wynika 
z ograniczonych możliwości finansowych – występuje konieczność dokonywania 
nieustannych wyborów działań, które zostaną wykonane w danym roku, z kata-
logu działań, które samorząd chciałby zrealizować. Użytkowane systemy często 
nie wspomagają wystarczająco procesu zarządzania, nie zapewniając możliwości 
automatycznego („szybkiego”) generowania oczekiwanego zakresu danych.

Rachunkowość zarządcza oprócz generowania informacji o charakterze 
finansowym obejmuje coraz szerszy zakres danych o charakterze niefinansowym 
– o realizacji zadań i celów strategicznych w oparciu o ustalone mierniki (wskaź-
niki) ich realizacji. Nieustanny rozwój technologii informatycznych pozwala na 
rozbudowywanie rachunkowości zarządczej szeroko poza ewidencję księgową. 
Wiele jednostek samorządu terytorialnego dysponuje oprogramowaniem umożli-
wiającym generowanie statystyki w zakresie załatwianych spraw, podejmowanych 
działań czy też terminowości wydawania decyzji administracyjnych i zezwoleń, 
rozpatrywania wniosków i skarg. Przykładem rozwiązania spełniającego kom-
pleksowo funkcje rachunkowości zarządczej jest strategiczna karta wyników. Jej 
koncepcja – pierwotnie skierowana do przedsiębiorstw – powstała na początku 
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lat dziewięćdziesiątych XX wieku i miała służyć optymalizacji realizacji stra-
tegii. Idea ta może znajdować i znajduje wykorzystanie (choć nie jest częste) 
również w jst. Przykład stanowi miasto Tarnów. Odpowiednie, wielopłaszczy-
znowe ujęcie wizji, misji i celów jst wraz z ustalonym systemem mierzalnych 
i realnych wskaźników usprawni ich działalność, w tym zwiększy rozliczalność 
stopnia wykonania poszczególnych celów, co w konsekwencji służyć powinno 
poprawie jakości realizacji zadań publicznych przez samorządy. Wykorzystywa-
nie strategicznej karty wyników do monitorowania i oceny realizacji założonych 
celów przez samorządy z czasem następować powinno coraz częściej. 

Podsumowanie 

Rachunkowość finansowa jak i zarządcza wpisana jest w działalność każdej 
organizacji prowadzącej działalność – niezależnie od ram prawnych, w jakich 
działa. Funkcjonuje ona zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach 
samorządu terytorialnego, niemniej zasady jej funkcjonowania różnią się. Stwo-
rzone ramy prawne dla działalności samorządów, w tym w zakresie planowania 
i sporządzania sprawozdań z wykonania planu, wymuszają sporządzanie szero-
kiego wachlarza sprawozdań finansowych przez te jednostki. Poza ww. sprawo-
zdaniami, dodatkowo – w związku z potrzebami procesu zarządzania – zakres 
sporządzanych informacji jest poszerzany o zestawienia dodatkowych danych 
finansowych i niefinansowych, analizy, symulacje i inne, przygotowywane 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, na rzecz organów wykonawczych 
bieżąco zarządzających działalnością oraz na rzecz organów stanowiących, peł-
niących funkcje kontroli nad działalnością jst. 

Umiejętne zdefiniowanie misji, wizji oraz celów działalności oraz mier-
ników ich realizacji, posiadanie nowoczesnych systemów informatycznych 
oraz właściwe wykorzystanie ich możliwości w zakresie generowania danych 
w różnych układach27 może wspomagać efektywne zarządzanie działalnością 
samorządu terytorialnego. Warto rozważyć wykorzystanie rozwiązania w formie 
strategicznej karty wyników do tego celu.

27 Na potrzeby artykułu założono, że czynnik polityczny nie ma wpływu na jakość zarzą-
dzania.
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accouNtINg aNd MaNageMeNt accouNtINg  
foR LocaL goveRNMeNt

Summary

The accounting system of the local government is determined by the specific of 
their performance. The accounting system of these units must be created not only on 
the basis of the principles determined by The Accounting Act, but also according to the 
principles established especially for these units. 

Accounting system is an essential tool for the effective management of both parties, 
companies and local government units. A lot of financial and non-financial reports must be 
generated in the process of management. To achieve planned effectiveness and efficiency 
both parties, companies and local government units, are forced to create management 
accounting system going over the financial data, covering all aspects of the performance. 
An example of such a solution might be – created originally for companies – balanced 
scorecard. The implementation of such a card for local government units, included theirs 
visions, missions and objectives correlated with the established system of measurable and 
realistic indicators should provide the improvement of the quality of the public tasks’ per-
forming. For the sufficiency of accounting system, sufficient software is also required. 

Keywords: legal requirements, accounting, financial reporting, effectiveness, efficiency, 
monitoring results

Translated by Bogumiła Leszczyńska-Konczanin
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dyLeMaty etyczNe W RachuNKoWoścI  
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goSPodaRKI śWIatoWeJ

Streszczenie

W obecnych czasach rozwój światowej gospodarki, borykającej się ze skutkami 
kryzysu gospodarczego, może prowokować sytuacje etycznie wątpliwe, w których zarzą-
dzający przedsiębiorstwami dążą do nadmiernego bogacenia się, bez oceny moralnej 
metod mogących doprowadzić ich do postawionego sobie celu. Niejednokrotnie jest to 
związane z nieprawdziwym obrazem firmy przedstawionym w podstawowych doku-
mentach poddawanych ocenie, czyli sprawozdaniach finansowych. Często wiąże się to 
z różnego rodzaju naciskami (wykorzystującymi fakt, że prawo bilansowe pozwala na 
pewnego rodzaju dowolność w prezentacji niektórych zdarzeń i faktów gospodarczych) 
na osoby zajmujące się rachunkowością. Bywa to przyczyną dylematów etycznych, przed 
którymi stają księgowi. W trosce o zachowanie wysokiego statusu zawodowego osób 
zajmujących się rachunkowością, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (dalej: SKwP1), 

* Grażyna Mazurkiewicz, mgr, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Dyrektor ds. Fi-
nansowych ZPC Barbara Luijckx sp. z o.o. – Główna Księgowa, e-mail: grazyna.mazurkiewicz@
barbara-luijckx.pl.

1   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją, której historia sięga 1904 r., kie-
dy to w Warszawie powołano do życia Związek Buchalterów w Warszawie. Po 1918 r. działalność 
Związku rozszerzyła się na obszar całego kraju, do czego bodźcem było odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. W 1926 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Księgowych w Polsce. Związek 
zawiesił działalność w okresie II wojny światowej. W październiku 1946 r. powołano w Warszawie 
organizację zawodową pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W wyniku różnych kło-
potów natury organizacyjnej, stowarzyszenie zostało zlikwidowane w 1949 r. Trwały jednak inten-
sywne działania mające na celu wznowienie działalności tej organizacji. Zakończyły się sukcesem 
dopiero w 1958 r., kiedy to 18 maja odbył się w Warszawie I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce

Doi: 10.18276/epu.2015.120-05
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dostrzegając ten problem, dało księgowym narzędzie w postaci Kodeksu Zawodowej 
Etyki w Rachunkowości. Opracowanie to wypełnia w pewien sposób lukę pomiędzy mało 
precyzyjnymi przepisami prawa bilansowego a moralną postawą pracowników rachun- 
kowości. Jest też podstawą obrony ich racji etycznych w konfrontacji z osobami zarzą-
dzającymi podmiotami gospodarczymi.

Słowa kluczowe: rachunkowość, dylematy etyczne, kodeksy etyki

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych 
z szeroko rozumianą etyką wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości. 
Wyzwania, z którymi spotyka się współczesna rachunkowość, wiążą się z jed-
nej strony ze skutkami kryzysu gospodarczego, z drugiej zaś strony z chęcią 
szybkiego zarabiania pieniędzy przez przedsiębiorców – często za pomocą nie-
uczciwych metod. Stawia to niejednokrotnie księgowych w trudnych sytuacjach. 
Zmusza do podejmowania wyborów, które nie zawsze zgodne są z poczuciem 
własnej godności oraz powodują powstawanie dylematów etycznych. 

Można założyć, że księgowy znacznie częściej, niż się powszechnie uważa, 
staje przed dylematami etycznymi, a na decyzje, które podejmuje, ma wpływ 
wiele czynników.

Metody, którymi posłużono się dla napisania niniejszego artykułu, to: 
metoda sondażu diagnostycznego, metoda indywidualnych przypadków, a także 
analiza literatury krajowej omawiającej problem będący przedmiotem niniej-
szego opracowania.

W chwili obecnej coraz częściej daje się zauważyć, że dynamiczne zmiany, 
które zachodzą w gospodarce, wymuszają pewnego rodzaju ewolucję zarówno 
w samej rachunkowości, jak i w jej regulacjach prawnych. Coraz większa jest 
też świadomość rangi wykonywanego zawodu przez osoby związane z rachun-
kowością. Ukoronowaniem tej tendencji było uchwalenie przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.
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1. Rola oraz problemy współczesnej rachunkowości

Współcześnie, w dużo większym stopniu niż w przeszłości, rosną oczekiwa-
nia wobec zakresu informacji przekazywanych przez rachunkowość. Zwiększa 
się też wachlarz interesariuszy oczekujących na rzetelne informacje. Głównym 
bowiem zadaniem rachunkowości jest przedstawienie rzeczywistego, wiarygod-
nego obrazu zarówno kondycji gospodarczej, jak i samej działalności danego 
podmiotu.

W przypadku rachunkowości finansowej zadanie to jest pozornie ułatwione 
poprzez istnienie całej gamy przepisów regulujących jej zakres. Ustawa o rachun-
kowości, międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ustawy podatkowe 
zapewniają w znacznym stopniu właściwą jakość obligatoryjnych sprawozdań 
finansowych. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko (związane ze złymi intencjami 
i wykorzystaniem „kreatywnej księgowości”) pokazania fałszywego obrazu rze-
czywistości. Pole do takich działań tworzy się w przypadku mało precyzyjnych 
zapisów regulujących konkretne zagadnienia. Typowy przykład stanowi obo-
wiązek wyceny składników majątku „w wartości godziwej”, w której przypadku 
stosunkowo łatwo jest dopasować rzeczywistość do oczekiwań, a także mało 
realna jest szansa weryfikacji i zakwestionowania tejże wartości przez odbiorców 
sprawozdań finansowych, niebędących specjalistami w zakresie finansów. W tro-
sce o zapewnienie najbardziej zbliżonego do rzeczywistości wizerunku podmio-
tów gospodarczych, 12 maja 2011 roku Rada Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości wydała MSSF2 13 Wycena wartości godziwej, zawierające wska-
zówki do wyceny wartości godziwej na potrzeby prawie wszystkich innych stan-
dardów. Weszły one w życie 1 stycznia 2013 r. i definiują wartość godziwą jako 
kwotę, którą jednostka otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciła 
za przekazanie zobowiązania w rutynowej transakcji dokonanej między uczest-
nikami rynku na dzień wyceny. Problem polega na tym, że często trudno znaleźć 
na danym rynku podobne transakcje – zwłaszcza na dzień wyceny. Wprawdzie 
MSSF 13 wskazują techniki, które mogą pomóc przy ustalaniu wartości godziwej 
– w przypadku braku możliwości bezpośredniej obserwacji podobnych transakcji 
na rynku, jednakże ciągle istnieje pewien zakres dowolności w takiej wycenie. 
Odbiorcy sprawozdań finansowych powinni być przekonani, że zostały one spo-
rządzone w sposób, który wiernie odzwierciedla faktyczną sytuację podmiotu 
gospodarczego. Niestety, w rzeczywistości osoby odpowiedzialne za działalność 

2 MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
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przedsiębiorstw oczekują konkretnych wyników: czasami jest to oczekiwanie 
niższego wyniku finansowego (ze względu na obciążenia podatkowe lub dywi-
dendy dla udziałowców), czasem wręcz odwrotnie – wynik ma być wysoki (aby 
poprawiać wizerunek firmy w oczach potencjalnych inwestorów lub zwiększyć 
szansę korzystnej transakcji). Powody mogą być najróżniejsze – od planowanej 
fuzji po uzasadnienie braku podwyżek dla pracowników. Metod na „kreowanie 
rzeczywistości” (jak się potocznie określa tworzenie fałszywego a sprawiają-
cego optymistyczne wrażenie obrazu kondycji finansowej) poprzez różny spo-
sób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych jest wiele, zostało to omówione 
w wielu publikacjach3. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest 
miejsce, w którym dochodzi do wspomnianego „kreowania rzeczywistości” oraz 
krytyczne położenie osób zajmujących się rachunkowością danego podmiotu 
gospodarczego.

2. dylematy etyczne jako wielkie wyzwanie współczesnego księgowego

Efektem coraz trudniejszego i coraz bardziej agresywnego działania świata 
biznesu, a także bezwzględnej konkurencji są naciski na osoby pracujące w dzia-
łach rachunkowości. Podważana jest ich niezależność zawodowa poprzez nakła-
niane do naginania czy wręcz łamania prawa, tak aby przedstawiony obraz firmy 
był zgodny z oczekiwaniami osób zarządzających przedsiębiorstwem. W takim 
przypadku, wiele zależy od moralnej postawy księgowego. Jednakże, zawsze 
trzeba wziąć pod uwagę aspekt indywidualnej sytuacji każdej z tych osób, a także 
motywacje, które mogą wpływać na podjęcie decyzji o zastosowaniu „księgo-
wych sztuczek” dla sprostania oczekiwaniom kierownictwa firmy. Dylematy 
etyczne osób zajmujących się rachunkowością nie tylko mogą dotyczyć opisanej 
wyżej sytuacji. Bardzo często zdarza się, że w trakcie wykonywania obowiązków 
księgowy podczas weryfikacji czy księgowania dokumentów, na podstawie pew-
nych symptomów, nabiera podejrzeń o próbie oszustwa czy o zaistnieniu innej 
dwuznacznej sytuacji – dotyczącej współpracownika, właściciela firmy czy, na 
przykład, członka jego rodziny. Jeżeli przy tym wszystko wskazuje, że działanie 
to ma charakter przestępstwa – dylemat jest jeszcze większy. Zgodnie z obo-
wiązującymi normami prawnymi, należałoby powiadomić o tym fakcie organy 

3 Zob. np. K. Gierusz, Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywne, „Acco-
untica” 2010, nr 17, s. 2; P. Gut, Fałszowanie sprawozdań finansowych, „Serwis Monitora Rachun-
kowości i Finansów” 2006, nr 1.
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ścigania, jednak gdy sprawa dotyczy pracodawcy, może należałoby uświado-
mić mu, jakie grożą konsekwencje za takie działanie i dać szansę wycofania się 
z planowanego oszustwa. Sytuacje takie mogą dotyczyć rozmaitych spraw – od 
oszustw podatkowych po proceder „prania pieniędzy”. 

Waga tego problemu została zauważona przez Komisję Profesjonalizmu 
Zawodu Księgowego – Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
która wystąpiła z inicjatywą utworzenia zbioru analiz przypadków, zwanego 
Bankiem Dylematów Etycznych. Publikacja ta ma za zadanie propagować oraz 
wdrażać zasady etyki w środowisku zawodowym pracowników rachunkowości. 
Przewodnicząca Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego, prof. dr hab. 
Anna Karmańska zaprosiła wszystkich członków Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce do współtworzenia tego opracowania. Jest to bardzo ciekawy projekt, 
mający ciągły charakter. Polega na przedstawianiu przez autorów analiz różnych 
przypadków: zarówno takich, które wydarzyły się faktycznie, jak i całkowicie 
hipotetycznych. Głównym celem opracowań, które mogą być prezentowane 
w dowolnej formie (dialogów, narracji, scenek rodzajowych, opisów itp.) jest 
przedstawienie opisywanej sytuacji w sposób wskazujący jej dwuznaczność 
i uświadamiający skomplikowane położenie osoby zajmującej się rachunko-
wością. Tekst powinien również wskazywać problem, który mógłby być pod-
dany dyskusji. Efekt tej inicjatywy stanowiło wydanie broszury informacyjnej 
będącej zbiorem rad i wskazówek dla potencjalnych autorów takich opracowań�. 
Zawiera ogólne sugestie, wskazówki redakcyjne, a także przykładowe analizy 
przypadków.

3. Kryzys zaufania i statusu zawodowego osób zajmujących się 
rachunkowością

W ostatnich latach wydarzyło się kilka spektakularnych afer w świecie 
biznesu, w tym polegających na bankructwie spółek postrzeganych wcześniej 
jako doskonałe przedsiębiorstwa. Można tu wymienić jako jedne z najgłośniej-
szych: bankructwo Enronu w 2001 r. czy aferę w BIG Banku Gdańskim, który 
w 2002 r. wykazał zysk w wysokości 44,7 mln zł, podczas gdy w rzeczywisto-
ści miał stratę w wysokości 820 mln zł5. Pierwszy z wymienionych przypadków 

� Bank Dylematów Etycznych. Broszura informacyjna, SKwP, Warszawa 2011.
5 W. Grzegorczyk, Manewry księgowego, „Rzeczpospolita” 2002, nr 201.
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polegał na dążeniu do pokazania wyniku finansowego zgodnego z założonym 
planem za pomocą niezgodnych z prawem manewrów instrumentami finanso-
wymi, drugi – na ukrywaniu strat. Te i inne sensacje, związane z aferami gospo-
darczymi – różnego typu, w tym z piramidami finansowymi – na światowych 
rynkach, rozpoczęły dyskusję na temat „kreatywnej rachunkowości”. W czasach, 
kiedy poprzez wszechobecne media każda afera nabiera światowego rozgłosu, 
wykreowany został obraz księgowego będącego na usługach zarządzających 
podmiotami gospodarczymi, potrafiącego przez sprytne zabiegi pokazać to, 
czego od niego się oczekuje. Jest to opinia krzywdząca dla większości księgo-
wych, którzy dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich obowią-
zujących przepisów – i zarazem dbać o należny prestiż swego zawodu na arenie 
społecznej. Szczególnego znaczenia nabiera wobec tego konieczność włączenia 
wartości etycznych w sferę związaną z rachunkowością. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że wiarygodność i rzetelność rachunkowości zależy od pewności, że 
osoby pracujące w tym zawodzie stosują się do ogólnie przyjętych norm moral-
nych. Profesja księgowego należy do szczególnej grupy zawodów społecznego 
zaufania i osoby decydujące się na pracę w tym zawodzie muszą zdawać sobie 
z tego sprawę. Od ich rzetelności może zależeć byt wielu osób. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, jakie są skutki społeczne – na przykład utraty życiowych oszczęd-
ności wielu osób, ulokowanych w pewny, jak się wydawało, sposób. Dosadnym 
przykładem jest największa afera ostatnich lat związana z gdańską spółką Amber 
Gold. Nawet najbardziej staranna weryfikacja kondycji podmiotu gospodarczego, 
w który zainteresowana osoba zamierza zainwestować, polega zwykle na ocenie 
sprawozdań finansowych. W przypadku celowego manipulowania wynikami 
i obrazem majątku firmy „przeciętny Kowalski” pozostaje bez szans. 

Należy rozróżnić tu dwa typy przypadków nierzetelnego przedstawiania 
faktycznej kondycji podmiotu gospodarczego:

– przestępcze współdziałanie osób zarządzających przedsiębiorstwem 
i osób zajmujących się rachunkowością,

– manipulowanie wynikiem poprzez działania dające pożądane wyniki, ale 
będące na pograniczu prawa – stanowiące efekt nacisków kierownictwa 
firmy i obawy samego księgowego o konsekwencje odmowy takich dzia-
łań (np. o utratę pracy).

Pierwszy przypadek to patologia i nie będzie przedmiotem zainteresowa-
nia w tym artykule. Drugi, jest też oczywiście naganny, a podobne przypadki 
powinny być eliminowane poprzez istnienie odpowiednich norm, na które księ-
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gowy w przypadku nacisków na jego niezależność, będzie mógł się powołać. 
Wiadomo bowiem, że samo prawo bilansowe nie zapewnia pełnej obrony włas-
nej postawy moralnej, gdyż daje możliwości odmiennego podejścia do podob-
nych zagadnień.

4. zasady etyki dla osób zajmujących się rachunkowością – kodyfikacja 
jako narzędzie wspomagające zawodowych księgowych

Problemy związane z etyką zawodową były na tyle poważne w ogólno-
światowym biznesie, że zainspirowały Międzynarodową Federację Księgowych 
(International Federation of Accountants – IFAC) do opracowania w 2001 roku 
Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC. We wstępie do tego opracowania 
stwierdza się, że tożsamość zawodu księgowego na całym świecie charakteryzuje 
zmierzanie w kierunku osiągnięcia kilku powszechnych celów oraz przestrzega-
nie pewnych podstawowych zasad koniecznych dla spełnienia tych celów�. Jed-
nocześnie, w punkcie 4 stwierdza się, że ten międzynarodowy Kodeks ma służyć 
jako model, na którym należy opierać krajowe wskazówki etyczne7. 

Dążeniem grupy zawodowej, jaką są księgowi, jest doprowadzenie do sytu-
acji, w której zawód ten będzie postrzegany jako kapitał społeczny, obdarzony 
zaufaniem i stanowiący gwarant rzetelności i uczciwości w przedstawianiu rea-
liów biznesowych.

Efektem takiego myślenia było podjęcie w dniu 23 czerwca 2007 r. przez 
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uchwały 
w sprawie zasad etyki zawodowej8 o uchwaleniu kodeksu zawodowej etyki 
w rachunkowości.

Warto w tym miejscu przywołać początkowy fragment uchwały, ponieważ 
w piękny i prosty sposób przedstawia motywację oraz cel jej podjęcia:

XIX Krajowy Zjazd Delegatów działając na podstawie art. 25 pkt 8 Statutu 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

� Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, Międzynarodowa Federacja Księgowych, 
b.m., 2001, s. 8 (Wstęp, pkt 2).

7 Ibidem (Wstęp, pkt 4).
8 Uchwała nr 18 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie etyki zawodowej.
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oraz
–	 wyrażając, w roku Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na zie-

miach polskich, uznanie dla współtwórców dotychczasowych dokonań 
w dziele kształtowania zawodu księgowego w sferze kwalifikacji i po-
staw etycznych,

–	 uwzględniając, iż powinnością Stowarzyszenia jest kontynuowanie dzia-
łań zapewniających członkom i innym osobom zajmującym się rachun-
kowością osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych obejmujących 
wiedzę, umiejętności praktyczne i zasady etyczne właściwe temu zawo-
dowi,

–	 mając zdecydowane przekonanie, że etyka jest nieodzownym czynnikiem 
prawidłowego wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości,

–	 uznając za celowe tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunko-
wości jako zawodu zaufania publicznego,

–	 w trosce o zachowanie statusu społecznego osób zajmujących się rachun-
kowością,

postanawia co następuje:
§ 1

1. Uchwala się „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości” obejmujący 
zbiór zasad etycznych właściwych dla wykonywania zawodu w dziedzinie 
rachunkowości w brzmieniu załącznika do uchwały.

Jednym z powodów stworzenia takiego kodeksu był, jak już wcześniej 
wspomniano, brak uregulowań natury etycznej, z których mogliby korzystać 
księgowi. Stanowi on źródło inspiracji dla podejmowania właściwej decyzji 
w przypadku sytuacji, która poprzez możliwość zastosowania różnych rozwiązań 
może stwarzać dylematy etyczne. Wspomaga profesjonalizm osób zajmujących 
się rachunkowością, wskazując drogę najbardziej obiektywnego rozwiązywania 
problemów.

W preambule, znajdującej się w pierwszej części kodeksu, przedstawiony 
jest on jako „zbiór zasad i wytycznych codziennego postępowania zawodowego” 
– czym doskonale wpisuje się w lukę pomiędzy prawem bilansowym, podatko-
wym, cywilnym a niepewnością księgowego co do sposobu postąpienia w trud-
nych sytuacjach.

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości został pomyślany jako zbiór 
definicji, zasad i wskazówek ułożonych w logiczny, przemyślany sposób. Składa 
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się z sześciu części, każda z nich porusza inny obszar zagadnień dotyczących 
szeroko rozumianej rachunkowości.

Tabela 1. Układ Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Część Tytuł
i Preambuła i definicje pojęć
ii Społeczny status osoby zajmującej się rachunkowością oraz ogólne zasady etyki 

w rachunkowości
iii Zasady etycznego wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością
IV Ograniczenia w wykonywaniu zawodu w dziedzinie rachunkowości
V Przestrzeganie zasad etyki w rachunkowości, ich naruszenie i Komisja Etyki
VI Postanowienia końcowe

Źródło: opracowanie własne.

Każda z wymienionych w tabeli części, a zwłaszcza II i III, porusza niezwykle 
ważne aspekty pracy wykonywanej przez osoby zajmujące się rachunkowością.

W części II określone zostały cechy zawodu w dziedzinie rachunkowości. 
Wymieniono dwa główne przymioty, jakich ten zawód wymaga:
– umiejętności tworzenia rzetelnego obrazu dokonań jednostki będącej pod-

miotem prawa bilansowego,
– zdolności analitycznego wykorzystywania powszechnie akceptowanych me-

tod i standardów rachunkowości oraz zasad dobrej praktyki9.
Następną kluczową sprawą poruszoną w części II Kodeksu jest wskazanie 

na gospodarcze znaczenie zawodu w dziedzinie rachunkowości, a także podkre-
ślenie prestiżu społecznego tego zawodu. Określa się go jako zawód zaufania 
publicznego, a wykonującą go osobę jako spełniającą ważną rolę w społeczeń-
stwie10. Rozdział 2, znajdujący się w II części Kodeksu, zawiera definicję dzie-
więciu zasad, których spełnienie pozwala na uznanie pracy osoby zajmującej się 
rachunkowością za etyczną. Zasady te to:

–	 kompetencje zawodowe,
–	 wysoka jakość pracy,
–	 niezależność zawodowa,
–	 odpowiedzialność za przygotowane i prezentowane informacje z zakresu 

rachunkowości,

9 Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2011, cz. II, rozdz. 1, 
pkt 1.1. 

10 Ibidem, cz. II, rozdz. 1, pkt 1.3.
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–	 właściwe postępowanie w relacjach z osobami, jednostkami i instytucja-
mi powiązanymi z nią zawodowo,

–	 właściwe postępowanie w przypadkach sporu i sprzeczności interesów,
–	 właściwe postępowanie w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzą-

cej rachunkowość,
–	 zachowanie tajemnicy zawodowej,
–	 właściwe oferowanie usług z dziedziny rachunkowości.
Część III Kodeksu jest bardzo ważną, najobszerniejszą jego częścią. Zawiera 

szczegółowy opis wymienionych wyżej zasad.
Należy w tym miejscu wspomnieć o ograniczeniach w wykonywaniu 

zawodu w dziedzinie rachunkowości. Problem ten poruszony został w części 
IV Kodeksu. Mówi się tam, że oceny własnej zdolności do wykonywania tego 
zawodu powinna dokonać sama osoba zainteresowana. Kodeks podaje jednak 
wskazówki, które mogą być pomocne dla takiej samooceny. Definiuje również 
rodzaje ograniczeń mogące mieć wpływ na brak zdolności do wykonywania 
zawodu związanego z rachunkowością. Najogólniej określa je jako11:
• osobiste:

– poziom kwalifikacji i doświadczenie zawodowe,
– indywidualne predyspozycje zawodowe,
– zdolności organizacyjne,
– sprawność psychiczna;

• zewnętrzne:
– wymagania wynikające z obowiązujących norm prawnych 

i zawodowych,
– wewnętrzne przepisy jednostki będącej pracodawcą lub usługobiorcą.
W ostatniej, V części podane są informacje dotyczące Komisji Etyki, 

cele jej działania oraz zasady zgłaszania przypadków naruszenia etyki 
w rachunkowości.

Należy w tym miejscu podkreślić, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachun-
kowości powinien znajdować się w zasięgu ręki każdej osoby zajmującej się 
rachunkowością oraz służyć pomocą w trudnych sytuacjach, które zdarzają się 
w trakcie pracy w tym zawodzie – zgodnie z ideą, dla której został stworzony.

11 Ibidem, cz. IV.
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Podsumowanie

W obecnych, trudnych dla biznesu czasach pojawia się wiele pokus zwią-
zanych z chęcią szybkiego zarabiania i pomnażania pieniędzy, co może być 
podstawą nieetycznego zachowania kadr zarządzających, jak również, niestety, 
osób zajmujących się zawodowo rachunkowością. Na szczęście, coraz częściej 
daje się zauważyć, że część przedsiębiorstw, budując swój wizerunek, bardzo 
dużą wagę przykłada do tego, by postrzegano je jako postępujące etycznie we 
wszystkich sferach swojej działalności. Również osoby pracujące w rachunko-
wości coraz bardziej doceniają znaczenie zawodu, który wykonują, i nie dają się 
nakłaniać do nieetycznych zachowań inspirowanych przez osoby, które chcia-
łyby czerpać z tego określone korzyści. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
podjęło wielki trud dla stworzenia Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. 
Rolą wszystkich osób zajmujących się zawodowo rachunkowością powinno być 
teraz zarówno propagowanie zawartych tam idei, jak i kierowanie się nimi we 
własnej pracy.
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ethIcaL dILeMMaS IN accouNtaNcy  
– aS a effect of coNteMPoRaRy WoRLd ecoNoMy PRoBLeMS

Summary

At the present time, the development of world economy which is struggling with 
results of economy crisis, may provoke situations which are ethical doubtful – where 
managing directors endeavor to earn a big money by all means. More than once it is rela-
ted to unreal company image presented in basic documents being evaluated – financial 
statement. It is often connected with many types of pressures used towards people dealing 
with the accountancy. Using the fact  that the balance sheet law allows to some type of 
option in presenting some occurrence and economic facts. Sometimes it is a reason of 
ethic dilemmas for the accountants. For the sake of keeping high professional status peo-
ple dealing with accountancy, Polish Accountants Association, seeing this problem – gave 
accountants the tooling in the form of Professional Code of Ethics in accountancy. This 
code fulfills somehow the gap between low precise balance sheet law rules and moral 
attitude of accountants. It is also the base for defensing own ethic right in confrontation 
with managing directors.

Keywords: accountancy, ethical dilemmas, code of ethics

Translated by Iwona Halak
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zagRożeNIa WyNIKaJące z PLaNoWaNych zMIaN  
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Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nadchodzących zmian legislacyj-
nych w zakresie cen transferowych oraz ich analiza pod kątem zmiany zakresu uciążliwo-
ści dla przedsiębiorców. Każde nowe obowiązki wpływają na zwiększenie uciążliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a każde ograniczenie ilości 
obowiązków generuje rezultat odwrotny. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że 
zbliżające się zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych spowodują powstanie 
licznych zagrożeń dla podatników. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu literatury 
przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, ekonomia, podatki, obowiązki przedsiębiorców

Wstęp

Ceny transferowe w Polsce nie są zagadnieniem powszechnie znanym. 
Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu istnienia prze-
pisów dotyczących tego zagadnienia. W Polsce pierwsze regulacje odnośnie cen 
transferowych pojawiły się kilkanaście lat temu. Pomimo tego, znaczna większość 
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publikacji, które ukazują się na rynku wydawniczym z zakresu prawa, ekonomii 
czy finansów dotyczy przygotowywania dokumentacji cen transferowych, a nie 
samego zagadnienia teoretycznego. Niewiele jest opracowań całościowych doty-
czących cen transferowych. Brak opracowań tematu cen transferowych wynika 
z niskiej świadomości społecznej przedsiębiorców. Przedsiębiorcy albo w ogóle 
nie wiedzą o istnieniu obowiązków wynikających z konieczności stosowania cen 
transferowych – albo wiedzą, ale w ich ocenie (często błędnej) nie podlegają 
przepisom, które takie obowiązki nakładają.

Zwrot „ceny transferowe” nie został zastosowany przez polskiego ustawo-
dawcę wprost w żadnym akcie prawnym. Wynika z tego, iż brak jest definicji 
legalnej, która mogłaby ewentualnie rozwiać wątpliwości dotyczące zakresu, jaki 
ten zwrot obejmuje. 

Przyjmuje się, na gruncie polskiego systemu prawnego, iż ceny transferowe 
są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez pod-
mioty, pomiędzy którymi występują powiązania – lub mające siedzibę w rajach 
podatkowych. Powiązania mogą mieć zarówno charakter kapitałowy, jak i pod-
miotowy. Przedsiębiorstwa objęte cenami transferowymi mogą działać na terenie 
całego kraju, ale także na terenie całego świata – wtedy mówimy o przedsiębior-
stwach wielonarodowych (Multinational Enterprises – MNEs)1.

Inną definicją, która zasługuje na uwzględnienie, jest definicja pochodząca 
z komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. 
Cen Transferowych, zgodnie z którą ceny transferowe to ceny, po jakich przed-
siębiorstwo przekazuje przedsiębiorstwom powiązanym towary fizyczne i dobra 
niematerialne – lub po jakich świadczy tym przedsiębiorstwom usługi2.

Ostatnią z definicji, którą należy wskazać, jest definicja pochodząca 
z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa3, która – choć nie 
posługuje się zwrotem „ceny transferowe” – to zawiera definicje „ceny trans-
akcyjnej” w następującym brzmieniu: cena przedmiotu transakcji zawieranej 
pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego doty-
czących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od 

1 K. Bany, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
oraz administracji podatkowych, Lex, Warszawa 2012, s. 19.

2 KOM(2009) 472, wersja ostateczna, Bruksela, 14.09.2009. 
3 Dz.U. z 1997 r. nr 137 poz. 926.
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osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Jest to zatem stricte podatkowa 
definicja.

Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że zbliżające się zmiany w prze-
pisach dotyczących cen transferowych spowodują powstanie licznych zagrożeń 
dla podatników (przedsiębiorców). Opracowanie powstało przy wykorzystaniu 
literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów 
prawnych, a także doświadczeń własnych autora.

1. Przyczyna i określenie momentu wejścia w życie planowanych zmian

W dniu 27 października 2015 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda podpisał Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą zmianie ulegną inne akty 
prawne, w szczególności Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (zwana dalej także: „CIT”) oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej także: „PIT”).

Wspomniana nowelizacja zmieni obowiązujące aktualnie przepisy doty-
czące cen transferowych poprzez dostosowanie krajowych regulacji w zakresie 
cen transferowych do wytycznych Dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 
2015 r. o zapobieganiu agresywnego planowania podatkowego oraz implemen-
tację wytycznych OECD w ramach inicjatywy BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting Action Plan).

Od dnia 28 kwietnia 2015 r., kiedy to Rządowe Centrum Legislacji na 
swoich stronach internetowych opublikowało projekt wspomnianej nowelizacji, 
minęło niewiele czasu, a już udało się polskiemu parlamentowi przejść przez 
całą procedurą ustawodawczą. Omawiana nowelizacja w ekspresowym tempie 
została przedstawiona Prezydentowi do podpisu. Podpis ten powoduje, iż ustawa 
ulegnie ogłoszeniu, następnie wejdzie w życie, co nastąpi 31 grudnia 2015 r.

2. opis nadchodzących zmian w zakresie cen transferowych

W tytule niniejszego artykułu znajduje się słowo „zagrożenia” – i to nie 
bez powodu, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące cen transferowych 
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całkowicie zmienią swoje brzmienie. Jednak aby mówić o tych zagrożeniach, 
konieczne jest wskazanie na zakres zmian, które zostaną wprowadzone do pol-
skiego systemu prawnego, a co za tym idzie – obejmą polskich przedsiębiorców 
i skutkować będą powstaniem licznych nowych obowiązków w sferze obejmują-
cej finanse przedsiębiorstw.

Zgodnie z uzasadnieniem do wspomnianej wcześniej nowelizacji zmiany 
polegać będą na wprowadzeniu trzystopniowej znormalizowanej i częściowo 
scentralizowanej dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumen-
tacja ta będzie się składała z trzech rodzajów dokumentacji:

– master file, 
– local file oraz
– country-by-country reporting.
Powyższe trzy rodzaje dokumentacji cen transferowych obejmować będą 

następujące zagadnienia i informacje:
1. Dokumentacja grupowa (master file) – w której przedstawione będą infor-

macje na poziomie grupy. Dokumentacja ta dotyczyć będzie m.in. przyjętej 
grupowej polityki cen transakcyjnych, a także prowadzonej przez grupę dzia-
łalności gospodarczej.

2. Dokumentacja na poziomie lokalnym (local file) – nakładająca obowiązek 
przedstawienia przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informa-
cji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunko-
wych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie. W do-
kumentacji local file krajowy podmiot powiązany będzie zobowiązany do 
wykazania, że jego stosunki z innymi podmiotami powiązanymi w grupie są 
zgodne z warunkami ustalanymi pomiędzy podmiotami niezależnymi, czyli 
tzw. warunkami rynkowymi.

3. Raportowanie według krajów (country-by-country reporting) – obejmujące 
zebrane informacje na poziomie grupy podmiotów powiązanych, dotyczące 
m.in. wielkości dochodu, podatku zapłaconego oraz wielkości działalności 
gospodarczej prowadzonej przez podmioty w grupie w różnych państwach. 
Raporty mają być składane w formie tabelarycznej i zgodnie z zaleceniem 
OECD dotyczyć będą największych podmiotów powiązanych. Przez „naj-
większe” należy rozumieć podmioty osiągające powyżej 750 mln euro przy-
chodów.

Samo wprowadzenie powyższego obowiązku gromadzenia informacji na 
temat transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami z tzw. „rajów podat-
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kowych” sugeruje rozszerzenie dotychczas istniejącego obowiązku prowadzenia 
dokumentacji o nowe elementy.

W myśl obowiązujących do końca 2015 roku przepisów, obowiązek prowa-
dzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcję lub sumę transakcji 
między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo, w których łączna 
kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona 
w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń 
przekracza równowartość:

–  kwoty 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% ka-
pitału zakładowego – dotyczy to wyłącznie podatników podatku docho-
dowego od osób prawnych; lub

–  kwoty 30 000 EUR – dotyczy to sytuacji świadczenia usług, sprzedaży 
lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych; lub

–  kwoty 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach�.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje ponadto transakcje, 

w związku z którymi zapłata należności wynikająca z takich transakcji doko-
nywana jest (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego tzw. „rajem podat-
kowym”, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona 
w roku podatkowym łączna kwota wymaganych w roku podatkowym świadczeń 
przekracza równowartość kwoty 20 000 EUR.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporzą-
dzenia dokumentacji obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych 
przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podob-
nym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia okre-
ślonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości 
– do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego 
przedsięwzięcia.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze 
stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek 

� Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,  
Dz.U. z 1992 r. nr 21 poz. 86; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350.
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dokumentacyjny obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez 
wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podob-
nym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia okre-
ślonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości 
– do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego 
przedsięwzięcia.

Ponadto obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również trans-
akcje realizowane przez grupy producentów rolnych oraz grupy producentów 
owoców i warzyw. Przy czym wymienione powyżej grupy nie będą musiały spo-
rządzić dokumentacji podatkowych dla dwóch rodzajów transakcji:

a)  odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub 
grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej 
grupy;

b)  odpłatnego zbycia przez grupę wytwórców na rzecz jej członków towa-
rów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup 
produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

W przypadku pozostałych transakcji zawieranych w ramach wskazanych 
powyżej grup – jeśli zostanie przekroczony odpowiedni limit transakcyjny, wów-
czas wystąpi obowiązek dokumentacyjny.

Kwoty wskazane w euro przelicza się na walutę polską po średnim kur-
sie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu 
roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta 
transakcja.

Najistotniejszą zmianą, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. jest 
nowe zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku spo-
rządzania dokumentacji podatkowej. Wyłączeni spod takiego obowiązku zostaną 
podatnicy prowadzący działalność w skali mikro-, tj. o przychodach nieprzekra-
czających 2 mln euro. Natomiast ci podatnicy, którzy zostaną objęci nowymi 
obowiązkami, będą obowiązani do dokumentowania transakcji z jednym lub 
z kilkoma podmiotami powiązanymi. Poza tym zaktualizuje się obowiązek 
ewidencji innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, których warunki 
zostały ustalone z podmiotem lub podmiotami z nimi powiązanymi5.

5 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,  
Dz.U. z 2015 r. poz. 1932. 
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Od roku 2016 obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych 
obejmie wszystkie podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu prze-
pisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 
równowartość 2 mln euro, tj. ok. 8,5 mln zł.

Powyższa kwota 2 mln euro ma stanowić odpowiednik dotychczasowych 
uproszczeń w zakresie cen transferowych. Przez uproszczenia w tym kontekście 
należy rozumieć próg kwotowy dla transakcji lub dla innego wskaźnika, którego 
przekroczenie dopiero aktualizuje jakiś obowiązek – w tym przypadku obowią-
zek prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Jak wspomniano wcześniej, 
dotychczasowe uproszczenia kształtowały się następująco: 

a) 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału 
zakładowego – dotyczy to wyłącznie podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych lub

b) 30 000 EUR – dotyczy to sytuacji świadczenia usług, sprzedaży lub udo-
stępnienia wartości niematerialnych i prawnych lub

c) 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.
Co ciekawe, w innych krajach progi te są znacznie wyższe lub w ogóle mają 

inny charakter niż te proponowane w naszym systemie prawno-podatkowym. 
Uproszczenia w innych krajach na świecie zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Progi uproszczeń, których przekroczenie aktualizuje obowiązek prowadzenia 
dokumentacji cen transferowych w Europie

Państwa
(alfabetycznie) Rodzaj uproszczenia

Dania Brak obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji niematerialnych co do skali 
i częstotliwości
Brak obowiązku dokumentacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Estonia Brak obowiązku dokumentacyjnego dla firm, które:
	 zatrudniają mniej niż 250 osób,
	miały obrót mniejszy niż 50 mln euro rocznie,
	miały sumę bilansową mniejszą niż 43 mln euro

Wartości te sumują się z podmiotami powiązanymi
Finlandia Brak obowiązku dokumentacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Uproszczona dokumentacja dla podmiotów powiązanych, których obrót roczny 
jest niższy niż 500 000 euro rocznie

Irlandia Wyłączenie dla małych i średnich przedsiębiorstw
Niemcy Limit obrotu:

5 000 000 euro dla transakcji towarowych
   500 000 euro dla transakcji usługowych

Źródło: opracowanie własne.
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Choć w pozostałym zakresie (m.in. transakcji z podmiotami z rajów podat-
kowych) zakres podmiotowy nie uległ szczególnemu rozszerzeniu, to już samo 
określenie wysokości przychodów lub kosztów na poziomie 2 mln euro obej-
muje swoim zakresem znaczną część polskich przedsiębiorców. W ostatnich 
latach dużą popularnością cieszyły się konstrukcje prawne polegające na pro-
wadzeniu działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, której jedynym 
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie 
znaczna część tych podmiotów zobowiązana będzie do prowadzenia dokumen-
tacji cen transferowych dla wszystkich czynności z podmiotem powiązanym. 
Nie ma znaczenia już wartość transakcji, a jedynie wysokość rocznych kosztów 
albo przychodów jednego z tych podmiotów. Gdyby ustawodawca podjął decyzję 
o objęciu obowiązkiem prowadzenia dokumentacji cen transferowych dla pod-
miotów, których zysk przekracza 2 mln euro, wtedy sytuacja byłaby znacznie 
bardziej korzystna, a w tym brzmieniu, które zostanie wprowadzone do systemu 
prawnego w Polsce, mało który podmiot nie będzie zobowiązany do prowadzenia 
wspomnianej dokumentacji.

Co więcej, zmianie ulega nie tylko zakres podmiotowy, ale także zakres 
przedmiotowy prowadzonej dokumentacji cen transferowych.

Na pozytywną ocenę zasługuje jedna zmiana, która w aspekcie opisanego 
rozszerzenia katalogu podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia doku-
mentacji cen transferowych ma poboczne znaczenie. Jest to zwiększenie pro-
centowego udziału w kapitale podmiotu powiązanego, od którego aktualizuje się 
obowiązek prowadzenia dokumentacji. W aktualnie obowiązujących przepisach 
już posiadanie 5% udziału w kapitale innego podmiotu skutkowało objęciem 
obowiązkiem prowadzenia dokumentacji. Nowe brzmienie zmienia tę wartość 
procentową poprzez zwiększenie do 25% udziału w kapitale innego podmiotu. 
Taka zmiana niewątpliwie dostosowuje polskie regulacje do regulacji w innych 
krajach, gdyż dotychczas ten współczynnik w Polsce był jednym z najniższych 
na świecie, co obrazuje tabela 2.

Podwyższenie do 25% progu powiązań kapitałowych, z którym wiąże się 
powstanie licznych obowiązków w sferze ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstw, plasuje Polskę w kategorii krajów o znormalizowanym progu, czego 
dotychczas nie można było powiedzieć o progu pięcioprocentowym. 
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Tabela 2. Procentowe progi powiązań kapitałowych na świecie

Państwo 
(alfabetycznie)

Procentowy próg
powiązań kapitałowych

Japonia 25%
Norwegia 50%

Polska 5%
Portugalia 10%

Rosja 20%
Słowenia 25%

Źródło: opracowanie własne.

3. zagrożenia wynikające z planowanych zmian

Z danych opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w raportach 
obejmujących kontrole podatkowe za lata 2009–2013 wynika, że liczba kontroli 
u przedsiębiorców z roku na rok maleje. Pomimo tego wynik wszystkich kontroli 
z roku 2013 wskazuje wzrost doszacowanego przez organy kontrolne dochodu 
o 17% względem roku 2012�.

Co więcej, jak podnosi Minister Finansów w swojej odpowiedzi na zalece-
nia pokontrolne, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2015 r., 
skierowanej do Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa NIK, w roku 2015 zapla-
nowano cykl szkoleń oraz warsztatów praktycznych dla pracowników urzędów 
skarbowych oraz dla pracowników izb skarbowych mających na celu podwyż-
szenie poziomu wiedzy z zakresu cen transakcyjnych oraz cen transferowych7.

Ta tendencja nakazuje podmiotom powiązanym zwrócenie szczególnej 
uwagi na tematykę cen transferowych. Aktualnie istniejące systemy ewidencyjne 
w przedsiębiorstwach oraz aktualnie funkcjonujące schematy współdziałania 
podmiotów powiązanych nie obejmują swoim zakresem obowiązków związa-
nych z zaistnieniem cen transferowych. Brak świadomości podmiotów, brak 
kampanii społecznej, która mogłaby zwiększyć tę świadomość, może skutko-
wać powstaniem ogromnych zagrożeń finansowych dla przedsiębiorców. Jako 
że zarządzanie finansami przedsiębiorstwa służyć ma maksymalizacji dochodów 

� T. Kosieradzki, R. Piekarz, Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzy-
kiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 19.

7 Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2015 r., skierowana do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Warszawa 
2015.
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właścicieli przedsiębiorstw (szeroko rozumianych), to temat opisany w niniej-
szym artykule powinien mieć dla takich przedsiębiorców kluczowe znaczenie 
w nadchodzącym roku. 

Wśród zagrożeń, jakie czekają przedsiębiorcę za niestosowanie lub niewłaś-
ciwe stosowanie przepisów dotyczących cen transferowych, znajdują się liczne 
sankcje majątkowe i karno-skarbowe. Wśród sankcji majątkowych, które będą bez-
pośrednio dotykać finansów podatnika, wskazać należy: doszacowanie dochodu, 
50-procentową stawkę podatku od różnicy w dochodzie zadeklarowanym przez 
podatnika, a tym ustalonym przez organy podatkowe, korektę zobowiązań VAT, 
odsetki od zaległości podatkowych. Wśród sankcji karno-skarbowych wskazać 
należy odpowiedzialność osobistą oraz odpowiedzialność na podstawie Ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Innymi zagrożeniami są te wynikające z realizacji samego obowiązku przy-
gotowania dokumentacji cen transferowych. Już w tej chwili wielu przedsię-
biorców w Polsce nie zdaje sobie sprawy z istnienia przepisów dotyczących cen 
transferowych. W Polsce brakuje kampanii społecznej, która uwypukliłaby ten 
problem i wpłynęła pozytywnie na świadomość przedsiębiorców o konieczności 
przygotowywania dokumentacji cen transferowych. Zmiana w przepisach byłaby 
dobrą podstawą i uzasadnieniem dla przeprowadzenia podobnej kampanii. Nie-
stety, takie działania nie zostały zaplanowane, a co za tym idzie – przedsiębiorcy 
nie zostaną prawidłowo i skutecznie poinformowani o dużych zmianach w zakre-
sie cen transferowych.

Ponadto, zmiana zakresu podmiotowego powoduje, iż u wielu przedsiębior-
ców zaktualizuje się obowiązek sporządzania dokumentacji. Brak wzorcowych 
dokumentacji, brak praktyki przy stosowaniu tej regulacji oraz jakichkolwiek 
zaleceń ze strony urzędów skarbowych, ministerstwa czy innych źródeł rodzi 
wiele niebezpieczeństw z mikroekonomicznego punktu widzenia. Przed przed-
siębiorcami stoi zatem wyzwanie, jakim jest zapoznanie się z nowymi regula-
cjami i ich wdrożenie do przedsiębiorstw w sposób zgodny z własną interpretacją 
przedsiębiorców. Oczywiście ekonomia i prawo często się ze sobą wiążą (jak 
choćby w przypadku cen transferowych), ale jednak zadaniem ekonomisty nie 
jest interpretacja prawa. Przedsiębiorca, nawet korzystając z pomocy prawników, 
nie będzie pewien, czy dokumentacja została przygotowana prawidłowo – aż do 
czasu, gdy nowa regulacja nie zostanie zinterpretowana przez wybitnych specja-
listów z tej dziedziny, a także urzędy skarbowe i sądy administracyjne. Konieczne 
jest zatem wyrobienie u przedsiębiorców nawyku wcześniejszego planowania 



89Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach...  

i przygotowywania dokumentacji, tj. jeszcze przed przystąpieniem do realizacji 
transakcji objętej omawianymi regulacjami.

Podsumowanie

Nadchodzące zmiany w zakresie cen transferowych uzasadnione są presją 
legislacyjną ze strony Unii Europejskiej. Polski budżet co roku traci miliardy 
złotych ze względu na brak właściwych narzędzi kontrolnych dla cen transfero-
wych. W tej chwili wprowadza się drastyczne zmiany do systemu prawnego, ale 
nie istnieje aparat państwowy, który mógłby konsekwencje tych zmian wyegze-
kwować od podatników. Jest to i tak rozwiązanie w miarę dobre, gdyż znacznie 
gorszą sytuacją byłoby, gdyby organy podatkowe miały możliwość stwierdzić 
nieprawidłowości i nałożyć sankcje z tego tytułu na przedsiębiorców, którzy są 
zupełnie nieprzygotowani do takich zmian. 
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RISKS aRISINg fRoM chaNgeS PLaNNed  
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Summary

The purpose of this publication is to present the upcoming legislative modifications 
in transfer pricing and their analysis in terms of changing the scope of a nuisance for 
entrepreneurs. All new responsibilities result in an increase of troubles connected with 
conducting the business, and any limitation of duties cause the opposite effect. The main 
thesis assumes that the amendments in the rules on transfer pricing that is about to happen 
will create numerous threats for taxpayers. This paper was created on the basis of the 
literature on similar subject, existing and draft legal acts.
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Introduction

The challenges faced by companies in the modern economy and in the face 
of rapidly changing economic realities make managing stakeholders realize the 
need for a complex and multi-faceted information. It would enable them to make 
informed decisions, and be effectively implemented, bringing tangible economic 
benefits to the company.

In the face of changes taking place in the modern, globalized economy, the 
client requires that delivered products or services provided meet the demands for 
high quality, appropriate quantity, proper time and place of delivery and accep-
table to the level of costs. The solution in this case is the use of assisted mana-
gement methods widely understood logistics, constituting a system supporting 
procurement processes of production and sales. 

Cost Accounting in the traditional sense is part of the registration system 
of accounting and includes processes of identifying costs, their measurement, 
cost accounting, unit cost calculation and presentation of costs. Logistics cost 
management is made possible by the use of information from the logistics cost 
accounting and the application of management accounting tools. It can be imple-
mented in terms of the strategic and operational level.

The purpose of this study is to systematize logistics costs, present, how you 
can use the logistics cost accounting and business management to reduce costs 
and to provide some tools that can be used in this area (Balanced Scorecard). At 
the time of writing methods of induction, deduction, and direct observation has 
been used. By analyzing the information from the literature, collected through 
direct interviews and based on the experience of the authors, as practitioners, 
pointed out the relationship between the company and led to managing logistics 
costs account. On this basis, the conclusions have been drawn. 

1. the role and importance of management in the enterprise

The aim of the organization is to achieve high efficiency, ie to ensure satis-
faction and customer satisfaction and increasing productivity at minimal cost. 
Changes in markets related to the competition mean that companies today are 
looking for different solutions related to their own development and maintenance 
of the market. Achieving the goals of the organization is possible with the appro-
priate management of this organization. 
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Management is the act of allocation of resources. It is also connected with 
formulation of objective and activity strategy, it is the management by planning, 
motivating and controlling.1 Managing is taking a direct impact on people or 
teams that regulate one system by another. Management and administration is 
a set of activities that include: planning, decision making, organization, leader-
ship; and resources are directed to the company and executed with the intent of 
achieving specific goals of the organization. 

It should force people to achieve the overarching objectives of the com-
pany. It’s well organized, planned human activity. This move towards the goals 
of a well thought out, planned and consistent. Management would like to find 
answers to the questions:

1. What and why should they organize, plan, control?
2. How is and how it should be?
3. Why is this and is it good?
4. What works well and what needs to be improved?
5. How should it be to make it more efficient, more effective?
6. What instruments to use to improve the competitiveness and performan-

ce of the organization? 
Business process management difficulty results from globalization and 

international cooperation partners in supply chains, cooperation, production and 
distribution, requiring global standardization of electronic data interchange and 
electronic methods of cooperation.2

These people are setting appropriate objectives reflecting the pursuit of desi-
red states of the organization through the allocation of resources to effectively 
implement action programs throughout the organization and its components.3 
Managing a business in today’s economy is a challenge for managers who need 
to quickly react to changes, guided by high flexibility in operation and often take 
risks, resulting in accurate management decisions and the rational management 
of the company, which is the appropriate management of logistics activities of 
the company. 

1 S. Niziński, J. Żurek, K. Ligier, 2011. Logistics for engineers. Warszawa: Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności, 151.

2 B. Śliwczyński, 2005. Management of business processes in the supply chain supported 
by the tools of electronic economy. LogForum 1, 1, 1.

3 D.E. Schendel, K.J. Hatten, 1972. Business Policy on Strategic Management: A View for 
an Emerging Discipline. New York: Academy of Management Proceedings.
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2. objectives and tasks of logistics 

Logistics is historically well established and its origins are looking for in 
ancient times. It is planning and flows control of materials, people, energy and 
information. It’s natural supply of resources; Logistics should make that energy, 
materials or goods are always available in the right place, time and at a reaso-
nable cost.� It is the planning, implementation and control of cost-effective, and 
efficient and effective movement of products, raw materials for the manufacture 
or sale and the relevant information from the starting point to the point of con-
sumption in order to best meet the needs of the customer. 

Logistics, and especially its’ competence may be among the “areas”, which 
can significantly affect and shape changes in the system of business management. 
The purpose of its’ activities is the management of the company to achieve the 
desired effects and economic market.5 The primary purpose of which is achieved 
by using the logistics company is the availability. This objective is associated 
with the principle 7R, which is presented in Figure 1. 

Figure 1. The rule of 7R
Source: own study.

� M. Biernacki, R. Kowalak, 2010. Logistics cost accounting in business management. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9, 17.

5 R. Matwiejczuk, 2012. The influence of logistics potentials on business management. 
LogForum 8 (3), 201–216, www.logforum.net/vol8/issue3/no3 [27.12.2014].
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Another objective of logistics is to achieve the optimal flow of communica-
tion and coordination of materials, raw materials, goods, products and activities 
related to their storage and transport. Tasks related to this concern the improve-
ment of the management process flow and storage of products, the construction of 
logistics chains, the subordination of operations and logistics processes customer 
expectations, increasing the efficiency of the flow of goods that affect the flow 
of cost savings and process costs and logistics activities.� Taking into account all 
aspects of modern business of the undertaking, the tasks should also be credited 
with logistics transportation, repair, order processing, inventory control, which is 
presented in Figure 2. 

Figure 2. Tasks of logistics
Source: own study.

The current time is a global competition on the markets, the increase in 
customer requirements, broad access to new technologies and information. These 
facts meant that companies are looking for new management methods and tools, 
including the use of the principles and methods of operation of modern logistics. 
Selected targets and tasks (functions) of logistics are presented in table 1. 

Objectives and tasks of logistics in conjunction with the efficiency of lo-
gistics processes become more and more important nowadays. Actions lead to the 
rationalization of its’ business processes in the formation of the level and quality 
of services, a system of customer value and determinating the level of logistics 
costs. 

� M. Biernacki, R. Kowalak, 2010. Logistics cost accounting in business management. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 17, 101.



96 Beata Sadowska, Adam Lulek 

Table 1. Objectives and tasks of logistics

The basic tasks of logistics
in production in supply in the area of distribution

– planning processes of storage 
and the transporting

– planning the structure and 
production systems

– planning storage sites
– planning of materials 

and raw materials

– planning warehouse locations
– planning distribution structure
– external logistics planning

– production control
– control the use of personnel 

and technical equipment
– exchange of information

– planning of delivery 
dates, type of packag-
ing 

– control and monitoring 
of the reception and 
storage of materials

– planning the use of means  
of transport

– scheduling to deliver the goods
– finished goods inventory con-

trol
– packing of goods

– determining the needs of the 
production 

– determine the load of ma-
chines

– planning the production 
batch

– evaluation and selection 
of suppliers

– determine the size  
of the supply

– provision of programs for sale, 
transport, storage

Source: own study.

3. Systematics of logistics costs

The cost of overall consumption is expressed in terms of value of production 
factors, assigned to the period and bringing economic effect. The costs in terms of 
logistics costs are a special category. These costs in an organization are the sum 
of expenses associated with ongoing logistics functions, eg. shopping, storage, 
transport, distribution, customer service, information flows. Considering the most 
common definition of “logistics costs” costs are treated as general expenses rela-
ted to logistics processes that are carried out in the company (ie: depreciation, 
maintenance and operation of fixed assets, organization and management of the 
physical flow and storage of materials, semi-finished products (goods or pro-
ducts), data management and data flow, staff salaries and related costs, liabilities 
and external services, such as transport, maintenance). Taking into account the 
above, it should be noted that in relation to the cost of the two aspects are of 
particular interest: the identification and optimization of costs.7 

7 A. Wartecki, 2008. New approach to logistics costs of a freight forwarders’ company. 
LogForum 4, 3, 3.
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 Logistics costs should include:8

– Planned logistics costs, which are costs: transportation supply, manufac-
ture, maintenance and aging inventory, warehouse and transport econo-
my, interest rates on loans, information, etc.),

– Unscheduled logistics costs concerning, eg. maintenance of surplus sto-
cks and loans (storage, handling, and the interest on the loan), improper 
transport costs (uneconomic party supplies violations geography), etc.,

– Losses due to defective materials management, among others, downtime 
for lack of material, rejects culpable wrong material, penalties for impro-
per delivery.

Due to the source logistics cost production phases can also highlight the 
following distribution logistics costs:9

– Costs of obtaining materials from suppliers,
– Transport costs and external-house,
– Costs of production planning,
– Storage costs of intermediate products, goods, materials and waste,
– The cost of the transfer of finished goods to customers.

According to P. Blaik (2001) the structure of the total cost of logistics can be 
described by the following formula:

KL = KZp + KSp + KM + KT + KKz + KPp + KPi + KO + KNs,

where:
KZp – the cost of shaping, planning, controls, material flows and goods 

(cost flow management), 
KSp – logistics costs, production planning and control, and execution  

of orders,
KM – storage costs,
KT – transport costs, 
KKz – shaping inventory costs,
KPp – costs of preparing the product for shipment and sale (packaging, 

handling),
KPi – the costs of forming and development of information flows orders,

8 Twaróg J., 2003. The costs of logistics enterprises. Poznań: Biblioteka Logistyka,  
26–27.

9 Ibidem.
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KO – maintenance costs, logistics, 
KN – disability costs, excessive expenditures, the additional cost and pas-

sed on to market partners and lost profits. 
Complex formula by Blaik of logistics costs include the costs associated 

with logistics functions. Each of these areas is reflected in the formula and any 
significant impact on the total value of logistics costs. These divisions do not 
exhaust the catalog of the concept to include the costs of logistics. Most often in 
the theory and practice of management in the enterprise logistics costs are used 
because of the divisions: Logistics segments and the phase flow of materials, 
products and goods, which is presented in Figure 3.

Figure 3. Allocation of costs due to: the segments logistics and material flow phase, pro-
ducts and goods

Source: J. Twaróg, 2003. Koszty logistyki przedsiębiorstw. Poznań: Instytut Logistyki i Magazy-
nowania EAN Polska.

In addition to these cost categories it is possible to also point the opportunity 
costs and the costs of acquiring, operating and maintaining the client. In modern 
enterprises, functioning in an environment shaped the processes of globalization, 
the issue of customer acquisition and retention is becoming increasingly impor-
tant, as it is often believed to be the sources of business success of enterprises.
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In the face of changes taking place in the modern, globalized economy, the 
client requires that delivered products or services provided meet the demands for 
high quality, appropriate quantity, proper time and place of delivery and accep-
table to the level of costs. The solution in this case is the use of cost management 
methods supported the wider logistics, constituting a system supporting procure-
ment processes of production and sales. 

4. Logistics cost management in the enterprise 

Logistics cost management is essential to the overall operating costs of the 
business. This is due to the increasing share of indirect costs in the total opera-
ting costs of enterprises. This process is made possible by the use of informa-
tion from the logistics cost accounting and the application of accounting tools, 
such as Balanced Scorecard and costing activities aimed at reducing the cost of 
business. 

Balanced Scorecard is a system for measuring the efficiency and effecti-
veness of the entity in a number of perspectives, which allows to translate the 
vision, mission and strategy into tangible goals. This makes it possible to link 
the daily activities and operations of all departments / papers of the organization 
and employees with the strategic objectives of the company. Scorecard measures 
to make business in a sustainable way, (it may contribute to reducing the cost) 
watching them from four perspectives: 
1. customer perspective identifies the sources of the success of the plant, which 

are the market position and customer satisfaction (How should we look in the 
eyes of customers, in order to achieve its mission and vision? How to imple-
ment the tasks and meet the expectations of our customers, while controlling 
operating costs? Does the company provide services, customers expect and 
owners?

2. the internal processes perspective measured characteristics of processes 
within the organization (On what processes should we be particularly focused 
to meet our customers’ expectations and what the company can be changed 
to provide a better service? How to improve communication within the or-
ganization? Do they understand the mission and vision of the company? are 
employees initiators of changes in the organization?).
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3. the perspective of development measures a company’s ability to change and 
further growth (How do I maintain readiness for innovation and change in the 
organization to carry out its mission and vision? Does the company provide 
training for workers to be able to continually improve? Is the means for new 
investments? Is creating new investment?).

4. the financial perspective – financial goals are a reference point for the goals 
and measures formulated in the context of other scorecard perspectives (Does 
the company’s financial rational? Is it financially independent? To what ex-
tent is the organization’s activity is dependent on financing the operations of 
decision-makers? Does the company generates profit or loss at the end of the 
year?).

Examples of goals, areas and measures used in the Strategic Scorecard for 
the company are presented in Table 2.

Table 2. Examples of measures used in the Strategic Scorecard

Perspective Business Objectives Examples of measures Reducing costs by:
1 2 3 �

Customer •  full availability of services, 
access to services and products 
in a timely manner

•  offering services and products 
of the highest quality products

•  minimize the time customer 
service

•  professional customer service
•  minimize business risk
•  strengthening ties at the level 

of the company-customer
•  increasing the level of cus-

tomer satisfaction

•  number of items delivered 
on time

•  the number of damaged 
items in transit

•  delivery time of products 
to customers

•  delivery of goods, pro-
ducts, products on time

•  the use of activity based 
costing and enterprise 
division of responsibility 
centers

•  outsourcing of transpor-
tation and other tasks 
outsourced

•  increasing fidelity terms 
and quantities

Financial •  effective use of financial 
resources 

•  collaboration with partners 
and providers of outsourced 
services

•  the implementation of a finan-
cial plan, make some adjust-
ments and amendments to the 
Plan over the financial year 

•  task scheduling

•  turnover ratio and the 
inventory cycle

•  turnover rates and the cycle 
of materials and finished 
products

•  transportation costs
•  storage costs

•  minimizing the cost  
of capital 

• simplify the organizational 
structure

•  controlling the use  
of tools
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1 2 3 �

internal 
processes 

•  improve the flow of informa-
tion

•  building trust within the orga-
nization

•  creating favorable conditions 
of work

•  deviations and processes to 
eliminate unnecessary 

•  improving communication 
processes

•  implementation of new proce-
dures and internal law

•  time delivery of raw mate-
rials from the warehouse to 
the production department

•  time of transfer of finished 
goods from production to 
the finished goods ware-
house

•  the number of quality 
control

•  time control of raw ma-
terials

•  level of capacity utilization 
forklift

•  inventory optimization 
•  educing the time of the 

flow of materials and 
finished products

•  acceleration of orders 
time 

•  the creation of cost and 
profit centers

Develop-
ment

•  increase the quality of cus-
tomer service

•  raising the qualifications  
of employees

•  creating conditions for self-
education

•  loyalty and commitment  
of employees

• flexibility of the organization 
•  integration objectives with 

personal goals plant workers

•  number of training courses 
attended by employees

•  the percentage of people 
with higher education 

•  staff turnover rate 
•  number of innovations 

implemented and the num-
ber of innovating 

•  the rate of improvement  
of organizational and 
technical

•  employee productivity
•  involvement of employees
•  self-education

•  the use of electronic 
computer technology

•  close coordination and 
greater flexibility

•  promoting awareness  
of the importance  
of costs

•  sensitize employees to 
the negative phenomena

•  effects control

Source: own study based on: M. Biernacki, R. Kowalak, 2010. Rachunek kosztów logistyki w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, 2010; B. Śliwczyński, 2005. Controlling operacyjny łańcucha dostaw 
brakującym ogniwem Strategicznej Karty Wyników. LogForum 1, 2, 7, www.logforum.
net/vol1/issue2/no1 [2.12.2014].

Other tools connected with logistics costing supporting company manage-
ment and reducing the cost of the company’s activities include: activity based 
costing, budgeting, benchmarks, variance analysis and reporting. Due to the limi-
ted volume of the development these issues will not be discussed in detail. They 
may be a subject to further consideration of the costs and management.

Summation

On the basis of systematic analysis of the logistics costs, logistics cost acco-
unting, business management and reducing operating costs, the following con-
clusions appear:
1. The purpose of any organization is to achieve high efficiency, ensuring custo-

mer satisfaction, increase productivity, and performance at minimum cost.
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2.  Cost of logistics, is a collection of information about the cost of logistics in 
the company.

3.  Presented in the development of the chosen solutions affect the improvement 
of enterprise management, improve the quality of service delivery, lower ope-
rating costs and efficient use of resources. 

4.  Balanced Scorecard:
1) may be used to communicate the purpose of individual cells organizatio-

nal and staff with the vision and mission of the unit,
2) determines to make a systematic analysis of the indicator, and thus gene-

rate additional information for the management,
3) allows you to create an optimal incentive system, 
4) generates lower operating costs and achieves higher revenues by econo-

mic unit,
5) a positive effect on communication with internal and external customers 

plant,
6) ensures the timely implementation of tasks and tasks involved in the 

implementation of all employees of the plant.
5.  Reduction of logistics costs can be achieved by taking the following actions:

1) optimizing inventory, achieved by determining the optimum relation to 
the storage area maintenance costs, so as to ensure the liquidity of storage 
at the lowest possible cost of storage (using information from the logis-
tics cost accounting),

2) reduce the time flow of materials, products and goods, achieved by 
taking action optimization (also on the basis of information from the 
bill of costs), whose purpose is to deliver the goods on time and avoid 
shortages in every phase of the business, from sourcing to production to 
distribution,

3) shorter lead-times, through a review of activities in the area of logistics 
and analysis of their costs (based on information from the account logi-
stics costs) and the choice of optimal solutions (eg. logistics outsourcing 
rather than its own, the effective flow of information, etc.).

6.  The factors determining the use of these solutions in practice is to gain  
acceptance for the process of managerial staff and employees of the entity. 
This follows from the fact that it is these people are responsible for imple-
menting and functioning of the whole system, and the level of their kno-
wledge and awareness of activities undertaken directly translates into the 
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results achieved. You can form the view that the success and failure in the 
management of logistics costs have their source in the human factor, it should 
be, so try to raise the level of awareness and gaining acceptance for the pro-
cess of those responsible for its implementation and operation. 
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KoSzty LogIStyKI I StRategIczNa KaRta WyNIKóW  
W zaRządzaNIu PRzedSIęBIoRStWeM

Streszczenie

Wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce 
i w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, powodują, iż 
zarządzający podmiotami coraz częściej uświadamiają sobie konieczność posiadania 
złożonych i wieloaspektowych informacji umożliwiających im podejmowanie trafnych 
decyzji, które byłyby skutecznie realizowane, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne 
korzyści ekonomiczne. W obliczu zmian zachodzących we współczesnej, zglobalizo-
wanej gospodarce klient wymaga, aby dostarczane mu produkty czy świadczone usługi 
spełniały wymagania dotyczące wysokiej jakości, odpowiedniej ilości, właściwego czasu 
i miejsca dostarczenia lub wykonania oraz akceptowalnego dla niego poziomu kosztów. 
Rozwiązaniem w tym przypadku jest stosowanie metod zarządzania wspomaganych sze-
roko rozumianą logistyką, stanowiącą system wspierający procesy zaopatrzenia produk-
cji i zbytu.

Rachunek kosztów w tradycyjnym ujęciu stanowi część systemu ewidencyjnego 
rachunkowości i obejmuje procesy: identyfikacji kosztów, ich pomiaru, ewidencji kosz-
tów, rozliczania kosztów, kalkulacji kosztów jednostkowych oraz prezentacji informacji 
o kosztach. Zarządzanie kosztami logistyki jest możliwe dzięki wykorzystaniu informacji 
pochodzących z rachunku kosztów logistyki oraz zastosowania narzędzi rachunkowości 
zarządczej. Może być ono realizowane w ujęciu strategicznym oraz operacyjnym.

Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie, jak można wykorzystać 
rachunek kosztów logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem i redukcji kosztów, oraz 
przedstawienie wybranych instrumentów możliwych do zastosowania w tym obszarze. 

Słowa kluczowe: koszty, przedsiębiorstwo, zarządzanie, rachunek kosztów, SKW

Tłumaczenie Adam Lulek
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PoRozuMIeNIe ceNoWe  
JaKo INStRuMeNt zWIęKSzeNIa PeWNoścI 

INWeStoWaNIa W PoLSKIM PRaWIe PodatKoWyM 

Streszczenie

Porozumienia cenowe stanowią rodzaj szczególnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, której celem jest ochrona interesów podatnika poprzez usunięcie ryzyka 
związanego z możliwością zakwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości 
dokonanych rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zakwestionowanie prawid-
łowości ceny transakcyjnej w toku czynności kontrolnych może wiązać się w stosunku 
do podatnika z sankcjami podatkowymi oraz karnoskarbowymi. Celem porozumienia 
jest uznanie przez organ podatkowy prawidłowości wyboru i stosowania metody ustala-
nia ceny transakcyjnej. W przypadku uzyskania porozumienia cenowego, podatnik może 
mieć pewność, że podczas ewentualnej kontroli podatkowej nie będą kwestionowane 
zastosowane przez niego i jego kontrahenta ceny transakcyjne. Tym samym zawarcie 
porozumienia cenowego będzie stanowiło zabezpieczenie interesu podatnika poprzez 
zwiększenie pewności prawidłowości naliczenia podatków, a tym samym zwiększenia 
pewność inwestowania. Celem artykułu jest prezentacja porozumień cen transakcyjnych 
oraz procedury uzyskania decyzji w tym zakresie. Przedstawiona w niniejszym artykule 
analiza aktów prawnych pozwala postawić hipotezę, że regulacje prawne mają wpływ na 

Doi: 10.18276/epu.2015.120-08

* Marcin Sołtysik, mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług (Katedra Rachunkowości i Controllingu). Kancelaria Podatkowa SOŁTYSIK s.c.,  
e-mail: biuro@soltysik.com.pl.
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wzrost gospodarczy. W pracy wykorzystano metodę badawczą obejmującą analizę treści 
aktów prawnych.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, podmioty powiązane, porozumienie cenowe

Wstęp

Z dniem 1 stycznia 2006 roku w związku z nowelizacją Ustawy Ordynacja 
podatkowa weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zagadnienie w polskim 
prawie podatkowym, jakim było porozumienie w sprawie ustalania cen transak-
cyjnych. Nowelizacja ustawy stanowiła jeden z elementów realizacji przyjętej 
przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. Strategii podatkowej1. W uzasadnieniu 
do projektu wprowadzającego porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyj-
nych możemy przeczytać, że jednym z głównych założeń przyjętych w Strategii 
podatkowej było zwiększenie pewności i stabilności prawa podatkowego, co 
w konsekwencji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Natomiast jednym 
z głównych kierunków zmian do Ustawy Ordynacja podatkowa, wynikających ze 
Strategii podatkowej, ma być wprowadzenie procedury wiążących porozumień 
pomiędzy podatnikami (lub grupą powiązanych przedsiębiorstw) a administra-
cją podatkową, tzw. uprzednie porozumienia w zakresie metody ustalania cen 
transakcyjnych z podmiotami powiązanymi jako istotny instrument zwiększenia 
pewności inwestowania. Pewność w planowaniu cen w transakcjach pomiędzy 
podmiotami powiązanymi stanowi jedną z kluczowych kwestii dla przedsię-
biorstw krajowych oraz międzynarodowych, które zamierzają dokonać inwesty-
cji w Polsce. Celem artykułu jest prezentacja porozumień cen transakcyjnych 
oraz procedury uzyskania decyzji w tym zakresie. Przedstawiona w niniejszym 
artykule analiza aktów prawnych pozwala postawić hipotezę, że regulacje prawne 
mają wpływ na wzrost gospodarczy. W pracy wykorzystano metodę badawczą 
obejmującą analizę treści aktów prawnych.

1. ceny transferowe informacje ogólne

Podstawowa definicja ceny transakcyjnej zawarta jest w artykule 3 pkt 10 
Ordynacji podatkowej2: zgodnie z jej brzmieniem ilekroć w ustawie jest mowa 

1 Sejm RP IV kadencji, Druk nr 3417 z 28 października 2004 r. Uzasadnienie do projektu 
ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 613.
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o cenie transakcyjnej, rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawie-
ranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa 
podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku 
dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Pojęcie „ceny 
transferowej” oznacza ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, które są ze sobą w szczególny sposób powiązane. Powiązania 
te na ogół dotyczą relacji kapitałowych, czyli wynikają z faktu posiadania przez 
jeden podmiot gospodarczy istotnego udziału w kapitale drugiego podmiotu. 
Dzięki temu, pierwszy podmiot zyskuje realny wpływ na działania biznesowe 
podmiotu drugiego, w tym na warunki transakcji, które z nim zawiera. 

Przykład:
Firma A sp. z o.o. sprzedała towary swojemu odbiorcy, Firmie B sp. z o.o., z któ-
rym jest powiązana; wielkość transakcji opiewała na 10 000 szt. po cenie 50 zł/szt. 
W wyniku kontroli urząd skarbowy zakwestionował powyższą cenę i udowodnił, 
że była ona zaniżona w stosunku do cen rynkowych o 100 zł/szt. 
1. Sytuacja przed kontrolą cen transferowych.
Rachunek zysków i strat firmy A sp. z o.o. dotyczący transakcji ze spółką B sp. z o.o.

Pozycja Wartość
Przychód ze sprzedaży 50 zł × 10 000 szt. = 500 000 zł
Koszt sprzedanych towarów 250 000 zł
Koszt sprzedaży 50 000 zł
Zysk (dochód) 200 000 zł
Podatek dochodowy 19% 38 000 zł

2. Sytuacja po kontroli cen transferowych przez organ podatkowy.
Rachunek zysków i strat firmy A sp. z o.o. dotyczący transakcji ze spółką B sp. z o.o.

Pozycja Wartość
Przychód ze sprzedaży 100 zł × 10 000 szt. = 1 000 000 zł
Koszt sprzedanych towarów 250 000 zł
Koszt sprzedaży 50 000 zł
Zysk (dochód) / po korekcie 700 000 zł
Zysk (dochód) zadeklarowany 200 000 zł
Dodatkowy dochód oszacowany 500 000 zł
Dodatkowy podatek 19% od kwoty 500 000 zł 95 000 zł
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W przedstawionym przykładzie na skutek błędnego zastosowania ceny transak-
cyjnej firmie A został oszacowany dodatkowy dochód w wysokości 500 000 zł. 
Następnie dochód został opodatkowany stawką podatku 19%, co spowodowało 
obowiązek uiszczenia 95 000 zł tytułem podatku.

Powyższy przykład ilustruje zagadnienie optymalizacji w zakresie cen 
transferowych, które nabierają coraz większego znaczenia w praktyce wielu 
przedsiębiorstw. Nie jest zatem zaskakujące, że w tym obszarze przedsiębiorcy 
próbują w ramach istniejących regulacji prawnych podejmować działania o cha-
rakterze optymalizacyjnym oraz redukującym poziom obciążeń podatkowych 
z tego tytułu3. 

2. Podmioty powiązane 

Jak wynika z przedstawionych już rozważań oraz przykładu, władze skar-
bowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach mię-
dzy kontrahentami powiązanymi. Definicję podmiotów powiązanych zawiera 
art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych� oraz art. 25 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych5. W artykułach tych zdefiniowano 
podmioty, które uważa się za powiązane w relacjach międzynarodowych i powią-
zania podmiotów krajowych. Obok powiązania o charakterze kapitałowym oraz 
kontrolnym i zarządczym ustawy wyróżniają również powiązania o charakterze 
rodzinnym, wynikającym ze stosunku pracy, majątkowe. Z praktycznego punktu 
widzenia powiązania poprzez udziały w kapitale drugiego podmiotu są najczęś-
ciej spotykanymi powiązaniami w polskim życiu gospodarczym. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych� mówi:

art. 11. 1. Jeżeli:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobo-

wości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na teryto-

3 J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 351.
� Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j.,  

Dz.U. z 2014 r. poz. 851.
5 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j.,  

Dz.U. z 2012 r. poz. 361.
� Art. 11 ust.1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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rium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze 
udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem poło-
żonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo 
posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa albo

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca oso-
bowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicz-
nym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem 
krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu 
krajowego albo

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział 
w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich 
kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 
różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, 
i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe 
od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały 
dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia 
warunków wynikających z tych powiązań.

4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:
1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu in-

nym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale 
innego podmiotu krajowego albo

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział 
w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział 
w kapitale tych podmiotów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych7 mówi:

art. 25. 1. Jeżeli:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobo-

wości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze 

7 Art. 25 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem poło-
żonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo 
posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa albo

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca oso-
bowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicz-
nym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem 
krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu 
krajowego albo

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział 
w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich 
kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów 

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 
różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, 
i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe 
od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały 
dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia 
warunków wynikających z tych powiązań.

4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu in-
nym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale 
innego podmiotu krajowego, albo

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział 
w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział 
w kapitale tych podmiotów.

Wykorzystanie przez podmioty gospodarcze mechanizmów planowania 
podatkowego z uwzględnieniem cen transferowych wiąże się z uszczerbkiem dla 
wpływów budżetowych przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych8. 
Z tego względu tu należy poszukiwać przeciwdziałających im norm prawnych. 
W polskim prawie podatkowym regulacje w zakresie cen transferowych zawarte 

8 R.A. Nawrot, Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa 2014, 
s. 168.
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w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych wzorowane są na art. 9 Modelowej 
Konwencji OECD. Regulacje zawarte w polskich przepisach podatkowych są dużo 
bardziej uszczegółowione. Warto zwrócić uwagę na fakt, że postanowienia art. 11 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość obliczenia dochodu 
podmiotu krajowego bez uwzględnienia warunków wynikających z korzystnych 
dla tego podmiotu powiązań z podmiotami powiązanymi, w tym zagranicznymi. 
Co oznacza możliwość oszacowania dochodów podatnika w sytuacji zaniżenia 
ich w toku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi lub wprawdzie 
niepowiązanymi, lecz zlokalizowanymi w reżimach stosujących szkodliwą kon-
kurencje podatkową. Podstawowym celem regulacji zawartych w art. 11 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 Ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu podmiotów 
powiązanych do zawyżania bądź zaniżania cen transakcyjnych, co prowadzi do 
zaniżania zobowiązań podatkowych.

3. Rodzaje porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

W celu wyeliminowania możliwości podważenia ceny transakcyjnej przez 
organ skarbowy podatnik ma prawo skorzystać z narzędzia planowania i obrony 
cen transferowych: takim instrumentem jest porozumienie w sprawie ustalania 
cen transakcyjnych. Jest to swego rodzaju umowa zawierana pomiędzy podat-
nikiem – podmiotami powiązanymi a władzami podatkowymi. Dotyczy ono 
wyboru i sposobu stosowania metody ustalania cen w transakcjach między tymi 
podmiotami. Porozumienie takie jest potwierdzeniem, że w okresie, którego 
dotyczy, organy skarbowe będą akceptować poziom cen transakcyjnych wyni-
kający z porozumienia dla transakcji podmiotów powiązanych, wskutek czego 
firma oraz jej właściciele nie będą narażeni na dodatkowe obciążenia fiskalne 
oraz sankcje karnoskarbowe. W polskich przepisach podatkowych zostały prze-
widziane trzy rodzaje porozumień9: porozumienia jednostronne, dwustronne, 
wielostronne. Rodzaje porozumień przedstawiono w tabeli 1. 

9 Art. 20a, 20b, 20c Ustawy Ordynacja podatkowa.
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Tabela 1. Rodzaje porozumień

Jednostronne Dwustronne Wielostronne
Wydawane na wniosek 
podmiotu krajowego

Wydawane na wniosek pod-
miotu krajowego, po uzyska-
niu zgody władzy podatko-
wej właściwej dla podmiotu 
zagranicznego powiązanego 
z wnioskodawcą

W przypadku, gdy porozumienie 
dotyczy podmiotów zagranicznych 
z więcej niż jednego państwa, jego 
zawarcie wymaga zgody władz po-
datkowych państw właściwych dla 
podmiotów zagranicznych, z który-
mi ma być dokonywana transakcja

Porozumienia dotyczą prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej 
między:

– powiązanymi ze sobą 
podmiotami krajowymi 
lub

– podmiotem krajowym 
powiązanym z podmio-
tem zagranicznym a tym 
podmiotem zagranicz-
nym lub

– podmiotem krajowym 
powiązanym z pod-
miotem zagranicznym, 
a innymi podmiotami 
krajowymi powiązany-
mi z tym samym pod-
miotem zagranicznym

– podmiotem krajowym 
powiązanym z podmio-
tem zagranicznym, a tym 
podmiotem zagranicznym

– między podmiotem krajowym 
a powiązanymi z nim podmio-
tami zagranicznymi z więcej niż 
jednego państwa

Źródło: D. Żurawska, Prawo podatkowe: część ogólna, Difin, Warszawa 2011, s. 233.

Porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu 
wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto 
przed dniem złożenia wniosku. Porozumienia nie zawiera się w zakresie trans-
akcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie 
porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podat-
kowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez 
organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

4. Procedura uzyskania porozumienia w sprawach ustalania cen 
transakcyjnych

Przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania 
cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia 
może zwrócić się do organu właściwego w sprawie porozumienia o wyjaśnienie 
wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej 
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sprawie, a w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu nie-
zbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia 
oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania10.

Składający wniosek o zawarcie porozumienia obowiązany jest do 
przedstawienia11:
1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczegól-

ności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych;

2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, 
która ma być przedmiotem porozumienia, a w szczególności do wskazania:
a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,
b) prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,
c) analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny 

transakcyjnej;
3) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transak-

cyjnej, a w szczególności:
a)  rodzaju, przedmiotu i wartości transakcji, która ma być przedmiotem po-

rozumienia,
b)  opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk 

stron transakcji, a także opisu przewidywanych przez strony transakcji 
kosztów związanych z transakcją oraz opisu strategii gospodarczej stron 
transakcji i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają 
wpływ na cenę przedmiotu transakcji,

c)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi 
działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospo-
darczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzysta-
no do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

d)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów 
z nim powiązanych, które są stroną transakcji, oraz opisu stosowanych 
przez podmioty powiązane zasad rachunkowości finansowej;

4) dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, 
a w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wska-
zujących na zamiary stron transakcji;

10 Art. 20e Ustawy Ordynacja podatkowa.
11 Art. 20f Ustawy Ordynacja podatkowa.
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5) propozycji okresu obowiązywania porozumienia;
6) wykazu podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, 

wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozu-
mienia wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbęd-
nych wyjaśnień.

5. decyzja w sprawie porozumienia 

Postępowanie o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody usta-
lania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi kończy się wydaniem 
decyzji zwanej „decyzją w sprawie porozumienia”12. Decyzję w sprawie poro-
zumienia należy doręczyć podmiotom powiązanym (krajowym i zagranicznym), 
z którymi mają być dokonywane transakcje, a w przypadku porozumień dwu-
stronnych lub wielostronnych również władzom podatkowym właściwym dla 
podmiotów zagranicznych oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi 
urzędu kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy oraz właściwym dla 
podmiotów krajowych powiązanych z wnioskodawcą będących stronami trans-
akcji objętej decyzją w sprawie porozumienia.

Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotów objętych porozumieniem;
2) wskazanie wartości transakcji objętych porozumieniem;
3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji objętych porozumieniem oraz 

okresu, którego ono dotyczy;
4) wskazanie metody ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny 

oraz innych reguł stosowania metody;
5) określenie istotnych warunków będących podstawą stosowania metody, 

o której mowa w pkt 4, z uwzględnieniem podziału ryzyka, pełnionych funk-
cji przez podmioty oraz marży realizowanej przez podmioty, o których mowa 
w pkt 1;

6) termin obowiązywania decyzji.
Każda decyzja posiada swój termin obowiązywania i nie może być dłuższy 

niż 5 lat. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia może być prze-
dłużany na kolejne pięcioletnie okresy na wniosek podmiotu powiązanego, zło-
żony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem tego terminu, jeżeli kryteria 

12 Art. 20i Ustawy Ordynacja podatkowa.
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uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 
powiązanymi nie uległy zmianie. Przedłużenie terminu obowiązywania decyzji 
w sprawie porozumienia następuje w drodze decyzji.

Czas, w jakim powinno zakończyć się postępowanie, zależny jest od 
rodzaju zawartego porozumienia. W przypadku porozumienia jednostronnego 
postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku porozumienia dwu-
stronnego postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak 
nie później niż w ciągu roku od dnia jego wszczęcia. Natomiast postępowanie 
w sprawie porozumienia wielostronnego powinno być zakończone bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 
ceny transakcyjnej podlega opłacie13. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie 
porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem poro-
zumienia, przy czym dla porozumienia:
1) jednostronnego:

a)  dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych wynosi nie mniej niż 
5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,

b)  dotyczącego podmiotu zagranicznego wynosi nie mniej niż 20 000 zł 
i nie więcej niż 100 000 zł;

2) dwustronnego lub wielostronnego wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej 
niż 200 000 zł.

Natomiast wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązy-
wania decyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty należ-
nej od wniosku o zawarcie porozumienia.

Podsumowanie 

Pewność w planowaniu cen w transakcjach między podmiotami powiąza-
nymi to jedna z najistotniejszych kwestii dla międzynarodowych i krajowych 
przedsiębiorstw planujących swoje inwestycje w Polsce, a także istotny instru-
ment zwiększenia pewności inwestowania. Porozumienia w zakresie uznawania 
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych mię-
dzy podmiotami powiązanymi mają charakter szczególnej interpretacji przepi-

13 Art. 20m Ustawy Ordynacja podatkowa.
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sów prawa podatkowego, wymagającej dogłębnej analizy problematyki prawnej 
i ekonomicznej. Zawarcie porozumienia pozwala oszczędzić czas i pieniądze 
oraz ograniczyć ryzyko podatkowe dzięki możliwości rozwiązania z wyprze-
dzeniem ewentualnych wątpliwości organów podatkowych co do rynkowego 
charakteru transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a również 
wyeliminowaniem ewentualnych sporów z organami podatkowymi. Tym samym 
porozumienie cenowe będzie stanowiło swego rodzaju zabezpieczenie i spełni 
rolę instrumentu zwiększającego pewność inwestowania środków finansowych 
w przedsięwzięcie. 

Celem powyższego artykułu była prezentacja porozumień w zakresie cen 
transakcyjnych i procedury uzyskania porozumienia w sprawie ustalenia cen 
transakcyjnych. Przeprowadzona analiza regulacji prawnych ukazuje, zdaniem 
autora, jak istotne, z punktu widzenia prawa podatkowego oraz ekonomii, jest to 
zagadnienie. Sam fakt umiejscowienia przez ustawodawcę regulacji prawnych 
w co najmniej trzech ustawach podatkowych jest zdaniem autora pokazaniem, 
jak ważne i skomplikowane jest to zagadnienie. Zastosowanie przez ustawo-
dawcę tak szczegółowych regulacji prawnych może, zdaniem autora, mieć cha-
rakter szczególnego zwiększenia pewności i stabilności prawa podatkowego, co 
w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Powyższe 
rozważania są, zdaniem autora, potwierdzeniem postawionej na wstępie hipo-
tezy, że regulacje prawne mają wpływ na wzrost gospodarczy. 
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PRIce agReeMeNt aS aN INStRuMeNt  
to eNhaNce the ceRtaINty of INveStINg IN PoLISh taX LaW

Summary

Price agreements are a kind of special interpretation of tax law, which aims to pro-
tect the interests of the taxpayer, by removing the risks associated with the possibility of 
a challenge by the tax authorities correctness of settlements made between related parties. 
The challenge to the correctness of the transaction price in the course of inspection acti-
vities may involve in relation to the taxpayer of tax penalties and penal tax. The aim of 
the agreement is the recognition by the tax authority confirmation of the choice and appli-
cation of the transfer pricing methodology. In the case of a price agreement, a taxpayer 
can be assured that the eventual tax audit will not challenge applied transaction prices 
by him and his partner. Thus, the agreement price will constitute security interests of the 
taxpayer by increasing confidence regularity assessment of taxes, thereby increasing the 
confidence to invest.

Keywords: transfer pricing, affiliates, price agreement

Translated by Marcin Sołtysik 
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Summary

The paper analyses network strategies of eleven European low cost and hybrid(ized) 
airlines between 2009 and 2014 focusing on spatial (geographical) attributes. Two-dimen-
sional description of airline network evolution identified three of four possible spatial 
network strategies which were followed by the airlines – expansion, contraction and 
condensation; revealing expansion as a prevailing one. Ryanair as an expanding airline 
increased transnational nature of its network (confirmed by geographical spread indices), 
however out of the EEA region Ryanair expanded least within the expanding airlines. 
Against the compared expanding counterparts, the only Ryanair increased exploitation of 
its network connectivity potential. Ryanair had the lowest levels of network concentration 
what coincides with an assumption about deconcentrated network typical for pure (ultra) 
low cost carrier. Our findings support the statement that economies generated by spatial 
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Introduction

In 2001, only North America accounted double-digit market share of low 
cost carriers. In 2010, historically for the first time, all world regions (Middle 
East as well) acquired double-digit results of this indicator, showing Europe as 
a leader in this respect with value 35.3%.2 Low cost carriers delivering a new 
business model(s) within the airline industry has increased supply of air services 
on many origin – destination markets what resulted on sharpened competition of 
airlines.

Competitive features of low cost carriers and hybrid(ized) carriers (i.e. car-
riers somewhere between pure low cost and full service network carriers) has 
been already analysed. As airlines business is in principle of spatial nature3 com-
petitiveness of airlines is impacted by the level of exploitation of economies of 
scale and economies of density. While economies of scale are stemming from the 
number of airports within airline networks, routes within networks indicate how 
potential of spatial connectivity given by the number of airports is exploited. On 
the other hand, routes within networks can be exploited differently in time sho-
wing temporal exploitation of spatial connectivity given by airline’s routes inbuilt 
within its network.� Spatial connectivity in synergy with temporal connectivity 
generated by network and traffic design are thus sources for economies of scale 
and economies of density and they are important in competitiveness of airlines.

This paper investigates how networks of eleven European low cost and 
hybrid(ized) airlines spatially evoluted comparing the spatial parameters of 
their networks in 2009 and 2014 years. We used two-dimensional description 
of network evolution based on changes in the number of airports within the 
networks and changes in the number of countries belonging to the networks in 

2 european Commission, 2013. Annual Analysis of the EU Air Transport Market, 2011, 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/observatory_market/doc/annual-2011-
summary.pdf

3 P. Belobaba et al., 2009. The Global Airline Industry. Wiltshire: John Wiley & Sons.
� Temporal configuration of European airline networks between 1990–1999 was resear-

ched by Burghouwt and de Wit [10]. 
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time. Thus, we identified four possible geographical (spatial) network strategies 
– expansion, replacement, contraction and condensation in two geographical sco-
pes. Subsequently, we applied quantitative ratios aimed at geographical spread of 
airline network over countries (geographical spread indices), spatial connectivity 
of network and concentration of network. While geographical spread index has 
not been used so far in this context, gamma and beta connectivity indices and 
concentration index as well are standard tools in the research of networks. We did 
not consider in this analysis tempral dimension of airline networks which pre-
determines economies stemmed from temporal connectivity. Thus, only spatial 
attributes of networks have been revealed in this paper.

1. Research on spatial attributes of european airline network 

Airlines networks were investigated in several studies. Bourghouwt et al.5 
researched how the spatial dimensions of European airlines networks changed 
between 1990 and 1999. They predicted network expansion of European low 
cost carriers in Europe, mainly Ryanair at the European continent and lower 
levels of its network concentration in future. Dobruskesz identified geographical 
expansion of European low cost carriers due to liberalisation and integration of 
European market.� In his further paper, Dobruszkes revealed different typology 
of European low cost carrier networks and proved the expansion of European 
low cost carriers out of European market since 2004.7 Dynamics in the network 
evolution of European low cost carriers due to the enlargement of the European 
Union was documented by Dudas.8 Reynolds-Ferighan examined the pattern of 
airline network development covering North America and Europe regions and the 
most important carriers in these regions between 1996-2008.9 Ryanair and easy-
Jet included in this analysis were denoted as carriers with the relatively higher 

5 G. Burghouwt et al., 2003. The spatial configuration of airline networks in Europe. Jour-
nal of Air Transport Management 9, 309–323.

� F. Dobruszkes, 2006. An analysis of European low-cost airlines and their networks. Jour-
nal of Transport Geography 14, 249–264.

7 F. Dobruszkes, 2013. The geography of European low-cost airline networks: a contem-
porary analysis. Journal of Transport Geography 28, 75–88.

8 G. Dudas, 2010. Low Cost Airlines in Europe: Network Structure after the Enlargement 
of the European Union. Geographica Pannonica 14/2, 49–58.

9 A.J. Reynolds-Ferighan, 2010. Characterisation of airline networks: a North American 
and European Comparison. Journal of Air Transport Management 16, 109–120.
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level of network interconnectedness against full service network carriers. Reg-
giani et al. analysed Lufthansa network development and emphasized importance 
of network configuration for competitiveness of airlines in a competitive envi-
ronment under liberalized market conditions.10 Similarly, Müller et al. analyzing 
network strategy of JetBlue tied the success and sustainability of airline business 
strategy with the decisions to spread the business spatially.11 Also the OECD 
study on airline competition stated geographical coverage of airline network, size 
and other spatial network attributes as important for competition of airlines.12

2. data and choice of airlines

Applying four types of quantitative ratios, we investigated network evolu-
tion of eleven European passenger airlines which belong to the most important 
low cost or hybrid(ized) European airlines between 2009 and 2014. Ryanair, Nor-
wegian, Blue Air, Vueling, EasyJet, Flybe, Germanwings, Jet2, Transavia and 
Wizz Air are listed as low cost carriers in line with the ICAO definition of low 
cost carriers.13 According to Klophaus et al. even only Ryanair, Wizz Air and 
Blue Air within the analysed group of airlines may be identified as pure low 
cost carriers and that is why the rest of the analysed airlines in this paper can be 
labelled as hybrid or hybridized.1� To perform the analysis we built a set of the 
data for a representative March week in 2014 year exploiting the internet sites of 
the airlines. The data collection followed the procedure of Dudas who provided 
us with the respective representative week 2009 year dataset.15 The common rules 
of gathering the data with Dudas enabled to evaluate the changes in quantitative 
network indicators of the airlines between 2009 and 2014 and develop a new 

10 A. Reggiani et al., 2011. Connectivity and Concentration in Airline Networks: A Com-
plexity Analysis of Lufthansa’s Network. TI 2011-111/3 Tinbergen Institute Discussion Paper.

11 K. Müller et al., 2012. The Construction of a Low Cost Airline Network: Facing competi-
tion and exploring new markets. ZEW Discussion Paper No. 11-052. http://ftp.zew.de/pub/zew-
docs/dp/dp11052.pdf.

12 OECD, 2014. Airline Competition. Background Paper by the Secretariat. DAF/
COMP(2014/14).

13 ICAO, 2014. List of LCC based on ICAO definition. www.icao.int/sustainability/Docu-
ments/LCC-List.pdf.

1� R. Klophaus et al., 2012. Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal 
of Air Transport Management 23, 54–58.

15 G. Dudas, 2010. Low Cost Airlines in Europe: Network Structure after the Enlargement 
of the European Union. Geographica Pannonica 14/2, 49–58.
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typology capable to distinguish among eleven analysed European hybrid(ized) 
and low cost airlines according to spatial strategies of their networks.1� Moreover, 
to achieve a broader benchmarking of the 2014 results and cover the industry 
more we subsequently computed the 2014 network ratios for Air Berlin+Niki,17 
Air Baltic and Meridiana Fly. These three airlines were denoted by Klophaus et 
al. as full service carriers although such strict demarkation based on a composed 
quantitative index need not to be generally accepted or at least can be objected.18 
For instance, Meridiana Fly is still considered by ICAO as a low cost carrier19 and 
Air Baltic has been identified as a hybrid carrier by Huettinger20 and also Vidovic 
et al.21 

3. Methodology

The focus of the analysis was on geographical and spatial characteristic of 
the airlines networks. Therefore, we started with two-dimensional description 
based on changes in the number of airports within the networks and changes in 
the number of countries belonging to the networks in time. Such approach enab-
led to define four airlines network spatial (geographical) strategies according to 
two scale parameters – number of airports and number of countries.

To reveal a transnational level of the airlines network we used two variants 
of geographical spread indices. Geographical Spread Index (GSI)22 is based on 

1� G. Dudas, 2010. Low Cost Airlines in Europe: Network Structure after the Enlargement 
of the European Union. Geographica Pannonica 14/2, 49–58.

17 Niki and Air Berlin were analysed as a whole. NIKI strengthened ties with airberlin, 
which increased its interest in Niki Lauda’s Austrian carrier from 24 percent to 49.9 percent in 
2010. Air Berlin has been a member of the ONEWORLD Alliance since 20th March 2012. The 
Austrian airline NIKI, which is a member of the airberlin group, is now an affiliate member of the 
alliance.

18 R. Klophaus et al., 2012. Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal 
of Air Transport Management 23, 54–58.

19 ICAO, 2014. List of LCC based on ICAO definition. www.icao.int/sustainability/Docu-
ments/LCC-List.pdf.

20 M. Huettinger, 2006. Air Baltic and SAS – a case study in the European airline industry. 
Baltic Journal of Management, Vol. 1 Iss: 2, pp. 227–244.

21 A. Vidovic et al., 2013. Development of Business Models of Low Cost Airlines. interna-
tional Journal of Traffic and Transportation Engineering 3 (1), 69–81.

22 Geographical Spread Index is a standard analytical tool developed within UNCTAD for 
transnational corporation activities. Our approach is a specific application of GSI and our applica-
tive innovation in the airline networks context [22].
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Internationalization Index (II) and a number of foreign countries (nc) served by an 
airline’s operation. Internalization index is a share of foreign airports within the 
network of an airline in the total number of airports within the network.

.nIIGSI c

We used Geographical Spread Indices in two variants – GSI1 and GSI2. The 
first variant of the index considers any country out of home country in which an 
airline is registered as a foreign one. The second variant coincides more with the 
common rules for the operation of air services in the European Economic Area 
(EEA) as given by the Regulation 1008/2008 establishing common rules for the 
operation of air services in the Community. Therefore, in the second variant of 
GSI any country out of the EEA is regarded as a foreign country and the region 
of EEA represents a single domestic market with air services.23 Geographical 
spread indices are capable to measure the intensity of transnational nature of 
airlines network, the changes of the phenomenon in time due to organic growth of 
networks or growth resulted from mergers and acquisitions of airlines (mergering 
and/or acquiring networks, too) .

Gamma index measures the level of connectivity within the network com-
paring a number of operated routes (e) – edges between vertexes in the network 
in both directions) within airports in the network with the maximum possible 
one (v2 – v) determined by the number of airports within the network (v).2� We 
used Gamma index as a characteristics enabling to express spatial exploitation of 
network connectivity potential.

.
vv

e
−

=γ 2

Beta index expresses an average number of operated outbounding O-D routes 
(eo), within the network from an airport:

.
v
eo=β

23 We kept the geographical scale of the EEA in our analyses in its 2014 dimensions to 
achieve the same, i.e. comparable geographical coverage.

2� We did not include in our analysis code-share connections if operated by partner’s carrier 
to avoid double-counting. Any transfer connection has been decomposed to partial O-D connec-
tions.
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Our approach to Beta index did not regard a number of operated flights, only 
a number of connections (edges within network) in the airline’s supply. Under 
these assumptions, Beta index may be interpreted as an average number of con-
nections in the airline’s offer outbounding from an airport within the airline’s 
network. This variant of Beta index reveals the spatial scale of operated connec-
tions and did not reveal time dimensions in the airline routes supply expressed for 
instance by the number of operated flights on the routes or seats etc. This appro-
ach was fully in line with our investigation aimed just at the spatial characteristics 
of airlines network.

Concentration ratio (CR) represents a share of the most important airports 
(si) in the total operation of an airline within its network:

.sCR
i

i

3

1

We worked in our analysis with three most important airports expressing 
the shares through a number of operated O-D routes (e) from and to airports 
within the network. This approach enables to investigate importance of airports 
in an airline’s operation, however, use of different data (frequencies, seats sup-
plied etc.) would naturally give different results. The results of CRs may support  
(or contradict) an idea about a more deconcentrated network of airlines belonging 
to low cost or hybrid(ized) business model.
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4. Results 

The results obtained are gathered in Table 2.

Table 2. Spatial Attributes of Airline Networks 2009 and 2014

Airline GSi1 GSi2 Gamma Index
in %

Beta Index Concentration 
Index 

(three airports)
2009 201� 2009 201� 2009 201� 2009 201� 2009 201�

Ryanair 4.90 5.22 0.29 0.40 7.8 8.8 5.64 8.13 0.29 0.20
Wizz Air 4.08 5.68 0.39 1.45 10.8 7.2 2.75 3.43 0.35 0.28
Blue Air 2.81 2.62 0.00 0.00 8.0 12.4 1.32 1.24 0.67 0.90
easyJet 4.71 5.33 0.63 1.14 7.4 7.3 4.05 5.02 0.36 0.31

Jet2 4.02 3.78 0.57 0.46 9.3 13.3 2.19 3.74 0.69 0.56
Transavia 3.79 4.99 0.93 1.42 4.2 4.1 1.41 2.03 0.79 0.70
Vueling 3.07 5.76 0.43 1.56 9.4 4.8 2.02 2.70 0.70 0.61

Aer Lingus 4.21 4.55 0.18 0.85 5.2 3.8 1.49 1.30 0.91 0.94
Norwegian 4.55 5.67 0.74 1.42 6.6 4.3 2.45 2.65 0.60 0.57

Flybe 2.43 2.84 0.19 0.10 10.5 5.2 2.89 2.18 0.53 0.43
Germanwings 4.61 5.02 1.33 1.40 5.6 3.9 1.83 2.25 0.92 0.62

Air Berlin+ Niki – 5.12 – 1.85 – 5.6 – 3.39 – 0.45
Air Baltic – 5.86 – 1.49 – 3.5 – 0.98 – 1.00 

(one 
airport 
only)

Meridiana fly – 2.19 – 1.23 – 11.5 – 1.78 – 0.60

Source: own study.

4.1. Predominantly expanding network strategy

Based on the two-dimensional framework working with changes in number 
of airports and number of countries within the airlines networks we identified the 
following spatial network strategies of airlines: 
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Figure 1. Geographical (Spatial) Strategies of Airline Networks 2009/2014
Source: own study.

– Strategy of network expansion both in a number of airports and countries 
served,

– strategy of network contraction both in a number of airports and coun-
tries served,

– strategy of condensation meaning decrease in a number of countries con-
currently with increase in a number of airports served by an airline’s 
operation,

– strategy of replacement meaning decrease in a number of airports in pa-
rallel with increase in a number of countries served by an airline’s opera-
tion.

Since 2009 to 2014, nine of eleven analysed European hybrid(ized) and 
low cost airlines25 expanded geographically capturing more countries and airports 
served by their operation. Within the airlines, Vueling was the most expanding 
airline acording to both parameters increasing in the number of airports by 69 
and the number of countries by 19. The only network contraction was recor-
ded by Blue Air. On the other hand, Jet2 contracted slightly its network in the 
number of countries but expanded in the number of airports served what resul-
ted in geographically more condensed spatial network in 2014 compared with 
2009. It brings an evidence about prevailing strategies of network geographical 

25 We did not include in this aprt of the analysis 2009 Meridiana Fly, Air Baltic, Air Berlin 
+ Niki not disposing by necessary data.
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(spatial) expansion followed by the business of analysed European low cost and 
hybrid(ized) airlines between 2009 and 2014.

To document geographical expansion of the airlines’ network out of the 
EEA we applied the above mentioned procedure according to both considered 
parameters, however out of the EEA. Hence, the EEA region is considered as 
a single geographical space for European carriers operation within domestic, i.e. 
intra-European market. Geographical expansion of the airlines out of the EAA 
region can then be interpreted as the expansion over foreign markets.

Figure 2. Geographical (Spatial) Strategies of Airline Networks 2009/2014 out of the 
eeA

Source: own study.

Contrary to the previous results, eight airlines expanded within the analysed 
period out of the EEA and out of the EEA, Vueling was again the most expan-
ding airline within the analysed group. Similarly, Wizz Air recorded the same 
expansion out of the EEA region according to the number of countries as Vueling, 
however not so much as Vueling according to the increase in the number of air-
ports. Jet2 reduced the number of countries out of the EEA by one but keeping 
the number of airports served the same. Jet2 positioned itself between strategy 
of contraction and condensation with regard to the movement of its network out 
of the EEA region. Flybe which was included among the expanding airlines wit-
hin the previous spatial scope of the analysis decreased slightly the number of 
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airports out of the EEA while keeping the number of countries out of the EEA 
the same. Thus, Flybe positioned itself between strategies of replacement and 
contraction. Within the analysed group the only Blue Air had no operation out of 
the EEA in both analysed years. The analysis revealed a uniquacy of Ryanair’s 
spatial (geographical) network strategy. Within the group of expanding airlines 
Ryanair’s expanded its network out of the EEA region, however least of the rest 
of expanding low cost and hybrid(ized) airlines.

4.2. Predominantly increased transnational scope of networks

In bulk, due to geographical expansion over countries and airports, expan-
ding European hybrid(ized) and low cost carriers increased transnational nature of 
their networks (and consequently operation) between 2009 and 2014 which was 
confirmed by increased values of GSI1 for all expanded nine airlines. While in 
2009 Ryanair’s network was the most transnationalized within eleven compared 
European low cost and hybrid(ized) airlines achieving GSI1 score 4.90, in 2014, 
due to a more intensive geographical expansion, Vueling, Wizz Air, Norwegian, 
easyJet recorded a higher levels of transnationalisation of their networks expres-
sed by GSI1 in comparison with Ryanair. Moreover, Ryanair with still a relatively 
high GSI1 score 5.22 in 2014 recorded the value of GSI2 0.40 – the third lowest 
value of GSI2 within the group of eleven airlines. This shows a unique position of 
Ryanair in its network geographical (spatial) expansion which is intensive trans-
nationally but less intensive out of the EEA region confronting it with the rest of 
expanding airlines. The results of Ryanair with regard to its geographical spa-
tial network characteristics together with the results for the rest of airlines raises 
a question about (possible) crowding out (at least some) of Ryanair’s European 
low cost and hybrid(ized) competitors out of the EEA region.

4.3. Potential of network connectivity differently exploited

Within the airlines which recorded spatial expansion of their networks 
between 2009 and 2014, the only Ryanair’s increased exploitation of its network 
connectivity potential confirmed by an increased value of Ryanair’s Gamma 
index in 2014. By other words, due to improved spatial connectivity of Ryanair’s 
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network, source for economies of spatial connectivity was inbuilt in the Ryanair’s 
network strategy. Moreover, the Ryanair’s value of Beta index was the highest 
one in 2014 counting 8.13 far away of the rest of eleven airlines starting with 
the second highest value 5.02 of EasyJet. Even adding Air Berlin + Niki, Air 
Baltic and Meridiany Fly, Ryanair came to stay as a leader in Beta index value 
in 2014. The majority of expanding airlines (with exception of Aer Lingus) also 
recorded increased levels of Beta index on their networks but in spite of adding 
routes at expanding networks they recorded decreased exploitation of network 
connectivity potential expressed by Gama index. Aer Lingus as an expanding 
airline decreased both Gama and Beta indices in the analysed period. Blue Air 
following a strategy of network contraction decreased Beta index while increased 
Gama index. Jet2 following a strategy of network condensation recorded incre-
ased values of both connectivity indices. The only Ryanair’s among the rest of 
expanding airlines was able to increase exploitation of its network connectivity 
potential by adding sufficient number of routes within its expanding network 
between 2009 and 2014. 

4.4. Largely more deconcentrated networks

Within analysed expanding airlines only Aer Lingus increased concentra-
tion of its network (based on the most important three airports in network). The 
rest of expanding airlines as well as Jet2 with a strategy of network condensation 
decreased concentration of its network. Ryanair and Wizz Air recorded the lowest 
levels of network concentration in both years (0.29 in 2009 and 0.20 in 2014 for 
Ryanair; 0.35 in 2009 and 0.28 in 2014 for Wizz Air). In both years, Ryanair’s 
results of spatial network concentration are the lowest ones what is fully with 
an assumption about lower levels of network concentration due to point to point 
operation typical for pure low cost carriers. In this context, the values of concen-
tration indices for Ryanair and Wizz Air confirm demarkation of both airlines as 
the purest low cost as it was stated by typology of airline business models desig-
ned by Klophaus et al.2� However, the values of concentration indices obtained 

2� R. Klophaus et al., 2012. Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal 
of Air Transport Management 23, 54–58.
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for the rest of airlines did not confirm unambiguously allocation of the airlines 
according to the designed types of business models as made by Klophaus et al.27

conclusions

Networks strategies and spatial evolution of networks in time play a crucial 
role in the business of airlines which is in principle of a spatial nature as business 
of airlines is performed on networks of routes. Stemming from the paper results, 
we split eleven European hybrid(ized) and low cost carriers according to the 
common spatial attributes in the evolution of their networks between 2009 and 
2014 in this manner:

– Ryanair – an expanding network internationally and out of the EEA re-
gion but not so intensively, improved spatial exploitation of the connecti-
vity potential, network more deconcentrated, the lowest concentration of 
network among the airlines analysed.

– Wizz Air, easyJet, Transavia, Vueling, Norwegian, Germanwings – ex-
panding network internationally and out of the EEA region, added more 
routes within the networks however spatial exploitation of the connecti-
vity potential decreased, network more deconcentrated.

– Aer Lingus – an expanding network internationally and out of the EEA, 
spatial exploitation of the connectivity potential decreased, average num-
ber of routes per airport decreased, network more concentrated.

– Flybe – an expanding network internationally, decreased number of air-
ports out of the EEA, decreased spatial exploitation of the connectivity 
potential, average number of routes per airport decreased, network more 
deconcentrated.

– Jet2 – an condensing network internationally, decreased number of co-
untries served out of the EEA, spatial exploitation of the connectivity 
potential increased, average number of routes per airport increased, ne-
twork more deconcentrated.

27 It fully supports a challenge raised by Nair et al. [15]: In order to provide a more coherent 
and consistent understanding of airline management and strategy, we need a comparative appro-
ach ... Literature survey reveals lack of quantitative tools and methods to analyze business models. 
Comparative analysis of airline networks according to business models has been so far made by 
Scholz [16]: for three business models of cargo carriers. Also our results show that nor traditional 
approach distinguishing low cost and full service network models nor newer ones introduced by 
Klophaus et al. [12] do not describe the industry sufficiently.
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– Blue Air – a contracting network internationally, no network points out 
of the EEA, spatial exploitation of network increased, average number of 
routes decreased, network more concentrated.

Analyses of airlines networks evolution we performed using eleven Euro-
pean important low cost and hybrid(ized) airlines brought as a main research out-
put a uniquacy of Ryanair’s network strategy and unique spatial evolution of its 
network against the counterparts. The results pointed out the Ryanair’s exeptio-
nality as the Ryanair’s network expanded transnationally although not so intensi-
vely out of the EEA region in comparison with the rest of expanding low cost and 
hybrid(ized) European airlines. Within the group of expanding airlines, the only 
Ryanair has increased spatial exploitation of its growing network connectivity 
potential between 2009 and 2014. According to the number of airports, Ryanair 
was ranked as a leader within the analysed group in both year (139 in 2009, 
181 in 2014), i.e. the highest potential for economies of scale and density on its 
network. The Ryanair results of Beta index (meaning average routes per airport) 
were the highest in both years, even far off the rest of airlines confirming that 
Ryanair increased sufficiently number of routes on expanding network (and the 
largest within the group of analysed airlines) to achieve better spatial exploitation 
of the network connectivity potential in time. Jet2 was revealed by our analysis 
as the airline following a strategy of condensation with increased spatial exploi-
tation of its network connectivity potential. This confirms that there are different 
spatial network strategies enabling to improve exploitation of network potential 
spatially. Similarly, also contracting Blue Air improved spatial exploitation of its 
network connectivity potential. In this connection one cannot exclude that airli-
nes may follow such strategy of network evolution which is not so intensively 
exploited spatially but better exploited in time (adding frequencies, seats etc.). 
Undoubtly, spatial and temporal exploitation of growing network connectivity 
potential generate prerequisities for economies of scale and economies of density 
for airline business.

Ryanair also achieved the lowest levels of network concentration indices 
among the analysed airlines what underlines an assumption about deconcen-
trated network typical for pure (ultra) low cost carriers and almost all airlines 
with expanding networks (with exception of Aer Lingus) deconcentrated their 
networks. Gillen in 2006 anticipated: The evolution of networks in today’s envi-
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ronment will be based on the choice of business model that airlines make.28 Our 
network analysis did not confirm any distinct demarkation line within the group 
of airlines analysed with regard to the results of spatial network ratios we used. 
Even enlarging the 2014 group of analysed airlines by Air Berlin + Niki, Air Bal-
tic and Meridiana Fly which were identified as full service carriers by Klophaus 
et al.:29 (in the sense of converted ones – a note of the authors) did not clear up 
the topic. Therefore, we see research aimed at the evolution of airlines networks 
according to the business models as a perspective issue, mainly taking into acco-
unt many innovations in passenger airline business models observed on the pre-
sent. Papers of Mason and Morrison,30 Daft and Alberts,31 Lohman and Koo32 
focused on different attributes of business models, network attributes included 
but the studies still kept the traditional approach distinguishing between low cost 
carriers and full service network ones.

The approach we used may be useful in several further analytical contexts. 
As expansion of networks may be achieved through organic growth of airlines 
and/or through mergers and acquisitions, impact of mergers and acquisition on 
networks evolution in time could be investigated following the approach we 
used. Such analysis (together with other quantitative signalls like break-even load 
factor) could contribute to better comprehension of airlines network behaviour 
before bancruptcy. Further usefullnes of our approach is foreseen by us when 
analysing impacts of international aviation markets liberalisation through libe-
ral air service agreements. Due to liberalisation, a new geographical space for 
network expansion of airlines will be creating and airlines with different network 
strategies (and different business models) can exploit a new space of liberali-
sed markets differently. According to our anticipation, just synergies between 
economies generated by spatial connectivity of airline network and economies 

28 D. Gillen, 2006. Airline Business Models and Networks: Regulation, Competition and 
Evolution in Aviation Markets. Review of Network Economics 5/4, 366–385.

29 R. Klophaus et al., 2012. Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal 
of Air Transport Management 23, 54–58.

30 J.K. Mason, W.G. Morrison, 2008. Towards a means of consistently comparing airline 
business models with an application to the ‘low cost’ airline sector. Research in Transportation 
Economics 24, 75–84.

31 J. Daft, S. Alberts, 2012. A conceptual framework for measuring airline business model 
convergence. Working Paper. Department of Business Policy and Logistics, University of Cologne, 
No. 110.

32 G. Lohmann, KOO, T.T.R., 2013. The airline business model spectrum. Journal of Air 
Transport Management 31, 7–9.
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generated by temporal connectivity of airline network will play a crucial role in 
competition of airlines, airlines competing for a new business space.
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StRategIa Połączeń NISKoKoSztoWych  
I hyBRydoWych LINII LotNIczych:  

czy RyaNaIR JeSt WyJątKoWy?

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie strategii połączeń jedenastu europejskich nisko-
kosztowych i hybrydowych linii lotniczych (między 2009 i 2014 rokiem), która koncen-
truje się na atrybutach przestrzennych (geograficznych). Dwuwymiarowy opis ewolucji 
połączeń sieci lotniczych zidentyfikował trzy z czterech możliwych przestrzennych stra-
tegii połączeń, za którymi podążały linie lotnicze: ekspansję, kurczenie się i kondensację 
– uwydatniając ekspansję jako strategię dominującą. Ryanair, jako rozwijająca się linia 
lotnicza, wzmocnił ponadnarodowy charakter swojej sieci (co zostało potwierdzone przez 
geograficzne rozprzestrzenienie) – jednak na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego rozszerzył swoją działalność najmniej spośród rozrastających się linii lotniczych. 
Wśród porównywanych linii tylko Ryanair zwiększył wykorzystanie potencjału łączności 
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sieciowej. Miał też najniższy poziom koncentracji sieci, co potwierdza założenie o zde-
centralizowaniu sieci typowym dla tanich przewoźników. Badawcze ustalenia potwier-
dzają konstatację, że oszczędności osiągane na drodze połączenia przestrzennego linii 
lotnicznych grają decydującą rolę w konkurowaniu linii lotniczych, jako że ich działal-
ność handlowa jest w zasadzie zdeterminowana przestrzennie. 

Słowa kluczowe: linie lotnicze, sieć, strategia, łączność, koncentracja, zasięg geogra-
ficzny, korzyści skali

Tłumaczenie Adam Lulek
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J. Bogusław Wedler*

ogRaNIczeNIa PodWóJNego zaPISu Na KoNtach 
KSIęgoWych W RachuNKoWoścI

Streszczenie

Celem badawczym artykułu jest wskazanie nowego rozwiązania zapisu księgo-
wego odpowiadającego na sytuację problemową wynikającą z ograniczonych możliwości 
dotychczasowego stosowania konta księgowego, funkcjonującego w ramach podwój-
nego zapisu w rachunkowości. Jako metody badawcze zastosowano studia literatury 
(zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu), dedukcję i indukcję oraz metodę Ideals. 
W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano nowy rodzaj konta księgowego, 
umożliwiającego realizację celów rachunkowości. Przedstawione rozwiązanie problemu 
jest ewolucyjnym sposobem rozwoju zapisów księgowych, które w pełni będą opisywać 
zdarzenia gospodarcze na kontach księgowych.

Słowa kluczowe: konto księgowe, rachunkowość, wielostronny zapis, podwójny zapis 
w rachunkowości

Wstęp 

Rozwój rachunkowości jest procesem ciągłym, który związany jest z dzia-
łalnością człowieka. Jedne z pierwszych udokumentowanych informacji o sto- 
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sowaniu rachunkowości związane są z działalnością rolników znad Nilu, którzy 
– rozliczając się z rządcami – rejestrowali dane pismem obrazkowym na ścianach 
domów1. W Rzymie ery chrześcijańskiej stosowane były elementy podwójnej 
rachunkowości i pojęcie amortyzacji2.

Wzmianki o praktycznym zastosowaniu podwójnego zapisu w rachunko-
wości odnaleziono w rejestrze miejskim z 1340 roku w Genui we Włoszech3. 
Jednak elementy tego systemu odnaleziono również w księgach firmy kupieckiej 
z Florencji Giovanni Farolfi i Spółka z lat 1299–1300 oraz firmy Rinieri Fini 
i Bracia, prowadzącej handel w Szampanii we Francji�.

Franciszkański zakonnik Luca Pacioli wydał w 1494 roku w Wenecji trak-
tat Geometrica, Proportioni et Proportionalita, zawierający rozdział Particula-
ris de Computis et Scripturis, poświęcony opisowi ówczesnej rachunkowości 
podwójnego zapisu. Podwójny zapis wymuszał kontrolę poprawności zapisów. 
Weryfikacja realizowana była poprzez wyliczenie salda techniką „odejmowania 
przeciwstawnych pozycji” i – jak określił to Pacioli – „sprawdzenia, czy debet 
przewyższył kredyt”5 

Technika opisu zdarzeń gospodarczych oparta o podwójny zapis na 
kontach księgowych rozwijana i udoskonalana była przez ponad pięćset lat. 
Pomimo postępu, przez wielu była uznawana również za zastój w rozwoju 
rachunkowości�. 

Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach mamy do czynienia z rozwojem 
rachunkowości w zakresie technik zapisu, przechowywania i przetwarzania 
danych. Nastąpił rozwój jakościowy i ilościowych metod przetwarzania i gro-
madzenia danych księgowych, a przede wszystkim ich analizowania. Zapisy na 

1 B. Nystromer, Four Thousand Years in the Office, National Office, Management Asso-
ciation, Stockholm 1940. Przedruk w zbiorze: The World of Business, red. E.C. Bursk, D.T. Clark, 
R.W. Hidy, t. I, Simon & Schuster, New York 1962, s. 62.

2 E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Accounting Theory, 5th edition, Richard D. Irwin Inc., 
Chicago 1992, s. 57.

3 R. de Roover, The Development of Accounting Prior to Luca Pacioli According to the 
Account-Books of Medieval Marchants, „Studies in the History of Accounting” [Richard D. Irwin, 
Homewood] 1956, Vol. III, s. 115.

� G.A. Lee, The Coming of Age of Double Entry: The Giovanni Farolfi Ledger of 1299–
1300, “The Accounting Historians Journal” 1977, 4, nr 2, s. 79–96. 

5 L. Pacioli, An Original translation of the Tratise on Duble-Entry Book-keeping (by Pietro 
Crivelli for the Institute of Book-keepers), Harper & Row, New York 1924, s. 84.

� E. Peragallo, Origin and Evolution of Duble-entry Book-keeping, American Institute Pub-
lisching Co., New York 1938, s. 54; R. de Roover, New Perspectives on the History of Accounting, 
„The Accounting Review” 1955, nr 7, s. 418.
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papierze zostały powszechnie zastąpione informatycznymi technikami rejestra-
cji i przetwarzania danych. Elektroniczne i informatyczne narzędzia pozwalają 
zaspokoić podstawowe potrzeby organizacji działających globalnie na wielu ryn-
kach jednocześnie. 

Jednak cele i podstawowe metody rachunkowości nie uległy istotnym 
zmianom, gdyż oparte są o możliwości średniowiecznego modelu gromadzenia 
informacji na dwustronnych kontach księgowych i regule podwójnego zapisu. 
W literaturze można odnaleźć pesymistyczne postawy – głoszące, że system 
podwójnego zapisu jest doskonały. Równocześnie nie należy oczekiwać, aby 
w najbliższych latach uległ on istotnym zmianom. Jedyne zmiany mogą dotyczyć 
dostępności przetworzonych zapisów rachunkowych w „każdej chwili”. Stano-
wić to będzie prawdziwą rewolucję w rachunkowości7. 

Tak pesymistycznego stanowiska nie zajmuje Y. Ijiri, który wskazuje na 
nowe możliwości rachunkowości i wytycza nowe drogi jej rozwoju. Podstawą 
proponowanych dróg rozwoju jest dostrzeżenie wpływu czasu na wynik i zapre-
zentowanie koncepcji trzeciego wymiaru uwzględniającego siły ekonomiczne8. 
Pomimo upływu blisko trzydziestu lat nie nastąpiło włączenie tej propozycji 
do powszechnej praktyki. Wynika to z trudności w identyfikowaniu sił ekono-
micznych wpływających na impet charakteryzujący przyrost majątku własnego 
do przyrostu czasu, a przede wszystkim z naturalnych ograniczeń podwójnego 
zapisu w uwzględnieniu czasu przyszłego.

Obecnie mamy ugruntowane definiowanie rachunkowości i reguły podwój-
nego zapisu na kontach księgowych, które znajdują się we wszystkich pod-
ręcznikach rachunkowości. W 1982 roku Y. Ijiri9 cytował pracę W. Sombarta10 

z 1928 roku, by stwierdzić, że system podwójnego zapisu na kontach księgo-
wych w rachunkowości posiada podobne podstawy jak twierdzenia Galileusza 
i Newtona. 

W literaturze znaleźć można wiele definicji rachunkowości, które w różny 
sposób ujmują istotę lub sposób prezentacji idei funkcjonowania systemu 
rachunkowego. Jednak w zasadzie wszystkie te definicję łączy twierdzenie, że 

7  E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Accounting Theory…,  s. 70–71.
8 Y. Ijiri, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, „The Accounting Review”, October 

1986, s. 748.
9 Y. Ijiri, Triple-entry Bookkeeping and Income Momentum, „Studies in Accounting Re-

search” [wyd. American Accounting Association, Sarasota, Florida] 1982, nr 18, s. 1.
10 W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, Dunker und Humbolt, München, Leizig 1928, 

s. 119.
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jest to system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji o zdarzeniach 
gospodarczych. 

Natomiast definicje konta księgowego łączy twierdzenie, że jest to podsta-
wowe urządzenie księgowe do rejestracji informacji o zdarzeniu gospodarczym. 
Funkcjonowanie konta pozwala zapisać przede wszystkim informację o przeszło-
ści, związaną ze zdarzeniem gospodarczym.

Ten stan rzeczy rodzi następujący problem: na koncie księgowym nie 
jesteśmy w stanie zarejestrować wszystkich informacji, których domagają się 
poszczególne definicje rachunkowości. Kolejnym zaś problemem są ograniczone 
możliwości ewidencjonowania informacji o zdarzeniach gospodarczych na dwu-
stronnym koncie księgowym opartym na systemie podwójnego zapisu.

1. Współczesne możliwości ewidencjonowania informacji na kontach 
księgowych

Rachunkowość opisuje historię i aktualny stan organizacji (rachunkowość 
finansowa), ale również dostarcza niezbędnych danych do podejmowania decyzji 
bieżących i strategicznych (rachunkowość zarządcza) – stwierdzają Z. Messner 
i J. Pfaff11. Autorzy ci jednocześnie stwierdzają, że rachunkowość jest jedynym 
systemem informacyjnym dostarczającym niezbędnych danych do przeprowa-
dzenia analiz finansowych i oceny sytuacji majątkowo-finansowych. W twierdze-
niu tym nie określono jednak ram czasowych, dlatego należy przyjąć, że dotyczy 
to zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Podając w tej samej pracy definicję 
konta księgowego, Z. Messner i J. Pfaff12 twierdzą, że konto księgowe to rachu-
nek zmian prowadzony oddzielnie dla każdego składnika aktywów i pasywów, 
ujmujący stan początkowy, jego zwiększenia, zmniejszenia oraz stan końcowy. 
Równocześnie konta księgowe służą ujmowaniu wszystkich operacji gospodar-
czych związanych z działalnością organizacji.

W twierdzeniu tym brak jest również zakreślenia ram czasowych i należa-
łoby przyjąć, analogicznie do określenia rachunkowości, że autorzy dopuszczają 
ewidencjonowanie informacji o operacjach gospodarczych w zakresie przeszło-
ści i przyszłości.

11 Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce, Warszawa 2013, s. 12.

12 Ibidem, s. 67.
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Za poglądem tym przemawia ich stanowisko dotyczące funkcjonowa-
nia konta13. Bez względu na postać graficzną konta, funkcjonowanie polega 
na zapisywaniu na nim: stanu początkowego składnika objętego rachunkiem, 
dodawaniu i odejmowaniu zmian wywołanych operacjami gospodarczymi oraz 
obliczaniu w dowolnym momencie stanu końcowego (zapasu) tego składnika. 
Zgodnie z podaną definicją funkcjonowania konta, powinniśmy mieć możliwość 
poznania jego stanu nie tylko w dowolnym momencie przeszłości, ale również 
przyszłości.

Należy podkreślić, że takie poglądy reprezentują również inni autorzy 
w swoich publikacjach z zakresu teorii rachunkowości i podręcznikach1�. 

W rzeczywistości nie mamy możliwości ewidencjonowania na koncie 
księgowym pełnej informacji o zdarzeniu gospodarczym. Według Z. Messnera 
i J. Pfaffa15 zdarzenia gospodarcze wyrażone wartościowo i wywołujące zmiany 
w stanie majątkowym (aktywa i pasywa) określa się mianem operacji gospodar-
czych. Zgodnie z rozumowaniem tych autorów, zawarcie umowy o pracę z pra-
cownikiem na czas nieokreślony powinno być zatem zdarzeniem gospodarczym, 
gdyż praca jest wyrażona wartościowo, jako kwota należnego wynagrodzenia. 
Ponadto umowa z pracownikiem wywołuje w przyszłości zmiany w stanie 
majątkowym organizacji. Uwarunkowania prawne zawierania umów o pracę 
ograniczają swobodę ich rozwiązywania, równocześnie obciążając organizację 
kosztami wynagrodzenia w przyszłości. Skutkuje to przyszłymi zmianami w sta-
nie majątkowym w wyniku konieczności poniesienia kosztów. W rachunkowości 
finansowej informacja o przyszłym obciążeniu kosztowym majątku może nie być 
konieczna do ewidencjonowania, jednak w rachunkowości zarządczej informacja 
o przyszłych kosztach może mieć istotne znaczenie dla podejmowania decyzji. 

W konsekwencji ewidencjonujemy, na przykład, informację o kosztach 
przyszłych wynagrodzeń pracowniczych wynikających ze zdarzenia gospodar-
czego (zawarcie umowy o pracę) w ewidencji, która nie jest oparta o dwustronne 
konta księgowe i regułę podwójnego zapisu. Działaniem tym pozbawiamy się 
podstawowej wartości kontrolnej: poprawności zapisu danej. Podwójny zapis 

13 Ibidem, s. 69.
1� D. Dobija, M. Kucharczyk, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Pro-

fesjonalne, Warszawa 2009, s. 24; E. Nowak, Rachunkowość: kurs podstawowy, Polskie Wydawni-
ctwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 15, 71.

15 Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości…, s. 49.
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wymusza kontrolę poprawności rejestracji danych poprzez „sprawdzenie, czy 
debet przewyższył kredyt”1�. 

Prognozując planowany wynik finansowy metodami prognostycznymi, gro-
madzimy rozproszoną informację z księgi głównej, ksiąg pomocniczych, reje-
strów i ewidencji. Uzyskany wynik będzie obciążony ułomnościami i brakiem 
kontroli oraz poprawności części zapisów, które nie zostały zewidencjonowane 
na dwustronnych kontach księgowych. 

Sytuacja taka powoduje niespójność rachunkowości finansowej i rachunko-
wości zarządczej, które powinny tworzyć jeden system rachunkowy. W ramach 
systemu rachunkowego mamy obecnie zgromadzone dane na kontach księgo-
wych podlegające kontroli wynikającej z podwójnego zapisu – oraz dane, które 
takiej kontroli nie podlegają. Ostatecznie otrzymany wynik może być wątpliwy, 
gdyż jest skutkiem użycia danych nieewidencjonowanych na kontach księgo-
wych funkcjonujących w zgodzie z regułą podwójnego zapisu. 

Obecna sytuacja wynika bezpośrednio z ograniczonej funkcjonalności 
współczesnego dwustronnego konta księgowego. Stosowane od średniowiecza 
konto księgowe uniemożliwia ewidencjonowanie informacji o przyszłości, którą 
uzyskujemy z opisu zdarzenia gospodarczego i warunków, w jakich doszło do 
niego. Wymogi prawa podatkowego oraz zasada memoriałowa wymusiły ewiden-
cjonowanie części przyszłych kosztów. Obecnie stosowanym rozwiązaniem jest 
ewidencjonowanie rozliczenia kosztów w oparciu o konta zespołu 6, określane 
jako rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych lub biernych. Działania te 
dotyczą tylko niewielkiej części informacji o przyszłości, jaką ewidencjonujemy 
na kontach księgowych z zastosowaniem reguły podwójnego zapisu. 

Rysunek 1 obrazuje obecne możliwości ewidencjonowania informacji 
o zdarzeniu gospodarczym w systemie rachunkowym. 

Współcześnie istnieje możliwość częściowej utraty danych opisujących 
zdarzenia gospodarcze, gdyż większość informacji o przyszłości nie jesteśmy 
w stanie zapisać na kontach księgowych z zastosowaniem reguły podwójnego 
zapisu. W odniesieniu do rachunkowości finansowej mamy szczegółowo ure-
gulowane aktami prawnymi i standardami wymogi co do informacji objętej 
obowiązkiem rejestracji. Natomiast w zakresie rachunkowości zarządczej takie 
wymogi są minimalne i zakres danych podlegających ewidencji w różnych zbio-
rach jest wyznaczany przez politykę rachunkową organizacji. W części jednostek 
ewidencja ta prowadzona jest w sposób minimalistyczny, a w części w sposób 

1� L. Pacioli, An Original translation of the Treatise…, s. 84.
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niezwykle rozbudowany. Każda organizacja poszukuje swojego optymalnego 
systemu informacyjnego.

Rys. 1. Uproszczone zobrazowanie obecnej rejestracji informacji o zdarzeniu gospodar-
czym

Źródło: opracowanie własne 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi ograniczona funkcjo-
nalność konta księgowego opartego na regule podwójnego zapisu w zakresie 
ewidencjonowania informacji o planowanej przyszłości, która powinna być skut-
kiem zaistniałego w przeszłości zdarzenia gospodarczego.

2. Konto księgowe wielostronnego zapisu

Rachunkowość jest dziedziną nauki i działalności człowieka. W naturalny 
sposób podlega rozwojowi, aby stać się narzędziem jak najbardziej użytecznym 
człowiekowi. Autor sprzeciwia się pesymistycznym postawom – mówiącym, że 
niemożliwy jest jej istotny rozwój, gdyż podwójny zapis na dwustronnych kon-
tach księgowych cechuje doskonałość. Rzeczywiście, W. Sombart miał rację, że 
system podwójnego zapisu na kontach posiada podobne podstawy jak twierdze-
nia Galileusza i Newtona.
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Od XX wieku do opisu funkcjonowania świata nie wystarczają już twier-
dzenia Galileusza i Newtona. Albert Einstein pokazał, że świat można i należy 
opisywać innymi twierdzeniami, a istotnym jest zrozumienie upływu czasu.

System rachunkowości musi nadal się rozwijać, aby zaspokajać potrzeby 
człowieka. Globalizacja rynków, rozmiary działalności gospodarczych organiza-
cji ponadnarodowych, jak również potrzeby małych podmiotów stawiają przed 
rachunkowością, jako nauką, nowe wyzwania. Obecnie wymagamy, aby system 
rachunkowości był spójny, wiarygodny i dostarczał informację w sposób natych-
miastowy i wyczerpujący zapotrzebowanie odbiorców.

Wymagania takie może spełnić tylko system rachunkowy, który oparty jest 
o zwięzłą, precyzyjną, a przede wszystkim pełną ewidencję informacji o zdarze-
niu gospodarczym. Informacja ta musi odzwierciedlać w wyczerpujący sposób 
dane o przeszłości i planowanych skutkach, jakie zaistniałe zdarzenie wywoła 
w przyszłości. Zakres musi również obejmować aktywa i pasywa, koszty i przy-
chody – oraz przepływy pieniężne. Ponadto rachunkowość finansowa i zarządcza 
powinna opierać się o jeden spójny system ewidencji danych, umożliwiający 
wiarygodną i pełną kontrolę zapisów.

Idealnym rozwiązaniem może być konto księgowe, które spełnia warunki 
dotychczasowego konta dwustronnego funkcjonującego w oparciu o regułę 
podwójnego zapisu w rachunkowości, a jednocześnie daje możliwości ewiden-
cjonowania informacji o planowanych w przyszłości zmianach na kontach.

W ramach dotychczasowej teorii i zasad rachunkowości możliwości takie 
istnieją w zakresie rozszerzenia zapisów w analogiczny sposób jak ewidencjono-
wanie rozliczeń międzyokresowych w zakresie kosztów. Do realizacji tego celu 
można wykorzystać zespół 9, gdyż zespół 6 jest obecnie nienaturalną agregacją 
informacji o produktach i kosztach międzyokresowych przeznaczonych do roz-
liczenia w czasie. Podążanie tą drogą w celu rozwiązania problemu prowadzić 
może do nadmiernego skomplikowania zapisów księgowych i wiele wskazuje, że 
cel pełnej rejestracji planowanej przyszłości nie zostałby osiągnięty. 

Autor proponuje rozszerzenie możliwości zapisu danych na dotychczasowym 
koncie księgowym poprzez dodanie części umożliwiającej rejestrację informacji 
o planowanej przyszłości. Rozwiązanie to musi zapewnić dotychczasową funk-
cjonalność konta, zgodność działania z obowiązującą teorią, zasadami i standar-
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dami, a jednocześnie umożliwić rejestrację informacji o planowanej przyszłości, 
określonej warunkami związanymi z zaistniałym zdarzeniem gospodarczym.

Rozwiązaniem dotychczasowego problemu może być konto księgowe wie-
lostronnego zapisu17, które zobrazowane zostało na rysunku 2.

Objaśnienia:
data – określenie czasu przyszłego, w którym ma być dokonana operacja w kwocie określonej w FDt 

lub FDc (FWn lub FMa)
fdt – future debet (fWn) – planowany zapis obciążenia konta lub zapisania w ciężar konta

fct – future credit (fMa) – planowany zapis uznania konta lub zapisania na dobro konta.

Rys. 2. Graficzne przedstawienie konta wielostronnego zapisu
Źródło: opracowanie własne. 

Konto wielostronnego zapisu pozwala ewidencjonować informacje o zda-
rzeniach gospodarczych w zakresie danych opisujących przeszłość i przyszłość. 
Równocześnie konto wielostronnego zapisu zachowuje dotychczasową funkcjo-
nalność, dając nowe możliwości w rejestracji wszystkich informacji o zdarzeniu 
i planowanych skutkach mogący wystąpić w wyniku zaistnienia tego zdarzenia.

Możliwości rejestracji danych o zdarzeniu przedstawiono w sposób gra-
ficzny na rysunku 3. 

17 J.B. Wedler, Wielokrotny zapis w rachunkowości. Wprowadzenie, Max Adler, Londyn 
2015, s. 28.



148 J. Bogusław Wedler 

Objaśnienia:
data – określenie czasu przyszłego, w którym ma być dokonana operacja w kwocie określonej w FDt 

lub FDc (FWn lub FMa)
fdt – future debet (fWn) – planowany zapis obciążenia konta lub zapisania w ciężar konta

fct – future credit (fMa) – planowany zapis uznania konta lub zapisania na dobro konta.

Rys. 3. Graficzne przedstawienie możliwości rejestracji informacji na koncie wielostron-
nego zapisu

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

Obecna rejestracja informacji o zdarzeniu gospodarczym nie podlegała 
istotnym zmianom przez ostatnie kilkaset lat i oparta jest o dwustronne konto 
księgowe. Stosowanie takiego konta uniemożliwia rejestrowanie pełnej infor-
macji o przyszłości, która jest planowanym skutkiem zaistniałego zdarzenia 
gospodarczego w zakresie aktywów, pasywów, kosztów oraz przychodów, 
a tym samym planowanych przepływów pieniężnych. Możliwe jest poszerze-
nie funkcjonalności dwustronnego konta księgowego poprzez włączenie części 
umożliwiającej rejestrację planowanych skutków, czyli przyszłych planowanych 
operacji gospodarczych. 

Wstępne testy i księgowania wykazały możliwość zastosowania konta księ-
gowego wielostronnego zapisu, jednak wymaga to jeszcze większej ilości testów 
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i sprawdzenia funkcjonalności konta we wszystkich możliwych przypadkach 
oraz rodzajach zdarzeń gospodarczych.

Zastosowanie konta wielostronnego zapisu umożliwi stworzenie jednego 
spójnego systemu rachunkowego, opartego o jedno urządzenie księgowe – konto 
wielostronnego zapisu w rachunkowości.

Pozwoli to na prognozowanie przyszłości opierając się na danych pocho-
dzących tylko z kont księgowych funkcjonujących zgodnie z regułą podwójnego 
zapisu. Możemy również oczekiwać scalenia informacji rachunkowej w księdze 
głównej, przez co ulegnie likwidacji wiele rozproszonych zbiorów.

Tak zorganizowana rachunkowość pozwoli na zwiększenie wydajności 
informacyjnej systemu rachunkowego, a przede wszystkim zwiększenie wiary-
godności rejestrowanej i uzyskiwanej informacji.

Nowy sposób ewidencjonowania danych będzie wymagał określenia nowych 
standardów i kryteriów istotności danych opisujących planowaną przyszłość.

Ewidencjonowana na kontach księgowych umowa o pracę, zawierająca 
informację o konieczności ponoszenia w przyszłości kosztów wynagrodzeń do 
czasu rozwiązania umowy, będzie wywoływać planowane skutki w obszarze 
zobowiązań wobec pracownika, konieczności zaplanowania środków finanso-
wych czy też możliwości wystąpienia straty, gdy nie będziemy mieli planowa-
nych w przyszłości przychodów. Tym samym uzyskamy możliwość projekcji 
przyszłych sprawozdań uwzględniających planowane skutki wcześniejszych 
zdarzeń gospodarczych.

Konto wielostronnego zapisu może otworzyć nowe możliwości w roz-
woju rachunkowości, a przede wszystkim scalenia rachunkowości finansowej 
i zarządczej. 
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LIMItatIoNS of douBLe-eNtRy BooKKeePINg  
oN accouNtS IN accouNtINg

Summary

The purpose of research study is to indicate a new solution of accounting entry 
corresponding to the problematic situation, resulting from the limited possibilities of use 
of the existing account, functioning within the framework of double-entry accounting 
and the fundamental objectives of accounting. Methods applied in this research study 
are study of literature (foreign and Polish literature), deduction and induction and the 
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method of Ideals. As a result, the study proposes a new type of account, enabling the obje-
ctives of accounting. The solution to the problem is an evolutionary way of development 
of accounting records, which will fully describe economic events on accounts.

Keywords: account accounting, accounting, Multilateral entry, Double entry accounting
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