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KATARZYNA SOKOWICZ

KULTUROWE UWARUNKOWANIA
A ZAOZENIA POLITYKI SPÓJNOŚCI

Celem niniejszego opracowania jest próba określenia wpywu czynników
kulturowych na zaozenia polityki spójności. Wydaje sie, iz wieksza skuteczność polityki spójności mozliwa jest do osiagnie
  cia m.in. poprzez analize
uwarunkowań kulturowych. W postepujacym

procesie integracji gospodarczej
w Europie uwarunkowania kulturowe i historyczne moga stwarzać wiele zagrozeń dla regionów sabiej rozwinietych i peryferyjnych. Wśród powstajacych

niekorzystnych zjawisk wymienia sie przede wszystkim aspekty kulturowe: brak bodźców do zainicjowania procesów trwaego rozwoju, maa
aktywność spoeczna i przedsiebiorczość oraz utrwalajacy
 sie niski poziom
zycia mieszkańców.
Analiza taka moze stwarzać mozliwości transferu wiedzy i rozwiazywania

problemów zwiazanych

z zarzadzaniem

róznorodnościa kulturowa.
 Warto
zauwazyć, iz moze to wpynać
 na optymalizacje alokacji funduszy strukturalnych.

I. HISTORIA KSZTATOWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI

Polityka spójności zostaa ustanowiona Traktatem o Wspólnocie Europejskiej i ma suzyć wzmacnianiu spójności gospodarczej i spoecznej w Unii
Europejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju róz nych
regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych,
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w tym stref wiejskich. Unia Europejska daz
 y w swojej polityce regionalnej
do podwyzszenia poziomu spójności gospodarczej, spoecznej i terytorialnej
(przestrzennej). Spójność gospodarcza jest mierzona za pomoca produktu
krajowego brutto na mieszkańca przy uwzglednieniu parytetu siy nabywczej.
Wzrost spójności gospodarczej polega na zmniejszeniu zróznicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiedzy obszarami bogatymi a biednymi. Spójność spoeczna jest mierzona za pomoca wskaźnika stopy bezrobocia, ale
coraz cześciej jako miernik uwzglednia sie stope partycypacji (miernik określajacy,

jaka cześć ludności w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie).
Wzrost spójności spoecznej polega na zmniejszaniu zróznicowań w wykorzystaniu kapitau ludzkiego pomiedzy poszczególnymi obszarami. Spójność terytorialna (przestrzenna) jest mierzona czasem przejazdu do danego obszaru
komunikacja lotnicza,
 drogowa i kolejowa.
 Uzywa sie takze wskaźnika ilości
konsumentów osiaganych

w danych czasie. Wzrost spójności terytorialnej
(przestrzennej) polega na eliminowaniu barier dostepności do regionów peryferyjnych poprzez ich lepsze powiazanie

z obszarami centralnymi Wspólnoty1.
Ze wzgledów historycznych rozwój polityki strukturalnej w Europie by
procesem dugotrwaym i nierównomiernym. W źródach prawa pierwotnego
tworzacych

podstawy funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej nie ma jednej
definicji polityki spójności.
Polityka regionalna ma stosunkowo duga historie. Proces tworzenia zrebów polityki spójności siega lat trzydziestych XX wieku. W niektórych regionach Szkocji i Walii bezrobocie przybierao dramatyczne rozmiary i wówczas podstawowym celem polityki regionalnej Wielkiej Brytanii stao sie
tworzenie nowych gaezi przemysu w ośrodkach przemysowych, które istniay i na tej podstawie osiaganie

równowagi ekonomicznej. Ksztatowa sie
on w państwach czonkowskich EWG juz od 1957 roku, a w późniejszych
latach zacza
 zyskiwać na znaczeniu. Rozwój polityki strukturalnej mozna
podzielić na kilka etapów, które sa bezpośrednio zwiazane

z okresami programowania pomocy strukturalnej.

1
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności,
dokument programowy opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
maj 2007.
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II. POCZATKI

EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ
(LATA 1957-1975)

Przed podpisaniem Traktatów w Rzymie, ustanawiajacych

dwie Wspólnoty
Europejskie  EWG i Euratom, toczyy sie dyskusje na temat waczenia

do
zapisów traktatowych spraw zwiazanych

z potrzeba prowadzenia wspólnotowej polityki regionalnej, która miaa powodować niwelowanie dysproporcji
miedzy regionami i harmonijny rozwój caego obszaru EWG. Niestety, mimo
licznych prób, a takze zaleceń poszerzenia wspólnotowej polityki rozwoju
regionalnego kwestie wspólnotowej koordynacji polityki regionalnej nie zostay uwzglednione. Na podstawie Traktatu ustanawiajacego

Europejska Wspólnote Gospodarcza (art. 198) utworzono nowa instytucje finansowa  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Jego dziaalność miaa przyczynić sie do
podnoszenia konkurencyjności poszkodowanych regionów za pośrednictwem
inwestycji przyczyniajacych

sie do modernizacji i powstawania nowych przedsiebiorstw.
W latach sześćdziesiatych

nastapiy

pewne niewielkie zmiany w traktowaniu polityki regionalnej. Parlament i Komisja Europejska zaczey sporza
dzać regularne raporty, które wskazyway na potrzebe koordynacji i harmonizacji dziaań w zakresie rozwoju regionalnego.
Zgodnie z decyzja Rady z 15 kwietnia 1964 roku polityka regionalna zostaa po raz pierwszy waczona

do Średniookresowego Programu Polityki Gospodarczej, który dotyczy dziaań Wspólnot na lata 1966-1970. Niestety,
pomimo wspópracy na poziomie polityki regionalnej nadal brakowao prawnych zobowiazań

wiaz
 acych

poszczególne kraje. W 1967 roku utworzono Dyrekcje Generalna ds. Polityki Regionalnej. Jej zadaniem byo przygotowanie
koncepcji odnośnie do ksztatu przyszej polityki regionalnej.
Polityka regionalna zaczea nabierać znaczenia takze z dwóch innych waznych powodów. Pierwszym by projekt ustanowienia do roku 1980 Unii Gospodarczej i Walutowej (zawiera sie on w opublikowanym w roku 1970 Raporcie Wemera). Drugim powodem byo rozszerzenie Wspólnot o nastepne
kraje, które miay duze problemy regionalne.
Ogromne znaczenie dla rozwoju polityki regionalnej mia rok 1972 i ustalenia, które podjeto na Szczycie Paryskim. Podjeto wówczas decyzje o powoaniu nowego funduszu regionalnego do 31 grudnia 1973 roku. Mia on za
zadanie wspierać najubozsze regiony EWG, a takze rozwiazywać

problemy,
które pojawiy sie w 1973 r. wraz z rozszerzeniem Wspólnot o trzy kraje:
Irlandie, Wielka Brytanie i Danie. Irlandia, przystepujac
 do struktur EWG,
bya wyraźnie opóźniona w rozwoju gospodarczym. EWG, liczac
 sie z tym,
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ze wieksze środki powinny zasilić przede wszystkim regiony zacofane, podjea decyzje o objeciu pomoca caa Irlandie. Z przyczyn obiektywnych, m.in.
światowego kryzysu naftowego i recesji gospodarczej, który dotkna
 caa
Europe, powoanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostao
opóźnione i nastapio

ostatecznie w marcu 1975 roku. Kilka miesiecy później,
w lipcu 1975 r., zosta powoany Komitet Polityki Regionalnej.

II. ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ
(LATA 1976-1985)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego mia suzyć przede wszystkim
zmniejszeniu dysproporcji regionalnych w celu osiagnie
  cia w przyszości Unii
Gospodarczej i Walutowej, ale takze mia rekompensować Wielkiej Brytanii
wysokie koszta uczestnictwa w budzecie Wspólnot. Na poczatku

funkcjonowania EFRR zajmowa sie wyacznie

wspieraniem narodowych polityk regionalnych, które opracowywane byy przez kazde państwo czonkowskie samodzielnie. Z powodu pojawienia sie nowych problemów i dysproporcji wynikajacych

ze światowego kryzysu gospodarczego Komisja w czerwcu 1977 roku
postanowia przeprowadzić przeglad
 polityki regionalnej. Wynikao to z faktu
wzrastajacego

bezrobocia (w tym przede wszystkim wśród modych osób),
konieczności restrukturyzacji m.in. przemysu odziezowego i tekstylnego,
w którym utracono tylko w latach 1975-1976 okoo 600 tysiecy miejsc pracy.
To wszystko powodowao, ze Wspólnota musiaa rozwijać swoja polityke regionalna i strukturalna.
 W przedstawionym przez Komisje komunikacie zaproponowano, aby środki EFRR rozwijay i inicjoway dziaania wspólnotowe,
a nie tylko wzmacniay interwencje w polityki regionalne poszczególnych
państw czonkowskich. W 1977 roku decyzja EWG postanowiono, ze 50%
środków Europejskiego Funduszu Spoecznego przeznaczonych bedzie na tzw.
obszary preferowane do wspierania. Trzeba tez zwrócić uwage, ze przy sporzadzaniu

dokumentów planistycznych (Jednolitych Programów Programuja
cych, Narodowych Planów Rozwoju) brali udzia partnerzy spoeczni. Same
zaś konsultacje odbyway sie miedzy: Komisja Europejska,
 wadzami rzado
wymi i wadzami samorzadowymi.
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III. WIELKA REFORMA POLITYKI REGIONALNEJ
(LATA 1986-1992)

Duze znaczenie dla wzmocnienia polityki regionalnej mia podpisany
w 1986 r. Jednolity Akt Europejski. By on impulsem wyznaczajacym

dla
rozwoju regionalnego nowe cele, a takze zadania i zasady, w myśl których
miay funkcjonować fundusze strukturalne. Reforma z 1988 roku spowodowaa zmiany, które naday nowoczesny charakter regionalnej polityce strukturalnej, gównie dotyczyy one:
 zgodności celów i dziaań z innymi politykami Wspólnoty
 koordynacji dziaań wszystkich funduszy i instrumentów polityki regionalnej
 elastyczności zastosowania funduszy dla poszczególnych projektów
 nowoczesnego modelowania interwencji i poszukiwania innowacji.
Reforma ta bya najwazniejsza zmiana,
 jakiej dokonano w funduszach
strukturalnych. Wprowadzia ona wiele nowych zasad i liczne korekty, które
przyczyniy sie do lepszego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych.

IV. ZAOZENIA POLITYKI SPÓJNOŚCI

Polityka spójności jest elementem wspópracy w ramach I filaru, czyli
wspópracy gospodarczej. Jak juz powyzej wspominano, ma ona na celu niesienie pomocy przy wyrównywaniu dysproporcji miedzy regionami i jest
realizowana w ramach Strategii Lizbońskiej i tzw. odnowionej Strategii Lizbońskiej (w przyszości realizowano ja w ramach Strategii „Europa 2020”)
poprzez uczestnictwo w rozwoju i dostosowywaniu strukturalnym regionów
o niskim rozwoju oraz przeksztacaniu upadajacych

regionów przemysowych.
W tytule XVII Traktatu ustanawiajacego

Wspólnote Europejska wskazuje
sie, iz „Celem wspierania swojego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju
Wspólnota rozwija i kontynuuje dziaania prowadzace
 do wzmacniania jej
2
spójności ekonomicznej oraz spoecznej” (stad
 tez bardzo czesto polityka
regionalna nazywana jest polityka spójności, w szczególności w zwiazku

z koniecznościa zwiekszenia wydatków na niwelowanie róznic pomiedzy re-

2
Dokumenty europejskie, oprac. A. Przyborowska-Klimczak i E. Skrzydo-Tefelska, t. III,
Lublin: Wydawnictwo Morpol 1999, s. 235.
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gionami w latach 2007-2013, czyli do zapewnienia spójności wewnatrz
 Wspólnoty). Warto podkreślić, iz „Wspólnota daz
 y do zredukowania róznic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszenia zacofania najmniej
uprzywilejowanych regionów lub wysp, w tym terenów wiejskich”3.
Polityka regionalna stanowi jedna z podstaw funkcjonowania Wspólnot.
Państwa czonkowskie zobowiazane

sa do prowadzenia polityki gospodarczej
w taki sposób, aby osiagn
 ać
 cele przedstawione w artykule 158. Troska
o harmonijny rozwój i zmniejszenie róznic istniejacych

miedzy regionami zostaa sformuowana juz w preambule Traktatu Rzymskiego. Warto równiez
podkreślić, iz takie dziaania przyczyniaja sie do wzmocnienia konkurencyjności caej Wspólnoty. Cel taki zosta określony równiez w Strategii Lizbońskiej, przyjetej na szczycie w Lizbonie w marcu 2000 roku. Zakadaa ona
osiagnie
  cie do 2010 roku przez Unie Europejska pozycji najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Unia Europejska powinna stać sie najbardziej
konkurencyjna i dynamiczna,
 oparta na wiedzy gospodarka świata, zdolna do
trwaego wzrostu gospodarczego i oferujac
 a wiecej lepszych miejsc pracy
oraz zapewniajac
 a wieksza spójność spoeczna4. W marcu 2005 roku dokonano ewaluacji Strategii Lizbońskiej; stanowi to tzw. odnowiona Strategie
Lizbońska,
 w której stwierdza sie, iz Unia Europejska musi zredefiniować
podstawy swej konkurencyjności, zwiekszyć potencja wzrostu i wydajność
oraz wzmocnić spójność spoeczna,
 kadac
 szczególny nacisk na wiedze,
innowacje i lepsze wykorzystanie kapitau ludzkiego5. O konkurencyjności
gospodarki decyduja:

 sprawność podsystemów funkcjonalnych (sprawność systemu finansowego, poziom fiskalizmu, elastyczność rynku pracy, systemy wspópracy z zagranica,
 kurs walutowy)
 miedzynarodowa zdolność konkurencyjna (dynamika, mobilizacja zasobów, efektywność, innowacyjność, równowaga ekonomiczna)
 polityka makroekonomiczna (stopień wykorzystania posiadanych zasobów czynników produkcji, osiagnie
  te wyniki stosowanej polityki makroekonomicznej – stopa procentowa, stopa inflacji)

3

Tamze.
Strategia Lizbońska. Droga Do Sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Spoecznych Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl
5
Konkluzje Prezydencji – Bruksela, 22 i 23 marca 2005. Konkluzje z posiedzeń Rady
Europejskiej, www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl
4
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 sprawność mechanizmu (wolność gospodarcza, konkurencja, mechanizm
koordynacji, mechanizm alokacji, wielkość rezerw prostych i zozonych oraz
metody ich uruchamiania)
 system wasności (otwartość rezimu, przedsiebiorczość, stopień prywatyzacji, struktura gospodarcza, typy wasności)6.
Wydaje sie jednak, ze do wymienionych czynników nalezy dodać równiez
czynniki kulturowe. Analiza wskaźników finansowych (mierzalnych parametrów sytuacji finansowej) oraz czynników niemierzalnych obejmuje „pene”
uwarunkowania realizacji polityki spójności. Najwieksze znaczenie przypisuje
sie, oczywiście, wskaźnikom mierzalnym, obrazujacym

sytuacje ekonomicznofinansowa.
 Nie nalezy zapominać jednak o czynnikach niemierzalnych, mimo
iz przypisywanie im duzego znaczenia uwazane jest jako narazanie sie na
duzy stopień subiektywizmu. G. Koodko pisze: „Kulture trzeba pojmować
szeroko – od stopnia wiedzy oraz jakości kapitau ludzkiego i spoecznego
poprzez system wyznawanych wartości, w tym religie, do kultury sensu stricto […] Kultura ma coraz wieksze znaczenie i bez zagebiania sie w jej meandry niekiedy na nic zdaje sie manipulowanie stopami procentowymi, podatkami, kursami walutowymi, taryfami celnymi i innymi instrumentami polityki
gospodarczej, o których nieustannie tak gośno w mediach, choć jakze czesto
nie jest to w ogóle warte caej tej wrzawy”7. Znaczenie, jakie przywiazujemy

do kultury, nie moze przesaniać faktu, iz nie jest ona lekarstwem na wszystkie problemy zwiazane

z procesami rozwoju i wzrostu gospodarczego. Jednakze waśnie kultura stanowi unikalny zasób umozliwiajacy

rozumienie
prawidowości i praw rzadz
 acych

wspóczesna ekonomia.
 Niewatpliwie

ogromna trudność moze stanowić wyznaczenie wskaźników oceny kultury
i na tej podstawie zbudowanie funkcji dyskryminacyjnej, jednak problematyka
ta nie jest celem niniejszego opracowania.
Dziaania w obrebie programu lizbońskiego zostay podzielone na trzy
obszary:
 obszar 1. wiedza i innowacja na rzecz wzrostu gospodarczego (docelowe
nakady na badania na poziomie 3% PKB w skali UE)
 obszar 2. Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy
(poprawa warunków podatkowych i celnych dla przedsiebiorców, daz
 enie do

6

J. B o s s a k, Miedzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujecie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski a rola państwa przed akcesja do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Biaystok: Uniwersytet w Biaymstoku, Wydzia Ekonomiczny ZMSG 2000, s. 38.
7
Świat na wyciagnie
  cie myśli, Warszawa: Prószyński Media Sp. z o.o. 2010, s. 22-23.
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stworzenia jednolitego obszaru patniczego oraz usuwanie barier ograniczajacych

mobilność pracowników)
 obszar 3. tworzenie wiekszej liczby lepszych miejsc pracy (osiagnie
  cie
penego zatrudnienia, podniesienie jakości i wydajności pracy, wzmocnienie
spójności spoecznej i terytorialnej)8.
Komisja wskazuje, ze bez polityki spójności dysproporcje w rozwoju regionów byyby znacznie wieksze, a odczuwalne spoeczne skutki kryzysu
dugotrwae9. Polityka spójności powinna nadal odgrywać kluczowa role
w tworzeniu warunków do inteligentnego i zrównowazonego sprzyjajacego

waczeniu

spoecznemu i jednocześnie promować harmonijny rozwój Unii
i jej regionów.
Zarysowuje sie ponadto dysonans wynikajacy
 z podnoszenia konkurencyjności regionu, wyrównywania potencjaów i integracji. Moze on zostać zredukowany m.in. poprzez kulturowe otwarcie decydujace
 o zróznicowanym rozwoju i wzroście poszczególnych regionów. Moze to bowiem prowadzić do
poszukiwania nowego paradygmatu i nowoczesnej teorii rozwoju spoeczno-gospodarczego. Rozwój potencjau to przede wszystkim tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczości. Warto podkreślić, ze w znacznym stopniu polityka spójności
przyczynia sie do rozszerzenia strefy wzrostu gospodarczego i dobrobytu na
caa Unie Europejska.
 W przegladzie

budzetu Unii Europejskiej wskazano, ze
konieczny jest postep w obszarach, które uznano za kluczowe:
 koncentracja środków na zaozeniach i celach strategii „Europa 2020”
 wdrozenie reform przez państwa czonkowskie tak, aby skutecznie realizować polityke spójności
 zwiekszenie efektywności przy realizacji polityki spójności i poozenie
nacisku na wyniki10.
Ścisy zwiazek

polityki spójności i strategii „Europa 2020” moze zagwarantować pomoc biedniejszym regionom UE, uatwienia w zakresie koordynacji polityk UE i dalszy rozwój polityki spójności. Mozna ja potraktować
jako istotny element wspierajacy
 wzrost gospodarczy wobec wyzwań spoecz-

8
Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierajaca
 wzrost gospodarczy i zatrudnienie:
Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013, Bruksela 5 lipca 2005, COM (2005) 0299,
s. 14 nn., www.cip.gov.pl
9
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowazonego rozwoju sprzyjajacego

waczeniu

spoecznemu, COM (2010) 2020 z 3 marca 2010., www.cip.gov.pl
10
Przeglad
 budzetu UE – COM (2010) 700 z 19 października 2010, www.cip.gov.pl
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nych, przed którymi stoi Europa. Zarys nowej strategii programowania polityki w celu realizacji strategii „Europa 2020” obejmuje m.in.:
 wspólne ramy strategiczne (WRS), które przekadayby zaozenia i cele
strategii „Europa 2020” na priorytety w zakresie inwestycji
 umowe o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji, która definiowaaby priorytety inwestycyjne. Umowa obejmowaaby ponadto polityke spójności tak, aby dziaania na rzecz spójności gospodarczej miay charakter
jednolity
 programy operacyjne, które stanowiyby gówne narzedzie zarzadza
11
nia .
Komisja wskazuje takze na konieczność wiekszej koncentracji zasobów
krajowych i unijnych na niewielkiej liczbie priorytetów, stanowiacych

odpowiedź na konkretne wyzwania. Podstawowym elementem wspomagajacym

realizacje strategii „Europa 2020” moze być reforma instytucjonalna, a takze
zacheta do podejmowania reform przez państwa czonkowskie. Komisja uznaje równiez za istotne sprawniejsze systemy monitorowania i oceny poprzez
przyjecie mierzalnych zaozeń i wskaźników dotyczacych

wyników. Traktat
Lizboński przywiazuje

szczególna wage do spójności terytorialnej, ze szczególnym uwzglednieniem roli miast. Skuteczna realizacja strategii „Europa
2020” wymaga uproszczonego i sprawniejszego systemu zarzadzania

finansowego, zmniejszania obciaz
 eń administracyjnych, dyscypliny i kontroli finansowej12.
Warto takze przypomnieć, ze polityka spójności jest cześcia polityki określonego państwa czonkowskiego, która przyczynia sie do wzrostu konkurencyjności regionów, a poprzez powiazania

regionów z gospodarka narodowa
do podniesienia konkurencyjności państwa jako caości. Co wiecej, mozna
stwierdzić, ze system spoeczno-gospodarczy zalezy od wewnetrznych potencjaów tkwiacych

w poszczególnych regionach, stad
 tez realizacja polityki
spójności nabiera szczególnego znaczenia. Ponadto w efekcie procesów integracji i globalizacji wzrasta rola regionów nie tylko w polityce wewnetrznej
państwa, ale takze w stosunkach miedzynarodowych. Analizujac
 czynnik
regionalny, nalezy zaakceptować fakt istnienia regionów o róznym statusie,
wyodrebnionych wedug zmieniajacych

sie kryteriów, stosowanie do potrzeb,
warunków i historii danego kraju13. Przy realizacji polityki spójności region
11

COM(2010) 700 z 19 października 2010.
Tamze.
13
K. T o m a s z e w s k i, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków: Wyd.
Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007, s. 52-53.
12
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uznawany jest jako waściwy poziom decyzyjny, którego dziaania moga
dynamizować proces integracji i moze on stanowić odpowiedź na zaozenia
i cele wielu polityk sektorowych Wspólnoty, jak równiez odnowionej Strategii
Lizbońskiej i w przyszości strategii „Europa 2020”.

V. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Mówiac
 o kulturze, najcześciej odnosimy sie do pewnej wiedzy, ideologii,
a takze wartości praw, rytuaów, które sa specyficzne dla określonego spoeczeństwa. Próba określenia zakresu znaczeniowego tego pojecia jest niezwykle trudna. Chantal Millon-Delsol swoje watpliwości

w tym zakresie
formuuje nastepujaco:

„Nikt nie potrafi zdefiniować pewnej kultury: to fenomen zbyt bogaty, splatany

skutkiem nadmiaru znaczeń, utkany z paradoksów
14
o tajemniczych powiazaniach”

.
G. Hofstede stwierdza, ze kultura jest „kolektywnym zaprogramowaniem
umysu, które odróznia czonków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej”
i jednocześnie wyróznia trzy poziomy zaprogramowania umysu:
 poziom uniwersalny: natura ludzka – identyczna dla wszystkich ludzi
i pozwalajaca
 określić podstawowe funkcje psychiczne i fizyczne
 poziom kolektywny: kultura – jest wspólna dla grup spoecznych, sprzyjajaca
 identyfikacji z grupa,
 zapewnia jej wewnetrzna spójność i odrebność
wzgledem otoczenia
 poziom indywidualny: osobowość – zbiór cech charakterystycznych dla
jednostki, cześciowo wrodzonych, cześciowo nabytych15.
„Kultura to jezyk suzacy

interpretowaniu przeszości, przewidywaniu
przyszości i planowaniu dziaania”16. W 1952 A. L. Kroeber i C. Kluckholm, analizujac
 160 definicji kultury, stwierdzili, iz kultura wciaz
 jest rzeczywistościa do wyjaśnienia i w zwiazku

z tym nie moze jeszcze wyjaśniać
innych rzeczywistości17. Niestety, wieloznaczność pojecia kultura wynika
w duzej mierze ze sposobów jej definiowania. Pomimo ogromnych trudności,

14

L’Irreverence. Essai sur l'esprit europeen, Paris: Editio Mame 1993, s. 7.
Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysu, Warszawa: PWN 2000, s. 40.
16
D. L a v o i e, Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski
model przedsiebiorczości, w: Kultura przedsiebiorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna
Literatów „Rój” 1994, s. 44.
17
L. Z b i e g i e ń M a c i a g, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych
firm, Warszawa: PWN 2005, s. 13.
15
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jakie przysparza definiowanie pojecia kultura, nalezy podkreślić za Chantal
Millon-Delsol, ze „Kazdy moze kochać swa wasna kulture, jak kazdy kocha
swojego ojca badź
 swa ojczyzne…”18.
Abstrahujac
 od prób zdefiniowania kultury, mozna przyjać
 za B. Czarniawska,
 ze jest ona medium zycia (medium of life), stworzona przez nas otoczka
znaczeń (buble of meaning)19. Wiele rzeczy i zjawisk zawsze pokrytych jest
przezroczysta powoka owej otoczki, co moze determinować proces postrzegania świata i ksztatowania kultury. Na podstawie rozumienia świata tworza
sie pewne systemy wartości kulturowych. Sa one wzmacniane przez religie
i staja sie kryteriami, wedug których ksztatuja sie stosunki miedzyludzkie
i spoeczne podziay. Znajduje to swoje przeozenie w regulacjach prawnych
i ekonomicznych, a takze w sposobach ksztatowania polityki spójności. Kultura organizacyjna postrzegana jest w zozonym kontekście zjawisk i procesów – od prostych mechanizmów socjologicznych, po zozone zwiazki

natury
antropologicznej20. Jest zasadnicza i jednocześnie bardzo trudno poddajac
 a
sie analizie zmienna,
 wywierajac
 a wpyw na funkcjonowanie przedsiebiorstwa.
Kultura organizacyjna wydaje sie wzorem wartości, które moga spajać nowe
strategie dziaania, nowe sposoby myślenia i uzasadniać nowe oczekiwania
pod adresem zaozeń polityki spójności. Ponadto stanowi ona obok elementów
wcześniej wymienionych dopenienie obrazu regionu. Mozna równiez potraktować region jako swoista organizacje, a jego kulture odnieść do czynników
konstytuujacych

kulture organizacyjna.
 Nalezy zauwazyć, iz tak szerokie
ujecie jest wazne dla rozstrzygania w zakresie sprawnego dziaania systemów
polityki spójności. To waśnie kultura organizacyjna wyjaśnia cel polityki
spójności. Jest ona jakby „sia sprawcza i klejem”, który zlepia inne elementy
funkcjonowania Unii Europejskiej.
Autorka pragnie zauwazyć, iz cechy kultury przedstawione przez Ewe Nowicka stanowia argument przemawiajacy
 za koniecznościa uwzglednienia kulturowych źróde polityki spójności:
 kultura jest zjawiskiem spoecznym, istnieje w ramach zbiorowości
i dzieki temu moze być przekazywana z pokolenia na pokolenie
 kultura jest powtarzalna i rozpowszechniona

18

Dz. cyt., s. 10.
Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, red. M. Kostera, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, s. 10.
20
G. H o f s t e d e, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysu, Warszawa: PWE
2000, s. 38 nn.
19
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 kultura jest cecha typowo ludzka,
 czowiek tworzy kulture, a jednocześnie jest przez nia ksztatowany
 kultura jest nabywana na drodze świadomego i nieświadomego uczenia
sie, poprzez ksztacenie, ale tez poprzez bierne naśladownictwo lub uczestnictwo w zyciu zbiorowości21.
Polityka spójności z konieczności osadzona jest w pewnym kontekście
kulturowym i ksztatowana przez ten kontekst, a w swoim najbardziej podstawowym wymiarze sprowadza sie do interpretowania, a takze ksztatowania
kultury. Z jednej strony kultura pomaga definiować sfere gospodarcza,
 której
cześcia jest polityka spójności, z drugiej zaś kultura reguluje pewne zachowania ludzkie, narzuca zasady i normy postepowania, definiuje i określa schematy decyzyjne. Peni wiec w pewnym sensie funkcje regulacyjna.
 Wpywa
ponadto na ksztatowanie preferencji konsumentów. „Preferencje czy tez
wartości kulturowe to trwaa podstawa tozsamości narodowej oraz źródo
ekonomicznej potegi – i sabości22. Oczywiście, nie mozna upraszczać zjawisk, które sa znacznie bardziej zozone. Nalezy wiec poszukiwać pewnych
korelacji, regularności, praw, zasad. Powrót do metod jakościowych w ekonomii, zaostrzajaca
 sie konkurencja w dobie globalizacji i internacjonalizacji
zmusza do poszukiwania metod zwiekszenia skuteczności polityki spójności.
Autorzy Siedmiu kultur kapitalizmu stwierdzaja ze „wyznawane wartości
zaleza w najwiekszym stopniu od kultury. [...] W kazdej kulturze utajona
struktura przekonań jest niczym niewidzialna reka, która rzadzi

aktywnościa
gospodarcza”
 23. Nalezy to wykorzystać, aby z gospodarki europejskiej uczynić najbardziej konkurencyjna gospodarke świata.
Przeprowadzajac
 analizy w tym zakresie warto podkreślić, iz europejska
róznorodność kulturowa moze być sia napedowa zmian spoecznych, uatwiajac
 a ich przeprowadzenie w otoczeniu, ale takze bedac
 a pod ich wpywem.
Europejczycy traktuja róznorodność kulturowa jako naturalna cześć swojej
egzystencji, jako element konstrukcyjny świata. Umiejetność radzenia sobie
z róznorodnościa i integrowania sie z nia to niewatpliwie

ich silne strony.
Warunkiem odniesienia sukcesu na Wspólnym Rynku jest zdolność jego
uczestników do integrowania róznorodności kulturowej. Efektem takiego podejścia jest europejska forma „globalno-lokalnej” strategii i organizacji. Jest

21
E. N o w i c k a, Świat czowieka – świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1997, s. 59-63.
22
C. H a m p d e n T u r n e r, A. T r o m p e n a a r s, Siedem kultur kapitalizmu,
Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC 2000, s. 14.
23
Tamze.
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to jednocześnie najlepsza obecnie strategia zarzadzania

rynkami europejskimi.
Oczywiście, stanowi to jedno ze źróde osiagania

przewagi konkurencyjnej
w tych cześciach świata, gdzie integracja jest trudnym problemem. Jednak
trzeba wziać
 pod uwage fakt, iz tam waśnie róznorodność nie jest tak
wszechobecna jak w Europie. W miare rozwoju wspólnego europejskiego rynku istnieje konieczność aczenia

globalnej strategii dziaania przedsiebiorstw
europejskich z dziaaniami lokalnymi. Wydaje sie jednak, iz europejska tolerancja, szacunek dla innych kultur nie stworzy zagrozeń dla zrównowazonego, harmonijnego ksztatowania polityki spójności.
Z róznorodnościa wiaz
 e sie inne bardzo istotne zagadnienie  sposobu
reagowania na nia.
 Podejmowanie decyzji przy uwzglednianiu róznorodności
przychodzi znacznie trudniej, moze przysparzać wielu problemów. Ponadto
na świecie istnieje coraz wiecej produktów, które doskonale sprzedaja sie na
rynkach globalnych, a wiec wcale nie trzeba uwzgledniać róznorodności.
Klienci coraz bardziej przyzwyczajaja sie do wyrobów sprzedawanych w sieci
ogólnoświatowej, chociaz stanowia one jeszcze wyjatki.

W decydujacym

stopniu zalezy to od produktu. Podkreśla sie jednocześnie, ze powinno sie
przywiazywać

wieksza wage do integracji niz do zróznicowania, tak aby
róznicowanie nie stao sie „paralizem” dla przedsiebiorstw europejskich, aby
byy w stanie konkurować z innymi.

PODSUMOWANIE

Analizujac
 polityke spójności w kontekście uwarunkowań kulturowych,
warto podkreślić, iz niewatpliw

a zaleta róznorodności jest kreatywność, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich reprezentujacych

inne kultury, wada
zaś swoistego rodzaju protekcjonizm i poczatkowy

brak synchronizacji róznych systemów. Taki sposób rozumienia róznorodności tumaczy sie uwarunkowaniami historycznymi, szacunkiem i zrozumieniem dla innych kultur. Nie
nalezy ingerować w sposób bycia ludzi, ich kulture i filozofie. Instytucje
europejskie na co dzień poruszaja sie wśród róznych kultur, systemów prawnych, ekonomicznych, co powoduje umiejetność akceptacji róznic, ale takze
rodzi pewne ograniczenia, zwaszcza kulturowe.
Uwzgledniajac
 czynnik kulturowy przy projektowaniu polityki spójności,
mozna przyczynić sie do trwaości Unii Europejskiej, dajac
 odpowiednie
bezpieczeństwo jej czonkom; w sytuacjach kryzysowych moze on zapewnić
przetrwanie.
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Warto zauwazyć, ze gospodarka europejska moze osiagn
 ać
 przewage konkurencyjna dzieki swoim zasobom niematerialnym. Pierwszym podstawowym
zasobem niematerialnym, z którego Wspólnota powinna nauczyć sie korzystać, sa normy, wartości i zachowania spoeczne. Dysponowanie takim zasobem, jakim jest wspólnota norm i wartości jej uczestników, zdecydowanie
obniza koszty funkcjonowania, a wiec podwyzsza jej efektywność.
Ponadto kultura pozwala osiagn
 ać
 swoista unikalność, która pozytywnie
wyróznia sie w otoczeniu globalnym i jest podstawa budowy odpowiedniej
strategii. Pomijanie uwarunkowań kulturowych powoduje ogromna szkode dla
funkcjonowania polityki spójności. Warto jednak zwrócić uwage, iz stanowi
ono jedynie próbe jednoczesnego uwzgledniania perspektyw: kulturowej, socjologicznej, ekonomiczno-finansowej, strategicznej. Proponowane ujecie ma
charakter pragmatyczny i przez konieczność uwzgledniania wielu podejść jest
eklektyczne, jednak pozwala na próbe weryfikacji systemów zarzadzania

polityka spójności.
Warto zauwazyć, iz brak odniesienia do wartości kulturowych przy kreowaniu polityki spójności wynika równiez z faktu oderwania ekonomii od
wartości w ogóle i pozostawienie jej na poziomie elementów procesu produkcji i zarzadzania.

W ten sposób pomija sie spójność zjawisk, ich wewnetrzne uporzadkowanie

o znacznie wiekszej wartości niz poszczególne
elementy procesu. Koncentracja na wybranych elementach tego procesu nieuchronnie prowadzi do jego ubozenia i pozbawienia go racji bytu. Krag
 kulturowy jest kontekstem, który w zasadniczy sposób determinuje zachowania
organizacyjne, spoeczne, ekonomiczne.
Nalezy podkreślić, ze formuowanie celów polityki spójności, o których
wspominano wyzej, powoduje konieczność uwzgledniania szans i zagrozeń,
jakie stwarza integrujaca
 sie Europa. Wymaga takze umiejetności poruszania
sie w niezwykle zróznicowanym środowisku i tolerancji wobec wartości wnoszonych przez nowe kraje. Naturalna konsekwencja integracji europejskiej jest
wzrost konkurencji na skutek harmonizacji warunków dziaalności przedsiebiorstw w Europie, a ponadto wzrost miedzynarodowej aktywności firm
pozaeuropejskich. Zwiekszona konkurencja spowodowana przez ściślejsza integracje oraz ograniczona mozliwość ochrony lokalnych przemysów bedzie
prawdopodobnie premiować wiedze techniczna oraz przyczyni sie w jeszcze
wiekszym stopniu do zmniejszenia zapotrzebowania na sabo wykwalifikowanych pracowników. Reakcja na to powinien być wzrost poziomu wyksztacenia i wyszkolenia siy roboczej oraz reorientacja szkoleń w kierunku uzupenienia kwalifikacji niezbednych w rozwijajacych

sie branzach. Stad
 tez
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polityka edukacyjna oraz aktywna polityka wspierania zatrudnienia i rozwoju
spoecznego beda odgrywać wazna role.
Niektórzy twierdza,
 iz „najlepszym sposobem na reintegracje Wschodniej
Europy jest nauczanie jej mieszkańców zachodnich sposobów zarzadzania

tak
szybko, jak to bedzie mozliwe. Niewielu spodziewa sie, ze ludzie z Zachodniej Europy tez sie czegoś przy okazji naucza”
 24. Autorka uwaza jednak, ze
takie podejście jest sprzeczne z umiejetnościa integrowania róznorodności,
która okazuje sie przewaga konkurencyjna gospodarki europejskiej. Niewatpli
wie gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej wymagaja radykalnej
przebudowy, stosowania regu gospodarki rynkowej. Nalezy zwrócić uwage
na odrebność ekonomiczna,
 kulturowa,
 spoeczna,
 technologiczna Europy
Środkowo-Wschodniej i kazdego jej regionu z osobna. To waśnie ona moze
stanowić niezbywalna wartość polityki spójności w burzliwym otoczeniu XXI
wieku. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera jeden z celów
Jednolitego Rynku Wewnetrznego, a mianowicie swobodny przepyw osób.
Urzeczywistnienie go sprawia, ze migrujacy
 kapita ludzki, podstawowy zasób
wspóczesnego przedsiebiorstwa, przenosi i adaptuje wartości bez wzgledu na
ich pochodzenie. Jednocześnie czynnik ludzki poteguje ryzyko, niepewność,
nieprzewidywalność procesów integracyjnych.
M. Kostera zwraca z kolei uwage na fakt, iz przekazywanie modeli zarza
dzania wiaz
 e sie z transferem tozsamości, a wiec wartości, wierzeń, mitów25. Uzywa ona metafory organizacyjnej, twierdzac,
 ze transfer tozsamości wykazuje uderzajace
 podobieństwo do dziaalności misyjno-kolonizacyjnej.
„Nacisk kadzie sie na zakorzenienie sytemu norm, zwiazanego

z kosztami,
26
wolna konkurencja,
 oszczedzaniem” . Nie wydaje sie jednak, aby to przenoszenie wartości, norm do krajów Europy Środkowej i Wschodniej byo negatywnym procesem. Nalezy jednak zadbać o to, aby nie zostay zagubione
wartości narodowe krajów integrujacych

sie, które moga być bardzo cenne dla
realizacji zaozeń polityki spójności. Nalezy zwrócić uwage na fakt, aby
transfer wartości, wiedzy mia charakter dwukierunkowy. Zdaniem autorki
tozsamości narodowe i zakorzeniona u Europejczyków róznorodność pozwoli
na zachowanie odrebności i przyjmie model raczej koadaptacji lub cześciowej
akceptacji, czyli swoisty kompromis miedzy lokalnościa,
 narodowościa a ujednoliceniem zaozeń polityki spójności. Mozna przypuszczać, iz taki eklektyzm

24
25
26

B l o o m, C a l o r i, de W o o t, dz. cyt., s. 143.
Postmodernizm w zarzadzaniu,

Warszawa: PWE 1996, s. 245 nn.
Tamze, s. 246.
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prowadzić bedzie do harmonijnego, zrównowazonego wyboru mozliwie najbardziej pozadanych

wartości. Ponadto róznorodność moze przyczynić sie do
odejścia od rutyny i znajdowania nowych mozliwości dziaania, co obecnie
sprzyja utrzymaniu dotychczasowych i pozyskiwaniu nowych klientów.
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CULTURAL CONDITIONING VERSUS
THE ASSUMPTIONS OF COHESION POLICY
S u m m a r y
The enhancement of cohesion policy can be achieved through an analysis of
cultural conditioning. Given the ongoing economic integration taking place in Europe, the cultural and historical conditioning can pose various threats to less developed and more peripheral regions. Such an analysis can bring an opportunity to
transfer knowledge and solutions to problems associated with cultural diversity management. It is worth noting that this can affect the way the allocation of structural
funds is optimized.
Translated by Tomasz Pakowski
Sowa kluczowe: polityka spójności, kulturowe zaozenia, odrebność kulturowa,
integracja.
Key words: cohesion policy, cultural assumptions, cultural identity, integration
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WSPÓCZESNA EKONOMIA
W POSZUKIWANIU PARADYGMATU
ROZWOJU GOSPODARCZO-SPOECZNEGO

Wspócześnie zauwaza sie spore zainteresowanie problematyka rozwoju.
Widoczne staje sie to zarówno na paszczyźnie zycia indywidualnego, jak
i – a moze nawet przede wszystkim – zycia spoecznego. Jest to z pewnościa
wyrazem odpowiedzialnego myślenia o przyszości wasnej egzystencji oraz
obecnych i przyszych pokoleń. Problematyka rozwoju w sferze gospodarczej
bya obecna co najmniej od momentu narodzin klasycznej ekonomii na przeomie XVIII i XIX wieku, choć przez dugi okres rozumienie samego rozwoju
zawezano w tym przypadku do kategorii wzrostu. Dopiero osiagnie
  cia tzw.
ekonomii rozwoju sprawiy, ze w badaniach nad przemianami gospodarczospoecznymi zaczeto dostrzegać powazne znaczenie takze czynników jakościowych dla postepu.
Celem niniejszego artykuu jest prześledzenie procesu ewolucji, jaki przesza ekonomia rozwoju od swoich narodzin do chwili obecnej, poniewaz taka
nauka pynaca
 z historii pozwala madrzej

patrzeć w przyszość i budować
strategie rozwoju adekwatniejsze do rzeczywistych problemów i celów spoecznych. Daje to równiez tym samym mocne podstawy do określenia paradygmatu wspóczesnego rozwoju gospodarczo-spoecznego. Tak sformuowane
zadanie wymaga przyjecia określonego schematu dla przeprowadzenia stosownych analiz. W zwiazku

z tym najpierw (1) zostanie zdefiniowana ekonomia
rozwoju, nastepnie (2) opisane zostana poszczególne etapy jej ksztatowania
sie, co umozliwi zarazem syntetyczny przeglad
 najwazniejszych teorii, dalej
zaś (3) nastapi
 określenie istotnych elementów paradygmatu wspóczesnego
rozwoju gospodarczo-spoecznego.
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I. CZYM JEST EKONOMIA ROZWOJU?

Ekonomia rozwoju1 jako jedna ze specjalistycznych dyscyplin ekonomii
powstaa po II wojnie światowej i ewaluowaa w drugiej poowie XX wieku,
przechodzac
 etapy burzliwego i optymistycznego postepu, ale takze chwile
gebokiego kryzysu wasnej tozsamości. Jej zasadniczym celem jest budowanie teorii ukazujacych

mozliwości badź
 to wyjścia z zacofania gospodarczego
niektórych krajów, badź
 osiagnie
  cia przez inne państwa wyzszego poziomu
rozwoju2. Jak podaje Z. Kozak, „przedmiotem badań ekonomii rozwoju jest
analiza istoty i przyczyn masowego ubóstwa oraz czynników, kierunków i narzedzi pobudzania rozwoju krajów mniej rozwinietych. Ekonomia rozwoju zajea sie takze naukowa analiza,
 doskonaleniem i upowszechnianiem strategii
rozwoju opracowanych i stosowanych przez rzady
 i organizacje miedzynaro3
dowe w niektórych krajach rozwijajacych

sie” .
Poszczególne teorie w ramach ekonomii rozwoju w rózny sposób przedstawiaja rozwiazania

kwestii tego, jak najskuteczniej wykorzystać dane czynniki
produkcji oraz jakie mechanizmy gospodarcze i polityczne wdrazać, aby
osiagn
 ać
 zamierzone efekty rozwojowe. Ta róznorodność teorii wynika m.in.
z tego, ze ekonomiści rozwoju musza uwzgledniać specyfike krajów, których
gospodarke badaja,
 aby określić sposoby ich strukturalnego przeksztacenia,
pozwalajacego

na osiagnie
  cie planowego rozwoju4.
Nalezy podkreślić, iz dorobek myśli gospodarczej ekonomii rozwoju wyrós z krytycznej analizy osiagnie
  ć klasyków ekonomii w kwestii teorii wzrostu gospodarczego. Warto tu chociazby wspomnieć koncepcje źróde dobrobytu
Adama Smitha (1723-1790); model dwusektorowy i teorie kosztów komparatywnych Davida Ricardo (1772-1823); prawo ludnościowe Thomasa Malthusa
(1766-1834) czy teorie rozwoju gospodarczego Karola Marksa (1818-1883).
Nie sposób takze nie wymienić neoklasycznych teorii wzrostu, takich jak:
model wzrostu Harroda-Domara czy egzogeniczny model wzrostu Roberta Solowa. Pewne braki powyzszych ujeć problematyki rozwojowej uzupeniaja
nowe teorie wzrostu endogenicznego5.

1

Termin ekonomia rozwoju jest odpowiednikiem angielskiego development economics.
Por. J. T e l e p, Elementy ekonomii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Wyzszej Szkoy
Ca i Logistyki 2010, s. 8.
3
Ekonomia zacofania i rozwoju, Warszawa: SGH 2001, s. 8.
4
Por. T e l e p, dz. cyt., s. 12.
5
Por. A. B a k i e w i c z, U. Z u  a w s k a, Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju,
w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bakiewicz,

U. Zuawska, Warszawa 2010, s. 65-73.
2
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Poczatkowo

pojecia wzrostu oraz rozwoju gospodarczego utozsamiano ze
soba.
 Stopniowo jednak wzrost zaczeto odnosić raczej do ilościowych zmian
wystepujacych

w gospodarce, natomiast pod pojeciem rozwój rozumiano zarówno ilościowe, jak i jakościowe przemiany – w tym szczególnie pozytywne
zmiany zachodzace
 w strukturach spoeczno-gospodarczych. Wspócześnie,
dzieki zainteresowaniu ekonomia rozwoju, ocena poziomu postepu jest dokonywana poprzez uwzglednienie znacznie wiekszej ilości parametrów. Bierze
sie pod uwage m.in.: „zasoby ludnościowe, wyksztacenie, wielkość i strukture spozycia, dugość zycia, podatność gospodarki na zakócenia, w której
uwzglednia sie wskaźniki handlu zagranicznego, strukture gospodarki i ludność, bogactwo narodu obejmujace
 kapita naturalny, fizyczny, ludzki i spo6
eczny” .
W zwiazku

z tym mozna powiedzieć, ze teorie rozwoju budowane w ramach dyscypliny naukowej, jaka stanowi ekonomia rozwoju, obejmuja szerszy
zakres problematyki niz tradycyjna ekonomia skupiona na analizie mikro- lub
makroekonomicznej. Jak bowiem zauwaza J. Telep, „ekonomistom rozwojowym chodzi nie tylko o zapewnienie efektywnej lokalizacji i jej optymalizacji
w czasie, aby wywoać szerszy strumień produkcji i usug, ale o taki charakter i organizacje zycia gospodarczego i spoecznego, które zapewniyby szybkie zmiany materialne caego spoeczeństwa, tj. transfer owoców postepu
ekonomicznego do warstw spoecznych, które sa biedne”7. Wydaje sie jednak, iz nie mozna na tej podstawie wyciagać

wniosku, ze „ekonomie rozwoju
mozna byoby nazwać ekonomia i teoria ludzi biednych”8. Za takim stwierdzeniem stoi powazne uproszenie, jakoby „rozwój” odnosi sie wyacznie

do
gospodarek trzecioświatowych, gdyz w stosunku do krajów wysoko uprzemysowionych przyjmuje sie zaozenie, ze ich struktury gospodarcze sa na
tyle rozwiniete, iz pozwalaja na ciage

zwiekszanie rozmiarów produkcji
i konsumpcji. Skutki rewolucji naukowo-technicznej pokazuja jednak, ze równiez w tych krajach zachodzi nie tylko proces (mniej lub bardziej stabilnego)
wzrostu gospodarczego, ale ze ma tam miejsce takze rozwój w sensie jakościowej zmiany strukturalnej9.

6

T e l e p, dz. cyt., s. 8.
Tamze, s. 12-13.
8
Tamze, s. 13.
9
Por. Z. D o b r s k a, Pojecie rozwoju gospodarczego – analiza wstepna, w: Rozwój
w dobie globalizacji, s. 29.
7
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II. ETAPY KSZTATOWANIA SIE EKONOMII ROZWOJU

Ekonomiści szczegóowo rozwazaja,
 od jakich czynników zalezy rozwój
gospodarczo-spoeczny, wskazujac
 przy tym kierunki i narzedzia pobudzania
tegoz rozwoju. Na podstawie ich analiz i badań powstao wiele róznorakich
teorii. W samej ekonomii rozwoju, w ramach której formuowano tego typu
teorie, mozna wyodrebnić nastepujace
 etapy:
Etap pierwszy: kategoryczna i uproszczona ekonomia rozwoju
w latach 50. i 60. XX w.
W pierwszej fazie ekonomiści zaproponowali teorie rozwoju, które dziś
nosza nazwe „teorii pierwszej generacji”. Wszystkie one miay podoze praktyczne i optymistycznie zakaday, ze kraje opóźnione w rozwoju gospodarczym czy tez zniszczone w efekcie dziaań wojennych moga w stosunkowo
krótkim czasie dogonić kraje gospodarczo wysoko rozwiniete. Wszyscy twórcy poszczególnych teorii przyjmowali zaozenie o zasadniczej roli rynku
w rozwoju zycia gospodarczego. Niemniej jednak w stosunku do krajów
rozwijajacych

sie, gdzie mechanizm rynkowy jest jeszcze niedoskonay, proponowali, by państwo owe niedoskonaości rynku swoja interwencja uzupeniao lub niwelowao. W wiekszości proponowane rozwiazania

byy tozsame
ze strategiami przyśpieszenia tempa industrializacji. Istotne byo to, ze owe
propozycje nie byy konkurencyjne w stosunku do siebie, lecz wzajemnie sie
uzupeniay10.
Teorie te koncentroway sie na wzroście zagregowanych wielkości ekonomicznych, tj.: dochód narodowy, produkcja, oszczedności, inwestycje, konsumpcja. Opieray sie one na modelach gospodarki, w których eksponowano
rózne elementy. Na przykad model Horroda-Domara akcentowa oszczedności
i inwestycje (tj. kapita). Z kolei neoklasyczna funkcja produkcji CoobbaDouglasa eksponowaa problemy wzrostu zatrudnienia, wydajność pracy,
produktywność. Jeszcze inaczej ujmowa to model Lewisa (model gospodarki
o nadwyzce siy roboczej), który uwzglednia: pace, przecietna wydajność
pracy, bezrobocie i niepene zatrudnienie w dwóch sektorach gospodarki
(sektorze gospodarki naturalnej i sektorze nowoczesnym) oraz relacje ekonomiczne obu sektorów w procesie migracji, urbanizacji i wzrostu gospodarczego11.

10
11

Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 73-74.
Por. T e l e p, dz. cyt., s. 13-14.
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Najwazniejsze autorskie teorie, które tutaj warto chociazby wymienić12,
to: teoria big push, czyli teoria „wielkiego pchniecia”, której twórca jest
P. Rosenstein-Rodan; teoria zrównowazonego wzrostu (R. Nurkse); teoria
A. Hirschmanna, stanowiaca
 jego twórczy wkad do dwóch pierwszych ujeć;
teoria wzrostu z nieograniczonymi zasobami pracy (A. Lewis); teoria stadiów
wzrostu (W. W. Rostow). Ogólnie rzecz biorac,
 mozna powiedzieć, ze w tym
poczatkowym

okresie tworzenia ekonomii rozwoju, trwajacym

od przeomu
lat czterdziestych i piećdziesiatych

do poowy lat siedemdziesiatych

XX w.
dominoway powiazane

z keynesizmem strukturalne teorie rozwoju, a uzupeniay je nawiazuj
 ace
 do dorobku neoklasycznego modele wzrostu kumulatywnego, majace
 rodowód socjologiczny – opisowe teorie modernizacji, oraz
radykalne teorie rozwoju spoeczno-gospodarczego pochodzenia marksistowskiego13.
Dla teoretyków o pogladach

keynesowskich i marksistowskich w patrzeniu
na rozwój gospodarczy najwazniejszym celem byy wyzsze dochody, które
osiaga
 sie dzieki inwestycjom generujacym

tenze dochód. Natomiast neoklasycy twierdzili, ze jest mozliwy wzrost stopniowy i stay, harmonijny i samonapedzajacy
 sie – korzystny dla wszystkich grup spoecznych w dugim okresie. Duzy nacisk kadli oni na sektor rolniczy i finansowy, a podstawowe
czynniki wzrostu gospodarczego upatrywali w poprawie jakości siy roboczej
i w zmianie struktury gospodarki, co miao sie dokonać dzieki przesunieciu
środków ze sfery o nizszej produktywności do sfery o wyzszej produktywności. Odnośnie do teorii konwergencji, uwzgledniajacych

czynniki przyrodnicze
(geograficzne) i spoeczne (historycznie uksztatowana strukture spoeczeństwa
i gospodarki) wzrostu gospodarczego, twierdzono, ze konwergencja nie istnieje w skali światowej, lecz w skali lokalnej, w grupie krajów bardziej rozwinietych. Teza ta nie dotyczy jednak krajów zróznicowanych pod wzgledem
poziomu gospodarczego i warunków terytorialno-przyrodniczych14.
Oceniajac
 pierwsza faze rozkwitu ekonomii rozwoju, Z. Dobrska zauwaza,
ze teorie postepu gospodarczego tego okresu byy kategoryczne i uproszczone. Gówne tezy sprowadzić mozna do dwóch twierdzeń goszacych,

ze „wa-

12

Wzglednie szczegóowa analiza i ocena poszczególnych teorii zawarta jest na przykad
w cytowanym artykule Bakiewicz

i Zuawskiej (s. 74-80). Por. takze: A. K r a w i e c, Wzrost
gospodarczy, w: Sownik spoeczny, red. B. Szlachta, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004,
s. 1583-1587.
13
Por. J. B r é m o n d, J.-F. C o u e t, M.-M. S a l o r t, Kompendium wiedzy o ekonomii, tum. K. Malaga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 95-104.
14
Por. T e l e p, dz. cyt., s. 14-15; K o z a k, dz. cyt., s. 9-15, 39.
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runkiem wstepnym i prawie wystarczajacym

rozwoju jest akumulacja kapitau;
cześć akumulacji musi przyjść z zewnatrz:

jako pomoc, takze jako inwestycje
zagraniczne”15.
Etap drugi – zmiana akcentów w ekonomii rozwoju w latach siedemdziesiatych

XX w.
Odmienna grupe teorii stanowi myśl gospodarcza przedstawicieli kilku
kierunków (niezbyt spójnych). Sa to instytucjonaliści (m.in. C. Ayres, G. Myrdal, H. de Soto) oraz skupieni wokó jednego ośrodka16 i nierzadko reprezentowani przez te same osoby  strukturaliści i reprezentanci szkoy zalezności (np. R. Prebisch, J. Noyola, C. Furtado, O. Sunkel, P. Paz, D. Seers,
A. G. Frank, F. E. Cardoso, S. Amin). Wszystkich ich zalicza sie do tzw.
drugiej generacji teorii rozwoju. Instytucjonaliści zwrócili uwage m.in. na to,
ze waznymi czynnikami przeciwdziaajacymi

postepowi technologicznemu,
który pozwala na efektywny wzrost gospodarczy w krajach Trzeciego Świata,
sa ograniczenia spoeczne w pionowej ruchliwości ludzi i narzucone im wzorce zachowania (C. Ayres). Bariery rozwoju widzieli równiez w wewnetrznych,
ale takze i miedzynarodowych dysproporcjach w bogactwie i dochodach. Stad

– zdaniem G. Myrdala – konieczna jest zmiana w strukturze instytucji, która
moze przeprowadzić jedynie państwo. Paradoks polega jednak na tym, ze
tam, gdzie potrzebna jest taka interwencja, zazwyczaj państwo jest na tyle
sabe, ze nie jest w stanie przeprowadzić stosownych zmian sprzyjajacych

procesowi rozwoju. Na pewne konkretne formy instytucjonalnych niewydolności w krajach rozwijajacych

sie zwraca szczególna uwage H. de Soto.
W swoich pracach pisa m.in. o takich barierach rozwojowych, jak: saba
ochrona praw wasności czy nieudolność administracji. Z kolei strukturaliści
podkreślali zwaszcza aspekt dualności, a czasem nawet wieloukadowości
gospodarek17 krajów bedacych

na ściezce rozwoju, co oznacza w praktyce,
ze w takiej sytuacji nie ma mowy o trwaym i szybkim postepie gospodarczym. Jedno z kluczowych pojeć charakterystycznych dla szkoy zalezności,
bedacej

pewna modyfikacja strukturalizmu, byo pojecie „centrum” i pojecie

15

Zagadnienia gospodarcze krajów rozwijajacych

sie, [niepublikowane wykady, Podyplomowe Studia Wiedzy o KRS – Instytut Krajów Rozwijajacych

sie – WgiSR UW], Warszawa
1994  cyt. za: B a k i e w i cz, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 82.
16
Chodzi o Komisje Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych dla Ameryki acińskiej
z siedziba w Santiago de Chile.
17
Chodzi o wspóistnienie róznych systemów gospodarczych, które sa tylko w niewielkim
stopniu ze soba powiazane.
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„peryferii”, odnoszone sie do problematyki miedzynarodowej. Przede wszystkim rzecz dotyczy kwestii nieekwiwalentnego handlu miedzynarodowego oraz
problemu deformacji struktur gospodarczych, wynikajacych

z niepoprawnych
stosunków miedzy państwami18.
Ogólnie mozna powiedzieć, ze teorie, które powstay w latach siedemdziesiatych

XX w., miay suzyć rozwiazaniu

problemów Trzeciego Świata, takich
jak: nedza, bezrobocie, niesprawiedliwy podzia dochodów, zalezności od
zagranicy w aspekcie handlowym, finansowym i technologicznym, przesadny
interwencjonizm państwowy i centralizm w zarzadzaniu.

Jak pisze Telep,
„ekonomia rozwoju tego okresu stawiaa cele spoeczne na równi z celami
ekonomicznymi, uwzgledniajac
 dobro przecietnego czowieka, zwaszcza grup
spoecznych ekonomicznie upośledzonych z jednoczesnym utrzymaniem zasad
mikro- i makroefektywności gospodarczej. Strategiami tymi byy: strategia
potrzeb podstawowych, strategia walki z nedza,
 strategia tworzenia nowych
miejsc pracy, strategia redystrybucji dochodu narodowego, strategia oparcia
na wasnych siach, rozwój oddolny”19.
Z. Dobrska, podsumowujac
 dorobek ekonomii rozwoju tego okresu, zauwaza, iz w tym czasie podkreślono szczególnie cztery kwestie: po pierwsze, ze
wzrost nie zawsze jest tozsamy z rozwojem; po drugie, ze niezwykle wazna
sprawa staje rozwiazanie

problemu podziau dochodów; po trzecie, ze konieczne jest uwzglednianie spoecznych determinantów rozwoju; po czwarte, ze
nalezy demitologizować role państwa20.
Etap trzeci: kryzys ekonomia rozwoju w latach osiemdziesiatych

XX w.
W latach osiemdziesiatych

ten nowy – nachylony spoecznie  paradygmat
ekonomii rozwoju zosta wystawiony na ciezka próbe, gdyz pojawia sie
realna groźba zaamania miedzynarodowego systemu walutowego. Wizja
dalszego postepu krajów biednych na drodze prowadzacej
 do dobrobytu ekonomicznego stanea pod znakiem zapytania, poniewaz nastapi
 powazny kryzys zaduzeniowy, który wybuch w 1982 r., i obja
 swym zasiegiem prawie
wszystkie kraje Ameryki acińskiej oraz znaczna cześć krajów Afryki i środkowej Europy21.

Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, art. cyt., s. 80-81.
Dz. cyt., s. 16.
20
Zagadnienia gospodarcze krajów rozwijajacych

sie, art. cyt; Bakiewicz,

Zuawska,
dz. cyt., s. 82.
21
Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 81-82. Trzeba tu jednak zaznaczyć,
ze trudno mówić o bezwzglednej porazce ekonomii rozwoju lub rozwoju gospodarczego w ogó18
19

30

ADAM ZADROGA

Nastrój, jaki zacza
 panować w kregu ekonomistów zainteresowanych
kwestiami poprawy sytuacji ekonomicznej w krajach rozwijajacych,

dobrze
oddaja sowa A. O. Hirschmana, który na poczatku

lat osiemdziesiatych

napisa, ze „nie istnieje juz wiekszość nadziei odnośnie do mozliwości
rozwoju gospodarczego Trzeciego Świata, jakie zywili ekonomiści w latach
22
piećdziesiatych

i sześćdziesiatych”

.
Zdaniem wielu ówczesnych ekonomistów sytuacja zaistniaego kryzysu
i pesymistyczna perspektywa na przyszość dowodziy sabości strategii i polityk gospodarczych, które byy realizowane w tych krajach. Tym samym podano w watpliwość

dotychczasowy teoretyczny dorobek ekonomii rozwoju23.
Wydawao sie wrecz, ze w takiej sytuacji stracia ona racje bytu, tym bardziej, iz zwolennicy ekonomii rozwoju praktycznie nie byli w stanie zaproponować jakichś przekonujacych

dróg wyjścia z kryzysu24.
Radykalnej zmianie ulega za to dotychczasowa polityka państw rozwinietych (wierzycieli) wobec zaduzonych krajów rozwijajacych

sie. Polegaa ona
na narzuceniu obowiazku

prowadzenia polityki stabilizacji i liberalizacji gospodarczej. Oznaczao to praktycznie postawienie wartości równowagi ekonomicznej ponad dotychczasowy proces stymulowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Jak zauwaza Z. Kozak, „spadek produkcji, dochodu narodowego
i zatrudnienia, jaki polityka ta wywoaa w krajach rozwijajacych

sie i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, spowodoway uzmysowienie sobie przez
czoowych ekonomistów zachodnich potrzeby poaczenia

zasad stabilizacji
le, poniewaz w niektórych przypadkach odnotowano niewatpliwy

postep (np. Tajwan, Korea
Poudniowa, Hongkong i Singapur). Por. R. P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007, s. 19.
22
The Rise and Decline of Development Economics, w: Essays in Trespassing: Economics
to Politics and Beyond, red. A. O. Hirschman, Cambridge: Cambridge University Press 1981
 cyt. za: P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 20.
23
R. Prebisch (Economic Development, Planing and International Cooperation, NU/CEPAL, Santiago 1961); zwraca jednak uwage na fakt, iz nierzadko praktyka gospodarcza odstepowaa od propozycji teoretycznych. Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 82).
Jednak z drugiej strony fakty sa takie, ze wedug UNICEF spadek dochodów w najbiedniejszych krajach Trzeciego Świata w latach 1980-1990 wyniós 10-15%; w 1978 r. udzia najbiedniejszych krajów Trzeciego Świata w dochodzie światowym stanowi 5,5%, a w 1984 r. juz
tylko 4,5%; szybko pogarszaa sie relacja dochodów krajów najbogatszych do najubozszych:
20:1 w 1960 r., 46:1 w 1980 r., 60:1 w 1989 r. (por. V. D e s a i, R. B. P o t t e r, The
Companion to Developmnet Studies, New York: Oxford University Press 2002; P i a s e c k i,
Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 19). Nie odnotowano (tak oczekiwanego przez
neoklasyków) „efektu skapywania bogactwa” na kraje biedniejsze.
24
Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 82.
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gospodarczej ze wzrostem gospodarczym”25. Okazao sie ponadto, ze wzrostu gospodarczego nie mozna utozsamiać z rozwojem gospodarczym. Kryzysowi ekonomiczno-finansowemu towarzyszyy bowiem wystepujace
 na coraz
wieksza skale nastroje spoecznego niezadowolenia. Ich źródo tkwio w tym,
ze ciagle

nie nastepowa zadowalajacy
 przyrost nowych miejsce pracy, pogebiao sie za to rozwarstwienie dochodowe i poszerzay sie obszary ubóstwa,
krajom rozwijajacym

sie zagrazaa utrata kulturowej tozsamości, w miedzynarodowych stosunkach gospodarczych uwidaczniao sie coraz wieksze uzaleznienie26.
W tym kontekście  widzac,
 ze przybywa dowodów na to, ze nierówności
spoeczne nie sprzyjaja rozwojowi gospodarczemu i ze rozwój w zwiazku

z tym musi być postrzegany w szerokich kategoriach poprawy dobrobytu, standardów cywilizacyjnych i przestrzegania praw czowieka – w poowie lat
osiemdziesiatych

wielu ekonomistów ponownie zainteresowao sie problematyka wzrostu i rozwoju gospodarczego27.
Etap czwarty: powrót do liberalnych koncepcji rozwoju
na przeomie lat osiemdziesiatych

i dziewiećdziesiatych

W zaistniaej sytuacji swoich si w naprawianiu gospodarek sabiej rozwinietych zaczeli próbować neoliberaowie, skupieni przede wszystkim wokó
Miedzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W wyniku
tego doszo do wyraźnego ozywienia debaty miedzy nimi, jako zwolennikami
neoklasycznego podejścia do rozwoju gospodarczego (nalezeli do nich m.in.
I. Little, A. Krueger, D. Lal), a szeroko rozumiana i ogromnie zróznicowana
„reszta”,
 reprezentujac
 a rozmaite nurty ekonomii rozwoju (np. strukturaliści,
dependyści, neoinstytucjonaliści, ekonomiści z Komisji Brandta i wielu innych)28. W okresie tym, jak przypomina J. Telep, „brak rozwoju gospodarczego próbowano tumaczyć zym systemem cen, za alokacja inwestycji, niewaściwym wyborem technik wytwarzania. Zwolennicy neoklasycyzmu zwracali gównie uwage na system cen, zaś pozostali teoretycy twierdzili, ze do
uruchomienia procesów rozwoju potrzebna jest równiez interwencja państ-

25
26

Dz. cyt., s. 16.
Por. P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 19; T e l e p, dz. cyt.,

s. 16.
27

Por. P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 19.
Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 83; P i a s e c k i,
teorii rozwoju gospodarczego, s. 20.
28

Ewolucja
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wa”29. Generalnie rzecz biorac,
 waśnie na tych dwóch kwestiach skupiaa
sie uwaga obu stron debaty nad rozwojem. Trzeba równiez zaznaczyć, iz
pomimo róznych zapatrywań na role państwa w gospodarce czy odmiennego
rozozenia akcentów w sprawie cen tzw. tu „reszta” nie odrzucaa cakowicie
instrumentów neoklasycznych30.
Pod koniec lat osiemdziesiatych,

w obliczu zauwazalnych niepowodzeń
ekonomii rozwoju w postaci braku wyraźnego postepu gospodarczego wiekszości krajów rozwijajacych

sie, powrót do liberalnych koncepcji rozwoju sta
sie faktem. Na gruncie rozwazań neoklasycznych wypracowano doktryne ekonomiczna,
 która przyjeo sie określać mianem „konsensusu waszyngtońskiego”31. Jego idee przewodnie streszczaja sie w postaci dziesieciu nastepujacych

zaleceń: „1) zrównowazony budzet państwa; 2) priorytet dla wydatków
rzadowych

na edukacje i opieke zdrowotna oraz infrastrukture; 3) reforme
systemów podatkowych i wysoka ściagalność

podatków; 4) utrzymanie pozytywnej, ale umiarkowanej, realnej stopy procentowej; 5) jednolite kursy walutowe, zapewniajace
 opacalność eksportu i równowage rachunku biezacego

bilansu patniczego; 6) gwarancje dla wasności prywatnej; 7) daleko posunieta deregulacje gospodarek; 8) liberalizacje handlu zagranicznego, zwaszcza
importu; 9) prywatyzacje majatku

produkcyjnego w celu lepszego jego wykorzystania; 10) liberalizacje napywu bezpośrednich inwestycji zagranicznych”32.
Polityka gospodarcza prowadzona na podstawie tych zaleceń nie doprowadzia jednak do jakichś znaczacych

osiagnie
  ć. Dlatego pod koniec lat dziewiećdziesiatych

XX w. nastapi
 powrót do gównych idei ekonomii rozwoju33. Mimo to faktem jest, ze od czasu „konsensusu waszyngtońskiego”,
29

Dz. cyt., s. 16; por. F. S t e w a r t, The Case for Appropriate Technology: A Reply
to R. S. Eckaus, „Sciences and Technology” 3(1987), no. 4.
30
Por. P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 20. „Dobry system cen
nie świadczy jeszcze o zakończeniu procesu rozwoju gospodarczego, chociaz wiadomo skad
inad,
 ze zy system cen moze cakowicie taki rozwój zahamować. Wedug „reszty” nie byo
zadnych podstaw do wysuwania twierdzeń, ze nieznieksztacony system cen moze doprowadzić
do wyzszego poziomu dobrobytu niz system zawierajacy
 rózne formy interwencji państwowej”
(tamze).
31
Doktryna ta zostaa przedstawiona w 1990 roku przez J. Wiliamsona. Poczatkowo

obejmowaa zalecenia dla krajów Ameryki acińskiej, by z czasem stać sie powszechnie
obowiazuj
 ac
 a w stosunku do krajów gospodarczo mniej zaawansowanych. Por. B a k i ew i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 83.
32
J. W i l l i a m s o n, Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, „IMF
Working Paper” 1990, no. 52  cyt. za: B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 83.
33
Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, art. cyt., s. 83. Jak podaje Piasecki (Ewolucja

WSPÓCZESNA EKONOMIA W POSZUKIWANIU PARADYGMATU

33

propagowanego przez Bank Światowy i Miedzynarodowy Fundusz Walutowy,
rozumienie mechanizmów rozwoju gospodarczego ulego znacznemu pogebieniu. Przedmiotem analizy stay sie takie czynniki, jak: kapita fizyczny,
kapita ludzki, ksztatowanie cen, a takze geografia, instytucje i kultura34.
Etap piaty:
 nowe propozycje na przeomie XX i XXI w.
W wyniku otwartej krytyki polityki gospodarczej prowadzonej w duchu
zaozeń Banku Światowego i Miedzynarodowego Funduszu Walutowego, ale
takze w kontekście takich zjawisk, jak: przyśpieszenie procesów globalizacyjnych czy seria kryzysów finansowych w nowo uprzemysowionych krajach
azjatyckich i w niektórych państwach Ameryki acińskiej, od poowy lat
dziewiećdziesiatych

nastapio

nowe spojrzenie na ekonomie rozwoju. Jedna
z nowych propozycji byo podejście wypracowane w ramach tzw. konsensusu
z Santiago, wypracowanego na szczycie państw Ameryk w Santiago de Chile
w 1998 roku. Ów konsensus przede wszystkim przywraca znaczenie państwu
jako podmiotowi, który jest w stanie korygować niedoskonaości rynku35.
Poza tym niektórzy wybitni ekonomiści – tacy, jak np.: J. E. Stiglitz czy
J. Sachs  zaczeli zwracać uwage na to, by strategie rozwoju dostosowywać
do specyfiki gospodarek poszczególnych  ekonomicznie mniej zaawansowanych  krajów. Jednocześnie jednak państwa te musza uwzgledniać wszystkie
konsekwencje gospodarcze, wynikajace
 dla nich z rozwoju rynku globalne36
go . Ponadto podkreślono konieczność systemowego traktowania tych gospodarek oraz szerokiego uwzgledniania pozaekonomicznych uwarunkowań

teorii rozwoju gospodarczego, s. 22), „do specyficznych cech blokujacych

wykorzystanie mechanizmów neoklasycznych zaliczano przede wszystkim: dualna strukture spoeczno-gospodarcza (w tym ostry podzia na sektor nowoczesny i tradycyjny); dominacje sektora tradycyjnego ze znacznym udziaem gospodarki naturalnej (np. 50% sektora rolnego), a takze brak infrastruktury rynkowej (np. instytucji finansowych) oraz rynku w wielu obszarach gospodarki; duzy
sektor nieformalny, sprawiajacy,

ze nie mozna zakadać penego zatrudnienia; dominacje
w gospodarce firm rodzinnych lub państwowych (w końcu lat osiemdziesiatych),

a nie przedsiebiorstw kapitalistycznych; na ogó inna reakcje popytu i podazy na zmiany cen (sa mao
elastyczne), a takze maa substytucyjność czynników produkcji itd.; wystepowanie w gospodarce tych krajów wielu zjawisk nietypowych (m.in. odwrotnie nachylona krzywa podazy). […]
Cechy te w wiekszości przypadków przetrway do chwili obecnej”.
34
P i a s e c k i, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 24.
35
Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 83.
36
Por. tamze; G. M. M e i e r, J. E. S t i g l i t z, Frontiers of Economic Development,
New York: Oxford University Press 2001; J. E. S t i g l i t z, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

ADAM ZADROGA

34

rozwoju, co przyczynio sie do tego, ze niektórzy – jak np. Sachs – zaczeli
przyrównywać systemy gospodarczego do biologicznych37.
Po okresie zapaści w ekonomii rozwoju na nowo rozgorzay dyskusje nad
teoriami wzrostu. Poszukiwano nowych czynników mogacych

mieć znaczenie
dla postepu gospodarczo-spoecznego, i to nie tylko w gospodarkach mniej
zaawansowanych, ale takze w krajach o rozwinietych gospodarkach rynkowych. W kregu tych poszukiwań znalazy sie m.in. odniesienia do wartości
ekologicznych (dyskusja nad granicami wzrostu) czy tez próby docenienia roli
instytucji w rozwoju. W kontekście przemian spoeczno-gospodarczych, dokonujacych

sie zwaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na pograniczu ekonomii rozwoju pojawio sie zapotrzebowanie na teorie transformacji38.

III. KU EKONOMII ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU

R. Piasecki zauwaza, ze analizujac
 wcześniejsze niepowodzenia ekonomii
rozwoju, nalezy ich przyczyne widzieć m.in. w tym, iz poczatkowo

zbyt
powaznie ograniczya ona zasieg swoich badań gównie lub tylko do czynników ekonomicznych. Tymczasem powinna ona objać
 cay kompleks czynników rozwojowych zarówno ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych39.

Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 83; J. S a c h s, Koniec z nedza.

Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006. Podobne poglady
  por. G. W. K o  o d k o, Wedrujacy
 świat, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.
38
B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 84.
39
Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, s. 23. Przy ocenie poziomu rozwoju, uwzgledniajacego

takze te pozaekonomiczne czynniki, stosuje sie róznorakie spoeczne mierniki poziomu zycia, takie jak: System of National Account (SNA), Measure of Economic Welfare (MEW),
Index of Economic Aspects of Welfare (EAW), Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
Podstawowym wskaźnikiem opracowanym przez United Nations Development Programme
(UNDP) jest Human Development Index (HDI). Jego stosowanie podnioso range danych
niepienieznych przy ocenie rozwoju spoeczeństw poszczególnych państw. Oblicza sie go jako
średnia trzech wskaźników: przecietnej dugości zycia; poziomu zycia mierzonego wskaźnikami
analfabetyzmu i solaryzacji; PKB per capita w USD, liczony wedug parytetu siy nabywczej
PPP. Dosyć popularna technika oceny rozwoju spoeczno-ekonomicznego jest tzw. metoda
genewska UNRISD (skrót od anglojezycznej nazwy Instytutu Narodów Zjednoczonych ds.
Badań nad Rozwojem Spoecznym). W ramach tej metody bada sie wskaźniki, odnoszace
 sie
do siedmiu podstawowych grup potrzeb: wyzywienie, odziez i mieszkanie, opieka zdrowotna,
oświata, rekreacja, zabezpieczenie spoeczne, zagospodarowanie materialne. Por. T e l e p,
dz. cyt., s. 61-74; A. B a k i e w i c z, Zróznicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na
świecie, w: Rozwój w dobie globalizacji, s. 102-105.
37
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Wydaje sie, ze waśnie dlatego konieczny by kolejny „przewrót myślowy”
w ewolucji ekonomii rozwoju. Doprowadzi on do sytuacji, w której za gówny cel wspóczesnego rozwoju spoeczno-ekonomicznego zaczeto uznawać

wzrost gospoprawe jakości zycia40, zaś nowych czynników warunkujacych
podarczy zaczeto upatrywać gównie w postepie wiedzy i wdrazaniu innowacyjności (stad
 tak modny sta sie model „gospodarki opartej na wiedzy”41).
Mocny akcent pada równiez na rozwój w perspektywie wielu pokoleń, zaś
gównym celem jest tu kierowanie uwagi na potrzebe zachowania równowagi
miedzy postepem gospodarczym, spoecznym i ekologicznym. Takie nowe
podejście nazwano „ekorozwojem” lub „rozwojem zrównowazonym”42. To
wszystko skania do postawienia pytania o to, jaki jest waściwie paradygmat
wspóczesnego rozwoju gospodarczo-spoecznego? Czy taka role moze spenić, na przykad, „ekonomia zrównowazonego rozwoju”? A jeśli tak, to dlaczego? Jakie sa jest podstawowe tezy?

40

W. Ostasiewicz (Ocena i analiza jakości zycia, Wrocaw: Akademia Ekonomiczna 2004,
s. 13) stwierdza, ze jakość zycia stanowi „jakość wszystkiego, co określa ludzkie zycie, jak
tez ilość wszystkiego, co jest potrzebne do zycia. A wiec jest to jakość warunków mieszkaniowych, jakość warunków pracy, jakość i ilość spozywanych artykuów, jakość usug, z których ludzie musza korzystać, aby zyć itp.”.
41
Gospodarka oparta na wiedzy ma podstawowe znaczenie w jednym z podstawowych
programów rozwojowych Unii Europejskiej, jakim jest strategia lizbońska. Szerzej na ten temat
np.: M. J. R a d  o, Strategia Lizbońska a problemy gospodarcze Unii Europejskiej, w: Biaa
Ksiega 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, GdańskWarszawa 2004.
42
W ramach tzw. Agendy 21 – globalnego programu dziaań na rzecz środowiska i rozwoju, sformuowanego w postaci dokumentu przyjetego na Konferencji Narodów Zjednoczonych
w Rio de Janeiro w 1992 r., wskaźniki rozwoju zostay podzielone na nastepujace
 kategorie
tematyczne: 1. spoeczne – zwalczanie ubóstwa, promocja edukacji oraz świadomości spoecznej, demografia, promocja i ochrona zdrowia, promocja trwaego osadnictwa; 2. instytucjonalne
– zintegrowanie w procesie decyzyjnym problematyki poprawy środowiska i rozwoju gospodarczego, wyjaśnienie roli gównych grup spoecznych, miedzynarodowe mechanizmy prawne,
miedzynarodowe zmiany instytucjonalne, nauka dla promocji trwaego rozwoju, informacja
w procesie podejmowania decyzji; 3. ekonomiczne – wspópraca miedzynarodowa, zasoby
i mechanizmy finansowe, zmiana modelu konsumpcji, transfer prośrodowiskowych technologii;
4. środowiskowe – ochrona dostepności i jakości zasobów wodnych, ochrona oceanów, mórz
i wód śródladowych,

zarzadzanie

zasobami powierzchni ziemi, przeciwdziaanie zalesieniom,
zapobieganie pustynnieniu i suszom, ochrona atmosfery, promocja zrównowazonego i trwaego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ochrona bioróznorodności, zagospodarowanie odpadów, bezpieczne dla środowiska obchodzenie sie z toksycznymi i niebezpiecznymi środkami
chemicznymi, stosowanie bezpiecznych dla środowiska biotechnologii, bezpieczne dla środowiska postepowanie z odpadami radioaktywnymi. Por. E. Z y s n a r s k a, Pomiar jakości zycia.
Materiay na konferencje: Nierówności spoeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów: Uniwersytet
Rzeszowski 2002, s. 185  cyt za: T e l e p, dz. cyt., s. 75-78.
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H. Rogall, patrzac
 bardzo szeroko na osiagnie
  cia dotychczasowych teorii
ekonomicznych, przypomina, ze obietnice ekonomii neoklasycznej (tradycyjnej) byy bardzo atrakcyjne. Wierzono, ze jeśli tylko rynkowi nie bedzie
stwarzać sie przeszkód, to dzieki takiej absolutnej wolności handlu takze
wszystkie problemy ludzkości, tj. bieda, bezrobocie, niestabilność czy nieefektywna alokacja, rozwiaz
 a sie samoistnie. Jak nie do końca prawdziwe sa
to zaozenia, pokazaa chociazby historia ostatniego stulecia43. Dlatego ów
autor, powoujac
 sie takze na opinie innych ekonomistów, wysuwa zadanie

pod adresem dzisiejszej ekonomii, by w obliczu niebezpiecznej niestabilności
świata, kryzysu finansowego i walutowego, a zwaszcza zagrozenia naturalnych podstaw zycia, zamiast dotychczasowej perspektywy krótkoterminowej,
zaczać
 przyjmować perspektywa dugoterminowa.
 Rogalla postuluje, by
wspóczesna teorie ekonomii wyraźnie zorientować na realizacje zasad zrównowazonego rozwoju44.
Koncepcja zrównowazonego rozwoju (sustainable development45) wyrosa
z przekonania, ze poszanowanie środowiska naturalnego jest istotnym czynnikiem wspierajacym

rozwój gospodarczy. Po raz pierwszy określenie to pojawio sie w dokumentach International Union for the Conservation of Nature
w 1980 roku46, choć korzeni tej idei mozna doszukiwać sie w koncepcji
granic wzrostu Klubu Rzymskiego z lat siedemdziesiatych

XX w. Problematyka sustainable development bya tez zasadniczym elementem raportu
Komisji Brundtlanda, przygotowanego dla Światowej Konferencji ds. Rozwoju
Gospodarczego. Nastepnie staa sie podstawa – o czym juz na marginesie

43

Por. wcześniejsze analizy, zawarte w 2. punkcie niniejszego opracowania.
Podstawowe zaozenia ekonomii zrównowazonej, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównowazonego rozwoju, red. D. Kieczewski, Biaystok: Wydawnictwo Wyzszej Szkoy
Ekonomicznej 2009, s. 76-77.
45
„Angielski termin sustainable development jest róznie tumaczony na jezyk polski; coraz
rzadziej uzywa sie terminu z lat 70. ubiegego stulecia: «ekorozwój», w którym dziaalność
gospodarcza czowieka ma być realizowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. W latach
80. termin tumaczono jako «trway rozwój», podkreślajac
 tym samym idee zawarta w określeniu «samopodtrzymujacy
 sie», co w dosownym tumaczeniu oznacza «zdolność do trwania»
i moze być rozumiany jako zawierajacy
 w sobie mechanizm utrzymywania określonego procesu
w dugim okresie. Obecnie coraz cześciej uzywa sie określenia «rozwój zrównowazony»
(np. w Konstytucji RP), i odnosi sie do równej istotności celów spoecznych, ekologicznych
i ekonomicznych” (B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 85).
46
Por. W. K a t e s, T. M. P a r r i s, A. L e i s e r o w i t z, What is Sustainable
Development? Goals, Indicators, Values and Practice, „Environment Science and Policy for
Sustainable Development” 47(2005), April, www.heldref.org/env.php  cyt. za: B a k i ew i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 84.
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wspomniano wyzej  tzw. Agendy 21, dokumentu przyjetego przez UN
Conference on Environment and Development (UNCED) – Rio Earth Summit
– w 1992 roku. Gotowość do miedzynarodowej wspópracy na rzecz promocji
i wdrazania zrównowazonego rozwoju zostaa potwierdzona na World Summit
on Sustainable Development w Johannesburgu w 2002 roku. Wówczas wyznaczono równiez trzy filary, na których powinien wspierać sie dalszy rozwój
świata: gospodarka, spoeczeństwo i środowisko47.
W wymiarze spoecznym w koncepcji sustainable development chodzi
o „zdolność zachowania pozadanych

wartości spoecznych, tradycji, instytucji,
48
kultur i innych cech spoecznych” . Patrzac
 zaś od strony celów ekologicznych (środowiskowych), realizacja tej idei oznacza „zachowanie równowagi
miedzy wzrostem gospodarczym a ochrona środowiska przyrodniczego; zakócenie trwaości rozwoju nastepuje wówczas, gdy czowiek wykorzystuje naturalne zasoby w stopniu i uniemozliwiajacym

ich odtworzenie. [Natomiast]
ekonomicznie: warunkiem koniecznym samopodtrzymujacego

sie rozwoju jest
to, ze w procesie zmian gospodarczych cakowite zasoby pozostaja niezmienne lub sie zwiekszaja;
 […] zuzycie zasobów naturalnych uwzglednia sie
w rachunku dochodu narodowego i tak jak amortyzacje, bedac
 a odzwierciedleniem zuzycia kapitau rzeczowego, odejmuje sie od dochodu narodowego
brutto”49.
Ekonomia zrównowazonego rozwoju powinna być rozumiana jako teoria
ekonomiczna, majaca
 na celu wdrozenie koncepcji sustainable development.
W praktyce chodzi o ty, by w paradygmacie wspóczesnego rozwoju gospodarczo-spoecznego:
(1) przyjać
 i realizować bezwzgledna zasade trwaości ekologicznej, która
w centrum stawia trwae uzytkowanie, a nie tylko optymalne zuzycie środowiska;
(2) w przeciwieństwie do neoklasycznej ekonomii środowiska wychodzić
z zaozenia, ze wiekszość zasobów naturalnych jest niezbedna do zycia i nie

Por. B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 84-85. Por. takze Wskaźniki zrównowazonego rozwoju, red. T. Borys, WarszawaBiaystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2005.
48
E. B. B a r b i e r, The Concept of Sustainable Economic Development, „Environmental Conservation” 14(1987), no. 2  cyt. za: B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt.,
s. 85.
49
B a k i e w i c z, Z u  a w s k a, dz. cyt., s. 85. Por. takze S. C z a j a, A. B e cl a, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocaw: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2002; B. P i o n t e k, Koncepcja rozwoju trwaego i zrównowazonego Polski,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
47
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moga być one zastapione

produktami technicznymi (np. równowaga klimatu,
powietrze, woda, gleba, las, róznorodność gatunków, ozonosfera);
(3) odwoywać sie do źróde etycznych koncepcji zrównowazonego rozwoju, czowiek bowiem w swoim postepowaniu nie kieruje sie tylko przesankami ekonomicznymi, lecz takze wartościami (tj. np. sprawiedliwość wewnatrz
i miedzypokoleniowa czy odpowiedzialność), mozliwościa udziau w zyciu
spoeczno-politycznym (wartość wolności, demokracji), checia edukacji;
(4) odejść od czysto ekonomicznych zaozeń teoretycznych i na nowo
przeanalizować i wyjaśnić procesy gospodarcze, uwzgledniajac
 przy tym wyniki badań innych dyscyplin naukowych, tj. etyki, polityki, prawa, badań
technicznych czy przyrodniczych.
(5) wprowadzić wiele instrumentów polityczno-prawnych, by wymusić ekologizacje dziaań spoecznych i badań naukowych – szczególnie wazna wydaje
sie ekologizacja systemu finansowego, sformuowanie regulacji dotyczacych

uzytkowania natury, stworzenie instrumentów prawno-porzadkowych,

określajacych

obowiazki

przedsiebiorców oraz konsumentów;
(6) wprowadzić zasady spoeczno-ekologiczne gospodarki rynkowej
w miejsce regu „czystej” gospodarki wolnorynkowej poprzez wdrazanie m.in.
zrównowazonej polityki gospodarczej, przemysowej, energetycznej czy transportowej.
(7) uwzgledniać najnowsze trendy światowe, w tym zwaszcza globalizacje,
która wymusza, by daz
 yć  poprzez stworzenie miedzynarodowego adu instytucjonalnego – do globalnego, mocnego i zrównowazonego rozwoju50.
*
Opisany powyzej paradygmat wspóczesnego rozwoju gospodarczo-spoecznego staje sie jedna z powazniejszych propozycji w ramach wielorakich prób
określania kierunków dalszego postepu ekonomicznego i spoecznego. Oczywiście, nie mozna uznać, iz jest to juz stanowisko zamkniete. Jest w nim
bowiem jeszcze sporo kontrowersji, a debata z innymi szkoa wciaz
 sie toczy.
Wazna kwestia jest chociazby to, by wypracować pewien kanon podstawowych stwierdzeń zwiazanych

ze zrównowazonym rozwojem. Sama ekonomia
rozwoju staje przed zadaniem nieustannego zgebiania i rozwijania goszonych przez siebie teorii ekonomicznych i proponowanych strategii ich
wdrazania51.

50
51

Por. R o g a l l, dz. cyt., s. 102-104.
Por. R o g a l l, dz. cyt., s. 101.
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MODERN ECONOMICS IN SEARCH OF THE PARADIGM
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
S u m m a r y
The issue of economic development has been present at least since the birth of
classic economics at the turn of the 18th and 19th centuries, although the conception
of development itself was long limited to the idea of growth. Only later, the achievements of the so-called development economics allowed scholars studying socioeconomic changes to notice a strong relationship between quality factors and development.
The purpose of this article was to follow the course of the evolution which development economics has taken since its beginning until today, because the lesson that
history teaches permits a wiser look into the future and provides an opportunity to
build development strategies which are more adequate for actual social problems and
goals. Consequently, a definition of the paradigm of modern socio-economic development becomes clearly possible. A task thus formulated requires an adoption of
a specific plan to be able to carry out appropriate analyses. Therefore, the Author
first defines development economics, and then goes on to describe the individual
stages of its evolution, which will permit a synthetic overview of its most important
theories, and thirdly, the key elements of the paradigm of modern economic and social development.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: economy of development, economic growth, socio-economic development, sustainable growth, paradigm.
Sowa kluczowe: ekonomia rozwoju, wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczo-spoeczny, zrównowazony rozwój, paradygmat.
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INNOWACYJNOŚĆ MAYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW
W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE

Wspócześnie innowacje odgrywaja istotna role we wszystkich sektorach
gospodarki. Wywieraja one znaczacy
 wpyw na rozwój spoeczno-gospodarczy
w skali zarówno mikro-, jak i makroekonomicznej. Innowacje ksztatuja poziom rozwoju gospodarki, kondycje ekonomiczna i pozycje konkurencyjna
przedsiebiorstw na rynkach. Wpywaja równiez na warunki i jakość zycia
ludzi.
Innowacyjność oznacza umiejetność przedsiebiorstw oraz caej gospodarki
rozwoju i wykorzystywania wiedzy w rozwiazaniach,

które sprzyjaja doskonaleniu jej funkcjonowania. Wzrost innowacyjności jest mozliwy dzieki
budowie takiej infrastruktury w skali kraju, regionu, która umozliwia efektywna realizacje procesów innowacji oraz stae ich wprowadzanie do praktyki
gospodarczej, a takze ksztatowanie sie postaw przedsiebiorczych wśród spoeczeństwa. Obecnie wzrost innowacyjności polskich przedsiebiorstw jest
powiazany

z realizacja polityki innowacyjnej, której celem jest zmniejszenie
dystansu, jaki dzieli Polske od najbardziej innowacyjnych państw w UE
w zakresie wydatków na badania i rozwój, wyzszego wyksztacenia mieszkańców kraju, eksportu produktów zaawansowanych technologicznie, a takze
liczby zgaszanych patentów w urzedach patentowych.

Mgr JUSTYNA BANDZAREWICZ  doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
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I. POJECIE I ROLA INNOWACJI WE WSPÓCZESNEJ GOSPODARCE

W literaturze ekonomicznej nie ma ustalonej jednej definicji innowacji.
Innowacje to wszelkie procesy twórczego myślenia, zmierzajace
 do zastosowania i uzytkowania ulepszonych rozwiazań

w technice, technologii, organizacji i zyciu spoecznym. Innowacja jako rezultat odnosi sie do kazdego
dobra, produktu, usugi lub pomysu, który jest postrzegany przez odbiorce
jako nowy1.
Kazdy korzystny ekonomicznie dla przedsiebiorstwa rezultat twórczego
myślenia ujety w określone ramy, tj. merytorycznie zdefiniowany i „przekuty”
w czyn, to innowacja, która tworzy mozliwości badawcze, takze w naukach
zarzadzania.

Strategia innowacji to sztuka efektywnego gospodarczo myślenia
i dziaania zarzadczego

w przedsiebiorstwie, realizowanego w określonym
2
czasie .
Innowacje sa nowościami, wdrozonymi w przedsiebiorstwie i/lub na rynku,
jakościowo róznymi od istniejacych

rozwiazań

dotyczacych

nowych produktów, procesów, rozwiazań

technicznych, technologicznych, w sferze zarzadza
nia (personelem, finansami, marketingiem, logistyka,
 jakościa).
 Moga mieć
one charakter materialny lub niematerialny. Ich efektem sa zmiany techniczne,
technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne lub spoeczne, zachodzace
 w skali przedsiebiorstwa, kraju, Europy badź
 świata)3.
Innowacyjność to zdolność przedsiebiorców do ustawicznego poszukiwania
i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysów i wynalazków. Innowacyjność oznacza takze doskonalenie i rozwój istniejacych

technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych
i dotyczacych

sfery usug, wprowadzanie nowych rozwiazań

w organizacji
i zarzadzaniu,

doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwaszcza dotyczacej

gromadzenia, przetwarzania i udostepniania informacji4.
Innowacyjność organizacji jest określana jako jej zdolność do staego
poszukiwania, wdrazania i upowszechniania innowacji. Innowacyjność powin-

1

A. P o m y k a l s k i, Zarzadzanie

innowacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2001, s. 17.
2
L. B e r l i ń s k i, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, Bydgoszcz: Oficyna
Wydawnicza AJG 2003, s. 7.
3
M. D o l i ń s k a, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo PWE 2010, s. 13-14.
4
Uzupenienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw, lata 2004-2006.
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na sie stać gówna sia kreatywna kazdej organizacji, wpisana na trwae w jej
system zarzadzania

i kulture. Jest to niezbedne w celu efektywnego funkcjonowania przedsiebiorstwa we wspóczesnej gospodarce rynkowej5.
Analizujac
 wiele róznych definicji, mozna dostrzec kilka elementów, które
stanowia o istocie innowacji:
 w rezultacie innowacji zostaje wprowadzana w gospodarce nowość
 innowacje stanowia podstawe rozwoju gospodarki i spoeczeństwa
 rozwój wiedzy prowadzi do innowacji, a z kolei innowacje wymuszaja
rozwój wiedzy i postep naukowo-techniczny
 innowacje sa czesto wynikiem dwustronnych relacji miedzy uczestnikami
sieci, w których zachodzi zarzadzanie

wiedza
 efektywne tworzenie i wdrazanie innowacji powiazanych

ze zmianami
w organizacji lub na rynku jest mozliwe dzieki powstajacym

w gospodarce
rozwiazaniom

organizacyjnym w postaci sieci, w których prowadzona jest
dziaalność innowacyjna (sieci te to na przykad klastry i parki naukowo-technologiczne)
 innowacje wdrazane w organizacjach zwiekszaja ich konkurencyjność na
rynku, z kolei wzrost innowacyjności regionów i krajów prowadzi do rozwoju
gospodarczego6.
Zarzadzanie

innowacjami moze być rozwazane na poziomie Unii Europejskiej, regionu, państwa, w tym funkcjonujacych

na jego terenie wadz lokalnych. W celu efektywnego prowadzenia polityki innowacyjnej konieczne jest
stworzenie sprawnie dziaajacego

systemu instytucjonalnego, który pozwoli
na koordynowanie dziaań innowacyjnych na szczeblu regionalnym i krajowym.
Kluczowa role w sieciach innowacji penia przedsiebiorstwa, poniewaz to
one wdrazaja nowe rozwiazania

do praktyki gospodarczej, zwiekszajac
 tym
samym konkurencyjność oraz przyczyniajac
 sie do rozwoju gospodarki kraju.
Przedsiebiorstwo innowacyjne stosuje rozwiazania

innowacyjne we wszystkich obszarach swojej dziaalności. Szybko dostosowuje sie do zmian i nowych wyzwań pojawiajacych

sie w jego otoczeniu rynkowym, zyskujac
 w ten
sposób uznanie u klientów za wysoki poziom nowoczesności oraz konkurencyjności oferty. Zwykle we wspópracy ze specjalistami (choć czasem równiez
samodzielnie), opracowuje, wdraza i rozpowszechnia innowacje, które odpowiadaja oczekiwaniom klientów. Przedsiebiorstwo innowacyjne ma i rozwija

5
6

P o m y k a l s k i, dz. cyt., s. 18.
D o l i ń s k a, dz. cyt., s. 16.

JUSTYNA BANDZAREWICZ

44

kompetencje, umiejetności do pozyskiwania lub tworzenia i wykorzystywania
wiedzy w rozwiazaniach

innowacyjnych, które wdraza u siebie lub sprzedaje
na rynku innowacji. W trosce o rozwój i wizerunek nowoczesnej firmy dba
o wysoki poziom wyksztacenia personelu i jego motywowanie do praktycznego wykorzystywania posiadanej i pozyskiwanej z zewnatrz
 wiedzy7.
Wzrost poziomu innowacyjności przedsiebiorstw jest mozliwy, jeśli:
 jest stworzony odpowiedni klimat konkurencyjności
 rozwija sie wspópraca ośrodków naukowych z przedsiebiorstwami
 funkcjonuje sprawny system ochrony wasności intelektualnej
 istnieje dostep do róznorodnych źróde finansowania przedsiewzieć innowacyjnych
 przedsiebiorstwo inwestuje w badania i rozwój
 rozwija sie wspópraca miedzynarodowa w zakresie przepywu innowacji.
Odpowiednia kombinacja tych czynników wpywa na innowacyjność gospodarki, przedsiebiorstw oraz regionów8.
Zgodnie z przyjetymi w polityce innowacyjnej UE zaozeniami pobudzanie
innowacyjności przedsiebiorstw wymaga odpowiedniej polityki proinnowacyjnej państwa, uwzgledniania roli nauki w rozwoju gospodarczym, zacieśniania powiazań

przedsiebiorstw z uczelniami i ośrodkami B+R. Szczególnie
promuje sie tutaj rozwój przemysów wysokiej techniki ze wzgledu na ich
duza innowacyjność i efektywność9.
Polityka innowacyjna państwa, prowadzona w sferach organizacji i finansowania narodowego systemu innowacji, rozwiazań

prawno-finansowych
stymulujacych

transfer technologii, podejmowania wysików w obrebie B+R
oraz wspópracy nauki i gospodarki, stanowi bardzo istotny czynnik dopywu
nowoczesnej technologii do kraju i jej absorpcji w przedsiebiorstwach10.

7

Tamze, s. 25.
J. R z e ś n y C i e p l i ń s k a, Strategie innowacyjności w polityce europejskiej
i ich wykorzystanie przez mae i średnie przedsiebiorstwa, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, s. 689-690.
9
M. P i a  u c h a, B. S i u t a, Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce
i krajach Unii Europejskiej, Bydgoszcz: Ośrodek Postepu Organizacyjnego 2001, s. 58-59.
10
J. S o k o  o w s k i, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Wrocaw: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu 2008, s. 250
8
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II. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTW
W UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka innowacyjna Unii Europejskiej warunkuje wzrost innowacyjności
krajów czonkowskich, nalezacych

do nich regionów oraz funkcjonujacych

na
ich terenie organizacji gospodarczych. Zaozenia polityki innowacyjnej UE
zostay sformuowane w strategii lizbońskiej.
Nadrzednym celem stworzenia strategii lizbońskiej byo osiagnie
  cie przez
gospodarke UE do 2010 r. pozycji najbardziej konkurencyjnej, opartej na
wiedzy gospodarki świata. Dziaania, które zostay podjete, aby zrealizować
powyzszy cel, mozna zasadniczo podzielić na pieć grup11:
1. tworzenie i rozwój spoeczeństwa informacyjnego, a takze zwiekszanie
wydatków na badania i rozwój;
2. uelastycznienie rynków pracy, zmniejszenie bezrobocia oraz aktywna
polityka penego zatrudnienia i lepszych miejsc pracy;
3. zakończenie prac nad ustanawianiem jednolitego rynku, przede wszystkim w tych sektorach, które nie zostay w peni zliberalizowane (energetyka,
telekomunikacja czy usugi finansowe);
4. rozwój przedsiebiorczości, szczególnie maych i średnich przedsiebiorstw, m.in. poprzez eliminacje istniejacych

barier, uatwienia w zakadaniu
przedsiebiorstw, uatwienia w dostepie do kapitau i technologii, tworzenie
zdrowej konkurencji, pobudzanie inwestycji;
5. ochrona środowiska naturalnego, zwaszcza realizacja celów unijnych
określonych w Protokole z Kioto.
Rozwój przedsiebiorczości, szczególnie maej i średniej, zgodnie z zaozeniami strategii lizbońskiej to warunek niezbedny do zwiekszania konkurencyjności gospodarki unijnej. W strategii znalazy sie wnioski, zreszta wcześniej juz sygnalizowane, ze przedsiebiorstwa w UE sa mao innowacyjne, nie
przeznaczaja wystarczajacej
 ilości środków na B+R, ponadto europejski rynek
pracy jest mao elastyczny, a stopa zatrudnienia zbyt niska. Konkretne
zadania w obszarze wsparcia MSP postawione przez przyjeta strategie zarówno przed instytucjami UE, jak i przed samymi krajami czonkowskimi to
przede wszystkim szeroko zakrojona wspópraca na polu dziaań wspierajacych

MSP. Państwa czonkowskie maja dzielić sie swoimi doświadczeniami
oraz eliminować bariery administracyjne, zwaszcza w zakresie zakadania
i funkcjonowania przedsiebiorstw. Jednocześnie Parlament Europejski zobo-

11

Strategia lizbońska.
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wiaza

sie wprowadzić uregulowania prawne, wspierajace
 dziaania krajów
czonkowskich.
Realizacja strategii lizbońskiej odbywaa sie miedzy innymi w Wieloletnich Programach na Rzecz Przedsiebiorstw i Przedsiebiorczości. W kontekście
wspierania innowacyjności najwieksze znaczenie mia IV Program Wieloletni,
funkcjonujacy
 w latach 2001-2005, w którym za najwazniejsze cele uznano:
 wpieranie przedsiebiorczości, w tym dziaania zmierzajace
 do wspierania
przedsiebiorców, którym sie nie udao (tzw. druga szansa), do wprowadzenia
do szkó przedsiebiorczości oraz wspieranie menadzerów podejmujacych

ryzykowne przedsiewziecia
 nowe formy biznesu w e-gospodarce, w tym zachety do korzystania
z e-handlu przez firmy zagraniczne, szczególne wspierania e-handlu typu biznes-to-biznes
 wykorzystanie mozliwości rynku wewnetrznego
 stworzenie innowacyjnego środowiska gospodarczego, w tym uatwienia
w dostepie do nowych technologii
 ograniczenie biurokracji zarówno przy zakadaniu, jak i prowadzeniu
przedsiebiorstwa.
IV Wieloletni Program na Rzecz Przedsiebiorstw i Przedsiebiorczości skupia sie na nastepujacych

dziaaniach12:
 promowanie przedsiebiorczości, jak tez samozatrudnienia jako atrakcyjnej ściezki kariery zawodowej
 tworzenie środowiska prawnego sprzyjajacego

prowadzeniu dziaalności
gospodarczej
 poprawa dostepu do kapitau
 zwiekszenie konkurencyjności maych i średnich przedsiebiorstw, zwaszcza w sektorze B+R
 usprawnienie dziaalności instytucji otoczenia biznesu.
W marcu 2004 r. Komisja Europejska przedstawia Wieloletni Program na
Rzecz Wspierania Przedsiebiorczości i Konkurencyjności na lata 2006-2010,
który przewidywa m.in.13:
 przyspieszenie adaptacji przemysu do zmian strukturalnych gospodarki
 stymulowanie środowiska sprzyjajacego

inicjowaniu i rozwijaniu przedsiebiorstw, w szczególności maych i średnich

12

M. G r a b o w s k i, Strategia Lizbońska a przedsiebiorczość w poszerzonej Unii
Europejskiej, www.pfsl.pl/news.php?id=151
13
www.media.pspr.org.pl
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 stymulowanie środowiska sprzyjajacego

wspópracy miedzy przedsiebiorstwami
 pobudzanie lepszego wykorzystania potencjau z polityki innowacyjności,
badań i rozwoju technologicznego
 promowanie spoecznej odpowiedzialności biznesu i produkcji przyjaznej
środowisku
 wspieranie konkurencyjności przedsiebiorstw i ich adaptacji do zmian
w wybranych sektorach (np. stoczniowy, kosmiczny, turystyczny).
Oprócz Wieloletnich Programów UE podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiebiorstw. Szczególne miejsce
w tych dziaaniach zajmuje wsparcie maych i średnich przedsiebiorstw.
Jednym z nich byo podpisanie w 2000 r. Europejskiej Karty Maych Przedsiebiorstw (EKMP), dokumentu przedstawiajacego

gówne zaozenia polityki
UE wobec sektora MSP. Za najwazniejsze kierunki dziaań uznano m.in. uatwienia w zakadaniu i rejestracji firm, wzrost nakadów na badania i rozwój,
edukacje i szkolenie dla przedsiebiorczości, polepszenie dostepu do Internetu
czy wzmocnienie zdolności technologicznych maych przedsiebiorstw.
Realizacja strategii lizbońskiej w sektorze MSP znajduje swoje odzwierciedlenie równiez w VI Ramowym Programie UE Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagajacy
 Tworzenie Europejskich Obszarów
Badawczych oraz Innowacje (2002-2006). Celem programów ramowych,
a wiec takze i tego, jest wspófinansowanie przez Komisje Europejska prac
badawczych, prezentacji osiagnie
  tych rezultatów oraz dziaań im towarzysza
cych na poziomie europejskim. Mae i średnie przedsiebiorstwa sa jedna
z organizacji, które moga wziać
 udzia w takim programie; wazne jest, aby
mieć pomys, a nastepnie po stworzeniu konsorcjum miedzynarodowego przygotować odpowiednie wnioski, zapewnić umiejetne zarzadzanie

projektem
i wykonać dziaania zgodnie z przyjetym planem i harmonogramem. W przypadku MSP VI Ramowy Program mia uatwić dostep do nowych technologii,
a w efekcie wzmocnić ich zdolności technologiczne i poprawić ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i na obszarze UE.
Zarówno strategia lizbońska, jak i programy realizowane w jej ramach
zwieraja róznorodne sposoby wsparcia sektora maych i średnich przedsiebiorstw i proponuja w wielu przypadkach konkretne narzedzia wsparcia.
Wobec tego mozna byo oczekiwać przyspieszonego rozwoju gospodarki UE,
a tym samym zmniejszenia róznicy w stosunku do gospodarki USA, co ozna-

JUSTYNA BANDZAREWICZ

48

czaoby realizacje podstawowego celu strategii lizbońskiej. W praktyce
14
.
zaozony gówny cel okaza sie nieosiagalny

Ze wzgledu na niska efektywność realizacji strategii lizbońskiej Parlament Europejski zatwierdzi rezolucje, w której miedzy innymi podkreślono
role innowacji w kreowaniu wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy
i wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki unijnej. Kraje czonkowskie
zobligowano do wzmozonych dziaań w obszarach badań i rozwoju, innowacji
i edukacji. W tym celu państwa czonkowskie maja,
 zgodnie z ogólnymi wytycznymi Wspólnoty, przygotowywać Krajowe Programy Reform (KPR). Programy te maja obejmować szeroki zakres problemów: od reformy finansów
publicznych, przez reformy rynku pracy i pomocy spoecznej, az do reform
sektorowych i deregulacyjnych. Kazdy kraj ma swoja specyfike i trudno
przyjać
 dla wszystkich jednolite reguy postepowania, stad
 przekazanie cześci
uprawnień na szczebel krajowy. Pierwsze KPR zostay zgodnie z wytycznymi
przygotowane na lata 2005-2008.
W rezultacie okresowych ocen realizacji strategii lizbońskiej Komisja
Europejska zaproponowaa równiez Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, którego realizacja przypada na lata 2007-2013. Zadaniem
programu jest wspieranie dziaalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego
dostepu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym
usug i wsparcia dla przedsiebiorstw. Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji obejmuje trzy programy operacyjne:
 Program na rzecz przedsiebiorczości i innowacji
 Program na rzecz wspierania rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 Program dla Europy – inteligentna energia.
Kwestii zarzadzania

innowacjami dotyczy przede wszystkim Program na
rzecz przedsiebiorczości i innowacji, który przewiduje osiagnie
  cie nastepuja
cych celów:
 uatwienie dostepu do środków finansowych przeznaczonych na zaozenie i rozwój dziaalności gospodarczej oraz zachecanie do inwestycji w dziaalność innowacyjna
 tworzenie otoczenia przyjaznego dla wspópracy miedzy przedsiebiorstwami, szczególnie na szczeblu wspópracy transgranicznej

14

B. W i e r z b i c k a, Problemy innowacyjności maych i średnich przedsiebiorstw
w Polsce na tle Unii Europejskiej w świetle zaozeń Strategii Lizbońskiej, w: Wybory
stategiczne firm: Nowe instrumenty analizy i wdrazania, red. P. Poszewski, G. Beza,
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoy Gównej Handlowej 2006.
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 promowanie wszystkich form innowacji w przedsiebiorstwach
 wspieranie innowacji ekologicznych
 promowanie kultury opartej na przedsiebiorczości i innowacyjności
 wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych zwiazanych

z przedsiebiorczościa i innowacyjnościa.

Problem zwiekszania innowacyjności przedsiebiorstw i gospodarki jest
jednym z gównych priorytetów UE, co znalazo swoje odzwierciedlenie
w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na rzecz wzrostu i zatrudnienia na
lata 2007-2013. Zgodnie z tym dokumentem w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2007-2013 na pierwszy plan wysuwaja sie kwestie wspierania tych obszarów przedsiebiorczości, które w najwiekszym stopniu przyczynia sie do wzrostu konkurencyjności poprzez innowacyjność. W tym znaczeniu coraz wazniejszym aspektem staje sie unowocześnianie technologii
stosowanych w polskich przedsiebiorstwach, wspieranie tworzenia zwiazków

kooperacyjnych i klastrów MSP wysokich technologii, a takze rozwoju przedsiebiorczości akademickiej15.

III. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTW W POLSCE

Zgodnie z rezolucja Parlamentu Europejskiego takze Polska jako kraj
czonkowski UE przedstawia swój Krajowy Program Reform (KPR) na lata
2005-2008 dla realizacji podstawowych celów odnowionej strategii lizbońskiej. Za gówny cel KPR stawia utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjajacego

tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem
zasad zrównowazonego rozwoju. W KPR znalazy sie dwa priorytety, które
dotyczyy sektora MSP – rozwój przedsiebiorczości oraz wzrost innowacyjności przedsiebiorstw16. Cele zwiazane

z podnoszeniem innowacyjności
w polskich przedsiebiorstwach i eliminacja barier utrudniajacym

przedsiebiorcom, szczególnie maym i średnim, dostep do rozwiazań

innowacyjnych i nowych osiagnie
  ć technologicznych sformuowane w KPR to17:
 rozwój rynku innowacji  sektor prywatny w niedostatecznym stopniu
angazuje sie w dziaalność i finansowanie sfery B+R, co spowodowane jest
wysokimi kosztami oraz duzym ryzykiem. Podjete dziaania (m.in. wspieranie
15

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2007-2013.
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej,
Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2005.
17
Tamze.
16
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finansowania publiczno-prywatnego dla rozwoju prywatnego rynku B+R czy
dziaania legislacyjne) miay doprowadzić do zwiekszenia zakresu finansowanie sfery B+R przez sektor prywatny, a tym samym do wzrostu innowacyjności przedsiebiorstw
 wspieranie sfery badawczo-rozwojowej  środki przeznaczane na dziaalność B+R byy w czasie tworzenia KPR w Polsce bardzo niskie (niecae 0,6%
PKB) i poziom ten nie zmienia sie od lat. Dziaania miay przyczynić sie
przede wszystkim do lepszego dostosowania sfery B+R do potrzeb przedsiebiorców
 rozwój otoczenia instytucjonalnego suzacego

wspópracy miedzy sfera
B+R a gospodarka – sytuacja w tym obszarze rzutuje na mozliwości wykorzystania rozwiazań

innowacyjnych przez przedsiebiorstwa szczególnie z branzy przemysowej, skutkiem podjetych dziaań ma być lepsza absorpcja rozwiazań

innowacyjnych i wyników prac B+R przez przedsiebiorstwa i lepsza
wspópraca przedsiebiorców z ośrodkami badawczymi
 rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce
i administracji  gówny nacisk poozono na podniesienie sprawności administracji publicznej, promowanie szerokopasmowego dostepu do Internetu oraz
obnizenie kosztów transakcyjnych w gospodarce
 uatwienie wykorzystanie eko-technologii, wspieranie efektywności energetycznej oraz kogeneracji.
Problem innowacyjności przedsiebiorstw zosta poruszony takze w Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011. Jednym z trzech priorytetów tego
KPR jest innowacyjna gospodarka. Realizacja dziaań w tym obszarze ma
wpynać
 na rozwój sektorów i gaezi o duzej wartości dodanej oraz wysokiej
innowacyjności, co bedzie miao istotny wpyw na dugofalowy wzrost gospodarczy kraju18. Priorytet innowacyjna gospodarka jest realizowany poprzez
nastepujace
 dziaania19:
 zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla
przedsiebiorczości, innowacyjności i inwestycji
 poprawa konkurencyjności nauki poprzez reforme systemu finansowania
i funkcjonowania jednostek naukowych
 wdrazanie rozwiazań

wspierajacych

dziaalność proinnowacyjna,
 badania
i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy, oraz dyfuzje innowacji

18

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz Realizacji Strategii Lizbońskiej,
Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2008, s. 4-5.
19
Tamze, s. 23-31.
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 zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki
infrastruktury transportowej, przesyowej i teleinformatycznej
 zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych
 wykorzystanie innowacyjnych rozwiazań

w zakresie ochrony środowiska
 zakończenie gównych procesów prywatyzacyjnych.
Postanowienia strategii lizbońskiej znalazy odzwierciedlenie równiez
w polityce regionalnej UE oraz w programach realizowanych w ramach polityki regionalnej. W okresie programowania 2004-2006 dziaania wpywajace

na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiebiorstw byy realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiebiorstw. Priorytet 2. tego SPO zakada zwiekszenie konkurencyjności przedsiebiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiajacych

ich
poziom technologiczny i organizacyjny, jak równiez inwestycji w zakresie
BHP i ochrony środowiska oraz dostarczanie wysokiej jakości usug doradczych. Dodatkowo jeden z celów czastkowych

w ramach Priorytetu 2. SPO
WKP zakada podniesienie poziomu innowacyjności przedsiebiorstw, opierajac
 sie na uatwieniu dostepu do specjalistycznych usug doradczych poprzez
dofinansowanie kosztów ich uzyskania oraz wsparcie finansowe dla podejmowania w przedsiebiorstwach inwestycji. Te zaozenia przeozyy sie bezpośrednio na konstrukcje dwóch dziaań oferujacych

bezpośrednie wsparcie dla
przedsiebiorców (dotacje na zakup usug doradczych oraz środków trwaych):
1. Dziaanie 2.1 miao na celu poprawe konkurencyjności przedsiebiorstw
poprzez inwestycje w wiedze. Zakadao równiez wsparcie projektów doradczych w zakresie powstawania przedsiebiorstw opartych na wykorzystaniu
nowych technologii o znacznym potencjale rynkowym oraz wdrazanie strategii rozwoju przedsiebiorstw na podstawie rozwiazań

innowacyjnych, w tym
nowych technologii. Miao to pozwolić na zmniejszenie barier w zakresie
wdrazania innowacji wynikajacych

z braku odpowiedniej wiedzy przedsiebiorców.
2. Dziaanie 2.3 miao na celu zwiekszenie konkurencyjności produktowej
i technologicznej przedsiebiorstw poprzez wsparcie podejmowanych w przedsiebiorstwach inwestycji.
Równiez w biezacym

okresie programowania innowacje zajmuja kluczowe
miejsce w realizacji polityki regionalnej. Istotnym kierunkiem rozwoju kraju,
określonym w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013, jest podnoszenie innowacyjności przedsiebiorstw poprzez realizacje nastepujacych

celów:
 wsparcie rozwoju rynku innowacji, przede wszystkim zakupów wyników
prac B+R i praw wasności przemysowej oraz przeksztacenie ich w produkt
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komercyjny (pomoc finansowa we wdrazaniu i komercjalizacji produktów
i technologii, tworzenie nowych firm innowacyjnych, korzystanie przez przedsiebiorców z technologii informatyczno-komunikacyjnych)
 powiazanie

sfery badań i rozwoju z gospodarka,
 stymulowanie rozwoju
prywatnego rynku usug B+R
 powiazanie

szkolnictwa wyzszego ze sfera badań i rozwoju, gospodarka
i rynkiem pracy
 tworzenie warunków do rozwoju regionalnych sieci kooperacyjnych,
miedzynarodowych centrów badawczo-technologicznych, miedzynarodowej
wspópracy w zakresie badań i rozwoju.
Cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)
(Narodowej Strategii Spójności) dla Polski na lata 2007-2013 ukierunkowane
sa na wzrost gospodarczy i zatrudnienia w kraju, przy zachowaniu penej
zgodności z celami jego zrównowazonego rozwoju. Celem NSRO jest tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na
wiedzy i przedsiebiorczości, zapewniajacej

wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójności spoecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w obrebie
UE i wewnatrz
 kraju.
Dokument ten skada sie z siedmiu programów operacyjnych (PO): PO
Kapita Ludzki (PO KL), PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG), PO Pomoc
Techniczna, PO Europejskiej Wspópracy Terytorialnej, PO Infrastruktura
i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wśród programów operacyjnych suzacych

realizacji NSRO najwazniejsze dla aktywizacji sektora badań i rozwoju oraz
wzrostu innowacyjności przedsiebiorstw, regionów i caego kraju jest PO IG.
W ramach tego programu realizowane sa nastepujace
 cele: zwiekszanie innowacyjności przedsiebiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiekszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, wzrost udziau polskich innowacyjnych produktów na rynku miedzynarodowym, tworzenie trwaych i lepszych miejsc pracy20.
PO IG jest ukierunkowany na wsparcie dziaalności przedsiebiorstw, jednostek naukowo-badawczych, a takze rozwoju środowiska innowacyjnego.
Suzy efektywnemu wykorzystaniu przez Polske środków strukturalnych UE.
Wszystkie priorytety PO IG maja na celu wspieranie szeroko rozumianej
innowacyjności, obejmujacej

dziaania zarówno o charakterze naukowym,

20

Polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace

wzrost
gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006 s. 95-96.
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technicznym, organizacyjnym, jak i finansowym czy handlowym. W ramach
PO IG wspierane sa dziaania z zakresu innowacji produktowej, procesowej,
organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usugowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniaja sie do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiebiorstw.
Podstawowymi celami RPO jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów oraz promowanie ich zrównowazonego rozwoju. Cele te sa
ukierunkowane na tworzenie warunków do wzrostu nakadów na inwestycje
na poziomie regionalnym, lokalnym oraz poziomu zatrudnienia. Dziaania
dotyczace
 osiagnie
  cia celów RPO sa zintegrowane z realizacja pozostaych
programów operacyjnych.
W PO IG zwrócono szczególna uwage na konieczność poprawy innowacyjności w obszarze produktów, usug, technologii, wewnetrznych i zewnetrznych procesów gospodarczych. W PO IG wspierane sa projekty uznawane za
innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie miedzynarodowym.
21
PO IG skada sie z ośmiu priorytetów obejmujacych

:
 badania i rozwój nowoczesnych technologii
 infrastrukture sfery B+R
 kapita dla innowacji
 inwestycje w innowacyjne przedsiewziecia
 dyfuzje innowacji
 polska gospodarke na rynku miedzynarodowym
 budowe i rozwój spoeczeństwa informacyjnego
 pomoc techniczna.

Polska polityka w zakresie innowacji, zgodna z unijna,
 zostaa przedstawiona w Kierunkach zwiekszania innowacyjności gospodarki na lata 20072013. Gównym zaozeniem tego dokumentu jest podporzadkowanie

polityki
gospodarczej i spoecznej naszego kraju dziaaniom innowacyjnym. Realizacja
określonych w nim celów odbywa sie poprzez przyjete kierunki dziaań,
wynikajace
 z cyklu procesów innowacyjnych, w centrum których znajduje sie
przedsiebiorstwo z jego potrzebami. Kierunki te sa nastepujace:

 Kadra dla nowoczesnej gospodarki: obejmuje dziaania zwiazane

z rozwojem kadr zdolnych do budowy GOW
 Dziaalność badawcza ukierunkowana na potrzeby gospodarki: obejmuje
finansowanie badań i prac rozwojowych przedsiebiorstw, restrukturyzacje pub-

21

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007, s. 59-67.
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licznej sfery jednostek naukowych, internacjonalizacje dziaalności naukowej
i innowacyjnej na terenie UE
 Ochrona prawa wasności intelektualnej: wsparcie procesu uzyskiwania
i zarzadzania

ochrona wasności intelektualnej, wsparcie dla podmiotów uzyskujacych

patenty poza granicami kraju
 Kapita na innowacje: pozyskiwanie kapitau na innowacje, zastosowanie
instrumentów podatkowych motywujacych

do ponoszenia nakadów na
dziaalność innowacyjna
 Infrastruktura dla innowacji: rozwój instytucji świadczacych

usugi
doradcze oraz techniczne na rzecz innowacyjnych przedsiebiorstw, wspieranie
wspólnych dziaań przedsiebiorców o charakterze sieciowym, ukierunkowanych na realizacje przedsiewzieć innowacyjnych, wzmocnienie wspópracy
sfery B+R z gospodarka,
 upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych22.

IV. INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIEBIORSTW
NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Porównanie innowacyjności gospodarek narodowych w ramach Unii Europejskiej oraz Czonków Europejskiego Obszaru Gospodarczego dokonywane
jest w Europejskim Rankingu Innowacyjności.
Europejski Ranking Innowacyjności (The European Innovation Scoreboard
– EIS) jest to klasyfikacja dokonana na podstawie pomiaru poziomu innowacyjności w państwach czonkowskich Unii Europejskiej. Ranking ten powsta
przy wspópracy Komisji Europejskiej i Uniwersytetu w Maastricht w celu
monitoringu realizacji zaozeń strategii lizbońskiej. EIS uwzglednia kraje Unii
Europejskiej, a takze Chorwacje, Turcje, Islandie, Norwegie, Szwajcarie,
Stany Zjednoczone i Japonie.
EIS oparty jest na 26 wskaźnikach, pogrupowanych na pieć kategorii.
Wskaźniki dotycza takich zagadnień, jak zasoby ludzkie dla nauki i techniki,
edukacja, patenty, nakady na dziaalność innowacyjna i efekty tej dziaalności mierzone wartościa sprzedazy wyrobów nowych i zmodernizowanych,
wspópraca w zakresie dziaalności innowacyjnej, nakady inwestycyjne na
technologie informacyjne i telekomunikacyjne, dostep do Internetu itp. Dane
do obliczenia poszczególnych wskaźników pochodza z róznorodnych źróde,

22

Kierunki zwiekszania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, s. 37-38.
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w wiekszości z miedzynarodowego programu badań statystycznych innowacji
(Community Innovation Survey), Eurostatu oraz danych z badań OECD. Wyniki sa prezentowane w raporcie EIS, wydawanym kazdego roku przez Komisja Europejska23.
W 2005 roku liderami Europy w zakresie innowacji byy Szwecja, Szwajcaria i Finlandia. Jednocześnie byy to jedyne europejskie kraje, które
w tamtym okresie osiagne
  y wyzsza ocene innowacyjności niz USA. Polska
uplasowaa sie na 27. miejscu na 33 państwa w rankingu, a na 21. miejscu,
jeśli weźmiemy pod uwage kraje czonkowskie UE. Polska zostaa wówczas
zakwalifikowana do grupy najmniej innowacyjnych gospodarek Europy.
W kolejnych latach miejsce Polski w rankingu niewiele sie zmieniao. Wedug rankingu z 2007 roku Polska mieścia sie w grupie państw o najnizszym
poziomie innowacyjności  31. miejsce na 37 państw.
Wedug raportu z 2008 roku Polska zajea 29. miejsce na 35 państw. Wraz
z Rumunia,
 Bugaria i Sowacja znalaza sie w grupie krajów, których innowacyjność w stosunku do średniej unijnej wciaz
 sie pogarszaa. Jedynie województwo mazowieckie zostao uznane za innowacyjny region i sklasyfikowano je na 65. miejscu pod wzgledem innowacyjności.
W rankingu z 2009 Polska nadal znajdowaa sie w grupie państw o najnizszym wskaźniku innowacyjności (0.3 wobec średniej UE 0.45 i 0.6 lidera
– Szwecji), wyprzedzajac
 jedynie Litwe, otwe, Rumunie i Bugarie.
W 2010 r. Polska przesunea sie z grupy najmniej innowacyjnych krajów
(Rumunia, Chorwacja, otwa, Bugaria, Turcja, Serbia) do poprzedzajacej
grupy, tak zwanych umiarkowanych innowatorów (Czechy, Portugalia, Norwegia, Hiszpania, Grecja, Wochy, Malta, Sowacja, Wegry, Litwa). Niestety,
pomimo awansu pozycja Polski w rankingu jest nadal odlega – zajmuje
w nim 26. miejsce na 33 sklasyfikowane kraje. W odniesieniu do osiagnie
  tego w 2009 r. poziomu innowacyjności najwiekszym atutem Polski jest kapita
ludzki – jedynie w tej kategorii jej wynik ksztatuje sie powyzej średniej dla
UE  27.
W niedawno opublikowanym rankingu EIS z 2011 r. Polska zajea 22.
pozycje w Unii Europejskiej pod wzgledem innowacyjności gospodarki. Gorzej jest tylko na Litwie, w Bugarii, na otwie, w Rumunii i na Sowacji.
W Polsce i krajach sklasyfikowanych nizej rejestruje sie najmniej patentów
w skali caej Unii. Polska nalezy równiez do grupy państw, które przeznaczaja najmniejsza cześć dochodu narodowego na badania i rozwój. Polskie

23
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firmy inwestuja najmniej spośród firm europejskich w nowe produkty.
W skali od 0 do 1, w której najwyzsza ocena oznacza pene wykorzystanie
potencjau innowacyjności, Polska otrzymaa tylko 0,25 pkt.24
Jak pokazuje praktyka gospodarcza, cele strategii lizbońskiej nie zostay
osiagnie
  te. Jednak strategia lizbońska jest potrzebna zarówno dla UE, jak
i dla Polski. Polska akurat jest jednym z najbardziej aktywnych krajów
przygotowujacych

ramowe programy wdrazania postanowień strategii. Gospodarka polska znajduje sie daleko w tyle pod wzgledem innowacyjności czy
wykorzystania najnowszej technologii, jednak aktywny udzia w grze o ksztat
i realizacje strategii lizbońskiej lezy w jej jak najlepiej pojetym interesie,
a uczestnictwo we wspólnych europejskich programach badawczo-rozwojowych jest dla nas niezbedne. Tylko w ten sposób polskie przedsiebiorstwa
maja szanse konkurować na rynku europejskim i światowym w dziedzinie innowacyjności.

PODSUMOWANIE

Przedsiebiorczość organizacji XXI wieku opiera sie na zdolnościach innowacyjnych i umiejetności komercyjnego wykorzystywania nowej wiedzy.
Aktualnie przedsiebiorstwa krajowe charakteryzuje niski poziom innowacyjności, szczególnie w relacji do przedsiebiorstw z krajów wysoko rozwinietych
gospodarczo (UE, Japonii, USA) lub cechujacych

sie duza dynamika rozwoju
na rynku miedzynarodowym. Wzrost innowacyjności gospodarki wiaz
 e sie z
prowadzeniem polityki innowacyjnej, sprzyjajacej
 aktywności przedsiebiorców
i wadz, odnoszacej
 sie do wzrostu nakadów na innowacje oraz ksztatowania
w obrebie sieci relacji ze specjalistami w dziedzinie badań i rozwoju podczas
tworzenia i wykorzystywania wiedzy w procesach innowacji.

24

www.proinno-europe.eu
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Europejskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, IBnGR.
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INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
IN EU POLICY
S u m m a r y
Currently, innovation plays a significant role in all sectors of economy. It exerts
substantial influence on socio-economic development both in the micro and macro
scale. Innovation affects the growth of economy, the economic condition and
competitiveness of enterprises. It also affects people’s living conditions and overall
quality of life.
Innovation denotes the capacity of enterprises and whole economy to develop and
use knowledge in solutions which streamline economic functioning. The growth of
innovativeness is possible thanks to the construction of national infrastructure to the
extent that permits effective implementation of innovation processes and their
inclusion in economic practice, as well as fostering of enterprise among the public.
At present, increased innovation in Polish enterprises is associated with the
realisation of innovation policy, the aim of which is to bridge the gap between
Poland and the most innovative EU countries in terms of expenditure for RD, exports
of high-tech goods, increased level of education and the number of patent submittals.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: innovations, competitiveness, small and medium-sized enterprises, European Union, Lisbon Strategy.
Sowa kluczowe: innowacje, konkurencyjność, mae i średnie przedsiebiorstwa, Unia
Europejska, strategia lizbońska.
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DOTACJE UNIJNE JAKO ŹRÓDA FINANSOWANIA
NOWO POWSTAJACYCH

PRZEDSIEBIORSTW
NA PRZYKADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

WPROWADZENIE

Rozpoczecie i prowadzenie dziaalności gospodarczej czesto wymaga posiadania odpowiedniego kapitau wasnego – tj. środków pienieznych, środków trwaych, know-how. W zalezności od rodzaju przedsiewziecia wartość
potrzebnych środków pienieznych moze sie ksztatować na poziomie od kilku
do nawet kilkuset tysiecy zotych. Równiez w trakcie prowadzenia dziaalności gospodarczej niezbedne jest podejmowanie nowych inwestycji, dzieki którym mozna rozwijać prowadzona dotychczas dziaalność gospodarcza w nowych kierunkach, dywersyfikujac
 ja oraz umacniajac
 swoja pozycje konkurencyjna na rynku.
W tych obu przypadkach pojawia sie gówne pytanie: skad
 wziać
 środki
pieniezne oraz gdzie mozna szukać finansowania dla naszej dziaalności gospodarczej? Obecnie najbardziej dostepnym źródem finansowania, szczególnie
nowo powstajacych

firm, sa dotacje. Ten rodzaj pomocy moze pochodzić ze
środków unijnych, ale takze z budzetu państwa. Dotacje dla nowo powstaja
cych firm mozna podzielić na 3 gówne grupy:
 dotacje na rozpoczecie dziaalności gospodarczej udzielane przez powiatowe urzedy pracy ze środków funduszu pracy
 dotacje inwestycyjne dla nowo powstaych mikroprzedsiebiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013

Dr MARZENA WRONA  adiunkt Katedry Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

na Wydziale Nauk Spoecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawa II; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin.

60

MARZENA WRONA

 dotacje na podjecie dziaalności gospodarczej przez mikroprzedsiebiorstwa na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja oraz analiza zasad przyznawania dotacji jako jednego ze źróde finansowania dziaalności gospodarczej
w pierwszym okresie jej prowadzenia. Zagadnienie to jest niezwykle aktualne
z uwagi na sytuacje rynkowa i wyjatkowo

duza róznorodność programów,
a w ramach nich dziaań, realizowanych przez rózne instytucje. Powoduje to,
ze osoba rozpoczynajaca
 dziaalność gospodarcza ma trudność w znalezieniu
i dopasowaniu do swoich potrzeb waściwego programu, z którego mogaby
skorzystać w pierwszym etapie swojej dziaalności.
W artykule zastosowano przede wszystkim analize literatury przedmiotu,
aktów prawnych regulujacych

zasady udzielania pomocy w poszczególnych
programach, dokumentacje programowa oraz uregulowania unijne, co umozliwia stworzenie prostego schematu pomocy skierowanej do nowo powstajacych

podmiotów.

I. DOTACJE NA ROZPOCZECIE DZIAALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UDZIELANE PRZEZ POWIATOWE URZEDY PRACY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, moga ubiegać sie o dotacje na podjecie dziaalności gospodarczej, skadajac
 wniosek o przyznanie środków z funduszu
pracy w powiatowym urzedzie pracy waściwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
Ponadto o środki na rozpoczecie dziaalności gospodarczej z funduszu
pracy moga sie ubiegać osoby podlegajace
 ubezpieczeniu spoecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek suzbowy zosta rozwiazany

z przyczyn dotyczacych

zakadu pracy i które nie sa uprawnione do zasiku
na podjecie pozarolniczej dziaalności lub na zakup ziemi, nie wyaczaj

ac

2
dziaalności wytwórczej lub usugowej zwiazanej

z rolnictwem .

1
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2004 nr 94 poz. 1001 z późn. zm.).
2
„Dotacje”, Powiatowy Urzad
 Pracy w Lublinie, http://www.puplublin.pl/kat/id/48
(27.03.2011 r.).
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Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta moze przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki
na podjecie dziaalności gospodarczej w wysokości określonej, w umowie, nie
wyzszej niz:
1. 6-krotne przecietne wynagrodzenie, w przypadku nowej dziaalności3,
tj. 20 629,26 PLN
2. 4-krotne przecietne wynagrodzenie na jednego czonka zaozyciela spódzielni
3. 3-krotne przecietne wynagrodzenie na jednego czonka przystepujacego

do
4
istniejacej

juz spódzielni .
Osoby bezrobotne zamierzajace
 podjać
 dziaalność gospodarcza skadaja
wniosek wraz z kompletem zaaczników

określonym w Rozporzadzeniu

Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na
podjecie dziaalności gospodarczej5. W myśl paragrafu 6.2 rozporzadzenia,

we wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjecie dziaalności
gospodarczej nalezy podać nastepujace
 informacje:
1. kwote wnioskowanych środków;
2. rodzaj dziaalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie
dziaalności gospodarczej, która zamierza podjać
 bezrobotny;
3. symbol podklasy rodzaju dziaalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacja Dziaalności (PKD);

3
Przecietne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. wynioso 3 438,21 z  komunikat Prezesa Gównego Urzedu Statystycznego z 9 lutego 2011 r. w sprawie przecietnego
wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. nr 11, poz. 122).
4
Przecietne wynagrodzenie – oznacza przecietne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
od pierwszego dnia nastepnego miesiaca
 po ogoszeniu przez Prezesa Gównego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spoecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Wysokość przecietnego
wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.
5
Rozporzadzeniu

Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie dziaalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 512). Rozporzadzenie

Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniajace
 rozporzadzenia

w sprawie dokonania refundacji
kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie dziaalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.,
nr 30, poz. 156).
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4. kalkulacje kosztów zwiazanych

z podjeciem dziaalności gospodarczej
oraz źróda ich finansowania;
5. specyfikacje i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwaych, urzadzeń,

maszyn, materiaów, towarów, usug i materiaów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu;
6. proponowana forme zabezpieczenia zwrotu środków.
Ponadto do wniosku o przyznanie środków z funduszu pracy nalezy doaczyć

oświadczenia o:
1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków funduszu pracy
lub innych środków publicznych na podjecie dziaalności gospodarczej lub
rolniczej, zaozenie lub przystapienie

do spódzielni socjalnej;
2) nieprowadzeniu dziaalności gospodarczej w okresie 12 miesiecy przed
dniem zozenia wniosku;
3) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesiecy po dniu rozpoczecia prowadzenia dziaalności gospodarczej;
5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem zozenia wniosku za przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny;
6) rezygnacji z mozliwości zawieszenia prowadzenia dziaalności gospodarczej w okresie 12 miesiecy po dniu rozpoczecia prowadzenia dziaalności
gospodarczej;
7) niezozeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjecie dziaalności gospodarczej lub środków na zaozenie lub przystapienie

do
spódzielni socjalnej6.
Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny doacza

równiez business plan
opisujacy
 planowana inwestycje, dokumenty potwierdzajace
 posiadane kwalifikacje, doświadczenie zwiazane

z profilem dziaalności, np. świadectwa pracy,
dyplomy, certyfikaty i świadectwa ukończenia szkó, kursów, szkoleń, a takze
dokument potwierdzajacy
 prawo do korzystania z lokalu (akt wasności, umowy: uzyczenia, najmu, dzierzawy).
Kosztorys wydatków zawarty w business planie inwestycji jest określany
w kwocie brutto, tj. acznie

z podatkiem VAT. Ponadto PUP określi prefero-

6
Por. § 6 ust. 3 Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy…, s. 4.
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wane typy dziaalności gospodarczej na terenie miast i gmin powiatu lubelskiego7.
Wnioskowane środki finansowe na podjecie dziaalności gospodarczej nie
moga być przeznaczone na:
1. podjecie dziaalności gospodarczej majacej

charakter sezonowy;
2. podjecie dziaalności gospodarczej polegajacej

na handlu obwoźnym;
3. zakup środków trwaych od osób spokrewnionych lub spowinowaconych
z wnioskodawca do II stopnia, z wyaczeniem

osób dokonujacych

sprzedazy
w ramach prowadzonej dziaalności gospodarczej;
4. zakup samochodu dostawczego lub osobowego w cześci przekraczajacej

50% kwoty przyznanych środków z wyaczeniem

zakupu samochodu do przewozu osób taksówka osobowa  75% oraz opate zwiazan
 a z ubezpieczeniem
samochodu;
5. nabycie udziaów w spókach;
6. leasing lub zakup ratalny;
7. zakup lub budowe nieruchomości;
8. remont lokalu w kwocie przekraczajacej

2000 z;
9. zakup towaru w kwocie przekraczajacej

40% wnioskowanej kwoty.
Mozliwość otrzymania jednorazowej pomocy finansowej ze środków funduszu
pracy jest uwarunkowana spenieniem nastepujacych

warunków acznie:

1. w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych

zozenie nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, szkolenia, stazu, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, wykonywania prac spoecznie uzytecznych, prac interwencyjnych lub
robót publicznych;
2. nie otrzyma w okresie 5 lat poprzedzajacych

zozenie wniosku pozyczki
z funduszu pracy lub innych funduszy publicznych środków na podjecie dziaalności gospodarczej lub rolniczej;
3. nie otrzyma dotychczas z funduszu pracy bezzwrotnych środków na
podjecie dziaalności gospodarczej;
4. nie prowadzi dziaalności gospodarczej w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych

zozenie wniosku o przyznanie środków na podjecie dziaalności gospodarczej;

7
„Dotacje”, Powiatowy Urzad
 Pracy w Lublinie, http://www.puplublin. pl/kat/id/48
(27.03.2011 r.).
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5. spódzielnia socjalna, do której ma zamiar przystapić,

nie zalega z opacaniem w terminie skadek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiazań

cywilnoprawnych;
6. nie by w okresie 2 lat przed dniem zozenia wniosku skazany za przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
7. wniosek jest kompletny i prawidowo sporzadzony.

Wnioski osób bezrobotnych skadane do powiatowych urzedów pracy wstepnie opiniuje i rozpatruje specjalnie do tego powoana Komisja ds. Rozpatrywania i Opiniowania Wniosków, która w sposób bezstronny dokonuje wnikliwej analizy wniosków, oceniajac
 m.in. zgodność formalna wniosku z wymogami rozporzadzenia,

zasadność przyznania środków oraz zdolność wnioskodawcy do waściwego wykorzystania przyznanych środków. O przyznaniu lub
odmowie przyznania środków powiatowy urzad
 pracy powiadamia wnioskodawce formie pisemnej w terminie nie przekraczajacym

30 dni od dnia zozenia kompletnego wniosku i innych dokumentów niezbednych do jego rozpatrzenia.
Przyznanie bezrobotnemu środków na podjecie dziaalności gospodarczej
dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie pod rygorem niewazności i spenianiu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.
Ponadto osoba bezrobotna musi dokonać zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy i waściwego wykorzystania przyznanych środków z funduszu
pracy na podjecie dziaalności gospodarczej, bezrobotny zobowiazany

jest
zozyć zabezpieczenie.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia ustawodawca określi w Rozporzadze
niu z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie dziaalności gospodarczej. W myśl § 10 przywoanego rozporzadzenia

forme zabezpieczenia moga
stanowić: poreczenie, weksel z poreczeniem wekslowym, gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez duznika.
W przypadku poreczenia wekslowego (aval) poreczycielami moga być
osoby osiagaj
 ace
 wynagrodzenie brutto w wysokości minimum 2000 z, zatrudnione na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony lub na czas
określony, co najmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia dziaalności gospodarczej przez wnioskodawce.
W przypadku osiagania

wynagrodzenia nizszego, co najmniej 1500 z,
wymagane jest poreczenie dwóch osób. Deklaracje wekslowe podpisuja takze
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wspómazonkowie wnioskodawcy i poreczycieli. Inne formy zabezpieczenia
zwrotu przyznanych środków i poreczenia innych osób beda rozpatrywane
indywidualnie przez dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Lublinie8.

II. DOTACJE INWESTYCYJNE
DLA NOWO POWSTAYCH MIKROPRZEDSIEBIORSTW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013 (zwanym dalej RPO WL) wyodrebniono I oś priorytetowa,

w ramach której przewidziano środki na wsparcie dziaalności nowo powstaych firm. I tak, dziaanie 1.1 Dotacje dla nowo powstaych mikroprzedsiebiorstw sa skierowane dla firm w pierwszym okresie ich rozwoju, tj. takich,
które przed dniem zozenia wniosku dziaaja na rynku krócej niz 2 lata.
Pod pojeciem mikroprzedsiebiorstwa rozumie sie firme zatrudniajac
 a mniej
niz 10 osób i której roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekraczaja
równowartości 2 mln EURO9.
Tab. 1. Rodzaje przedsiebiorstw w Programach Operacyjnych
na lata 2007-2013
Kategoria
przedsiebiorstwa

Średnioroczne
zatrudnienie

Wartość obrotów
rocznie

Wartość sumy
aktywów rocznie

Mikroprzedsiebiorstwo

ponizej 10 osób

do 2 mln EUR

do 2 mln EUR

Mae przedsiebiorstwo

ponizej 50 osób

do 10 mln EUR

do 10 mln EUR

do 50 mln EUR

do 43 mln EUR

Średnie przedsiebiorstwo ponizej 250 osób

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie Rozporzadzenia

Komisji (WE) nr 800/2008 r.

Firma, która skada wniosek o wsparcie w ramach dziaania 1.1. RPO WL,
moze prowadzić dziaalność w dowolnej formie prawnej, tj. moze prowadzić
jednoosobowa dziaalność gospodarcza lub tez jako spóka osobowa lub kapitaowa. Jednakze lokalizacja samego projektu powinna znajdować sie na tere-

8

„Dotacje”, Powiatowy Urzad
 Pracy.
Rozporzadzenie

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajace
 niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporzadzenie

w sprawie wyaczeń

blokowych (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008, s. 3).
9
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nie województwa lubelskiego. Jezeli inwestycja bedzie realizowana w innym
województwie, nalezy znaleźć waściwe dziaanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla danego województwa. Zasada jest, ze Regionalne
Programy Operacyjne obejmuja swoim zasiegiem województwo, dla którego
zostay powoane.
Stad
 tez jest 16 Regionalnych Programów Operacyjnych  dla kazdego
województwa oddzielny program uwzgledniajacy
 jego specyfike gospodarcza
i potrzeby inwestycyjne. Wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach
RPO WL na lata 2007-2013 nie moga skadać przedsiebiorcy dziaajacy

m.in. w nastepujacych

branzach: 1. rolnictwo, leśnictwo, owiectwo i rybactwo; 2. przetwórstwo przemysowe – produkcja miesa, wedlin, art. spozywczych, wyrobów tekstylnych, chemikaliów, metali, sprzetu transportowego;
3. wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna,
 gaz, pare wodna,
 gora
ca wode i powietrze do ukadów klimatyzacyjnych; 4. górnictwo i wydobywanie; 5. handel hurtowy i detaliczny10.
Zgodnie z Wytycznymi dla wnioskodawców w ramach I i II osi priorytetowej RPO WL 2007-201311, wartość projektu skadanego do RPO WL nie
moze przekroczyć 8 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania dla inwestycji o wartości ponizej 1 mln PLN wynosi 310 000 PLN, zaś dla projektów o wartości powyzej 1 mln PLN kosztów kwalifikowanych nie wiecej
niz 500 000 PLN.
Gównym celem RPO WL jest zwiekszenie zdolności inwestycyjnej firm
w pierwszym okresie ich rozwoju. Stad
 tez w ramach regionalnych programów operacyjnych przedsiebiorcy moga otrzymać wsparcie wyacznie

na
projekty o charakterze inwestycyjnym, które pozwola przedsiebiorcy na zakup
nowoczesnych technologii, wprowadzenie nowych produktów do oferty,
a przez to wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Natomiast
w ramach projektu nie stanowia przedmiotu dofinansowania wydatki na biezac
 a dziaalność operacyjna.

Projekty kierowane do LAWP w Lublinie musza dotyczyć nowej inwestycji. Pod pojeciem nowej inwestycji przyjmuje sie inwestycje w środki trwae
oraz wartości niematerialne i prawne, suzace
 utworzeniu nowego przedsiebiorstwa, rozbudowie juz istniejacego

przedsiebiorstwa, poaczone

z dywersyfikacja jego produkcji, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub fun10
Zob. Zestawienie rodzajów dziaalności gospodarczej wyaczonych

ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 wedug kodów PKD. Lublin: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie 2008.
11
Lublin: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości 2010, s. 30.
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damentalna zmiane procesu produkcyjnego. Ponadto nabycie środków trwaych zwiazanych

z przedsiebiorstwem, które zostao zamkniete lub zostaoby
zamkniete, gdyby zakup nie nastapi,

przy czym środki te nabywane sa przez
inwestora niezaleznego od zbywcy. Za nowa inwestycje nie uwaza sie inwestycji prowadzacej

wyacznie

do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz
nabycie udziaów lub akcji przedsiebiorstwa12.
Aplikujac
 o środki z dziaania 1.1 Dotacje dla nowo powstaych mikroprzedsiebiorstwa RPO WL dofinansowaniu podlegaja wyacznie

wydatki kwalifikowalne, rozumiane jako wydatki, których poniesienie w ramach realizacji
projektu podlega dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach danego programu operacyjnego, priorytetu oraz dziaania, tzn. sa zgodne z zasadami
określonymi dla danego programu operacyjnego. I tak, musza być spenione
nastepujace
 warunki:
1. Wydatek, aby móg zostać uznany za kwalifikowalny, musi być niezbedny dla realizacji celów projektu, tzn. wydatek, bez którego projekt nie
mógby zostać zrealizowany. Jest to podstawowa zasada kwalifikowalności
wydatków w ramach funduszy strukturalnych.
2. Poczatek

okresu kwalifikowalności wydatków, w przypadku projektów
objetych regionalna pomoca inwestycyjna13, jest to dzień zozenia wniosku
o dofinansowanie. Przed rozpoczeciem okresu kwalifikowalności projektu
określonym powyzej beneficjent moze jednak podjać
 czynności zwiazane

z realizacja projektu, takie jak:
 nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkowej, lokalowej
 opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej
 uzyskanie pozwolenia na budowe
 podjecie wstepnych (niewiaz
 acych)

zobowiazań

do nabycia ruchomych
środków trwaych.
3. Końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie moze przekraczać daty 30 czerwca 2015 r.14
4. Do wspófinansowania kwalifikuje sie wydatek, który zosta faktycznie
poniesiony przez beneficjenta, czyli poniesiony w znaczeniu kasowym rozumianym jako rozchód środków pienieznych z rachunku bankowego benefi-

12

Wytyczne dla Wnioskodawców..., s. 23.
Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju Regionalnego nr 1399 z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz.U. 2007, nr 193, poz. 1399 z późn. zm.).
14
Wytyczne dla Wnioskodawców..., s. 60 nn.
13
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cjenta. Jako dowód poniesienia wydatku rozumie sie opacona fakture lub
inny dokument ksiegowy o równowaznej wartości dowodowej wraz z doa
czonym wyciagiem

z operacji na rachunku bankowym, stanowiacym

element
oceny zasadności refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
5. Wydatki w ramach projektu nie moga być podwójnie finansowane, tzn.
nie mozna zrefundować cakowicie lub cześciowo danego wydatku dwa razy
ze środków publicznych  wspólnotowych lub krajowych, np.
 zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch róznych projektów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub funduszu
spójności
 wydatek poniesiony na uzywany środek trway, który by wspófinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciagu
 7 lat poprzedzajacych

zozenie wniosku o dofinansowanie
 zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub funduszu spójności, a nastepnie odzyskanie tego podatku ze środków
budzetu państwa na podstawie ustawy o podatku od towarów i usug z dnia
11 marca 2004 r.15
W ramach projektów, które podlegaja dofinansowaniu ze środków z RPO
WL na lata 2007-2013, mozna otrzymać dofinansowanie na inwestycje, w ramach której przewidziano dokonanie nastepujacych

wydatków:
1. prace przygotowawcze polegajace
 na opracowaniu biznes planu, dokumentacji technicznej, np. dokumentów niezbednych do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz dokumentów dotyczacych

uruchomienia lub przebudowania
linii produkcyjnej, raportu oddziaywania na środowisko;
2. zakup prawa wasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (grunt)
do wysokości 10% cakowitych wydatków kwalifikujacych

sie do objecia
wsparciem pod warunkiem, ze:
 jest cześcia powierzchni ziemskiej stanowiac
 a odrebny przedmiot wasności z wyaczeniem

budynków, budowli, obiektów maej architektury oraz
tymczasowych obiektów budowlanych
 zbywca dostarczy oświadczenie, iz zgodnie z jego najlepsza wiedza,

grunt w ciagu
 poprzednich 10 lat od zakupu przez beneficjenta nie by nabyty
z udziaem dotacji krajowych lub wspólnotowych;

15
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2004 r. nr 54,
poz. 535 z późn. zm.).
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3. zakup prawa wasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkowej lub lokalowej do wysokości 50% cakowitej wartości projektu pod warunkiem, ze:
 zbywca dostarczy oświadczenie, iz zgodnie z jego najlepsza wiedza nieruchomość w ciagu
 poprzednich 10 lat od dnia zakupu przez beneficjenta nie
bya nabyta z udziaem dotacji krajowych lub wspólnotowych;
4. materiay i roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane16 – przygotowanie terenu pod budowe, prace rozbiórkowe, prace geodezyjne, prace ziemne, prace budowlano-montazowe,
prace budowlane, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe;
5. koszt inspektora nadzoru:
6. zakup środków trwaych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości17, a szczególności:
a) zakup nowego środka trwaego;
b) zakup nowego lub uzywanego środka transportu wyacznie

w przypadku
wnioskodawcy, którego przedmiotem dziaalności gospodarczej nie jest świadczenie usug transportowych. Ponadto wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup: samochodów ciezarowych, samochodów specjalnych, ciagników

siodowych, naczep, dźwigów oraz wózków widowych;
c) zakup uzywanego środka trwaego, pod warunkiem, ze:
 w okresie 7 lat poprzedzajacych

zozenie wniosku o dofinansowanie
środek trway nie zosta zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych
krajowych lub pochodzacych

z funduszy Unii Europejskiej
 cena środka trwaego nie przekracza wartości rynkowej, określonej
na dzień zakupu i jest nizsza od ceny nowego środka trwaego. Wartość ta
moze być określona poprzez odjecie od ceny zakupu odpisów z tytuów amortyzacji lub poprzez potwierdzenie wartości rynkowej sprzetu poprzez uprawnionego rzeczoznawce.
 uzywany środek trway zostanie zakupiony przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego lub leasingu finansowego;
7. zakup wartości niematerialnych i prawnych zwiazanych

z transferem
technologii droga nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym
nieopatentowanej wiedzy technicznej;

16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.

zm.).
17
Zob. art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
02.76.694 z późn. zm.).
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8. raty spat wartości poczatkowej

nieruchomości gruntowej zabudowanej,
budynkowej, lokalowej, środka trwaego i środka transportu przez korzystaja
cego, naleznych finansujacemu

z tytuu umowy leasingu finansowego, prowadzacej

do przeniesienia wasności tych środków na korzystajacego,

do wysokości wartości poczatkowej

środka trwaego z dnia zawarcia umowy leasingu,
poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;
9. podatek od towarów i usug (VAT) moze być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiazuj
 acym

ustawodawstwem krajowym nie przysuguje prawo do obnizenia kwoty podatku
naleznego o kwote podatku naliczonego lub ubiegania sie o zwrot VAT.
Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach RPO WL
2007-2013 skadaja do LAWP w Lublinie wniosek o dofinansowanie wraz
z wymaganymi zaacznikami.

Wnioskodawca realizuje projekt z wasnych
środków lub kredytu bankowego, natomiast po jego zakończeniu dokonuje
rozliczenia inwestycji i na tej podstawie otrzymuje refundacje poniesionych
kosztów w wysokości wynikajacej

z zawartej umowy z LAWP w Lublinie,
tj. instytucja zarzadzaj

ac
 a.

Warunkiem udzielenia pomocy jest zagwarantowanie przez beneficjenta
trwaości projektu. Pod pojeciem trwaość projektu rozumie sie utrzymanie
inwestycji, na której realizacje zostaa udzielona pomoc przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, a w przypadku
mikroprzedsiebiorców, maych i średnich przedsiebiorców – przez okres co
najmniej 3 lat. Jezeli aktywa nabyte w ramach projektu stay sie przestarzae
ze wzgledu na postep technologiczny, to istnieje mozliwość ich wymiany na
bardziej nowoczesne.
Ponadto nalezy pamietać, ze efektem takiej wymiany nie moze być znaczaca
 modyfikacja projektu, tj. zmiany, które beda miay wpyw na charakter
lub warunki realizacji projektu lub spowoduja powstanie nieuzasadnionych
korzyści dla podmiotu, albo zaniechanie dziaalności produkcyjnej18.
Wedug danych Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie dotychczas odbyy sie dwa nabory wniosków do dziaania 1.1 Dotacje dla
nowo powstaych mikroprzedsiebiorców. W rundzie aplikacyjnej w 2008 r.
zozono acznie

93 wnioski na kwote ok. 20 mln PLN, przy czym wartość
wnioskowanego wsparcia bya nizsza niz kwota alokacji przewidzianej na ten
nabór – blisko 26 mln PLN19. Ponad poowa ze zozonych wniosków nie
18

Wytyczne dla Wnioskodawców, s. 24.
Informacja dotyczaca
 ilości i wartości zozonych projektów w ramach konkursów
05/RPOWL/1.1/2008 oraz 06/RPOWL/1.3/2008, LAWP w Lublinie, Lublin 2008 r., http://www.
19
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speniaa wymogów formalnych lub nie uzyskaa minimalnego poziomu punktów, wymaganego przy ocenie merytorycznej. Stad
 tez umowy podpisano
z 41 firmami na kwote aczn
 a dofinansowania ponad 9 mln PLN20. W roku
2009 podczas drugiego naboru wniosków do dziaania 1.1 zozono acznie

21
306 wniosków na kwote 85 mln PLN , z czego podpisano umowy z 156
firmami na kwote dofinansowania blisko 43 mln PLN22.
Wykres 1. Liczba zozonych wniosków oraz liczba zawartych umów
w ramach dziaania 1.1. Dotacje dla nowo powstaych mikroprzedsiebiorców
w latach 2008-2009

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie informacji dotyczacych

ilości wniosków zozonych i podpisanych umów przez Lubelska Agencje Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie
(http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php 13.03.2011)

lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=lawp&su menu=aktualnosci&info=135&f_rok=2010&f_miesiac=0&find_konkurs=5 (13.03.2011).
20
Lista beneficjentów, LAWP w Lublinie, http://www.lawp.lubelskie. pl/index.php
(13.03.2011).
21
Informacja dotyczaca
 ilości i wartości zozonych projektów w ramach konkursów
01/RPOWL/1.1/2009, 02/RPOWL/1.4A/2009, 03/RPOWL/1.5/ 2009, 04/RPOWL/2.4A/2009,
LAWP w Lublinie, Lublin 2010 r., http://www. lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=lawp&submenu=aktualnosci&info=264&f_rok=2010&f_miesiac=0&find_konkurs=10 (13.03.2011).
22
Lista beneficjentów, LAWP w Lublinie, http://www.lawp.lubelskie. pl/index.php
(24.03.2011).
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W 2010 roku podczas trzeciego naboru wniosków do dziaania 1.1, który
trwa od 29 października do 10 grudnia, zozono 579 wniosków, z czego 116
zostao odrzucone po ocenie formalnej, 7 zaś zostao wycofanych przez beneficjentów23. LAWP w Lublinie planuje kolejny nabór wniosków dopiero na
marzec 2012 r., natomiast w 2011 r. nie przewiduje zadnych naborów do
dziaania 1.1.

III. DOTACJE NA PODJECIE DZIAALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEZ MIKROPRZEDSIEBIORSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH
Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Firmy zamierzajace
 prowadzić dziaalność gospodarcza na terenach wiejskich moga skorzystać ze środków unijnych przewidzianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Wyodrebniono dwa dziaania skierowane do przedsiebiorców prowadzacych

dziaalność
gospodarcza na terenach wiejskich:
1. dziaanie 311. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”,
z którego moga korzystać osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolników, jako rolnik,
mazonek rolnika lub domownik24;
2. dziaanie 312. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa”, z którego
moga korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajace
 osobowości prawnej, które prowadza lub podejmuja dziaalność
jako mikroprzedsiebiorstwa zatrudniajace
 ponizej 10 osób i majace
 obrót
nieprzekraczajacy
 równowartości w z 2 mln euro25.

23

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Dziaania 1.1 RPO WL 2007-2013. nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010, LAWP w Lublinie, http://www.
lawp.lubelskie. pl/index.php?menu=aktualnosci&submenu=aktualnosci&info=722&f_r=2011
&f_m=0 (24.03.2011).
24
Zob. par. 2.1 Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października
2007r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dziaanie „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej” objetego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1442).
25
Zob. par. 2-4 Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca
2008 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa” objetego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 139, poz. 883).
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W przypadku obu dziaań podmioty ubiegajace
 sie o środki z PROW na
lata 2007-2013 powinny mieć siedzibe, oddzia lub miejsce zamieszkania
przedsiebiorcy, a w przypadku operacji zwiazanych

z nieruchomościa  miejsce poozenia nieruchomości w miejscowości nalezacej

do: 1. gminy wiejskiej, 2. miejsko-wiejskiej, z wyaczeniem

miast liczacych

powyzej 5 tys.
mieszkańców, albo 3. gminy miejskiej, z wyaczeniem

miejscowości liczacych

26
powyzej 5 tys. mieszkańców .
Oba te dziaania charakteryzuja sie takimi samymi zasadami przyznawania
pomocy przedsiebiorcom. Jedna z róznic pomiedzy tymi dziaaniami dotyczy
podmiotu, który moze z nich korzystać. I tak, dziaanie 311 jest skierowane
do rolników podlegajacych

ubezpieczeniu w KRUS, natomiast z dziaania 312
moga korzystać podmioty ubezpieczone w ZUS, ale prowadzace
 dziaalność
na obszarach wiejskich.
W ramach dziaania „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”,
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa” pomoc moze być udzielona
na podjecie lub rozwój dziaalności w nastepujacych

obszarach: 1. usugi dla
gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2. usugi dla ludności; 3. sprzedaz hurtowa i detaliczna; 4. rzemioso lub rekodzielnictwo; 5. roboty i usugi budowlane oraz instalacyjne; 6. usugi turystyczne oraz zwiazane

ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem; 7. usugi transportowe; 8) usugi komunalne; 9. przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10. magazynowanie lub przechowywanie towarów; 11. wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; 12. rachunkowości, doradztwa lub usug informatycznych27.
Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 października 2007 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
beneficjent moze otrzymać wsparcie na inwestycje w kwocie 100 000 PLN

26
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW na lata 2007-2013),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, s. 294.
27
Zob. Zaacznik

nr 1 „Wykaz dziaalności nierolniczych w zakresie, których moze być
przyznana pomoc” do Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dziaania „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej” objetego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1442); Zaacznik

nr 1
„Wykaz dziaalności gospodarczych, w których zakresie moze być przyznana pomoc” do Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiebiorstwa” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. nr 139, poz. 883).
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acznie

w caym okresie programowym, przy czym dotacji podlegaja wydatki
kwalifikowalne poniesione po dniu zozeniu wniosku w kwocie netto. Oznacza to, ze podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifkowalnego bez wzgledu na
to, czy podmiot ma mozliwość odliczyć podatek VAT. Maksymalny poziom
dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikiwalnych. Dotacja jest udzielana
w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Takie same zasady obowiazuj
 a równiez podmioty wnioskujace
 o dotacje
w ramach dziaania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”, przy
czym maksymalna kwota wsparcia zalezy od ilości stworzonych miejsc pracy
w efekcie realizacji projektu. Przedsiebiorca moze otrzymać 100 000 PLN,
jezeli dodatkowo w efekcie realizacji inwestycji zwiekszy zatrudnienie,
w przeliczeniu na średnioroczne pene etaty, o co najmniej 1 osobe.
Jeśli firma stworzy 2 nowe miejsca pracy, to moze otrzymać kwote
200 000PLN, zaś jeśli zatrudnienie wzrośnie o co najmniej 3 etaty, to poziom
dofinansowania wyniesie 300 000 PLN28. Analogicznie jak w poprzednim
dziaaniu wartość wsparcia mozliwa do uzyskania dotyczy caego okresu
programowego, tj. lat 2007-2013.
Zarówno w dziaaniu 311 „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”, jak i „312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” do kosztów
kwalifikowalnych zalicza sie koszty: 1. budowy, przebudowy lub remontu
poaczonego

z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiaów
szkodliwych pochodzacych

z rozbiórki; 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu poaczonego

z modernizacja istniejacych

budynków mieszkalnych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiaów
szkodliwych pochodzacych

z rozbiórki; 3. zagospodarowania terenu; 4. zakupu maszyn, urzadzeń,

narzedzi, wyposazenia i sprzetu; 5. zakupu sprzetu
komputerowego i oprogramowania suzacego

wsparciu podejmowanej lub wykonywanej dziaalności gospodarczej; 6. zakupu środków transportu, z wyaczeniem

zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niz 8 osób acznie

z kierowca;
 7. rat zapaconych z tytuu umowy leasingu, nieprzekraczajacych

ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt
4 i 6, jezeli przeniesienie wasności tych rzeczy na beneficjenta nastapi


28

Zob. szerz. § 1.5 Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2010 r. zmieniajace
 Rozporzadzenie

w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa” objetego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 55, poz. 335).
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w okresie realizacji operacji, nie później jednak niz do dnia zozenia wniosku
o patność ostateczna29.
Realizujac
 inwestycje wspófinansowane z programu PROW na lata
2007-2013, do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza sie zakupu środków
trwaych uzywanych. Ponadto beneficjenci obu dziaań musza zapewnić trwaość projektu przez okres 5 lat od otrzymania patności ostatecznej od Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podmiot ubiegajacy
 sie o dotacje z PROW skada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy, w którym
opisano m.in.: zakres przedmiotowy prowadzonej dziaalności gospodarczej,
opis planowanej inwestycji, określajac
 miejsce jej realizacji, cel, zakres oraz
plan finansowy. Do wniosku o dofinansowanie doaczane

sa wymagane przez
Agencje dokumenty30.
Wykres nr 2. Liczba zozonych wniosków oraz liczba zawartych umów
w ramach dziaania 311. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”.
Stan na 28.02.2011

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie Informacji o liczbie zozonych wniosków i liczbie
zawartych umów w ramach Dziaania „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”
PROW 2007-2013, ARiMR, Warszawa 2011, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajo-

29
Zob. § 13. 1 Rozporzadzenia

[…] „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa”; § 4.1
Rozporzadzenia

[…]. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”.
30
Zob. szerz. § 17 Rozporzadzenia

[...] „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa”. Zob.
szerz. § 9 Rozporzadzenia

[…]. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”.

MARZENA WRONA

76

wa/inne-formy-pomocy/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/roznicowanie-w-kierunkudzialalnosci-nierolniczej.html (23.03.2011).

Zgodnie z informacja podana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 28 lutego 2011 r. zozono acznie

16 705 wniosków o dofinansowanie z dziaania 311. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej”, z czego 36% byo na etapie umów podpisanych przez beneficjentów z Agencja.
 Tylko w województwie lubelskim zozono 500 wniosków
w 2008 r., 406 w 2009 r. oraz 825 w 2010 r., zaś 232 wniosków z kampanii
2008 r. 279 z 2009 r. oraz 236 z naboru w 2010 r. to wnioski, które zostay
juz zatwierdzone poprzez podpisanie umowy przez ARiMR z beneficjentami.
Wedug stanu na 28 lutego 2011 r. lubelski oddzia Agencji wypaci
wnioskodawcom dotacje w kwocie ponad 30 mln PLN i by na drugim
miejscu w Polsce pod wzgledem wielkości wypaconych środków31.
Wykres nr 3. Liczba zozonych wniosków oraz liczba zawartych umów w ramach dziaania
312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”. Stan na 28.02.2011

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie Informacji o liczbie zozonych wniosków i liczbie
zawartych umów w ramach Dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” PROW 20072013”, ARiMR, Warszawa 2011, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/inne-formy

31

Informacja o liczbie zozonych wniosków i liczbie zawartych umów w ramach Dziaania
„Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej” PROW 2007-2013, ARiMR, Warszawa 2011,
http://www.arimr.gov.pl/ pomoc-unijna-i-krajowa/inne-formy-pomocy/wdrazane-program yi-dzia
lania-dane-liczbowe/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html (23.03.2011).
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pomocy/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html (23.03.2011).

Wedug danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do
28 lutego 2011 r. aczna

liczba zozonych wniosków do Agencji od poczatku

obecnego okresu programowania wyniosa 15 523, z czego w tym samym
okresie zawarto 2850 umów, co stanowi zaledwie 18% ilości zozonych wniosków. Wartość wnioskowana przez beneficjentów to blisko 2,87 mld PLN,
z tego tylko w województwie lubelskim wnioskowano o dofinansowanie na
poziomie 164 mln PLN. Najwiecej wniosków zozono województwie wielkopolskim – 2 768 o acznej

wartości wnioskowanej pomocy na poziomie ponad
564 mln PLN. Województwo lubelskie zajmuje 6. miejsce w Polsce, zaś
z punktu widzenia wypaconych juz środków w tym dziaaniu zajmuje
5. miejsce. Kwota wypaconych dotacji przez ARiMR oddzia w Lublinie to
ponad 12 mln PLN wedug stanu na koniec lutego 2011 r.32

WNIOSKI

Problematyka wykorzystania dotacji jako źróda finansowania dziaalności
firmy w jej pierwszym okresie jest zagadnieniem aktualnym, szczególnie
w obecnej sytuacji rynkowej. Firmy, zwaszcza w poczatkowym

okresie swojej dziaalności, potrzebuja środków finansowych na rozpoczecie i prowadzenie dziaalności gospodarczej. Waściciele firm najcześciej korzystaja ze środków wasnych oraz pozyczonych od najblizszych, poniewaz banki niechetnie
finansuja nowe podmioty, które nie maja jeszcze historii finansowej. Ponadto
zaciagaj
 ac
 kredyt czy korzystajac
 z leasingu, firma musi oddać pozyczony
kapita i dodatkowo zapacić odsetki. Stad
 tez duzym zainteresowaniem ciesza
sie dotacje, które stanowia pomoc bezzwrotna.
 Jednakze dla podmiotu, który
wcześniej nie korzysta z tego rodzaju wsparcia, znalezienie informacji na
temat programów, z których mógby skorzystać oraz zasad otrzymania pomocy stanowi powazny problem.

32

Informacja o liczbie zozonych wniosków i liczbie zawartych umów w ramach Dziaania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” PROW 2007-2013. Dane na dzień 28.02.2011,
ARiMR, Warszawa 2011, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/inne-formy-pomocy/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-20072013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html (23.03.2011).
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Dotacje mozna podzielić na trzy gówne grupy: dotacje z urzedu pracy na
rozpoczecie dziaalności, dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiebiorstw na
terenie województwa lubelskiego z RPO WL na lata 2007-2013 oraz dotacje
dla przedsiebiorców, którzy realizuja inwestycje na obszarach wiejskich
z PROW na lata 2007-2013. Gówne zasady otrzymania wsparcia z dotacji
sa bardzo podobne, tj. beneficjent musi zozyć wniosek o dofinansowanie
wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez instytucje wdrazajac
 a,

opisać przedsiewziecie, które bedzie finansowane z przyznanej dotacji oraz
zapewnić trwaość projektu po zakończeniu jego realizacji. W przypadku
dotacji z urzedu pracy beneficjent otrzymuje środki pieniezne jako zaliczke
na realizacje inwestycji, natomiast dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sa wypacane jako refundacja poniesionych kosztów, co oznacza, ze beneficjent pomocy musi sam sfinansować realizacje inwestycji, a nastepnie po jej rozliczeniu instytucja
wdrazajaca
 dokonuje wypaty dotacji.
Pomimo wielu warunków, jakie nalezy spenić, zeby otrzymać pomoc finansowa z dotacji, firmy chetnie aplikuja o te środki. W obecnym okresie
programowym z dziaania 1.1. „Dotacje dla nowo powstaych mikroprzedsiebiorstw” RPO WL na lata 2007-2013 skorzystao juz 207 firm, które otrzymay acznie

blisko 51 mln PLN. Natomiast ARiMR wypacia dotychczas
z dziaań 311. „Róznicowanie w kierunku dziaalności nierolniczej” oraz 312.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” podmiotom na terenie województwa lubelskiego kwote ok. 43 mln PLN acznie.

Zarówno w RPO WL, jak
i PROW planowane sa nabory wniosków na 2011 r. i na 2012, co niewatpli
wie pozwoli kolejnym firmom pozyskać finansowanie swojej dziaalności
z tych źróde.
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EU SUBSIDIES AS A SOURCE OF FUNDS
FOR NEWLY CREATED ENTERPRISES IN THE LUBLIN REGION
S u m m a r y
Start-up enterprises can benefit from EU funding in the initial phase of their
activity. Subsidies for starting a business are granted through various institutions
appointed to implement various EU programmes and to hand over funds of the State
Budget. Therefore, unemployed individuals who wish to undertake economic activity
can use funding offered by employment agencies. This sort of assistance is disbursed
on specific terms in the form of a deposit for start-up enterprises. Newly created
entities can benefit from EU funding through two programmes: Regional Operational
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Programme for the Lublin Region for 2007-2013 and Rural Development Programme
for 2007-2013. In both cases the financial assistance consists in reimbursement of
the costs incurred, but the difference concerns the location of the investment, namely
the former programme is realised in urban-rural communes, urban communes and in
municipalities counting over 5 000 inhabitants. On the other hand, the Rural Development Programme assists investments located in rural, rural-urban and urban communes, excluding municipalities of more than 5 000 inhabitants.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: subsidy, beneficiary, application, reimbursement of costs incurred, deposit.
Sowa kluczowe: dotacja, deneficjent, dniosek, refundacja poniesionych kosztów,
zaliczka na inwestycje.
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DYLEMATY TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIAZANIA


WPROWADZENIE

Fakt wystepowania niepewności i ryzyka w dzisiejszym świecie biznesu
jest niezaprzeczalny. Obecne środowisko funkcjonowania podmiotów gospodarczych charakteryzuje sie zmiennościa i coraz wieksza zozonościa.
 Dziaalności gospodarczej zawsze towarzyszy wiele zagrozeń realizacji jej celów,
które wymagaja zabezpieczania sie przed negatywnymi konsekwencjami ryzyka. Niwelowaniu skutków ewentualnego ryzyka dziaalności gospodarczej,
oceny sytuacji finansowej i wyceny oraz ujawniania efektów dziaalności
jednostek gospodarczych w sprawozdaniach finansowych suza miedzy innymi
rezerwy.
Tworzenie w przedsiebiorstwie rezerw mozna rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony stanowi ono nieodaczny

element zarzadzania

ryzykiem i ograniczania niepewności prowadzonej dziaalności gospodarczej;
z drugiej strony świadczy o respektowaniu nadrzednych zasad rachunkowości
(szczególnie zasady ostrozności, wspómierności, memoriaowej oraz true and
fair view) przez kierownictwo jednostki i osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiag
 rachunkowych. Jednym z warunków umozliwiajacych

spenienie
zaozeń koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu jest bowiem stosowanie prawidowych zasad wyceny zasobów oraz ustalania wyniku finansowego1.
Prof dr hab. HELENA ZUKOWSKA  kierownik Katedry Rachunkowości Instytutu
Ekonomii i Zarzadzania

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II; Al. Racawickie
14, 20-950 Lublin.
Mgr JOANNA KALITA  biegy rewident nr 11744, adres do korespondencji: Doradca
Sp. z.o.o., Al. J. Pisudskiego 1a, 20-011 Lublin.
1
B. M i c h e r d a, Prezentacja rezerw w świetle wspóczesnej rachunkowości, w: Ra-
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Celem niniejszego artykuu jest zaprezentowanie obszarów problemowych
zwiazanych

z tworzeniem rezerw na zobowiazania

w jednostkach gospodarczych. Zagadnienie waściwego tworzenia i ujawniania rezerw jest jednym
z trudniejszych problemów, z jakim zmagaja sie przedsiebiorstwa, szczególnie
te stosujace
 MSR/MSSF2. Istotny jest takze fakt, ze wysokość utworzonych
rezerw ma wpyw na prezentowany kapita wasny, a wiec na obraz jednostki
widziany przez pryzmat sprawozdania finansowego. Uwzgledniajac
 powyzsze,
warto zastanowić sie, jakie aspekty tworzenia rezerw sa najtrudniejsze, na
które zagadnienia warto szczególnie zwrócić uwage i jakie watpliwości

moga
pojawić sie w procesie tworzenia rezerw na zobowiazania.

Autorki postanowiy skupić sie na grupie rezerw na zobowiazania,

gdyz jest to najcześciej
tworzona grupa rezerw, a jednocześnie wydaje sie, ze w tym obszarze jest
najwiecej „znaków zapytania”.

I. ISTOTA, DEFINICJA I KLASYFIKACJA REZERW NA ZOBOWIAZANIA


Przez dugi okres tworzenie rezerw traktowane byo gównie jako wyraz
realizacji zasady ostrozności. Ich zadaniem bya korekta wartości aktywów
(dziś takim narzedziem sa odpisy aktualizujace

wartość aktywów) oraz
zabezpieczenie odpowiedniego poziomu kapitaów wasnych (poprzez tworzenie tzw. rezerw kapitaowych). Obecnie zerwano z takim pojmowaniem tej
kategorii bilansowej. Obowiazuj
 aca
 definicja rezerw wiaz
 e fakt ich powstawania ze skutkami finansowymi pewnych, dajacych

sie oszacować zdarzeń juz
zaistniaych w dziaalności jednostki, ale co do których istnieje niepewność,
jeśli chodzi o termin lub wysokość kwoty przyszych zobowiazań.

Tak wiec
tworzenie rezerw na zobowiazania

wypywa z faktu uwzgledniania w dziaalności gospodarczej ryzyka, które wraz z respektowaniem zasady true and fair
view wymaga ukazania w wyniku finansowym jednostki ewentualnych przyszych obciaz
 eń, które sa wynikiem prowadzonej dziś dziaalności gospodarczej.
W aktualnym rozumieniu przepisów prawa bilansowego rezerwy sa wiec
traktowane jako kategoria przyszych zobowiazań

(sensu largo), a wiec skadnik kapitaów obcych. Tak waskie

ujecie rezerw wynika z koncepcji bilansu

chunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu” 2003, nr 992, s. 264.
2
MSR 37 Rezerwy, zobowiazania

warunkowe i aktywa warunkowe, red. S. Sojak, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. 2007, s. 43.
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dynamicznego, zgodnie z która konieczne jest wykazanie caości zobowiazań

jednostki oraz faktycznie osiagnie
  tego wyniku finansowego. Skutkuje to
koniecznościa tworzenia z jednej strony klasycznych rezerw na zobowiazania

(sensu stricte) a z drugiej rezerw na koszty przyszych okresów, czyli biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów. Co do istoty ekonomicznej obydwie wymienione pozycje stanowia rezerwy, a zarazem elementy zobowiazań

3
sensu largo .
Rezerwy w rachunkowości „oznaczaja równowartość zatrzymanej („odozonej”) w jednostce cześci wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na
pokrycie przewidywalnych zobowiazań

kosztów i strat. To wygospodarowanie
oznacza zmniejszenie zysku do podziau lub obciaz
 enie równowartościa rezerwy wyniku finansowego brutto. Rezerwy nie moga obciaz
 ać poziomu aktywów aktualnie wykorzystywanych do prowadzenia dziaalności gospodarczej.
Aktywa „przypisane” rezerwom „czekaja”
 na pokrycie skutków aktualnie
szacowanego ryzyka. Przesankami tworzenia rezerw sa wcześniejsze zdarzenia cywilnoprawne, które w przyszości moga generować zobowiazania

dla
jednostki”4.
Historycznie termin rezerwa stosowany by do:5
a) odpisów aktualizujacych

aktywa, tzw. rezerwa na ze wierzytelności;
b) suzacych

uwzglednieniu poniesionych, lecz jeszcze niezafakturowanych,
a wiec nie stanowiacych

jeszcze zobowiazania

kosztów (tzw. rezerwa na
koszty);
c) majacych

uwzglednić skutki prawdopodobnych, niepomyślnych zdarzeń,
jak np. konieczność pokrycia za innych ich zobowiazań

wobec udzielenia
gwarancji zapaty (tzw. rezerwa na zobowiazania

warunkowe);
d) na pokrycie, z zatrzymanego zysku, skutków ryzyka gospodarczego,
w tym przyszych strat (tzw. rezerwy kapitaowe).
Obecnie rezerwa dotyczy wyacznie

juz powstaych, ale na razie nie zgoszonych do zaspokojenia zobowiazań,

w tym takze z tytuu kosztów dziaalności, zwanych  w myśl ustawy o rachunkowości  biernymi rozliczeniami
miedzyokresowymi kosztów6.

3
L. P o n i a t o w s k a, Rezerwy jako kategoria zobowiazań,

„Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości” 21(2004), s. 159-160.
4
W. D o t k u ś, Rezerwy na zobowiazania,

w: Rachunkowość finansowa i podatkowa,
red. T. Cebrowska, Warszawa: PWN 2005, s. 448-449.
5
Zamkniecie roku 2010. Rachunkowość, Warszawa 2010, s. 142.
6
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn.
zm.), zwana dalej ustawa o rachunkowości.
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Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości „za rezerwy uznaje sie kwoty zobowiazań,

których termin wymagalności lub kwota nie sa pewne”.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 dodaje, ze „Rezerwy tworzy sie
zgodnie z obowiazkiem

prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiazkiem

handlowym, to jest wtedy, gdy wystepuje na tyle duze prawdopodobieństwo,
ze zajdzie konieczność wywiazania

sie jednostki z ciaz
 acego

na niej obowiaz
ku, a koszty lub straty wymagajace
 poniesienia dla wywiazania

sie z tego
obowiazku

sa na tyle znaczace,

ze ich nieuwzglednienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiazek

powsta, spowodowaoby istotne
znieksztacenie obrazu sytuacji majatkowej,

finansowej i wyniku finansowego
jednostki”7. Takie pojecie rezerw zostao ujete takze w MSR 37, który uzupenia definicje rezerw stwierdzeniem, ze „w niektórych krajach termin «rezerwa» jest takze uzywany w odniesieniu do pozycji takich, jak umorzenie,
odpis z tytuu utraty wartości aktywów czy zmniejszenie wartości nalezności
watpliwych.

Pozycje te jako korekty wartości bilansowej aktywów nie sa
przedmiotem MSR 37, który skupia sie na szeroko pojmowanych rezerwach
8
na zobowiazania”

.
KSR 6 dokonuje systematyki rezerw na zobowiazania,

określajac
 zakres
9
regulacji standardu do :
 rezerw, które zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 35d ust. 1
ustawy tworzone sa na: a) pewne lub o duzym stopniu prawdopodobieństwa
przysze zobowiazania,

których kwote mozna w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym
z tytuu udzielonych gwarancji, poreczeń oraz skutków toczacego

sie
postepowania sadowego,

b) przysze zobowiazania

spowodowane restrukturyzacja,
 jezeli na podstawie odrebnych przepisów jednostka jest zobowiazana

do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiaz
 ace
 umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalaja w sposób wiarygodny oszacować wartość tych
przyszych zobowiazań;

 biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów, które zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy wynikaja w szczególności z obowiazku


7
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 2.2.
8
Miedzynarodowy Standard Rachunkowości 37, Rezerwy, zobowiazania

warunkowe i aktywa warunkowe, „Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej” z dnia 29.11.2008, L 320/241, s. 241.
9
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 1.4.
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wykonania, zwiazanych

z biezac
 a dziaalnościa,
 przyszych świadczeń na
rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a takze wobec nieznanych osób, których kwote mozna oszacować w sposób wiarygodny, mimo ze
data powstania zobowiazania

nie jest jeszcze znana, w tym z tytuu napraw
gwarancyjnych i rekojmi za sprzedane produkty dugotrwaego uzytku;
 zobowiazań

warunkowych, które sa rezultatem zdarzeń przeszych i moga
spowodować – w przyszości  powstanie zobowiazania,

np. z tytuu udzielonej gwarancji, poreczenia, indosowania weksla, toczacego

sie postepowania
sadowego,

podpisania umowy przewaszczenia skadników aktywów.
Podsumujmy za KSR nr 6. „Zarówno rezerwy, jak i bierne rozliczenia
miedzyokresowe kosztów odzwierciedlaja skutki wypenienia obecnych obowiazków

jednostki, przy czym prawdopodobne jest, ze w celu ich wypenienia
konieczny bedzie wypyw środków zawierajacych

w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiazania

warunkowe odzwierciedlaja natomiast jedynie skutki
wypenienia mozliwych obowiazków,

gdyz dopiero przysze zdarzenia potwierdza,
 czy na jednostce ciaz
 y obecny obowiazek,

którego wypenienie
mogoby prowadzić do wypywu środków zawierajacych

w sobie korzyści
10
ekonomiczne” .
Waldemar Gos przedstawia róznice miedzy rezerwami a biernymi rozliczeniami miedzyokresowymi kosztów, które zestawiono w tabeli 1.
Rezerwy tworzy sie w zwiazku

ze zdarzeniami z przeszości, zwiazanymi:

a) bezpośrednio z dziaalnościa operacyjna,
 b) pośrednio z dziaalnościa
operacyjna,
 c) z operacjami finansowymi, d) z innym ryzykiem niz ogólne
ryzyko prowadzenia dziaalności operacyjnej.
Pierwsza grupa zdarzeń (a) wymaga dokonywania biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów, pozostae (b-d) wymagaja tworzenia rezerw.
Rozróznienie rezerw, biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów oraz
zobowiazań

warunkowych zapewnia prawidowość ujecia i prezentacji w bilansie rezerw oraz biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów, adekwatnego ustalenia wyniku finansowego w rachunku zysków i strat oraz
ujawnienia zobowiazań

warunkowych w informacji dodatkowej”11.

10
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 2.5.
11
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, zaacznik
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Tabela 1. Rezerwy a bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów
Kryterium
porównania

Rezerwy

Bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów

Nadrzedna zasada
rachunkowości

Zasada ostrozności (art. 7
uor)

Zasada wspómierności przychodów
i kosztów (art. 6 uor)

Regulacja prawna

art. 35d uor

art. 39 ust. 1, ust. 2, ust. 3
i ust. 5 uor

Istota zgodnie z uor

Rezerwy tworzy sie na:
1. pewne lub o duzym stopniu
prawdopodobieństwa przysze
zobowiazania,

których kwote
mozna w sposób wiarygodny
oszacować, a w szczególności
na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytuu udzielonych gwarancji,
poreczeń, operacji kredytowych, skutków toczacego

sie
postepowania sadowego,

2. przysze zobowiazania

spowodowane restrukturyzacja,

jezeli na podstawie odrebnych
przepisów jednostka jest zobowiazana

do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiaz
 ace
 umowy, a plany
restrukturyzacji
pozwalaj a
w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszych
zobowiazań.


Jednostki dokonuja biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów
w wysokości prawdopodobnych zobowiazań

przypadajacych

na biezacy

okres sprawozdawczy, wynikajacych

w szczególności z obowiazku

wykonania, zwiazanych

z biezac
 a dziaalnościa,
 przyszych świadczeń na
rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a takze przyszych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwote mozna oszacować w sposób wiarygodny, mimo ze
data powstania zobowiazania

nie
jest jeszcze znana, w tym z tytuu
napraw gwarancyjnych i rekojmi za
sprzedane produkty dugotrwaego
uzytku.

Źródo: W. G o s, Jak rozróznić rezerwy i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów?
BDO Podatki i Rachunkowość nr 5 (31) Maj 2010.
http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/biuletyn/76/rachunkowosc-w-praktyce/jak-rozroznicrezerwy-i-bierne-rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow.html (7.04.2011).

Reasumujac
  dobrze, ze istnieje definicja rezerw, źle – ze nie jest
rozpowszechniana tak, by określenie to przestao kojarzyć sie z czymś zapasowym, a zaczeo z potencjalnym dugiem. Celowe jest ponadto rozpowszechnianie tezy o informacyjnie wieloaspektowym znaczeniu bilansowej
kategorii rezerw12.

12

T. C e b r o w s k a, Wieloaspektowość pojecia „rezerwy”, w: Rachunkowość krajów
w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocaw 2003, s. 50.
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Rysunek 1. Zasady rozrózniania rezerw
i rozliczeń miedzyokresowych biernych

Źródo: KSR nr 6, Zaacznik
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II. ZASADY TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIAZANIA


Jak wspomniano powyzej, zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości
(art. 35d) oraz KSR nr 6 rezerwy tworzy sie na:
 pewne lub o duzym stopniu prawdopodobieństwa przysze zobowiazania,

których kwote mozna w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na
straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytuu udzielonych gwarancji, poreczeń, operacji kredytowych, skutków toczacego

sie postepowania
sadowego

 przysze zobowiazania

spowodowane restrukturyzacja,
 jezeli na podstawie odrebnych przepisów jednostka jest zobowiazana

do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiaz
 ace
 umowy, a plany restrukturyzacji
pozwalaja w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszych zobowiazań.

Aby mozna byo ujać
 w ksiegach rachunkowych rezerwe, musza zaistnieć
określone warunki. Kwestie te szczegóowo reguluja zarówno przepisy KSR
nr 6, MSR 37, jak i ustawy o rachunkowości; i tak rezerwy nalezy tworzyć
wówczas, gdy:
 na jednostce ciaz
 y obecny obowiazek

(prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikajacy
 ze zdarzeń przeszych
 prawdopodobne jest, ze wypenienie obowiazku

spowoduje konieczność
wypywu środków zawierajacych

w sobie korzyści ekonomiczne
 mozna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiazku.

W celu lepszego zrozumienia okoliczności tworzenia rezerw na zobowiazania

zagadnienie to zostao zaprezentowane na rysunku nr 2.
Przy szacowaniu kwoty, na która powinna być utworzona rezerwa, jednostka powinna:
 wykorzystać wasne doświadczenia lub odpowiednio udokumentowane
ekspertyzy wykonane przez rzeczoznawców z danej dziedziny
 uzyć odpowiednich dla danego rodzaju zdarzeń metod szacunku
 wziać
 pod uwage ryzyko i niepewność nieodacznie

towarzyszace
 wielu
zdarzeniom i okolicznościom
 uwzglednić skutki przyszych zdarzeń wpywajacych

na wysokość
rezerwy
 nie uwzgledniać przy wycenie rezerwy oczekiwanych zysków ze zbycia
aktywów zwiazanych

z ta rezerwa oraz przewidywanego zwrotu wydatków
przez osoby trzecie, jeśli ich zwrot nie jest rzecza pewna
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 uwzglednić skutek zmiany wartości pieniadza

w czasie, gdy jest on
istotny dla oceny biezacej

wartości nakadów niezbednych do wypenienia
obowiazku.

Zasady tworzenia rezerw na zobowiazania

obrazuje schemat zawarty
w zaaczniku

B do KSR 6, który przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 2. Warunki konieczne utworzenia rezerwy

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie MSR 37.

Pierwszy problemowy obszar, na jaki napotykamy, analizujac
 kategorie rezerw na zobowiazania,

to kwestia funkcjonujacej
 nomenklatury. Szczegóowo
tematyka ta zostanie poruszona w punkcie 5. niniejszego opracowania.
Autorki artykuu sa zdania, ze kamieniem milowym w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat zasad szacowania i prezentacji rezerw, w tym
na zobowiazania,

byo opracowanie krajowego standardu rachunkowości, poświeconego poruszanej tematyce (KSR nr 6). Dzieki niemu rozróznianie kategorii rezerw i rozliczeń miedzyokresowych stao sie atwiejsze, a fakt
stworzenia obiektywnych kryteriów ich uznawania, szacowania i ujawniania
przyczyni sie do lepszego rozumienia róznicy pomiedzy kategoriami rezerw,
rozliczeń miedzyokresowych biernych i zobowiazań

warunkowych.
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Rysunek 3. Zasady tworzenia rezerw na zobowiazania


Źródo: Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, zaacznik

B.

III. RODZAJE REZERW NA ZOBOWIAZANIA


Wśród rezerw na zobowiazania

mozna wyodrebnić:
 rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego
 rezerwy zwiazane

z restrukturyzacja
 rezerwy wynikajace

z przepisów dotyczacych

świadczeń dla pracowników
 pozostae rezerwy.
Rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego charakteryzuja sie
istotna odmiennościa w porównaniu do reszty rezerw. Po pierwsze, stanowia
skutek pośredni dokonanej transakcji, stanowia bowiem odzwierciedlenie
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róznicy przejściowej (dodatniej) pomiedzy wartościa bilansowa i podatkowa
aktywów i pasywów, która powstaje jako skutek ujecia transakcji dotyczacych

tych elementów w ksiegach rachunkowych. Po drugie, obowiazek

utworzenia
rezerwy powstaje nie w momencie zaistnienia transakcji, ale dopiero na koniec okresu sprawozdawczego. Po trzecie, skutek utworzenia/rozliczenia
rezerwy jest ustalany na podstawie zmiany jej stanu pomiedzy bilansem
otwarcia i zamkniecia. Po czwarte, odmienne sa zasady klasyfikacji i prezentacji rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego – stanowi ona
wyodrebniona pozycje bilansu, jedyna,
 która nie podlega podziaowi na
dugo- i krótkoterminowa.
 Ponadto – co istotne – do wyceny tej grupy rezerw
nie stosuje sie metody dyskontowania13.
Rezerwy zwiazane

z restrukturyzacja sa tworzone zgodnie z regulacjami
ustawy o rachunkowości i KSR 6 wówczas, gdy spenione sa ogólne warunki
tworzenia rezerw na zobowiazania.

Zdarzeniem obligujacym

jest w tym przypadku istnienie udokumentowania restrukturyzacji, czyli wiaz
 acej

umowy
sprzedazy cześci dziaalności przedsiebiorstwa oraz szczegóowego, formalnego planu restrukturyzacji, uniemozliwiajacego

jej przetrwanie w przypadku
14
innych form restrukturyzacji . Wiarygodne oszacowanie oznacza uwzglednienie w tworzonej rezerwie jedynie nakadów, które wynikaja bezpośrednio
z restrukturyzacji i nie sa zwiazane

z biezac
 a dziaalnościa jednostki15.
Rezerwy te nie moga uwzgledniać wydatków na takie cele, jak przeszkolenie pracowników w zakresie nowych obowiazków

lub stanowisk pracy, marketing, nowe systemy i sieci dystrybucji oraz nabycie nowych środków
trwaych.
Rezerwy na świadczenia pracownicze (na odprawy emerytalne, nagrody
jubileuszowe i inne świadczenia o podobnym charakterze) sa tworzone jako
realizacja nadrzednych zasad rachunkowości, uregulowań wynikajacych

z ustawy o rachunkowości oraz KSR 6 i MSR 19 Świadczenia pracownicze.
Od 2009 roku w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości zmienione przepisy art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości zobowiazuj
 a wszystkie
jednostki do dokonywania biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów na

13

E. W a l i ń s k a, U. W ó j c i k o w s k a, Rezerwy z tytuu podatku dochodowego
jako wartość objaśniajaca
 wartość rynkowa spóki – wyniki badań empirycznych, w: Rachunkowość krajów, s. 408.
14
M. G m y t r a s i e w i c z, U. K i e r c z y ń s k a, Rezerwy w rachunkowości
i podatkach, Warszawa: Centrum Doradztwa i informacji Difin Sp. z o.o. 2007, s. 58.
15
E. N o w a k, Restrukturyzacja przedsiebiorstwa jako przesanka tworzenia rezerw
w rachunkowości, w: Rachunkowość krajów, s. 274.
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przysze świadczenia na rzecz pracowników. Natomiast w świetle art. 39 ust.
2a wymienionej ustawy zobowiazania

dotyczace
 m.in. przyszych świadczeń
na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, wykazuje sie jako
rezerwy na zobowiazania.

Określone obowiazki

wynikajace
 z konieczności
wypaty świadczeń pracowniczych bezdyskusyjnie speniaja wszystkie warunki
bedace
 podstawa do utworzenia rezerwy w ksiegach rachunkowych. Mozna
tego ewentualnie zaniechać, jeśli wysokość ewentualnej rezerwy jest nieistotna dla obrazu oraz jasności sytuacji majatkowej

i finansowej jednostki,
prezentowanej w sprawozdaniu finansowym.
W kazdej z wymienionych powyzej grup rezerw mozna dokonać dalszej
szczegóowej klasyfikacji rezerw wedug ich tytuów16. Warto szczegóowo
prześledzić grupe „Pozostaych rezerw”, która w odróznieniu od trzech
wcześniej analizowanych rodzajów rezerw charakteryzuje sie duza róznorodnościa,
 a wystepujace
 w niej rózne typy rezerw sa silnie powiazane

z charakterem prowadzonej przez podmiot gospodarczy dziaalności. W tej grupie
mozemy wyróznić nastepujace
 dwa typy rezerw:
 rezerwy na straty z transakcji gospodarczych w toku
 pewne lub prawdopodobne kary i grzywny wynikajace
 z nieprawidowości w realizacji określonych umów i przedsiewzieć.
Zgodnie z MSR 37 do rezerw na przewidywane straty z operacji gospodarczych w toku zaliczane sa m.in. nastepujace:

 z tytuu umów rodzacych

obciaz
 enia (np. pewne umowy najmu czy
leasingu)
 na straty z umów dugoterminowych (zabezpieczenie przed nieplanowanym wzrostem kosztów zaozonych w umowie)
 na skutki udzielonych innej jednostce gwarancji i poreczeń w sytuacji,
gdy jednostka taka zaciaga
 kredyt bankowy
 na straty z operacji kredytowych (tworzone w celu zagwarantowania
spaty kredytu przez jednostke)
 na skutki toczacego

sie postepowania sadowego

 na koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utrata zdolności do
kontynuowania dziaalności
 na koszty likwidacji szkód wyrzadzonych

środowisku naturalnemu,
usuniecia zakazeń gruntu i innych zanieczyszczeń środowiska.

16
B. M a z u c h o w s k a, Klasyfikacja rezerw jako kategorii zobowiazań,

„Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości” 22(2004), s. 69.
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Wymieniony katalog nie stanowi, oczywiście, zbioru zamknietego, stad

moga zaistnieć takze inne przesanki powodujace
 konieczność utworzenia rezerwy, dzieki której sprawozdanie finansowe bedzie bardziej rzetelne i wiarygodne17. Takie potencjalne przesanki tworzenia rezerw to:
 ryzyko walutowe
 straty z tytuu zdarzeń losowych
 straty z tytuu odszkodowań z tytuu niewaściwej realizacji kontraktu
 przewidywane koszty zwiazane

z przeksztaceniami kapitaowo-majat
kowymi.
Nie tworzy sie rezerwy na zobowiazania,

gdy wynikajacy
 z przeszych
zdarzeń obowiazek

wykonania jakiegoś świadczenia18:
a) zalezy od wystapienia

lub nie, jednego lub wiecej niepewnych zdarzeń
przyszych,
b) lub nie mozna wiarygodnie oszacować kwoty świadczenia.
W takiej sytuacji powstaja zobowiazania

warunkowe – pozycje pozabilansowe  ujawniane w informacji dodatkowej.

IV. WYCENA REZERW NA ZOBOWIAZANIA


KSR nr 6 szczegóowo precyzuje zasady wyceny rezerw w punktach
4.14.5: „Jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niz na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości”, nawiazuj
 ac
 do art.
28 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dotyczy to równiez biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów. Kwota, na która tworzona jest rezerwa, powinna wynikać
z rzetelnego, uwzgledniajacego

racjonalne przesanki, oszacowania środków
zawierajacych

korzyści ekonomiczne, niezbednych do wypenienia obecnego
obowiazku

na dzień bilansowy lub do przeniesienia go na strone trzecia na
ten dzień. Rzetelny szacunek powinien nastapić

na drodze osadu
 dokonanego
przez kierownictwo jednostki, wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami dotyczacymi

podobnych transakcji. W niektórych przypadkach oszacowanie potrzebnych środków moze wymagać konsultacji niezaleznych ekspertów. W kazdym przypadku kwota rezerwy powinna odzwierciedlać mozliwie
najdokadniejszy szacunek kwoty wymaganej do spenienia biezacego

zobo-

17

Rachunkowość finansowa, red. Z. Messner, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego 2004, s. 464.
18
Zamkniecie roku 2010, s. 142.
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wiazania

na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy, z uwzglednieniem ryzyka i niepewności, które sa nierozerwalnie zwiazane

z prowadzona przez
jednostke dziaalnościa gospodarcza.

Zasadne jest tworzenie rezerw niezaleznie od trudności określenia kwoty
i terminu zobowiazania,

gdyz czyni sie zadość19:
a) zasadzie ostrozności, nakazujacej

uwzglednić w wyniku finansowym
jednostki znane jednostce ryzyka, straty i skutki innych zdarzeń, jakie nastapiy

w roku obrotowym;
b) zasadzie wspómierności, w myśl której do kosztów roku obrotowego
jednostka zalicza koszty przypadajace
 na ten okres takze wtedy, gdy ich
jeszcze nie poniesiono.
W sytuacji braku mozliwości wiarygodnego ustalenia kwoty rezerwy nie
ujmuje sie jej w ksiegach rachunkowych (na kontach bilansowych) i nie
wykazuje w pasywach bilansu, lecz traktuje jako zobowiazanie

warunkowe
i ujawnia w informacji dodatkowej. Zgodnie z postanowieniami KSR nr 6
zobowiazania

warunkowe jednostka powinna wyceniać nie rzadziej niz na
dzień bilansowy w celu ustalenia, czy wypyw środków sta sie prawdopodobny. Jezeli prawdopodobieństwo wystapienia

zobowiazania

warunkowego
istotnie sie zwieksza, wtedy tworzy sie rezerwe, wykazujac
 ja w ksiegach
i sprawozdaniu finansowym tego okresu, w którym nastapia

zmiana prawdopodobieństwa powstania zobowiazania

warunkowego20.
Charakterystyczna dla rezerw niepewność dotyczaca
 wysokości ich kwoty
uzasadnia wykorzystanie przez jednostke róznych metod wyceny, zaleznych
od okoliczności. Jezeli wyceniana rezerwa dotyczy zbioru wielu przyszych
zdarzeń gospodarczych, przy szacunku kwoty obowiazku

(zobowiazania),

uwzglednia sie wszystkie mozliwe kwoty zwiazane

z tymi zdarzeniami oraz
odpowiadajace
 im prawdopodobieństwa. Wysokość kwoty rezerwy bedzie
w takim przypadku zalezna od oszacowanego przez jednostke prawdopodobieństwa wystapienia

określonych zdarzeń w caym ich zbiorze. Rezerwami
dotyczacymi

zbioru wielu przyszych zdarzeń gospodarczych sa najcześciej
rezerwy zwiazane

bezpośrednio z dziaalnościa operacyjna jednostki, takie jak
z tytuu napraw gwarancyjnych i rekojmi za sprzedane produkty dugotrwaego uzytku, a wiec wymagajace
 dokonywania biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów. W przypadku, gdy jednostka wycenia kwote rezerwy ko-

19

Zamkniecie roku 2010, s. 142.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 4.1-4.5.
20
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niecznej dla wywiazania

sie z pojedynczego obowiazku,

wynik najbardziej
prawdopodobny moze stanowić rzetelny szacunek zobowiazania.

Nie zwalnia
to jednak jednostki z obowiazku

przeanalizowania innych mozliwych wyników. Jeśli inne mozliwe wyniki sa w wiekszości wyzsze lub w wiekszości
nizsze od wyniku najbardziej prawdopodobnego, rzetelny szacunek moze
stanowić wynik wyzszy lub nizszy”21.
Przykad 1 (dane firmy X)
1. Przedsiebiorstwo handlowe sprzedaje towary dugotrwaego uzytku
(sprzet RTV). Z warunków gwarancji wynika, iz firma usuwa usterki, które
ujawnia sie w ciagu
 12 miesiecy od dnia zakupu. Z pozyskanych danych z lat
ubiegych mozna sadzić,

iz:
a) w 80% produktów nie wystapi
 a zadne usterki,
b) w 15% beda to usterki drobne (koszt ich usuniecia to okoo: 70 z),
c) w 5% beda to usterki powazne (koszt ich usuniecie to okoo: 500 z).
2. Jednostka sprzedaa 400 szt. produktów.
3. Wycena biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów na naprawy
gwarancyjne:
Zdarzenie

Prawdopodobieństwo
wystapienia


Wartość

Powazne
usterki

5%

400 szt. x 500 z x 0,05 = 10.000 z

Drobne usterki

15%

400 szt. x 70 z x 0,15 = 4.200 z

Brak usterek

80%

0



14.200 z

Razem

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie www.gofin.pl

Przykad 2 (dane firmy Y)
a) Jednostka zajmujaca
 sie usugowym prowadzeniem ksiag
 rachunkowych
zostaa pozwana o wypate odszkodowania w kwocie 15 000 z, zwiazanego

z bednym prowadzeniem ksiag
 rachunkowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe
odmówio wypaty odszkodowania.
21
P. K a b a l s k i, Rezerwy – istota, rodzaje i wycena, „Przeglad
 Podatkowy” 2005,
nr 6, s. 55; Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 4.1-4.5.

HELENA ZUKOWSKA, JOANNA KALITA

98

b) Zgodnie z opinia eksperta jednostka moze przegrać sprawe w sadzie.

c) Koszty postepowania sadowego

wynosza 800 z, natomiast odsetki za
zwoke w zapacie zadanej

kwoty do dnia bilansowego 31.12.2010 r. oszacowano na kwote 240 z.
W zwiazku

z mozliwościa wiarygodnego oszacowania przyszego zobowia
zania jednostka utworzya rezerwe w nastepujacej

wysokości:
 podstawowa kwota roszczenia: 15 000 z
 odsetki liczone od terminu patności do dnia bilansowego: 240 z
 koszty postepowania sadowego:

800 z
W sumie utworzona rezerwa wyniesie 16 040 z.
Źródo: Opracowanie wasne na podstawie www.gofin.pl

V. PREZENTACJA I UJAWNIANIE REZERW
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Zgodnie z minimalnym zakresem informacji, które powinien zawierć bilans
(zaacznik

nr 1 do ustawy) jednostki inne niz banki i zakady ubezpieczeń
wykazuja rezerwy na zobowiazania

i bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów w pasywach w poz. B.I. Rezerwy na zobowiazania

– z wyodrebnie22
niem :
1. B.I.1. Rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego, które sa
wykazywane tylko przez osoby prawne (art. 37 ustawy). Rezerwy te zawsze
sa traktowane jako dugoterminowe. Ze wzgledu na odmienność zasad tworzenia i wyceny tej kategorii rezerw nie zostay one szczegóowo opisane
w niniejszym artykule.
2. B.I.2 – Rezerw na świadczenia emerytalne i podobne – w postaci biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów (tworzone na podstawie art. 39
ust. 2 pkt 2 ustawy) z podziaem na:
 dugoterminowe – sa to rezerwy lub ich cześci, których przewidywany
termin wykorzystania jest duzszy niz 12 miesiecy od dnia bilansowego
 krótkoterminowe – sa to rezerwy lub ich cześci, których przewidywane
wykorzystanie nastapi
 w ciagu
 12 miesiecy od dnia bilansowego

22

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe, pkt. 5.1-5.7.
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3. B.I.3 – Pozostaych rezerw – tj. rezerw tworzonych na podstawie art.
35d ustawy, a takze rezerwy w postaci biernych rozliczeń miedzyokresowych
kosztów tworzone na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy (innych niz
świadczenia emerytalne i podobne). Pozostae rezerwy sa równiez wykazywane w podziale na dugoterminowe i krótkoterminowe, jak w pkt B. I.2.
Ponadto jednostka ujawnia w informacji dodatkowej w poz. 1.8 nastepujace
 informacje o rezerwach oraz biernych rozliczeniach miedzyokresowych
kosztów, wykazanych w bilansie w poz. B.I.:
1. cel ich utworzenia,
2. stan na poczatek

okresu,
3. dodatkowe rezerwy utworzone w ciagu
 okresu, acznie

ze zwiekszeniami
dotychczasowych rezerw, np. w wyniku ich wzrostu w ciagu
 okresu wynikajacego

z upywu czasu oraz skutków zmian stopy dyskontowej,
4. kwoty wykorzystane w ciagu
 okresu (rozliczone ze zobowiazaniami),

5. kwoty niewykorzystane, rozwiazane

w ciagu
 okresu,
6. stan na koniec okresu.
W informacji dodatkowej do kazdej grupy rezerw oraz biernych rozliczeń
miedzyokresowych kosztów lub ich istotnych skadowych jednostka powinna
ponadto ujawnić:
a) krótki opis charakteru obowiazku

(zobowiazania)

oraz oczekiwanych
terminów wynikajacych

z nich wypywów korzyści ekonomicznych,
b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu
wystapienia

tych wypywów,
c) gówne zaozenia, jezeli jest to zasadne, dotyczace
 przyszych zdarzeń,
które zostay uwzglednione przy szacowaniu rezerwy,
d) kwote wszelkiego zakadanego zwrotu skadnika aktywów, w tym kwote
ujeta w bilansie.
Rezerwy wykazywane powinny być w bilansie (oraz w ksiegach rachunkowych) tak dugo, jak dugo aktualne jest ryzyko, na które rezerwe utworzono.
Z chwila zrealizowania sie ryzyka, rezerwa zmienia sie w zobowiazanie.

Jezeli kwota utworzonej rezerwy jest za niska w stosunku do powstaego zobowiazania,

dokonuje sie w ciezar kosztów dodatkowego odpisu. Natomiast,
gdy rezerwa w caości badź
 w cześci okaze sie zbedna, zaleznie od przeznaczenia rezerwy, odpisuje sie ja23:
1. zmniejszajac:

a) obowiazkowe

obciaz
 enia wyniku finansowego,

23

Zamkniecie roku 2010, s. 143.
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b) koszty sprzedanych produktów,
c) koszty sprzedazy (handlowe),
lub
2. zwiekszajac:

a) pozostae przychody operacyjne,
b) przychody finansowe,
c) zyski nadzwyczajne.
Jednostka ujawnia takze w informacji dodatkowej informacje o stanie
zobowiazań

warunkowych na dzień bilansowy, jezeli mozliwość wypywu
środków z tytuu wypenienia obowiazku

nie jest znikoma. Do kazdego tego
rodzaju zobowiazania

warunkowego jednostka podaje krótki opis charakteru
zobowiazania

warunkowego oraz ujawnia:
a) szacunkowa kwote jego skutków finansowych,
b) przesanki świadczace
 o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu
wypywu środków,
c) mozliwości uzyskania zwrotów.
Jeśli rezerwa i zobowiazanie

warunkowe wynikaja z tych samych okoliczności, jednostka ujawnia informacje w sposób odzwierciedlajacy
 powia
zanie miedzy rezerwa i zobowiazaniem

warunkowym. Jednostka zaprzestaje
ujawniać zobowiazania

warunkowe w razie:
a) utworzenia rezerw po ponownym zweryfikowaniu kryteriów,
b) powstania zobowiazania

wynikajacego

z okoliczności, dla których
ujawniono zobowiazanie

warunkowe,

c) ustania obecnego lub mozliwego obowiazku.
Jezeli jakakolwiek z wymaganych informacji dotyczacych

rezerw, biernych
rozliczeń miedzyokresowych kosztów, zobowiazań

warunkowych nie zostaa
ujawniona z uwagi na to, ze ze wzgledów praktycznych okazao sie to niewykonalne, fakt ten nalezy takze podać w informacji dodatkowej24.

24

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe
kosztów, zobowiazania

warunkowe.
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25
VI. DYLEMATY ZWIAZANE

Z REZERWAMI NA ZOBOWIAZANIA


Na podstawie dotychczasowych rozwazań mozna niewatpliwie

stwierdzić,
ze w obszarze kategorii rezerw na zobowiazania

istnieje wiele obszarów
problemowych.
Jak wspomniano wcześniej, pierwszy dotyczy rozbiezności pomiedzy definicjami i klasyfikacja określonych zdarzeń w zakresie rezerw i biernych
rozliczeń miedzyokresowych kosztów. W literaturze przedmiotu terminologia
zwiazana

z kategoria rezerw cechuje sie pewnym dysonansem. W uzyciu sa
bowiem trzy pojecia: rezerwy, bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów
(RMB) oraz zobowiazania

warunkowe. Nalezy zadać sobie pytanie, czy te pojecia powinny istotnie być rozrózniane? Kolejni autorzy podkreślaja istnienie
wielu kryteriów, które powoduja konieczność rozdzielenia rezerw i RMB.
T. Kiziukiewicz wskazuje na niepewność co do terminu poniesienia oraz
przyszych nakadów26, M. Kufel i J. Weber podkreślaja znaczenie dokadnego określenia czasu, na który przypadnie koszt27. Natomiast W. Gos uwaza, ze definicja rezerw podana w ustawie o rachunkowości jest poprawna zarówno dla pojecia rezerw, jak i biernych rozliczeń miedzyokresowych, a rozróznienie wynika z innej zasady lezacej

u podstaw ich dokonywania oraz:
a) pewności (w odniesieniu do rozliczeń miedzyokresowych),
b) prawdopodobieństwa (w odniesieniu do rezerw) zmniejszenia korzyści
ekonomicznych w formie uszczuplenia posiadanych lub przyszych aktywów
jednostki28.
Stanowisko to podzielaja autorki niniejszego artykuu. Dla uatwienia
rozwazań zestawienie róznic pomiedzy rezerwami i RMB zostao przedstawione ponizej.
Kolejnym obszarem problemowym jest kwestia rozdzielenia rezerw od zobowiazań

z tytuu dostaw i usug i innych zobowiazań.

Na tym tle takze
powstaja trudności interpretacyjne. Dzieje sie tak dlatego, ze w praktyce
róznica pomiedzy rezerwami a zobowiazaniami

handlowymi czy RMB jest daleka od klarownej, a przeklasyfikowanie pewnych tytuów pomiedzy tymi ka-

25

Przy opracowaniu tego punktu autorki opary sie w przewazajacej

mierze na publikacjach: MSR 37 oraz MSSF w pytaniach i odpowiedziach, 2007, s. 115-195.
26
Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa: Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis 2003, s. 302-303.
27
M. K u f e l, J. W e b e r, Wprowadzenie do rachunkowości spóek, Bielsko Biaa: Wydawnictwo Park, s. 10.
28
W. G o s, Wpyw tworzonych rezerw w rachunkowości na ocene sytuacji majatkowo
-finansowej jednostki gospodarczej, „Rachunkowość” 2002, nr 13 (komentarze do ustawy), s. 9.
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tegoriami nie jest niczym niespotykanym29. Zagadnienie to zostao zaprezentowane na schemacie 4.
Tab. 2. Zestawienie róznic pomiedzy rezerwami a biernymi rozliczeniami kosztów
Tytu

Rezerwy na zobowiazania


Bierne rozliczenia miedzyokresowe

podstawa
prawna

art. 35d ustawy o rachunkowości

art. 39 ust 2 ustawy o rachunkowości

zawartość
informacyjna

Dotycza przyszych zobowiazań

a Dotycza przypadajacych

na biezacy

wiec operacji wiaz
 acych

sie
okres sprawozdawczy kosztów, czyli
pośrednio z dziaalnościa
operacji wiaz
 acych

sie bezpośrednio
jednostki.
z dziaalnościa jednostki.

zarachowanie
na dobro kont

Zespó 8  Ma konto „Rezerwy”

Zespó 6 – Ma konto „Rozliczenia
miedzyokresowe kosztów” – gdy
dotycza podstawowej dziaalności
operacyjnej lub Ma konto „Pozostae
rozliczenia miedzyokresowe” – gdy
dotycza operacji z innych tytuów

zarachowanie
w ciezar kont

Pozostae koszty operacyjne,
koszty finansowe, zyski nadzwyczajne.

Koszty wedug typów dziaalności, a
jezeli dotycza operacji finansowych to
koszty finansowe.

zarachowanie
w przypadku
rozwiazania


Pozostae przychody operacyjne,
przychody finansowe, zyski
nadzwyczajne.

Zmniejszaja koszty, w ciezar których
byy utworzone (koszty wg typów
dziaalności), a jezeli dotycza operacji
finansowych to koszty finansowe.

wycena

W uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości.

W wysokości prawdopodobnych
zobowiazań

przypadajacych

na
biezacy
 okres sprawozdawczy.

Źródo: Opracowanie na podstawie W. R o g o w s k i, Rezerwy a bierne rozliczenia
miedzyokresowe kosztów – tytuy tworzenia, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
w: Rachunkowość krajów, s. 324.

Problemy z zakwalifikowaniem danego zdarzenia gospodarczego do waściwej kategorii niewatpliwie

obnizaja wartość poznawcza danych finansowych
i zaciemniaja obraz jednostki widziany przez pryzmat sprawozdania finansowego. Wydaje sie, ze obecne w ustawie o rachunkowości oddzielenie rezerw na zobowiazania

z tytuu kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) –
zwanych rozliczeniami miedzyokresowymi biernymi kosztów – od rezerw na

29

Miedzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykadach, t. IV, Warszawa: LexisNexis 2007, s. 121.
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zobowiazania

z róznych tytuów (art. 35d ustawy) jest dość niefortunne
i moze prowadzić do mylnych interpretacji tych pojeć. Ponadto wydaje sie,
ze intencja ustawodawcy byo, aby obie te kategorie traktować jako rezerwy,
o czym moze świadczyć m.in. wskazany sposób ich prezentacji w pozycji
bilansowej rezerw.
Rysunek 4. Zestawienie róznic pomiedzy rezerwami a innymi rodzajami zobowiazań


Źródo: Opracowanie wasne na podstawie MSR 37.

Kolejnym obszarem problemowym w kategorii rezerw jest niewatpliwie

kwestia najbardziej waściwego szacunku rezerwy (nakadów niezbednych do
wypenienia obecnego obowiazku

lub przeniesienia go na strone trzecia na
dzień bilansowy). Poniewaz szacunki te sa dokonywane w drodze osadu
 kierownictwa jednostki gospodarczej, wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami dotyczacymi

podobnych transakcji oraz raportami niezaleznych
ekspertów, pojawia sie tu niebezpieczeństwo subiektywizmu. Aby uatwić
zadanie szacowania wysokości przyszego obciaz
 enia, KSR nr 6 zawiera wiele
przykadów pokazujacych,

jak radzić sobie z tym nieatwym zadaniem
w sytuacji konieczności szacowania róznego rodzaju zobowiazań

(m.in. pojedynczych  zastosowanie najbardziej prawdopodobnego indywidualnego wyniku, zbiorczych – wykorzystanie „wartości oczekiwanych”). Nie sposób
pominać
 tu aspektu ostroznej wyceny, która powinna być uwzgledniana przy
szacowaniu wysokości rezerw, ale jednocześnie nie powinna stanowić pola
do tworzenia nadmiernych, nieuzasadnionych ich wielkości.
KSR nr 6 oraz MSR 37 wymagaja w pewnych przypadkach – gdy skutek
zmiany wartości pieniadza

w czasie jest istotny – aby kwota rezerwy odpowiadaa biezacej

wartości oczekiwanych nakadów, które beda niezbedne
do wykonania obowiazków

 czyli by zostaa zdyskontowana. Pojawia sie
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dylemat wyboru najbardziej waściwej stopy procentowej przyjetej do dyskonta. Bezdyskusyjny jest fakt, ze stopa ta musi wystepować w wysokości
przed opodatkowaniem, np. w przypadku zastosowania jako stopy dyskonta,
stopy oprocentowania obligacji państwowych, mamy do czynienia waśnie ze
stopa w wartości brutto. MSR 37 nie zapewnia w tej kwestii porady, nalezy
wiec siegnać
 do brytyjskiego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (SSF)
nr 12, zgodnie z którym stopa dyskontowa powinna zalezeć od tego, czy
przysze przepywy środków pienieznych sa wyrazone w cenach biezacych

(nalezy wtedy zastosować realna stope dyskontowa)
 czy w spodziewanych
przyszych cenach (nalezy zastosować nominalna stope dyskontowa;
 bierze
ona pod uwage wpywy na pokrycie spodziewanej inflacji).
Pojawia sie ponadto problem uwzglednienia ryzyka w oszacowanej kwocie
rezerwy. Ryzyko to moze być uwzglednione w wysokości stopy dyskontowej
lub w samych przepywach pienieznych, które w nastepnym etapie dyskontowane sa stopa wolna od ryzyka. Bez wzgledu na to, który model przyjmiemy, nalezy pamietać, aby nie zdublować ryzyka w naszych obliczeniach.

VI. AKTUALNE PRACE RADY MIEDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
RACHUNKOWOŚCI DOTYCZACE

REZERW

Od 2005 r. na arenie miedzynarodowej trwaja prace nad nowymi rozwiazaniami

w obszarze rezerw. Rada Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB  International Accounting Standards Board) nie jest cakowicie usatysfakcjonowana aktualnymi rozwiazaniami

zawartymi w MSR 37,
poniewaz pozwalaja one na ujmowanie rezerwy tylko wtedy, gdy prawdopodobne jest, ze dla rozliczenia zobowiazania

konieczny bedzie wypyw środków, podczas gdy MSSF 3 wymaga, aby wszystkie zobowiazania

jednostki
przejmowanej, czy to warunkowe czy tez nie, zostay uwzglednione w sprawozdaniu finansowym wedug wartości godziwej na dzień poaczenia

jednostek gospodarczych. Jest to istotny brak spójności, i podejmowane sa dziaania w celu zniwelowania istniejacych

rozbiezności.
W czerwcu 2005 r. RMSR opublikowaa projekt zmienionego standardu
MSR 37. Aktualnie projekt do dyskusji obejmuje cztery fundamentalne
zmiany:
1. zniesienie zasady, zgodnie, z która do wykazania rezerwy niezbedne jest
prawdopodobieństwo wydatkowania środków;
2. zniesienie pojecia aktywów i zobowiazań

warunkowych;
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3. wprowadzenie wymogu, aby ponowna wycena rezerw oparta bya na
modelu oczekiwanej wartości, a nie na aktualnym najlepszym szacunku;
4. wyszczególnienie kosztów, jakie nalezy uwzglednić w kalkulacji rezerwy30.
Zaproponowano w nim m.in. usuniecie kryterium ujmowania rezerw opartego na prawdopodobieństwie i ustanowienie wymogu wyceny wszystkich zobowiazań

niefinansowych w wartości godziwej. Wiele organizacji i firm
zwiazanych

z rachunkowościa wyrazio zaniepokojenie ta propozycja,
 poniewaz RMSR nie uzasadnia przekonujaco
 przesanek zmiany istniejacej

praktyki. Aktualne prace RMSR skupiaja sie gównie na kwestii wyceny rezerw. Zawarte w projekcie propozycje przedstawiaja sposób wyceny rezerw,
który czesto jest rózny od metod stosowanych obecnie. Niektóre z tych propozycji maja fundamentalne znaczenie i moga spowodować znaczne zwiekszenie rezerwy.
Zaproponowana w projekcie do dyskusji metoda wyceny opiera sie na
„najnizszej z nastepujacych

kwot”:
 wartość biezaca
 zasobów potrzebnych do wypenienia zobowiazania

 kwota, jaka podmiot musiaby zapacić kontrahentowi, aby anulować
zobowiazanie

 kwota, jaka podmiot musiaby zapacić osobie trzeciej za przeniesienie
zobowiazania

na te osobe trzecia.

W odniesieniu do kwestii tworzenia rezerw RMSR zaproponowaa usuniecie kryterium prawdopodobieństwa, które w istniejacych

regulacjach spenia
role swoistego „filtra” decydujacego

o tym, czy rezerwa winna zostać utworzona czy tez nie. Zniesienie tego kryterium powoduje konieczność ustalenia
alternatywnej podstawy ustalenia, czy rezerwa w danej sytuacji jest wymagana. W tym celu Rada przyjea koncepcje obowiazku

„w stanie gotowości”
(ang. stand ready obligation) funkcjonujac
 a w US GAAP31. Obowiazek

w stanie gotowości jest zobowiazaniem

bezwarunkowym (np. do zapacenia
odszkodowania w przypadku stwierdzenia winy w postepowaniu sadowym),

które to zobowiazanie

jest ujmowane w odniesieniu do tego obowiazku.

Zamiast oceniać prawdopodobieństwo konieczności wypaty przedmiotowego
odszkodowania przy określaniu, czy nalezy utworzyć rezerwe, to prawdopodobieństwo (czyli niepewność co do tego, czy odszkodowanie faktycznie bedzie
musiao zostać postawione do wypaty) odzwierciedlone bedzie w wycenie

30
31

PricewaterhouseCoopers, „Aktualności MSSF” 2010, nr 81.
US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles in the United States.
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rezerwy. Jednakze, aby ta koncepcja bya wykonalna w praktyce, musi być
dokadnie przemyślana i zweryfikowana w kontekście wszystkich zobowiazań

niefinansowych, aby wyeliminować sytuacje, w której jednostki beda miay
niezliczona liczbe obowiazków

w stanie gotowości (takze takich, które sa
uznawane za normalne ryzyko gospodarcze, a nie zobowiazanie).

Po zapoznaniu sie z komentarzami nadesanymi do propozycji RMSR w zakresie
proponowanych kryteriów tworzenia rezerw wydaje sie, ze nieatwo bedzie
znaleźć droge postepowania inna niz dotychczas wypracowana.

PODSUMOWANIE

Rozwazania zawarte w niniejszym artykule dotycza procesu tworzenia
rezerw na zobowiazania.

Przeprowadzone wywody jednoznacznie wskazuja,

ze nadal istnieje wiele niejasnych lub problemowych obszarów zarówno
w samym zdefiniowaniu pojecia „rezerwy”, jak i późniejszym procesie ich
tworzeniu oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tak, aby speniao
ono zaozenia nadrzednych zasad rachunkowości. Tematyka rezerw nalezy do
jednej z najtrudniejszych w rachunkowości, a komentarze nadesane do RMSR
w odpowiedzi na opublikowane propozycje zmian w MSR 37 pokazuja,
 ze
potrzeba jeszcze czasu na dopracowanie ewentualnych zmian do omawianego
standardu. Ponadto niewatpliwie

warto byoby stworzyć kompletne i spójne
zaozenia koncepcyjne, które stanowiyby platforme do ewentualnych zmian
poszczególnych standardów. W aspekcie przepisów krajowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 precyzuje wiele sytuacji zwiazanych

z procesem
rezerwowania, aczkolwiek nie usuwa wszystkich watpliwości

zwiazanych

ze
skomplikowanymi sytuacjami uzasadniajacymi

tworzenie rezerw na zobowia
zania. Problemy do dyskusji na ten temat sa ciagle

aktualne.
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PROVISIONS FOR LIABILITIES. DILEMMAS
S u m m a r y
This article deals with themes of creating provisions for liabilities and problem
areas associated with this process. Authors discuss the nature and definition of
provisions and analyze the conditions necessary for the creation of provision based
on respect regulations and interpretations in force. Authors point out differences in
the assessment of the situation to justify the creation of certain types of provisions
and their basis. Suggests also predicted trends (mainly international regulations) for
the establishment, measurement and disclosure of provisions and the impact of these
changes on the financial situation and the outcome of the unit.
Translated by Tomasz Pakowski
Sowa kluczowe: rezerwy na zobowiazania,

rachunkowość.
Key words: provisions for liabilities, accounting.
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ISTOTA I ZAKRES REWIZJI FINANSOWEJ

WPROWADZENIE

Wspócześnie w celu zapewnienia wiarygodnych informacji finansowych
wykorzystuje sie wiele róznych rozwiazań

systemowych zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i krajowej. Jednym z nich jest rewizja finansowa, zwana
takze audytingiem (ang. auditing) lub audytem finansowym. Niestety, w polskiej literaturze ekonomicznej z zakresu rachunkowości brak jednoznacznego
określenia tych pojeć, a zakres rewizji finansowej bardzo czesto bywa sprowadzany do badania rocznych sprawozdań finansowych1.
Celem niniejszego artykuu jest określenie istoty i zakresu rewizji finansowej w świetle obowiazuj
 acych

uregulowań prawnych, krajowych i miedzynarodowych. Artyku rozpoczyna identyfikacja celu, zakresu i przedmiotu rewizji finansowej, a wiec elementów decydujacych

o jej istocie. Nastepnie omówiono proces badania sprawozdania finansowego, bedacy
 najbardziej rozpoznawalna i powszechna czynnościa rewizji finansowej. W ostatniej cześci
artykuu przedstawiono charakterystyke tych pozostaych usug zawodowych
biegego rewidenta2, które wchodza w zakres rewizji finansowej.

Dr DOROTA MIKULSKA  adiunkt Katedry Bankowości w Instytucie Ekonomii i Zarza
dzania na Wydziale Nauk Spoecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II;
adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: dmikulska@kul.pl
1
Por. Z. F e d a k, Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. 1, Warszawa: SKwP
1996, s. 10.
2
Zgodnie z polskim ustawodawstwem usugi zawodowe biegego rewidenta stanowia
katalog zamkniety i obejmuja – oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej – m.in.
usugowe prowadzenie ksiag
 rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, dziaalność
wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, wykonywanie ekspertyz oraz opinii ekonomiczno-finansowych. Zob. szerzej: Ustawa z dnia 7 maja
2009 r. o biegych rewidentach i ich samorzadzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649, art. 48
ust. 2. Wymieniony przepis określa, co moze stanowić przedmiot dziaalności podmiotów
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I. ISTOTA REWIZJI FINANSOWEJ

W biezacym

roku mija 150 lat, odkad
 do brytyjskiego ustawodawstwa
wprowadzono przepisy wskazujace
 na potrzebe niezaleznego przegladu
 ksiag

3
rachunkowych prowadzonych przez jednostki gospodarcze . W Polsce pierwsze usankcjonowanie prawne czynności rewizji finansowej nastapio

w okre4
sie miedzywojennym . Natomiast obecnie najwazniejszym aktem prawnym,
regulujacym

kwestie rewizji finansowej w naszym kraju jest Ustawa o biegych rewidentach i ich samorzadzie,

podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wdrazajaca
 postanowienia Dyrektywy 2006/43/WE5. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami
czynności rewizji finansowej obejmuja:

 badanie sprawozdań finansowych
 przeglady
 sprawozdań finansowych

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Katalog wymienionych tam dziaań jest
jednocześnie określeniem zakresu usug zawodowych biegego rewidenta, gdyz – jak wskazuje
art. 3 ust. 1 – biegy rewident moze wykonywać zawód albo w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jako: a) wspólnik spóki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych; b) osoba pozostajaca

w stosunku pracy z wymienionymi wyzej spókami albo ze spóka kapitaowa,

spódzielnia lub spódzielczym zwiazkiem

rewizyjnym uprawnionymi do badania sprawozdań
finansowych; c) osoba niepozostajaca
 w stosunku pracy i nieprowadzaca
 dziaalności we
wasnym imieniu i na wasny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej
z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych), albo we wasnym imieniu
i na wasny rachunek (prowadzenie wasnej dziaalności gospodarczej).
3
Companies Act z 7 sierpnia 1862 roku, par. 83-94, http://www.companieshouse.gov.uk/
about/tableA/comm7Aug1862CoAct1862_P1.pdf
4
Rozporzadzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 roku Prawo o spókach
akcyjnych, Dz.U. z 1918 r., nr 39, poz. 383. Art. 89 tegoz rozporzadzenia

nakada na
wszystkie spóki akcyjne obowiazek

corocznego poddania badaniu przez biegych rewidentów
bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarzadu.

Jednocześnie wskazywano, iz
celem czynności rewizyjnych powinna być z jednej strony weryfikacja informacji zawartych
w tych dokumentach pod katem

ich zgodności z zapisami w ksiegach rachunkowych i dokumentami źródowymi, a z drugiej  badanie, czy dane sprawozdawcze sa zgodne z faktycznym
stanem majatku

i interesami spóki. Wyznaczanie biegych rewidentów nalezao do kompetencji
sadów

rejestrowych.
5
Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniajacej
 dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spóek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylajacej
 dyrektywe Rady
84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych
kontroli dokumentów rachunkowych, Dz.Urz. UE L 157/87 z 09 VI 2006 r., z późn. zm.
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 inne usugi poświadczajace,

o których mowa w odrebnych przepisach
lub standardach rewizji finansowej6.
Przedmiotem rewizji finansowej sa historyczne informacje finansowe,
a wiec informacje dotyczace
 przeszości, wyrazone w kategoriach finansowych i pozostajace
 w ścisej relacji z określona jednostka,
 tzn. uzaleznione przede wszystkim od stosowanego w tej jednostce systemu rachunkowości, zachodzacych

w niej zdarzeń gospodarczych oraz dotyczacych

ja warunków ekonomicznych i okoliczności. Informacje te prezentowane sa gównie
w sprawozdaniach finansowych (rocznych, pórocznych, sporzadzanych

za inne okresy sprawozdawcze) i sprawozdaniach z dziaalności. Celem rewizji
finansowej jest ich sprawdzenie i uwierzytelnienie.
Wykonujac
 czynności rewizyjne, biegy rewident musi sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe lub inny przedmiot rewizji sa zgodne – we wszystkich
istotnych aspektach – z obowiazuj
 acymi

jednostke sprawozdawcza normami,
w tym przepisami prawa handlowego, podatkowego, bilansowego i przyjeta
do stosowania polityka rachunkowości. Oceniajac
 określone informacje i poświadczajac
 ich wiarygodność, biegy rewident przyjmuje na siebie szczególna
odpowiedzialność spoeczna7. Jego wnioskom zawierzaja bowiem podejmuja
cy decyzje ekonomiczne inni uczestnicy zycia spoeczno-gospodarczego,
w szczególności inwestorzy, kredytodawcy, kontrahenci jednostki sprawozdawczej, organy samorzadu
 terytorialnego i instytucje skarbowe.
Tak wiec, istote rewizji finansowej stanowi weryfikacja wiarygodności
i ocena – w świetle przyjetych z góry waściwych kryteriów8 – historycz-

6

Ustawa o biegych rewidentach, art. 2 pkt 2.
Spoeczna odpowiedzialność jest rozumiana jako koncepcja prowadzenia dziaalności
gospodarczej poprzez tworzenie przejrzystych dugookresowych i trwaych relacji ze wszystkimi grupami bezpośrednio i pośrednio zainteresowanymi dziaalnościa jednostki sprawozdawczej i jej rozwojem. J. A d a m c z y k, Spoeczna odpowiedzialność przedsiebiorstw.
Teoria i praktyka, Warszawa: PWE 2009, s. 99.
8
Waściwe kryteria to takie, które jednocześnie charakteryzuja sie nastepujacymi

cechami:
a) przydatnościa – przyczyniaja sie do sformuowania wniosków uatwiajacych

zamierzonym
uzytkownikom podejmowanie decyzji; b) kompletnościa – uwzgledniaja wszystkie czynniki
wpywajace
 na formuowane wnioski; c) wiarygodnościa – zapewniaja wystarczajac
 a spójność
oceny danego zagadnienia w przypadku, gdy zostana zastosowane przez inne osoby posiadajace

podobne kwalifikacje; d) neutralnościa – przyczyniaja sie do formuowania bezstronnych
wniosków; e) zrozumiaościa – sa jasne, wyczerpuja dany temat i nie sa przedmiotem znaczaco

róznych interpretacji. Por. International Framework for Assurance Engagements, par. 36,
w: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, cz. 2, IFAC 2010. http://web.ifac.org/publications/interna
tionalauditing-and-assurance-standards-board/handbooks#2010-handbook-of-internatio (dostep
30.03.2010).
7
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nych informacji finansowych oraz sformuowanie przez biegego rewidenta
wniosków dotyczacych

przedmiotu rewizji. Sa one przedstawiane w formie
pisemnej (opinia, raport, sprawozdanie) bezpośrednio podmiotowi zlecajacemu

wykonanie czynności rewizyjnych, a pośrednio – poprzez opublikowanie
– caemu spoeczeństwu. Od jakości prac biegego rewidenta zalezy, czy sformuowane przez niego wnioski pozwola zwiekszyć zaufanie uzytkowników
sprawozdań do dostarczonych im informacji i tym samym przyczynia sie do
ograniczenia ryzyka gospodarczego i inwestycyjnego9. Schemat 1. ilustruje
powiazania

pomiedzy poszczególnymi elementami rewizji finansowej.
Schemat 1. Elementy rewizji finansowej

Źródo: opracowanie wasne.

Warto na koniec zauwazyć, iz rewizja finansowa nie wyczerpuje zakresu
pojeciowego usug atestacyjnych (ang. assurance engagements), przez które
nalezy rozumieć sformuowanie przez praktyka wniosku, majacego

zwiekszyć
stopień zaufania zamierzonych uzytkowników, innych niz strona odpowiedzialna, do wyniku dokonanej – na podstawie określonych kryteriów – oceny

9
Ostatni ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wyraźnie przypomnia, iz wymienionych
ryzyk nie da sie cakowicie wyeliminować. Mozna jedynie próbować je minimalizować.
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lub pomiaru zagadnienia bedacego

przedmiotem usugi10. Zasadniczo usugi
atestacyjne mozna podzielić na: dajace
 wystarczajac
 a (racjonalna)
 pewność
oraz dajace
 ograniczona pewność (schemat 2).
Pierwsza grupa obejmuje te usugi atestacyjne, których celem jest – przy
uwzglednieniu towarzyszacych

im okoliczności – ograniczenie ryzyka do
mozliwego do zaakceptowania niskiego poziomu. Uzyskanie przez biegego
rewidenta (lub innego praktyka) wystarczajacej

pewności uprawnia go do
sformuowania wniosku w formie potwierdzenia (przez afirmacje). Jezeli
natomiast celem usugi atestacyjnej jest obnizenie ryzyka do poziomu mozliwego do zaakceptowania (ale wyzszego niz w przypadku usug atestacyjnych
dajacych

wystarczajac
 a pewność) w okolicznościach jej towarzyszacych,

wówczas usuga taka kwalifikowana jest jako „dajaca
 ograniczona pewność”.
W tym przypadku praktyk powinien wyrazić wniosek w formie zaprzeczenia
(przez negacje)11.
Schemat 2. Podzia usug atestacyjnych

Źródo: opracowanie wasne.

10

Por. International Framework, par. 7. Uzyty tutaj termin praktyk (ang. practitioner) ma
szerszy zakres niz termin biegy rewident (ang. auditor), odnoszacy
 sie tylko do praktyków
wykonujacych

usugi badania lub przegladu

w odniesieniu do historycznych informacji
finansowych.
11
International Framework, par. 11.
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II. BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Badanie sprawozdań finansowych stanowi najbardziej powszechna czynność rewizji finansowej. Jego przedmiotem sa sprawozdania finansowe (najcześciej roczne) poszczególnych przedsiebiorstw i grup kapitaowych, banków, zakadów ubezpieczeń, stowarzyszeń, fundacji oraz innych jednostek
prowadzacych

ksiegi rachunkowe12. W przypadku badania rocznych sprawozdań finansowych czynnościami rewizyjnymi objete sa:

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 bilans jednostki
 rachunek zysków i strat
 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wasnym, a w funduszach inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto
 rachunek przepywów pienieznych
 dodatkowe informacje i objaśnienia
 sprawozdanie z dziaalności jednostki13.
Ustawowym celem badania sprawozdania finansowego jest wyrazenie przez
biegego rewidenta, w formie pisemnej, opinii wraz z raportem14 o tym, czy
sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiazuj
 acymi

jednostke zasadami
(polityka)
 rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuacje
majatkow

a,
 sytuacje finansowa i wynik finansowy15. Podobnie cel badania
sprawozdania finansowego określaja standardy miedzynarodowe. Zgodnie
z MSRF 200 badanie sprawozdania finansowego powinno umozliwić biegemu
rewidentowi wyrazenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostao, we
wszystkich istotnych aspektach, sporzadzone

zgodnie z określonymi zaozeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej16.

12

Wykaz jednostek zobowiazanych

do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez
biegego rewidenta określa Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.
Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 64). Kierownik jednostki moze takze
poddać sprawozdanie finansowe do badania dobrowolnie.
13
Obowiazek

sporzadzenia

sprawozdania z dziaalności jednostki dotyczy wyacznie:

spóek kapitaowych, spóek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
towarzystw reasekuracji wzajemnej, spódzielni oraz przedsiebiorstw państwowych.
14
MSRF nie wymagaja sporzadzenia

raportu. Wystepujacy
 w nich termin raport (ang.
report) oznacza w istocie wyrazona przez biegego rewidenta opinie.
15
Ustawa o rachunkowości, art. 65 ust. 1.
16
International Standard on Auditing 200 „Overall objectives of the independent auditor
and the conduct of an audit in accordance with International standards on auditing” (ISA
200), par. 3, w: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, cz. I, IFAC 2010, http://web.ifac.org/publica
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Tak wiec, badanie sprawozdania finansowego sensu largo (określane takze
mianem rewizji sprawozdania finansowego17) jest procesem, który obejmuje:
 badanie sensu stricto, obejmujace
 czynności i procedury (w tym zwaszcza badanie wiarygodności i badanie zgodności18), których celem jest ustalenie prawdziwości informacji zawartych w przedstawionym do badania sprawozdaniu
 określenie stopnia zgodności zachodzacej
 pomiedzy informacjami zawartymi w przedmiocie badania a przyjetymi kryteriami oceny i ewentualne
zaproponowanie niezbednych korekt
 wyrazenie wyniku badania w postaci opinii i uzupeniajacego

ja raportu.
Proces ten ilustruje schemat 3.
Przeprowadzajac
 badanie sprawozdania finansowego, biegy rewident powinien z jednej strony kierować sie postanowieniami zawartymi w standardach
rewizji finansowej19, a z drugiej – wasnym osadem

zawodowym, wypywajacym

z jego wiedzy, doświadczenia i intuicji. W szczególności jest on zobowiazany

do tego, aby przeprowadzi badanie w sposób staranny, zgodnie
z opracowanym przez siebie planem badania, w uzgodnionym z jednostka czasie, stosujac
 waściwe metody, uwzgledniajac
 istotność badanych zagadnień
i zachowujac
 efektywność badania20. Zastosowane procedury badania powinny mu zapewnić uzyskanie odpowiednich i wystarczajacych

dowodów bada21
nia , uprawdopodobniajacych

lub kwestionujacych

stwierdzenie, ze sprawotions/international-auditing-and-assurance-standards-board/handbooks#2010-handbook-of-in
ternatio (dostep 30.03.2010).
17
Zob. Z. F e d a k, Metody i techniki rewizji rocznych sprawozdań finansowych,
Warszawa: SKwP 1998, s. 38-39.
18
Badanie wiarygodności stanowi bezpośrednie sprawdzenie wiarygodności informacji
wykazanych w sprawozdaniu finansowym i moze polegać na przegladach

analitycznych lub
szczegóowych badaniach poszczególnych jednostkowych sald (aktywów i pasywów) lub grup
operacji gospodarczych (kosztów i przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych). Natomiast
badanie zgodności polega na badaniu dziaajacego

w jednostce systemu ksiegowości i kontroli
wewnetrznej w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli sa dane zawarte w sprawozdaniu
finansowym. Jest to pośrednie sprawdzanie wiarygodności informacji finansowych.
19
Za standardy rewizji finansowej przyjmuje sie Miedzynarodowe Standardy Rewizji
Finansowej (MSRF), ogoszone w formie rozporzadzeń

Komisji Europejskiej (KE). Jednakze
do czasu ich wejścia w zycie (w chwili obecnej nie istnieja jeszcze rozporzadzenia

KE
wprowadzajace
 obowiazek

stosowania MSRF) pojecie standardy rewizji finansowej odnosi sie
do standardów krajowych (KSRF), ustanowionych przez Krajowa Rade Biegych Rewidentów
i zatwierdzonych przez Komisje Nadzoru Audytowego.
20
Uchwaa nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwa
la_1608-38-2010.pdf Zaacznik

nr 1 Krajowy standard rewizji finansowej nr 1. Ogólne zasady
badania sprawozdań finansowych, pkt. I.6.
21
Dowody badania to wszystkie informacje wykorzystywane przez biegego rewidenta,
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zdanie finansowe – jako caość – rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majat
kowa i finansowa oraz wynik finansowy jednostki22, a wiec jest wolne od
pominieć lub znieksztaceń informacji waznych (istotnych) dla czytelnika.
Schemat 3. Proces badania sprawozdania finansowego

Źródo: opracowanie wasne.

Opinia biegego rewidenta dostarcza w wysokiego poziomu pewności, iz
zawarte w sprawozdaniu finansowym (i sprawozdaniu z dziaalności jednostki) informacje sa wiarygodne23. Nie jest to jednak pewność absolutna. Zawsze bowiem istnieja nieodaczne

ograniczenia badania, spowodowane takimi
czynnikami, jak np.: przeprowadzanie badań wyrywkowych, mozliwość obejścia systemu kontroli przez kierownictwo, konieczność dokonywania osadów,

uprawdopodobniajacy,

a nie rozstrzygajacy
 charakter wiekszości dowodów

potwierdzajace
 lub podwazajace
 wiarygodność stwierdzeń zawartych w sprawozdaniach finansowych.
22
W. K. L a c h o w s k i. Planowanie badania sprawozdania finansowego. Wybrane
aspekty praktyczne i formalnoprawne. Warszawa: KIBR 2009, s. 19.
23
Pojecie pewności dotyczy przekonania biegego rewidenta o wiarygodności stwierdzeń,
jakie jedna ze stron formuuje na uzytek innej strony. Stopień przekonania, jaki uzyskuje
biegy rewident, a tym samym poziom pewności, jakiego biegy rewident moze dostarczyć,
zalezy od przeprowadzonych przez niego procedur badania i uzyskanych rezultatów.
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badania. Niezaleznie od powyzszego badanie sprawozdań finansowych istotnie
przyczynia sie do zwiekszenia wiarygodności obrazu sytuacji majatkowo
finansowej jednostek, prezentowanej w sporzadzanych

przez nie sprawozdaniach finansowych24.

III. POZOSTAE CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ

Rewizja finansowa, jak juz wspomniano, obejmuje – poza badaniem sprawozdań finansowych – przeglady
 sprawozdań finansowych i inne usugi poświadczajace.

Celem przegladu

sprawozdania finansowego jest wyrazenie
przez biegego rewidenta stanowiska (na podstawie przeprowadzonego przegladu),

ze nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwolioby na stwierdzenie,
ze sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagajacymi

zastosowania zasadami (polityka)
 rachunkowości oraz ze rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majatkow

a i finansowa oraz wynik finansowy jednostki przedkadajacej
 to sprawozdanie. W przypadku natomiast wykonywania przegladu
 skróconego sprawozdania finansowego celem biegego rewidenta jest wyrazenie stanowiska, ze nie zidentyfikowa on niczego, co nie
pozwolioby stwierdzić, ze skrócone sprawozdanie finansowe zostao przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagajacymi

zastoso25
wania zasadami (polityka)
 rachunkowości .
I chociaz zakres prac weryfikacyjnych jest tutaj wezszy niz w przypadku
badania sprawozdania finansowego, to odpowiedzialność biegego rewidenta
wobec spoeczeństwa równie wazna. Dokonujac
 przegladu
 sprawozdania finansowego, biegy rewident musi bowiem sprawdzić, czy sprawozdanie to jest
zgodne z wymagajacymi

zastosowania zasadami (polityka)
 rachunkowości,
a informacje w nim zawarte przedstawiaja rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacje majatkowo-finansow

a i wynik finansowy jednostki. Innymi sowy  przeglad
 ma umozliwić biegemu rewidentowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie zastosowanych procedur, nic

24

Hipoteze te potwierdzaja przeprowadzone badania empiryczne. Zob. szerzej: J. P f a f f.
Wpyw rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2008.
25
Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 Ogólne zasady przeprowadzania przegladu

sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usug
poświadczajacych,

Zaacznik

nr 3 do Uchway nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegych
Rewidentów, pkt I.7 i I.8.
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nie budzi jego podejrzeń, iz sprawozdanie finansowe zostao sporzadzone

(we
wszystkich istotnych aspektach) zgodnie z określonymi zaozeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej26. Chodzi zatem o zapewnienie przez
zaprzeczenie.
Przeglad
 przeprowadzany jest gównie droga analizy danych finansowych,
wgladu
 w ksiegi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od
kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i ksiegowość jednostki.
Dokonujac
 przegladu
 sprawozdania finansowego, biegy rewident powinien
starać sie rozpoznać wszystkie znaczace
 kwestie. Nalezy jednak mieć świadomość, iz procedury przegladu
 moga nie zapewnić uzyskania tych wszystkich
dowodów, jakich wymaga sie przy badaniu sprawozdania finansowego. Tym
samym przeglad
 umozliwia jedynie uzyskanie umiarkowanego poziomu pewności, ze informacje nim objete nie sa w sposób istotny nieprawidowe.
Wnioski te przedstawia sie w sprawozdaniu (raporcie) z przegladu.

Warto w tym miejscu podkreślić, iz raport ten, podobnie jak opinia i raport z badania, zwieksza wiarygodność sprawozdania finansowego objetego
czynnościami rewizyjnymi, ale nie weryfikuje i nie moze weryfikować skuteczności i efektywności dziaania kierownictwa jednostki. Tym samym zawarte w nim wnioski biegego rewidenta nie stanowia gwarancji przyszej
zywotności jednostki.
Ostatnia grupa czynności mieszczacych

sie w zakresie rewizji finansowej
sa inne usugi poświadczajace.
 Pod pojeciem tym nalezy rozumieć wyacznie

te usugi atestacyjne, które zostay zastrzezone do wyacznej

kompetencji
biegych rewidentów albo w standardach rewizji finansowej, albo w odrebnych przepisach, tj. w Konstytucji, ustawach, ratyfikowanych umowach miedzynarodowych, rozporzadzeniach

oraz – na obszarze dziaania organów,
które je ustanowiy – aktach prawa miejscowego. Zakres innych usug poświadczajacych

obejmuje dowolne kombinacje usug majacych

na celu dostarczenie racjonalnego lub ograniczonego poziomu pewności, a polegajacych

na
wydaniu – w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur – oceny (opinii, raportu, stanowiska, wyniku pomiaru) dotyczacej:

a) zagadnień obejmujacych

informacje finansowe i pozafinansowe,
b) pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu.
Do innych usug atestacyjnych, zalicza sie w szczególności:

26
International Standard on Review Engagements 2400 (Previously ISA 910) „Engagements to Review Financial Statements” (ISREs 2400), par. 3., http://www.web. ifac.org/down
load/b010-2009-iassb-handbook-isre-2400.pdf
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 badanie rachunkowości oraz dziaalności spóek z ograniczona odpowiedzialnościa27
 badanie dokonywane przy zakadaniu spóki akcyjnej i podwyzszeniu kapitau zakadowego28
 badanie sprawozdania zaozycieli spóki komandytowo-akcyjnej29
 badanie planu przeksztacenia spóki z ograniczona odpowiedzialnościa
w spóke akcyjna30
 wycena akcji spóek wprowadzanych do zorganizowanego systemu
obrotu31
 badanie sprawozdań wyborczych32
 badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach33
 audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim sa one
zastrzezone wyacznie

dla biegych rewidentów.
Celem czynności rewizyjnych jest w tym przypadku ocena, czy zagadnienie (lub stan) bedace
 przedmiotem rewizji finansowej jest – we wszystkich
istotnych aspektach – zgodne z waściwymi kryteriami, a tym samym zwieksza prawdopodobieństwo, ze informacje te zaspokoja oczekiwania zamierzonego uzytkownika34. W tym znaczeniu poziom pewności, jakiego dostarcza
wniosek biegego rewidenta, określa stopień zaufania, jakim uzytkownik moze
darzyć dane zagadnienie.

27

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spóek handlowych. Dz.U. z 2000 r.,
nr 94, poz. 1037, z późn. zm., art. 223.
28
Tamze, art. 312 § 1.
29
Tamze, art. 312 § 1 w zwiazku

z art. 126 § 1 pkt 2.
30
Tamze, art. 559 § 1.
31
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spókach publicznych, Dz.U.
z 2009 r., nr 185, poz. 1439, art. 79 ust. 4c.
32
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 190, poz. 1360,
z późn. zm., art. 120 § 1.
33
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
nr 79, poz. 857, z późn. zm., art. 34 ust. 4.
34
Stanowisko Krajowej Rady Biegych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
innych usug poświadczajacych

wchodzacych

w zakres czynności rewizji finansowej. „Biuletyn
KIBR” 69(2010), s. 117.

DOROTA MIKULSKA

120

ZAKOŃCZENIE

W warunkach globalizacji i integracji rynków kapitaowych inwestorzy
i inni interesariusze coraz bardziej wymagaja,
 aby prezentowane dla nich
informacje sprawozdawcze byy wiarygodne, tzn. prawdziwe i kompletne,
a przez to umozliwiajace
 analize sytuacji majatkowo-finansowej

jednostki
oraz podjecie prawidowych decyzji. Dlatego od osób wykonujacych

czynności rewizji finansowej wymaga sie, aby powierzone im zadania wykonywali
profesjonalnie, wedug najwyzszych standardów zawodowych, z poszanowaniem obowiazuj
 acego

systemu prawnego, w sposób etyczny i z poczuciem odpowiedzialności wobec spoeczeństwa. Rewizja finansowa musi być w szczególności oparta na zasadzie uczciwości (rzetelności) i obiektywizmu (bezstronności), zasadzie kompetencji zawodowych i nalezytej staranności oraz
zasadzie zachowania tajemnicy zawodowej35.
Na koniec warto zauwazyć, iz wymagania uzytkowników informacji sprawozdawczej stale wzrastaja.
 Obecnie oczekuja oni nie tylko tego, by sprawozdania jak najwierniej odzwierciedlay sytuacje finansowo-majatkow

a kazdej
jednostki, ale takze – a moze przede wszystkim – by prezentoway czynniki
wzrostu wartości organizacji36. Wdrozenie w zycie nowych form sprawozdań finansowych37 z pewnościa zwiekszy zakres odpowiedzialności biegych rewidentów i znaczenie rewizji finansowej. Jej istota pozostanie jednak
niezmieniona.
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THE ESSENCE AND SCOPE OF FINANCIAL REVIEW
S u m m a r y
The article focuses on the essence and scope of financial review in the light of
the current legislation, i.e. Accountancy Act, and standards of financial review. First,
the purpose, scope and the subject matter of financial review are identified as these
are crucial elements to it. Next, the examination of a financial review is discussed,
and then the other procedures are presented – the inspection of an examination of
a financial review and other certifying services.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: financial review, accountancy
Sowa kluczowe: rewizja finansowa, rachunkowość.
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KATARZYNA ZIETEK-KWAŚNIEWSKA

It is a matter of form whether a person keeps a dolar of wealth
in the right pocket or in the left pocket
H. Shefrin1

MENTALNE KSIEGOWANIE
I HEDONISTYCZNE KADROWANIE
ORAZ ICH ZNACZENIE DLA OPCJI FINANSOWYCH

WSTEP

Nie ulega watpliwości,

ze sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość i jej
doświadczamy, przedstawiamy problem oraz przetwarzamy informacje wywieraja wpyw na podejmowane przez nas decyzje. Coraz cześciej wskazuje sie,
ze dokonywany wybór uzalezniony jest od uzytego kontekstu (np. czy problem jest sformuowany w kategoriach zysków czy strat), a zatem tez i od
przyjetego punktu odniesienia. Rośnie tez liczba prac dowodzacych

niestaości
naszych preferencji, podwazajacych

zaozenie o racjonalności decydentów.
Wyniki badań prowadzonych przez zwolenników podejścia behawioralnego
wyraźnie sugeruja,
 ze czowiek dla róznych przepywów finansowych tworzy
w umyśle odrebne konta. Na przykad inaczej traktuje i skonny jest wydawać ciezko zarobione pieniadze-oszcze

 dności, a inaczej pieniadze-wygran

a2,
Mgr KATARZYNA ZIETEK-KWAŚNIEWSKA  asystent Katedry Zastosowań Matematyki
w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

na Wydziale Nauk Spoecznych KUL; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950.
1
H. S h e f r i n, Beyond Greed and Fear. Understanding Behavioral Finance and the
Psychology of Investing, New York: Oxford University Press 2007, s. 23.
2
A. S z y s z k a, Wycena papierów wartościowych na rynku kapitaowym w świetle
finansów behawioralnych, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2007,
s. 46.
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majace
 charakter bonusu. Tym samym środki zaksiegowane na jednym koncie
umysowym nie sa doskonaym substytutem środków zarejestrowanych na
innym rachunku mentalnym, jako ze otrzymay rózna etykiete/metke (ang.
label).
Wymienione aspekty podejmowania decyzji stay sie motywacja do napisania niniejszego artykuu. Autorka postawia sobie dwa zasadnicze cele.
Pierwszym z nich jest syntetyczne opisanie takich zjawisk, jak mentalne
ksiegowanie i hedonistyczne kadrowanie. Wprowadzenie powyzszych pojeć
poprzedzono wyjaśnieniem koncepcji kadrowania oraz podstawowych elementów konstrukcyjnych teorii perspektywy, niezbednym do dalszych rozwazań.
Celem drugim jest przyjrzenie sie wyróznionym zjawiskom w kontekście
opcji finansowych – instrumentów, którym literatura przedmiotu poświeca
zdecydowanie mniej uwagi niz szeroko dyskutowanym akcjom.

I. EFEKT KADROWANIA I TEORIA PERSPEKTYWY

W jaki sposób jednostki postrzegaja rzeczywistość, jak ksztatuja sie ich
preferencje, jakie czynniki natury psychologicznej wpywaja na podejmowane
przez nie decyzje? Te kluczowe pytania znajduja sie w centrum zainteresowania finansów behawioralnych.
Zgodnie z podejściem zaproponowanym przez zwolenników ujecia behawioralnego czowiek ma ograniczone mozliwości percepcji i przetwarzania
informacji napywajacych

z róznych źróde. Oznacza to, ze zamiast zachowywać sie jak reprezentant homo oeconomicus, czowiek niejednokrotnie
wpisuje sie w koncepcje ograniczonej racjonalności (ang. bounded rationality).
W literaturze przedmiotu wymieniane sa rózne powody, dla których ludzki
umys nie dziaa „perfekcyjnie”. Na przykad H. Simon jako przeszkody dla
osiagnie
  cia doskonaej racjonalności wskazuje ograniczenia czasowe i technologiczne. A. Tversky i D. Kahneman sugeruja natomiast, iz to presja czasu
oraz zozoność informacji leza u źróde odstepstw od modelu czowieka ekonomicznego3.
Przygladaj
 ac
 sie procesowi decyzyjnemu, stwierdzamy ze, tym, co przede
wszystkim zwraca uwage, jest sposób, w jaki czowiek postrzega rzeczywi-

3

A. C i e ś l a k, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujacych

w nowoczesnej teorii finansów, Warszawa: NBP 2003, s. 45-46.
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stość i formuuje swoje przekonania. W tym obszarze jedna z istotniejszych
kategorii finansów behawioralnych jest pojecie kadrowania (ramy, ramowania4) (ang. framing).
Najogólniej rama mozna nazwać sposób, w jaki opisywany jest problem
decyzyjny5. To samo zagadnienie moze być bowiem przedstawione w róznej
formie, w róznym kontekście. Pomimo iz to, otoczenie danego problemu sa
dla róznych jednostek takie same, osoba prezentujaca
 dana kwestie ma wybór,
jak ja ujać.

Jak zauwaza H. Shefrin, zwolennicy tradycyjnej teorii finansów zakadaja,

ze kadrowanie jest transparentne. W rzeczywistości jednak wiele ram jest
„nieprzezroczystych”, stad,
 skoro nie mozna przez nie „przejrzeć”, podejmowane przez jednostki decyzje istotnie „naznaczone” sa uzyta rama.
 Tym
samym róznica w formie staje sie równiez róznica w treści6.
Co wazne, odmienne sposoby prezentacji tego samego problemu moga powodować zmiany w preferencjach decydenta. Doskonaa ilustracje powyzszego problemu stanowia wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez
D. Kahmemana i A. Tversky’ego. Zauwazyli oni, ze preferencje jednostek
zmieniaja sie w zalezności od tego, czy problem sformuowany jest w kategoriach zysków, czy w kategoriach strat. W obliczu zysków badani prezentowali bowiem awersje do ryzyka, natomiast w obliczu strat wykazywali
skonność do zachowań ryzykownych7.
Efekt kadrowania sta sie jednym z centralnych pojeć zaproponowanej
przez D. Kahnemana i A. Tversky’ego teorii perspektywy (ang. prospect
theory) – teorii opisujacej

podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka,
koncentrujacej

sie na zachowaniu jednostek zarówno w dziedzinie zysków,
jak i strat. Teoria Kahnemana i Tversky’ego – majaca
 deskryptywny charakter
– stanowi odpowiedź na odstepstwa rzeczywistych zachowań jednostek od
modelu normatywnego, które to odstepstwa, zdaniem autorów, w szczegól-

4

W niniejszej pracy za Cieślak (Behawioralna ekonomia...) przyjeto tumaczenie
kadrowanie.
5
S h e f r i n, Beyond Greed and Fear…, s. 23.
6
Tamze.
7
Opisy eksperymentów prezentujacych

zalezność preferencji od sposobu przedstawienia
problemu decyzyjnego mozna znaleźć na przykad w: A. T v e r s k y, D. K a h n e m a n,
The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science”, New Series, 211(1981),
No. 4481, s. 453-458; D. K a h n e m a n, A. T v e r s k y, Choices, Values, and Frames,
„American Psychologist” 39(1984), No. 4, s. 343-344.
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ności, sa zbyt powszechne, by mogy być ignorowane oraz zbyt systematyczne, by mogy być uznane za bad
 losowy8.
Punktem wyjścia teorii perspektywy jest przyjecie dwuetapowego procesu
decyzyjnego, zozonego z fazy edycji oraz ewaluacji. W pierwszej z nich,
obejmujacej

wiele operacji umysowych, jak na przykad: kodowanie czy segregacja, przeprowadza sie wstepna analize problemu. W drugiej natomiast
dokonuje sie oceny poszczególnych opcji i wybiera te o najwyzszej subiektywnej wartości (uzyteczności)9.
Oryginalny rys przedstawionej przez Kahnemana i Tversky’ego teorii nadaja dwie szczególne koncepcje – funkcja wartościujaca
 (ang. value function)
(bedaca
 odpowiednikiem funkcji uzyteczności) oraz funkcja wag decyzyjnych
(ang. weighting function). Funkcja wartościujaca,
 przybierajaca
 ksztat litery
S, zwraca uwage na nowatorskie zaozenie teorii perspektywy, wyrazajace
 sie
w relatywnej percepcji wzgledem punktu odniesienia (ang. reference dependence). Kahneman i Tversky zauwazaja,
 ze „nasz aparat percepcji dostosowany jest raczej do oceny zmian lub róznic niz do oceny wielkości absolutnych”10. Dlatego tez tym, co wyróznia zaproponowane przez nich podejście, jest koncentracja nie na kategoriach bezwzglednych, tzn. absolutnym
poziomie bogactwa, lecz na kategoriach wzglednych – poziomie zysku lub
straty rozumianych jako odchylenie od przyjetego punktu referencyjnego.
W tym tez miejscu pierwszoplanowa role odgrywa kadrowanie polegajace
 na
ustaleniu owego punktu odniesienia, oddzielajacego

obszar potencjalnych
zysków od strat11.
Bedac
 wklesa na prawo i wypuka na lewo od punktu referencyjnego,
funkcja wartościujaca
 wskazuje na malejac
 a wrazliwość zarówno po stronie
zysków, jak i strat (ang. diminishing sensitivity). Dla przykadu  róznica
miedzy zyskiem równym 100 a 200 wydaje sie wieksza niz miedzy zyskiem
na poziomie 1100 a 1200. Podobnie przedstawia sie sytuacja w przypadku
strat. Konsekwencja powyzszego sa dwie postawy decydentów – awersja do
ryzyka w obliczu zysków oraz skonność do ryzyka w obliczu strat. Jako ze
funkcja wartościujaca
 jest bardziej stroma w dziedzinie strat niz zysków,
istotnym aspektem podejmowania decyzji w teorii perspektywy jest przeja-

8

A. T v e r s k y, D. K a h n e m a n, Rational Choice and the Framing of Decisions,
„Journal of Business” 59(1986), No. 4, s. S252.
9
D. K a h n e m a n, A. T v e r s k y, Prospect Theory: An Analysis of Decision under
Risk, „Econometrica” 47(1979), No. 2, s. 274-275.
10
Tamze, s. 277.
11
P. Z i e l o n k a, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Warszawa: CeDeWu 2006, s. 76.
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wiana przez jednostki awersja do strat (ang. loss aversion), wyrazajaca
 sie
w myśli, iz straty sa odczuwane silniej niz radość z zysków o tej samej
wartości12.
Druga z wprowadzonych przez Kahnemana i Tversky’ego koncepcji – funkcja wazaca
 (wag decyzyjnych) – to nieliniowe przeksztacenie przypisanych
do poszczególnych wyników prawdopodobieństw w wagi decyzyjne. Jak wyraźnie podkreślaja twórcy teorii perspektywy, wagi decyzyjne to nie to samo
co prawdopodobieństwo. Po pierwsze, nie speniaja one aksjomatów prawdopodobieństwa, po drugie, nie nalezy ich interpretować w kategoriach miary
siy przekonania13.
Ksztat funkcji wazacej

wyraza istotne wasności ludzkich zachowań
w sytuacji decyzyjnej. Zdaniem Kahnemana i Tversky’ego decydenci wykazuja dwie szczególne tendencje – przypisuja zbyt duza wage zdarzeniom mao
prawdopodobnym oraz zanizaja średnie i wysokie wartości prawdopodobieństw. Zawyzanie niskich prawdopodobieństw, jak zauwazaja Kahneman
i Tversky, sprzyja zarówno popularności loterii, jak i ubezpieczeń. W pierwszym przypadku jednostki przeceniaja szanse wysokiej wygranej, w drugim
zaś przeszacowuja prawdopodobieństwo wystapienia

duzej szkody. Z kolei
niedoszacowanie wysokich prawdopodobieństw znajduje odzwierciedlenie
w awersji do ryzyka przejawianej w wyborach pomiedzy zyskiem pewnym
a prawdopodobnym, jak równiez w skonności do ryzyka wykazywanej w wyborach pomiedzy pewna a prawdopodobna strata14.
Ostatecznie, uwzgledniajac
 prawidowości zaobserwowane w odniesieniu
do funkcji wartościujacej,

jak i funkcji wag decyzyjnych, Kahneman i Tversky proponuja czterowariantowy model stosunku do ryzyka, wyrózniajac:

awersje do ryzyka w obliczu zysków i skonność do ryzyka w obliczu strat
o średnich i wysokich prawdopodobieństwach oraz skonność do ryzyka
w obliczu zysków i awersje do ryzyka w obliczu strat o niskich prawdopodobieństwach15.
12

Prospect Theory…, s. 278-279. Warto dodać, ze na podstawie późniejszych badań
Kahneman i Tversky oszacowali, iz wspóczynnik awersji do strat wynosi średnio 2,25
(A. T v e r s k y, D. K a h n e m a n, Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, „Journal of Risk and Uncertainty” 5(1992), s. 311), co oznacza, ze
aby zrównowazyć dyskomfort psychiczny spowodowany dana strata (np. 100 jednostek), nalezaoby zrealizować ponad dwukrotnie wiekszy zysk (okoo 225 jednostek) (S z y s z k a,
Wycena papierów wartościowych…, s. 59).
13
K a h n e m a n, T v e r s k y, Prospect Theory…, s. 280.
14
T v e r s k y, K a h n e m a n, Advances in Prospect Theory…, s. 316.
15
Tamze, s. 306.
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II. MENTALNE KSIEGOWANIE I HEDONISTYCZNE KADROWANIE

Jednym ze sposobów, w jaki manifestuje sie efekt kadrowania, jest tzw.
mentalne ksiegowanie (lub inaczej ksiegowanie umysowe16) (ang. mental
accounting). Pojecie mentalnego ksiegowania nierozerwalnie zwiazane

jest
z nazwiskiem R. Thalera, który definiuje je jako „zbiór operacji poznawczych
dokonywanych przez jednostki oraz gospodarstwa domowe w celu organizowania, oceny oraz monitorowania dziaań finansowych”17.
Jak zauwaza Thaler, koncepcja ksiegowania umysowego pojawia sie
równiez, choć pod nieco inna nazwa – rachunku psychologicznego (ang. psychological account) – w pracy Kahnemana i Tversky’ego. Zdaniem tych
ostatnich, rachunek psychologiczny to pewna „…rama wyników określajaca:

(i) zbiór podstawowych rezultatów, które sa oceniane acznie,

i sposób ich
aczenia

oraz (ii) wynik referencyjny, który jest uwazany za neutralny badź

normalny”18. Poniewaz Thaler uwaza powyzsze ujecie za zbyt waskie,

proponuje, by terminem ksiegowanie mentalne określać cay proces kodowania,
klasyfikacji oraz ewaluacji zdarzeń. Tym samym ksiegowanie mentalne koncentruje sie na tym, w jaki sposób postrzegane i doświadczane sa wyniki
dziaań, jak dziaania przypisywane sa do poszczególnych kont umysowych
oraz z jaka czestotliwościa i w jaki sposób dokonuje sie ewaluacji kont19.
Najogólniej ksiegowanie umysowe polega na tworzeniu odrebnych kont
mentalnych dla róznych kategorii środków finansowych oraz nadawaniu im
pewnych etykiet, co pogwaca zasade, ze „pieniadze

nie maja metki” (ang.
money has no labels) i stanowia dla siebie doskonae substytuty20.
Takie podejście spotkać mozna chociazby w behawioralnej hipotezie cyklu
zycia (ang. behavioral life-cycle hypothesis), odwoujacej

sie zasadniczo do
trzech koncepcji: teorii samokontroli, mentalnej ksiegowości oraz kadrowania.
Thaler i Shefrin przyjmuja w niej, ze gospodarstwa domowe „ksieguja”
 swój
majatek

na róznych kontach umysowych, mianowicie na rachunkach: bieza
cych dochodów (I), biezacego

majatku

(A) oraz przyszych dochodów (F)21.

16

W niniejszej pracy te dwa określenia beda stosowane zamiennie.
Mental Accounting Matters, „Journal of Behavioral Decision Making” 12(1999), s. 183.
18
The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, s. 456.
19
Mental Accounting Matters, s. 184-186.
20
C i e ś l a k, Behawioralna ekonomia finansowa…, s. 116.
21
Jak zauwazaja sami autorzy, taki podzia ma charakter upraszczajacy
 – w rzeczywistości
gospodarstwa domowe moga stosować dalszy podzia na subkonta. Co wiecej  rózne
gospodarstwa domowe w rózny sposób moga traktować poszczególne konta, tzn. w odmienny
17
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W zalezności od miejsca zarejestrowania środków gospodarstwa domowe wykazuja rózna krańcowa skonność do konsumpcji, tym samym w róznym stopniu sa chetne do wydatkowania środków z poszczególnych kont. Zgodnie
z teoria najwyzsza krańcowa skonność do konsumpcji obserwuje sie w przypadku biezacych

dochodów (I), najmniejsza zaś w odniesieniu do dochodów
przyszych (F)22.
Powyzsza skonność do tworzenia kont mentalnych potwierdzi później raz
jeszcze Shefrin. W przeprowadzonym badaniu ponownie wykaza, ze sposób,
w jaki jednostki traktuja otrzymane środki, jest pochodna formy, w jakiej je
dostaja.
 Dokadniej, badani prezentowali rózna skonność do wydatkowania
bonusowych $6000 w zalezności od tego, czy kwota miaa do nich wpynać

w postaci systematycznych patności, jednorazowego „zastrzyku finansowego”
czy otrzymanego w przyszości spadku, róznie bowiem dokonywali ich mentalnej alokacji. Gdy bonus przychodzi w postaci regularnych patności,
badani mieli tendencje do ksiegowania go na rachunku biezacych

dochodów,
z którego finansowana jest biezaca
 konsumpcja. Z kolei gdy środki przybieray postać przyszego spadku, byy ujmowane na rachunku przyszych dochodów i zdecydowana wiekszość (prawie 90% badanych) deklarowaa zachowanie (zaoszczedzenie) caej kwoty23.
Przyjecie, iz ksiegowanie mentalne towarzyszy procesom decyzyjnym,
pozwala wyjaśnić niektóre z anomalii rynkowych podejmowanych na gruncie
finansów behawioralnych. Jedna z nich jest zagadka wysokiej premii za
ryzyko na ryku akcji (ang. equity premium puzzle).
Fenomen wysokiej premii za ryzyko by szeroko dyskutowany od czasu
pojawienia sie w 1985 roku pracy R. Mehry i E. Prescotta. Analizujac
 lata
1889-1978, autorzy stwierdzili wystepowanie nadmiernie wysokich stóp
zwrotu z inwestycji w akcje w porównaniu z inwestycjami w krótkoterminowe instrumenty wolne od ryzyka. Podczas gdy średnioroczna realna
stopa zwrotu z bezpiecznych instrumentów krótkoterminowych dla powyzszego okresu wynosia ponizej 1%, to w przypadku indeksu S&P500 siegaa ona
poziomu 6,98%24. Tak wysoka premia za ryzyko (ponad 6%) wyraźnie odbiegaa od poziomu dajacego

sie uzasadnić na gruncie teoretycznym.

sposób moga ksiegować na nich te same skadniki (The Behavioral Life-Cycle Hypothesis,
w: R. T h a l e r, Quasi Rational Economics, New York: Russell Sage Foundation 1994,
s. 97-98).
22
Tamze, s. 100.
23
Beyond Greed and Fear..., s. 143-145.
24
The Equity Premium. A Puzzle, „Journal of Monetary Economics” 15(1985), s. 147.
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Zaprezentowane przez Mehre i Prescotta wyniki stay sie inspiracja
do dalszych badań nad zjawiskiem wysokiej premii na rynku akcji, prowadzonych zarówno na gruncie empirycznym, jak i teoretycznym. Zagadnieniem
tym zajmowali sie, m.in. J. Siegel, T. Reitz czy N. Mankiw i S. Zeldes25.
Problemowi temu uwage poświecili równiez S. Benartzi i R. Thaler.
Pytania o wysoka premie z akcji oraz o motywy inwestowania w nieryzykowne papiery wartościowe przyczyniy sie do wprowadzenia przez Benartziego i Thalera nowej koncepcji – krótkowzrocznej awersji do strat (ang.
myopic loss aversion)26. Efekt krótkowzrocznej awersji do strat to poacze
nie awersji do strat (straty bola bardziej niz ciesza zyski) oraz mentalnej
ksiegowości (jako metody kodowania i ewaluacji wyników finansowych). Stanowiac
 kombinacje dwóch efektów: wiekszej wrazliwości na straty niz na
zyski oraz nadmiernej czestotliwości ewaluacji portfela (w porównaniu
z przyjetym horyzontem inwestycyjnym), krótkowzroczna awersja do strat
przejawia sie w przywiazywaniu

zbyt duzej wagi do krótkoterminowych ruchów cen przez inwestujacych

dugoterminowo27. Poniewaz w krótkich odcinkach czasu ceny akcji moga podlegać znacznym wahaniom, dlatego tez im
cześciej inwestor dokonuje ewaluacji portfela (mimo zaozonego dugiego
horyzontu inwestycyjnego), tym mniej atrakcyjne wydawać sie mu moga zyski z takiej inwestycji. Tym bardziej tez moze sie skaniać ku inwestycjom
w bezpieczniejsze walory. Przy takim punkcie widzenia wysoka premia na
rynku akcji peni role kompensaty za podjecie ryzyka wahań w krótkim
okresie28.
Mentalna ksiegowość stanowi równiez jedno z wyjaśnień zagadki dywidend (ang. dividend puzzle), wyrazajacej

sie w pytaniach: dlaczego spóki
wypacaja dywidendy oraz dlaczego dywidendy sa pozadane

przez inwestorów. Preferencja inwestorów do dywidend gotówkowych jest o tyle nurtujaca,

ze dywidendy, jak zauwaza Shefrin, prezentuja dwie podstawowe wady
w porównaniu z zyskami kapitaowymi. Po pierwsze, bardzo czesto sa opodatkowane wedug wyzszej stopy podatkowej, po drugie – nie mozna odroczyć patności takiego podatku (w przypadku zysku kapitaowego odroczenie

25
Przeglad
 wyników badań dotyczacych

zagadnienia wysokiej premii za ryzyko na rynku
akcji znaleźć mozna np. w: S z y s z k a, Wycena papierów wartościowych…, s. 122-129.
26
W polskiej literaturze przedmiotu pojecie myopic loss aversion tumaczy sie tez jako
„krótkowzroczne unikanie strat” (Z i e l o n k a, Behawioralne aspekty inwestowania…, s. 99).
27
Tamze, s. 98-99.
28
S z y s z k a, Wycena papierów wartościowych…, s. 128; C i e ś l a k, Behawioralna
ekonomia finansowa…, s. 100.
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jest mozliwe poprzez późniejsza sprzedaz przynoszacej

zysk akcji)29. Mimo
to inwestorzy zachowuja sie, jakby przedkadali zysk w postaci dywidendy
nad zysk kapitaowy, po raz kolejny podwazajac
 zasade doskonaej substytucyjności pieniadza.

Argumenty stanowiace
 wyjaśnienie powyzszego problemu przedstawiaja
Shefrin i M. Statman; jedno z uzasadnień zagadki dywidend odwouje sie
do mentalnej ksiegowości. Autorzy wskazuja,
 ze poprzez wypacanie dywidend firmy uatwiaja inwestorom rozdzielenie zysków od strat, zwiekszajac

w ten sposób ich uzyteczność30. Mechanizm ten prezentuje nastepujacy

przykad. Zakadajac,
 ze w ciagu
 roku rynkowa wartość firmy wzrośnie o $10
na akcje, firma ma do wyboru dwa warianty: (1) nie wypacać dywidendy,
a caość wzrostu wartości rynkowej zwrócić inwestorom w postaci zysku kapitaowego, (2) wypacić dywidende w wysokości $2, a pozostae $8 przekazać w formie zysku kapitaowego. Nawiazuj
 ac
 do teorii perspektywy, inwestor pierwszy scenariusz zakoduje przez inwestora jako v(10) (gdzie v(x)
oznacza wartość/uzyteczność wyniku x), drugi natomiast, ze wzgledu na
dokonana przez firme segregacje, moze zostać zakodowany w postaci v(2)
+ v(8). W ten sposób (majac
 na uwadze wklesy ksztat funkcji wartościujacej

w dziedzinie zysków) drugie rozwiazanie

– segregacja – przyniesie inwestorowi wyzsza wartość/uzyteczność (v(2) + v(8) > v(10)). Analogiczne rozumowanie mozliwe jest równiez w odniesieniu do strat31.
Wprowadzone powyzej pojecie segregacji prowadzi wprost do jeszcze jednej koncepcji, której nie sposób pominać,
 rozwazajac
 zagadnienie ksiegowania
umysowego, mianowicie hedonistycznego kadrowania (ang. hedonic framing)32. Koncepcja ta – kojarzona z nazwiskiem Thalera – porusza kwestie
sposobu kodowania przez jednostki kombinacji wyników finansowych. Thaler
stawia nastepujace
 pytanie: jak nalezy oceniać wspólne wyniki (x, y)? Czy
powinno sie je oceniać acznie

(wówczas mówimy o integracji: v(x + y)) czy
raczej osobno (mamy wówczas do czynienia z segregacja:
 v(x) + v(y))33.
Problem dotyczy wiec pewnych zasad arytmetyki umysowej, którymi powin-

29

Beyond Greed and Fear, s. 151.
Cyt. za: N. B a r b e r i s, R. T h a l e r, A Survey of Behavioral Finance, w: Advances in Behavioral Finance, vol. II, red. R. Thaler, New York: Princeton University Press 2005,
s. 60.
31
Tamze.
32
Niektórzy autorzy tumacza pojecie hedonic framing jako hedoniczne kadrowanie
(Z i e l o n k a, Behawioralne aspekty inwestowania…, s. 90).
33
Mental Accounting and Consumer Choice, „Marketing Science” 4(1985), No. 3, s. 201.
30
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na sie kierować jednostka w celu zapewnienia sobie wiekszego poziomu
zadowolenia.
Odwoujac
 sie do funkcji wartościujacej

z teorii perspektywy, Thaler
formuuje cztery postulaty hedonistycznego kadrowania – zasady oceny
wspólnych wyników maksymalizujace
 uzyteczność (wartość) jednostki:
 segreguj zyski (z uwagi na wklesość funkcji wartościujacej
 w dziedzinie
zysków)
 integruj straty (z uwagi na wypukość funkcji wartościujacej
 w obszarze
strat)
 integruj mniejsze straty z wiekszymi zyskami (aby skompensować awersje do strat)
 oddzielaj mae zyski (ang. silver linings) od duzych strat (poniewaz
funkcja wartościujaca
 po stronie zysków jest bardziej stroma w poblizu
punktu referencyjnego, tym samym uzyteczność niewielkiego zysku moze
przewyzszyć uzyteczność uzyskana z tytuu nieznacznej redukcji duzej
straty)34.
Idea hedonistycznego kadrowania jest zatem bardzo intuicyjna. Wieksza
satysfakcje przyniosa nam dwie mniejsze wygrane (zyski) niz jedna o tej
samej acznej

wartości, co Thaler wyraza moraem: „nie pakuj wszystkich
prezentów bozonarodzeniowych do jednego pudeka”35. Podobnie mniejsza
dyssatysfakcje odczujemy w sytuacji jednej straty niz kilku mniejszych o tej
samej wartości cakowitej. Co wiecej, w obliczu duzych zysków i niewielkich
strat wyzsza uzyteczność uzyskamy, dokonujac
 mentalnego kamuflazu, mianowicie ukrywajac
 straty za wiekszymi zyskami. Natomiast w przypadku duzych
strat i maych zysków wieksza satysfakcje moze nam przynieść ich
rozdzielenie.
W dalszych badaniach Thaler wraz z E. Johnsonem podejmuja raz jeszcze
kwestie hedonistycznego kadrowania. Zaczynajac
 od postawienia pewnych
elementarnych pytań: w jaki sposób wcześniejsze wyniki (zyski/straty) sa
kodowane przez decydentów, kiedy sa one aczone

z potencjalnymi rezultatami obecnych przedsiewzieć, a kiedy sa ignorowane, Thaler i Johnson analizuja wpyw uprzednich rezultatów na skonność decydentów do wyboru
wariantów ryzykownych. Na podstawie przeprowadzonych badań zauwazyli
oni, ze w przypadku przyjemnych zdarzeń (zysków) jednostki preferuja ich
rozdzielenie w czasie, potwierdzajac
 tym samym zasade segregacji zysków.

34
35

Tamze, s. 202-203; T h a l e r, Mental Accounting Matters..., s. 187.
Mental Accounting and Consumer Choice..., s. 202.
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Zaskakujace
 jednak byo to, ze w odniesieniu do strat badani odpowiadali tak,
jakby woleli doświadczać strat osobno, zamiast dokonywać ich integracji
(odpowiedzi sugeroway preferencje dwóch strat w określonym odstepie czasu
niz dwóch strat tego samego dnia)36. Otrzymane wyniki doprowadziy Thalera i Johnsona do sformuowania hipotezy quasi-hedonistycznego edytowania,
zgodnie z która w przypadku gier dwustopniowych zakadajacych

wcześniejsza strate jednostki nie acz
 a późniejszej straty z poczatkow

a (aczkolwiek
po wcześniejszym zysku, późniejsza mniejsza strata bedzie z nim poaczona

i w ten sposób niejako anulowana)37.
Powyzsze spostrzezenia znalazy odzwierciedlenie w przedstawionych
przez Thalera i Johnsona reakcjach jednostek na wcześniejszy wynik. Autorzy
wskazuja,
 ze po zrealizowaniu zysku jednostki prezentuja wieksza skonność
do podejmowania ryzyka, niczym hazardziści, którzy po wygranej kontynuuja
gre „na koszt kasyna” (ang. playing with the house money). Z kolei w przypadku wcześniejszej straty mozliwe sa dwa scenariusze: jednostka moze
odczuwać awersje do wyboru wariantu ryzykownego, jednakze, gdy istnieje
mozliwość wyrównania strat („odegrania sie”), moze zdecydować sie na podjecie ryzyka (tzw. efekt wyrównywania strat, ang. break even effect)38.

II. MENTALNE KSIEGOWANIE I HEDONISTYCZNE KADROWANIE
A OPCJE FINANSOWE

Jedna z bardziej interesujacych

prób przeniesienia dorobku finansów behawioralnych na grunt opcji finansowych jest praca H. Shefrina i M. Statmana39. Odwoujac
 sie do takich kategorii behawioralnych, jak: teoria
perspektywy, mentalne ksiegowanie, hedonistyczne kadrowanie czy behawioralna teoria cyklu zycia, Shefrin i Statman rozwazaja problem atrakcyjności
strategii covered call writing (wystawienia pokrytej/osonietej opcji kupna)
w zalezności od ich konstrukcji.

36

Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior
Outcomes on Risky Choice, „Management Science” 36(1990), No. 6, s. 649.
37
Tamze, s. 650-652.
38
Tamze, s. 656-658.
39
Behavioral Aspects of the Design and Marketing of Financial Products, „Financial
Management” 22(1993), s. 123-134.

KATARZYNA ZIETEK-KWAŚNIEWSKA
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Przypomnijmy, iz strategia covered call writing (nazywana równiez krócej

dugiej pozycji w instrumencie bazocovered call40) polega na poaczeniu
wym z krótka pozycja w opcji kupna. Inaczej  jest to wystawienie opcji
kupna opiewajacej
 na posiadany instrument bazowy. Popularność takiego rozwiazania

potwierdzona zostaa w wielu pracach. Shefrin i Statman przywouja
dane The Louis Harris Survey z 1976 czy The Philadelphia Stock Exchange
Survey z 1992 r. Z aktualniejszych wyników na uwage zasuguja badania
aktywności na rynku opcji41, przeprowadzone przez J. Lakonishoka i in. dla
okresu 1990-2001, z których wynika, iz w znacznej cześci wystawiane opcje
kupna stanowia element strategii covered call42.
Analizujac
 kwestie znaczenia sposobu konstrukcji osonietej opcji kupna
dla preferencji inwestorów, w pierwszym etapie, stosujac
 jednookresowy
model dwumianowy, autorzy porównuja atrakcyjność strategii covered call
writing z pozycja zajmowana wyacznie

w akcjach. W tym celu Shefrin
i Statman wyznaczaja na gruncie teorii perspektywy wartości oczekiwane
(ang. prospect theory expected value) powyzszych pozycji, po czy stwierdzaja,
 ze dla inwestora, wykazujacego

wystarczajac
 a awersje do ryzyka
w obszarze zysków, wariantem preferowanym byoby wystawienie pokrytej
opcji kupna. Z takim ujeciem wiaz
 a sie jednak pewne watpliwości

natury
interpretacyjnej. Shefrin i Statman zauwazaja,
 ze powyzsza preferencje mozna
byoby uargumentować równiez innymi czynnikami niz wynikajacymi

z teorii
perspektywy, jak chociazby stosunkiem do ryzyka czy róznicami w przepywach finansowych43.
By oddzielić od siebie dwa efekty – efekt kadrowania i efekt stosunku do
ryzyka – autorzy rozwazaja trzy kolejne warianty, w ramach których porównywane sa pozycje o takich samych przepywach finansowych, a rózniace
 sie
sposobem prezentacji. Przypadek pierwszy – to zestawienie sprzedazy w peni
osonietej opcji kupna (ang. fully covered call) ze sprzedaza cześciowo
osonietej opcji kupna (ang. partially covered call), drugi – to konfrontacja
wystawienia pokrytej opcji kupna, wykorzystujacej

opcje out-of-the-money,
z wystawieniem pokrytej opcji kupna, zbudowanej z opcji in-the-money, zaś
trzeci – to porównanie dwóch sposobów kadrowania osonietej opcji kupna,
gdy zbliza sie moment jej realizacji.
40

W dalszej cześci pracy te dwa określenia beda stosowane zamiennie.
Badania dotyczyy opcji notowanych na CBOE (Chicago Board Options Exchange).
42
J. L a k o n i s h o k, I. L e e, N. D. P e a r s o n, A. M. P o t e s h m a n,
Option Market Activity, „The Review of Financial Studies” 20(2007), No. 3, s. 856.
43
Behavioral Aspects of the Design…, s. 127-128.
41
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Raz jeszcze, opierajac
 sie na wartościach oczekiwanych poszczególnych
pozycji wyznaczonych w ramach teorii perspektywy, Shefrin i Statman
stwierdzaja,
 ze w zwiazku

z kadrowaniem inwestorzy, którzy wykazuja wystarczajaco
 silna awersje do ryzyka w obszarze zysków i wystarczajaco
 silna
skonność do ryzyka w dziedzinie strat, beda preferować w peni pokryta
opcje kupna wzgledem cześciowo osonietej opcji kupna oraz pokryta opcje
kupna zbudowana z opcji out-of-the-money wzgledem osonietej opcji kupna
skonstruowanej z opcji in-the-money. Co wiecej, zauwazaja,
 ze gdy opcja ma
wygasnać
 „w cenie”, wystawcy wola pozwolić na jej wykonanie, w ten
sposób realizujac
 zysk na akcjach, niz ja odkupić, odbierajac
 to jako strate
na opcji.
Ostatecznie Shefrin i Statman formuuja trzy hipotezy, zgodnie z którymi:
1. wiecej pozycji covered call jest konstruowanych z opcji out-of-the-money niz in-the-money,
2. wiecej pozycji covered call jest w peni niz cześciowo osonietych,
3. inwestorzy stosujacy
 strategie covered call beda niechetni do odkupienia
opcji kupna, gdy ta ma być wykonana, skoro nabycie takie oznacza poniesienie straty na opcji44.
W dalszej cześci autorzy zastanawiaja sie, w jaki sposób mentalna ksiegowość wpywa na regulacje konsumpcji w ciagu
 cyklu zycia. Odwouja sie
tutaj do przykadu zaczerpnietego z podrecznika L. Grossa45, w myśl którego przepywy finansowe strategii covered call writing sa ksiegowane na
trzech kontach mentalnych: premia opcyjna, dywidenda, zysk kapitaowy.
Zakadajac,
 ze dwa pierwsze źróda zysku – premia oraz dywidenda – sa traktowane przez inwestorów jako dochód, i majac
 na uwadze, ze inwestorzy czesto postepuja wedug zasady „nie siegaj do kapitau” (ang. don’t dip into capital), premia opcyjna moze pozwolić na zwiekszenie poziomu konsumpcji w porównaniu z poziomem osiagalnym

jedynie dzieki dywidendom. Na
tej podstawie Shefrin i Statman formuuja kolejne przypuszczenia, zgodnie
z którymi:
4. istnieje dodatnia korelacja miedzy stosowaniem strategii covered call
a stopa konsumpcji z portfeli inwestorów,
5. istnieje dodatnia korelacja miedzy stosowaniem strategii covered call
a stopami dywidendy dla portfeli inwestorów,

44

Tamze, s. 130.
Tamze, s. 127; L. G r o s s, The Art of Selling Intangibles: How to Make Your
Million($) Investing Other People’s Money, New York: New York Institute of Finance 1982.
45
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6. bardziej prawdopodobne sa konstrukcje strategii covered call z akcji
spóek wypacajacych

dywidendy niz akcji spóek niewypacajacych

dywi46
dend .
Próbe zweryfikowania trzech pierwszych hipotez przedstawionych przez
Shefrina i Statmana podjeli A. Hoffmann i E. Fischer. W tym celu przeprowadzili badanie wśród 198 inwestorów, sprawdzajac
 jako pierwsze przypuszczenie o istnieniu dodatniej zalezności miedzy awersja do ryzyka
w dziedzinie zysków a preferencja strategii covered call writing. Powyzsza
hipoteze zweryfikowano na dwa sposoby – badanym zaprezentowano przepywy finansowe zwiazane

z zajeciem pozycji w akcji oraz pozycji w osonietej
opcji kupna za pomoca tekstu (w formie przedstawionej przez Shefrina
i Statmana) oraz wykresu. Ostatecznie w pierwszym przypadku Hoffmann
i Fischer nie znaleźli zadnych znaczacych

dowodów na istnienie zwiazku

miedzy awersja do ryzyka w obszarze zysków a preferencja strategii covered
call. Co ciekawe jednak, znaleźli niewielkie potwierdzenie dla powyzszej
zalezności w sytuacji, gdy te same warianty zaprezentowano graficznie47.
W odniesieniu do pozostaych hipotez sformuowanych przez Shefrina i Statmana Hoffmann i Fischer przyznaja suszność hipotezie 1. i 2., odrzucaja
jednak hipoteze 3. z powodu braku wystarczajacych

dowodów (odpowiedzi
respondentów ukadaja sie dokadnie w proporcji 50:50). Dodatkowo autorzy
prezentuja,
 a nastepnie potwierdzaja jeszcze jedna hipoteze, zgodnie z która
osoniete opcje kupna bedace
 „po cenie” (ang. at-the-money covered call) sa
preferowane wzgledem nieosonietych (niepokrytych) opcji sprzedazy, beda
cych „po cenie” (ang. at-the-money naked put), jako ze te ostatnie uwazane
sa za bardziej ryzykowne48.
Znaczenie mentalnego ksiegowania dla opcji, a dokadnie ich wyceny,
stanowi przedmiot rozwazań B. Rockenbach. Autorka siega po dwumianowy
model wyceny opcji (w którym cena opcji jest wyznaczana na podstawie
trzech form inwestycyjnych: opcji, akcji oraz instrumentów wolnych od
ryzyka) i konfrontuje go z hipotezami zakadajacymi

obecność mentalnego
ksiegowania w wycenie opcji, sformuowanymi w nastepujacy
 sposób:

46

Tamze, s. 131.
A. O. I. H o f f m a n n, E. T. S. F i s c h e r, Behavioral Aspects of Covered Call
Writing: An Empirical Investigation (May 25, 2010), s. 18; http://ssrn.com/abstract=1615405
(5 czerwca 2010).
48
Tamze, s. 19-20.
47
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1. opcja oraz akcja ujmowane sa na tym samym rachunku mentalnym,
2. opcja „ksiegowana” jest na jednym rachunku mentalnym, a akcja i obligacja na innych,
3. opcja i obligacja „ksiegowane” sa na tym samym rachunku mentalnym,
zaś akcja na odrebnym49.
Posugujac
 sie metoda eksperymentu laboratoryjnego, Rockenbach zauwaza, ze badani, zamiast aczyć

rózne mozliwości inwestycyjne (czego wymaga wycena arbitrazowa), zachowywali sie tak, jakby ujmowali dwa ryzykowne aktywa (akcje i opcje) na jednym koncie mentalnym, zaś obligacje na
odrebnym (czyli zachowywali sie zgodnie z pierwsza z przedstawionych hipotez). Tumaczac
 otrzymane wyniki, Rockenbach odwouje sie do behawioralnej teorii portfelowej (ang. behavioral portfolio theory) autorstwa
Shefrina i Statmana, zakadajacej,

w jednej ze swych wersji (BPT-MA),
50
warstwowa konstrukcje portfela . Zgodnie z nia,
 portfele przypominaja
warstwowe piramidy, gdzie kazda z warstw (kont mentalnych) odpowiada
określonemu poziomowi aspiracji. Rockenbach stwierdza, iz zachowanie badanych wpisuje sie w model dwuwarstwowego portfela, gdzie jedna warstwe
stanowia aktywa suzace
 zapewnieniu bezpieczeństwa, zaś na drugim poziomie ksiegowane sa aktywa ryzykowne. Ostatecznie nie tylko potwierdza
znaczenie mentalnego ksiegowania w podejmowaniu decyzji finansowych,
lecz  co istotne  wskazuje na jego aktywna role w wycenie opcji51.

PODSUMOWANIE

Od przeszo trzech dekad, od czasu ukazania sie pionierskiej pracy
Kahnemana i Tversky’ego z zakresu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, trwa ozywiona dyskusja nad susznościa wyników oferowanych przez
nowe hybrydowe podejście – finanse behawioralne. Dwa obozy – zwolenników i przeciwników waczenia

czynnika behawioralnego do zagadnień finan-

49

The behavioral relevance of mental accounting for the pricing of financial options,
„Journal of Economic Behavior & Organization” 53(2004), s. 517.
50
Shefrin i Statman rozwazaja model w dwóch wersjach: BPT-SA (ang. a single mental
account BPT version), gdzie portfel jest integrowany na jednym koncie umysowym oraz BPTMA (ang. a multiple mental account BPT version), gdzie dokonuje sie rozdzielenia portfela
na rózne rachunki mentalne (H. S h e f r i n, M. S t a t m a n, Behavioral Portfolio Theory,
„Journal of Financial and Quantitative Analysis” 35(2000), No. 2, s. 149).
51
The behavioral relevance of mental accounting…, s. 523.
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sowych – co chwila wytaczaja nowe argumenty na poparcie swojego stanowiska. Niezaleznie od tego, któremu z nich bylibyśmy skonni przyznać racje,
nie ulega watpliwości,

ze swoiste poaczenie

kilku dziedzin – ekonomii,
psychologii, socjologii – bardzo mocno wpisao sie w rzeczywistość finansowa.

Biorac
 pod uwage aktualność problematyki i znaczenie dorobku finansów
behawioralnych, w artykule zaprezentowano wybrane koncepcje podejścia
behawioralnego, takie jak: kadrowanie, teoria perspektywy, mentalna ksiegowość czy hedonistyczne kadrowanie, i ich powiazania.

Jako dodatkowy cel
postawiono odniesienie powyzszych kategorii do zagadnień zwiazanych

z inwestowaniem w instrumenty o szczególnym charakterze, jakimi niewatpliwie

sa opcje finansowe.
Przeanalizowane w niniejszym artykule wyniki badań wskazuja na znaczenie czynnika behawioralnego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
w tym równiez jego role w problemach dotyczacych

opcji. Szczególnie istotnymi kwestiami okazuja sie w tym zakresie: sposób sformuowania problemu,
jego „wykadrowanie”, etykietowanie środków finansowych, rzutujace
 na sposób ich wydatkowania i stawiajace
 pod znakiem zapytania doskonaa substytucyjność pieniadza,

a takze umysowa arytmetyka, obejmujaca
 dwie podstawowe operacje: integruj i segreguj.
W odniesieniu do opcji powyzsze kwestie ilustruje przykad strategii
covered call writing, w przypadku której stwierdzono zalezność preferencji
od metody przedstawienia tego samego (z finansowego punktu widzenia)
problemu. Mentalne ksiegowanie przypomina o sobie równiez w wycenie
opcji, co podkreślaja wyniki badań Rockenbach, zgodne z koncepcja dwuwarstwowej konstrukcji portfela Shefrina i Statmana.
Dokonany przeglad
 prac wyraźnie pokazuje niedostatek polskiej literatury
przedmiotu, zwaszcza w odniesieniu do opcji finansowych. Zwazywszy na
wage zagadnienia, wskazane byoby dalsze prowadzenie badań w tym kierunku.
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MENTAL ACCOUNTING AND HEDONIC FRAMING.
THEIR SIGNIFICANCE FOR FINANCIAL OPTIONS
S u m m a r y
The article presents selected categories of behavioral finance such as framing,
mental accounting, or hedonic framing, and aims to determine their significance for
financial decision making. Therefore, the article makes numerous references to
certain phenomena (e.g. the equity premium puzzle or the dividend puzzle) and to
conceptions born in the area of behavioral finance (e.g. the Behavioral Life-Cycle
Hypothesis).
Due to the fact that the literature of the subject focuses on the stock market, the
Author presents selected works which use the discussed categories of behavioral
finance in the context of much less researched instruments, i.e. financial options.
Special attention is given to the behavioral aspects of the covered call strategy.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: behavioral finance, framing, mental accounting, hedonic framing,
prospect theory, financial option, covered call strategy.
Sowa kluczowe: finanse behawioralne, kadrowanie, mentalne ksiegowanie, hedonistyczne kadrowanie, teoria perspektywy, opcja finansowa, strategia covered call.
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PRZEKSZTACONY RACHUNEK KOSZTÓW PENYCH
W OCENIE RENTOWNOŚCI ASORTYMENTÓW

WSTEP

W ostatnich latach dziaalność gospodarcza, która prowadza firmy, ulega
szybkim przeksztaceniom. Dzieje sie tak pod wpywem: a) wzrostu konkurencji, b) zmian technologicznych, c) wyzszych wymagań konsumentów.
Wzrost konkurencji jest wynikiem procesów globalizacji, znoszenia barier
w handlu miedzynarodowym, ograniczenia subsydiów i protekcjonizmu na
rzecz gospodarki wolnorynkowej. Zmiany technologiczne powiazane

ze wzrostem kosztów pracy prowadza do odejścia od pracochonnych metod produkcji
na rzecz jej zautomatyzowania. Coraz wieksze sa równiez wymagania konsumentów w odniesieniu do jakości, niskiej ceny towarów i usug, ich funkcjonalności, a takze co do ich róznorodności.
Firmy napotykajac
 z jednej strony na wymagania konsumentów, z drugiej
zaś na ostra konkurencje zmuszone sa do stosowania coraz bardziej wyrafinowanych metod zarzadzania.

Niewatpliwie

jednym z warunków sprawnego
zarzadzania

firma jest dysponowanie odpowiednim systemem informacji menedzerskiej. Informacji tych dostarcza m.in. rachunek kosztów.
Okazuje sie jednak, ze informacje zawarte w tradycyjnych rachunkach
kosztów nie speniaja wymagań zwiazanych

z nowymi, zozonymi warunkami
funkcjonowania firm. Chodzi tu gównie o te obszary dziaalności, które charakteryzuja sie zróznicowanym asortymentem oferowanych wyrobów
i usug, zmiennościa warunków rynkowych, wysokim poziomem automaty-
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zacji i konkurencyjności. Obszary te charakteryzuje wysoki poziom pośrednich kosztów produkcyjnych (w porównaniu z poziomem kosztów bezpośrednich). Dlatego zrodziy sie nowe koncepcje rachunku kosztów, w tym
przede wszystkim rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów dziaań
(Activity Based Costing), rachunek kosztów oparty na cyklu zycia produktu
czy rachunek kosztów docelowych. Jednak wiele firm nie stosuje w praktyce
innych rachunków kosztów poza rachunkiem kosztów penych. Wynika to
przede wszystkim z faktu, iz rachunek kosztów penych stanowi podstawe
sprawozdawczości polskich przedsiebiorstw z zakresu kosztów, ale tez
z braku zaawansowanych systemów informatycznych, wiedzy i świadomości
kadry menedzerskiej o potrzebie stosowania bardziej doskonaych rachunków
kosztów, wykwalifikowanej kadry ksiegowej. W zwiazku

z tym wiele przedsiebiorstw przeksztaca informacje wynikajace
 z prowadzonego ksiegowego
rachunku kosztów na potrzeby rachunku kosztów wykorzystywanego w procesach decyzyjnych, które najcześciej dotycza wyboru struktury asortymentowej
produkcji i poziomu cen. Podstawe tych wyborów stanowia w gównej mierze
precyzyjnie ustalone koszty oraz rentowność.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów przeksztacenia
informacji generowanych przez ksiegowy model rachunku kosztów na potrzeby podejmowania decyzji.
W publikacji wykorzystano literature przedmiotu, zapisy ustawy o rachunkowości oraz zastosowano analize przypadku, w której wykorzystano dane
przedsiebiorstwa produkcyjnego dziaajacego

na terenie województwa lubelskiego.

I. RACHUNEK KOSZTÓW PENYCH

Rachunek kosztów penych, zwany równiez tradycyjnym, ksiegowym rachunkiem kosztów oparty jest na nastepujacej

filozofii: zostay poniesione
określone koszty i wyprodukowane określone wyroby, dlatego wszystkie
koszty, jakie powstay w przedsiebiorstwie, sa kosztami tych wyrobów. Caa
wiec wartość zuzytych czynników produkcji powinna być wchonieta przez
wytworzone wyroby i w ten sposób otrzymuje sie rzeczywisty, faktyczny
i peny koszt kazdego wyrobu. Ze wzgledu na mozliwość przypisania kosztów
poszczególnym wyrobom sa one dzielone w tym rachunku na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
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Koszty bezpośrednie sa to takie koszty wytworzenia, które mozna wprost
przypisać określonym produktom na podstawie dokumentów źródowych1.
Mozemy wśród nich wyróznić: materiay bezpośrednie, wynagrodzenia bezpośrednie wraz z narzutami, paliwo i energie technologiczna,
 koszty obróbki
obcej i inne.
Koszty pośrednie to takie elementy kosztów dziaalności, które nie moga
być wprost odniesione do określonych produktów na podstawie dokumentów
źródowych2. Sa to koszty wspólne dla róznych produktów i powstaja we
wszystkich fazach procesu gospodarczego: zaopatrzenia, produkcji, sprzedazy
i zarzadzania.

W kosztach pośrednich wyodrebnia sie: koszty pośrednie
produkcyjne i koszty pośrednie nieprodukcyjne. Te ostatnie traktowane sa
jako koszty okresu i sa to koszty sprzedazy i koszty zarzadu.

Koszty pośrednie produkcyjne sa to koszty, które powstay na wydziaach produkcji
podstawowej, a nie zostay zaliczone do kosztów bezpośrednich. Sa to koszty
ponoszone w zwiazku

z ruchem maszyn i urzadzeń

produkcyjnych, środków
transportu, utrzymaniem pomieszczeń wydziau, skadowaniem na wydziale,
kontrola techniczna,
 kierowaniem i administracja wydziau. Sa to wiec koszty
wspólne wytwarzanych asortymentów, zwane kosztami wydziaowymi, a zalicza sie do nich m.in. amortyzacje, zuzycie materiaów do konserwacji maszyn
i urzadzeń,

środki czystości, odziez robocza,
 zuzycie ciepej i zimnej wody,
wynagrodzenia wraz z narzutami kierownictwa wydziau i kadry inzynierskiej,
usugi remontowe, telekomunikacyjne, oceny jakości surowców i produktów,
podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majatkowe.

Koszty sprzedazy ponoszone sa w zwiazku

ze sprzedaza produktów. Do najwazniejszych z nich mozemy zaliczyć: koszty przewozu, opakowań, reklamy, ubezpieczeń podczas
transportu. Koszty zarzadu
 natomiast to te, które dotycza utrzymania administracji i zarzadu
 przedsiebiorstwa oraz obsugi obiektów nieprodukcyjnych,
zapewniajacych

funkcjonowanie caego przedsiebiorstwa.
Koszty wytwarzania w rachunku kosztów penych obejmuja caość bezpośrednich kosztów wytwarzania oraz uzasadniona,
 stopniem wykorzystania
mocy produkcyjnych, cześć pośrednich kosztów wytwarzania3. Powstaje wiec
problem rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne asortymenty. W rachunku kosztów penych najcześciej dokonuje sie tego, przyjmujac
 odpowied-

1
E. N o w a k, R. P i e c h o t a, M. W i e r z b i ń s k i, Rachunek kosztów w zarzadzaniu

przedsiebiorstwem, Warszawa: PWE 2004, s. 35
2
Tamze.
3
Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009 r.,
nr 152, poz. 1223.
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nie klucze podziau. Najcześciej sa nimi robocizna bezpośrednia lub materiay
bezpośrednie. Poziom kosztów wytwarzania, w tym rachunku, zalezy wiec
m.in. od wyboru klucza podziau pośrednich kosztów wytwarzania i moze sie
zmieniać wraz ze zmiana tego klucza. Taki sposób rozliczania kosztów pośrednich, znieksztacajacy
 poziom kosztów wytwarzania, traktowany jest jako
zasadnicza wada rachunku kosztów penych. Dla celów zarzadczych

koszty
pośrednie musza być przyporzadkowane

poszczególnym asortymentom, zaleznie od absorbowanych przez nie zasobów. Obejmuja one wiec poza kosztami
pośrednimi produkcyjnymi równiez koszty sprzedazy, zarzadu
 oraz pozostae
koszty operacyjne i finansowe.
Rachunek kosztów wykorzystywany na potrzeby decyzyjne stanowi wiec
szersze ujecie kosztów w porównaniu z rachunkiem kosztów penych.

II. PRZEKSZTACENIE INFORMACJI GENEROWANYCH
PRZEZ RACHUNEK KOSZTÓW PENYCH NA POTRZEBY ZARZADZANIA


Propozycja przeksztacenia informacji wynikajacych

z prowadzonego
ksiegowego rachunku kosztów na potrzeby oceny rentowności asortymentów
zostanie przedstawiona na przykadzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.
Przedsiebiorstwo wytwarza i sprzedaje rózne asortymenty produktów, nie
handluje towarami i materiaami. Koszty bezpośrednie sa grupowane w sposób umozliwiajacy

przyporzadkowanie

ich poszczególnym asortymentom
(pierwszy stopień analityki do konta zespou „5” Koszty dziaalności podstawowej). Koszty pośrednie produkcyjne natomiast przypisywane sa do asortymentów proporcjonalnie do robocizny bezpośredniej (klucz podziau). Tabela 1 przedstawia uproszczony rachunek zysków i strat przedsiebiorstwa,
w którym acznie

zestawiono przychody, koszty i wynik finansowy dla
wszystkich asortymentów.
Dotychczas przedsiebiorstwo oferowao dwa asortymenty produkcji, wytwarzane w duzej mierze recznie. W zwiazku

z tym firma utrzymuje duze
zatrudnienie pracowników produkcyjnych. Analizowane przedsiebiorstwo zatrudnia pracowników niepenosprawnych, w równej liczbie przy asortymencie
1. i 2., w zwiazku

z tym otrzymuje z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń.
W analizowanym okresie zakupiono innowacyjna linie produkcyjna,
 do
której uzyskano 50% dotacje ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiebiorstw. Dzieki tej inwestycji zaoferowano klientom nowy produkt  asortyment 3., który jest wytwarzany nie-
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mal absolutnie automatycznie. Zakup linii cześciowo zosta sfinansowany
z kredytu bankowego inwestycyjnego. Przy obsudze linii nie sa angazowane
osoby niepenosprawne.
Tabela 1. Uproszczony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Pozycja

Wyszczególnienie

RAZEM

A.

Przychody netto ze sprzedazy produktów

5 500 000,00

B.

Koszty sprzedanych produktów

3 496 350,00

C.

Zysk (strata) brutto ze sprzedazy (A-B)

2 003 650,00

D.

Koszty sprzedazy

E

Koszty ogólnego zarzadu


F

Zysk (strata) ze sprzedazy (C-D-E)

G

Pozostae przychody operacyjne

844 000,00

w tym dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
niepenosprawnych

285 600,00

500 000,00
300 000,00
1 203 650,00

w tym dotacja do zakupu innowacyjnej linii technologicznej

98 500,00

w tym refundacja eksportowa

54 200,00

H

Pozostae koszty operacyjne

I.

Zysk (strata) z dziaalności operacyjnej (F+G-H)

J.

Przychody finansowe

K.

Koszty finansowe

400 000,00

w tym róznice kursowe zwiazane

ze sprzedaza eksportowa

148 500,00

w tym odsetki od kredytu inwestycyjnego

265 500,00

L.

Zysk (strata) z dziaalności gospodarczej (I+J-K)

M.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

N.

Zysk (strata) brutto (L+M)

O.

Podatek dochodowy

P.

Zysk (strata) netto (N-O)

61 000,00
1 986 650,00
30 000,00

1 616 650,00
0,00
1 616 650,00
307 164,00
1 309 486,00

Źródo: opracowanie wasne.

W analizowanym okresie w koszty odniesiono amortyzacje nowej linii
produkcyjnej w wysokości 197 000,00 z. Koszt ten jako element kosztów
pośrednich produkcji zosta rozliczony na poszczególne asortymenty za
pomoca stosowanego w przedsiebiorstwie klucza podziaowego, choć wiadomo, ze zakupiona linia jest wykorzystywana wyacznie

przy wytwarzaniu
asortymentu 3.
Asortymenty 1. i 2. sa sprzedawane na eksport, w zwiazku

z tym firma
poniosa koszt finansowy w postaci nadwyzki ujemnych róznic kursowych
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nad dodatnimi. Ponadto firma uzyskuje z Agencji Rynku Rolnego refundacje
eksportowa z uwagi na zawartość w wywozonych poza teren Unii Europejskiej wyrobach niektórych artykuów rolnych. Na potrzeby zarzadcze

przychód z tytuu uzyskiwanej refundacji eksportowej, stanowiacy

pozostae
przychody operacyjne oraz ujemne róznice kursowe, stanowiace
 koszty finansowe sa odnoszone na asortymenty 1. i 2. proporcjonalnie do wartości
sprzedazy. Rachunek kosztów penych nie uwzglednia powyzszych kategorii
wynikowych w ksztatowaniu wyniku brutto na sprzedazy poszczególnych
asortymentów.
Dane wykorzystane w dalszej cześci artykuu do obliczenia rentowności
wytwarzanych asortymentów zestawione, wedug rachunku kosztów penych,
sa zamieszczone w tabeli 2.
Tabela 2. Rachunek zysków i strat na poziomie wyniku brutto ze sprzedazy
z podziaem na asortymenty wedug rachunku kosztów penych
ASORTYMENT
2

ASORTYMENT
3

2 500 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2 925 000,00

1 125 000,00

800 000,00

1 000 000,00

2 575 000,00

1 375 000,00

1 200 000,00

0,00

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów

3 496 350,00

1 716 250,00

1 251 200,00

528 900,00

w tym w kraju

1 801 692,50

772 312,50

500 480,00

528 900,00

w tym na
eksport

1 694 657,50

943 937,50

750 720,00

0,00

Zysk (strata)
brutto ze
sprzedazy

2 003 650,00

783 750,00

748 800,00

471 100,00

Pozycja

Wyszczególnienie

RAZEM

1

Przychody netto
ze sprzedazy
produktów

5 500 000,00

w tym w kraju
w tym na
eksport

2

3

ASORTYMENT
1

Źródo: opracowanie wasne.

Na potrzeby zarzadcze

rachunek wyników zosta przeksztacony, wszystkie
bowiem pozostae koszty i przychody operacyjne oraz finansowe, które dao
sie odnieść wprost na asortymenty, zostay im przyporzadkowane.

Tabela 3
przedstawia przeksztacony rachunek zysków i strat sporzadzony

na poziomie
wyniku brutto ze sprzedazy uwzgledniajacy
 powyzsze korekty.
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Tabela 3. Przeksztacony rachunek zysków i strat na poziomie wyniku brutto
ze sprzedazy z podziaem na asortymenty
Pozycja

Wyszczególnienie

RAZEM

ASORTYMENT
1

ASORTYMENT
2

ASORTYMENT
3

1

2

3

4

5

6

przychody netto
ze sprzedazy
produktów

5 500000,00

2 500 000,00

w tym w kraju

2 925 000,00

w tym na eksport

2 575 000,00

B.

Koszty
sprzedanych
produktów po
korekcie

I

A.

II

2 000 000,00

1 000 000,00

1 125 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 375 000,00

1 200 000,00

0,00

3 414 930,00

1 503 299,19

1 048 531,41

863 099,41

Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów

3 496 350,00

1 716 250,00

1 251 200,00

528 900,00

w tym w kraju

1 801 692,50

772 312,50

500 480,00

528 900,00

w tym na eksport

1 694 657,50

943 937,50

750 720,00

0,00

z czego
amortyzacja nowej
linii produkcyjnej

197 000,00

96 701,20

70 498,21

29 800,59

korekty kosztu
wytworzenia:

-81 420,00

-212 950,81

-202 668,59

334 199,41

0,00

-96 701,20

-70 498,21

(197 000,00
-29 800,59)
= 167 199,41

- dofinansowanie
do wynagrodzeń
pracowników
niepenosprawnych

-342 720,00

-171 360,00

-171 360,00

0,00

- dotacja do
zakupu
innowacyjnej linii
technologicznej

-98 500,00

- refundacja
eksportowa

-54 200,00

- amortyzacja
nowej linii
produkcyjnej

-98 500,00

-31 675,32

-22 524,68
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1

C.

2

3

- róznice kursowe
zwiazane

ze
sprzedaza
eksportowa

148 500,00

- odsetki od
kredytu
inwestycyjnego

265 500,00

Zysk (strata)
brutto ze
sprzedazy po
korekcie (A-B)

2 085 070,00

4

86 785,71

5

6

61 714,29

265 500,00

996 700,81

951 468,59

136 900,59

Źródo: opracowanie wasne.

Rachunek kosztów przeksztacony uwzglednia nastepujace
 korekty kosztów
wytwarzania:
 przesuniecie kosztów amortyzacji nowej linii produkcyjnej z asortymentu
1. i 2. (obliczonej zgodnie z rachunkiem kosztów penych proporcjonalnie do
pac bezpośrednich) w caości na asortyment 3. (nowa linie produkcyjna
wykorzystano bowiem tylko przy asortymencie 3.)
 zmniejszenie kosztów o uzyskane dofinansowania do wynagrodzeń
(dotyczy asortymentów 1. i 2.)
 zmniejszenie kosztów o uzyskana refundacje eksportowa (dotyczy
asortymentów 1. i 2.)
 zmniejszenie kosztów o uzyskana dotacje do zakupu innowacyjnej linii
technologicznej w cześci odpowiadajacej

dokonanym odpisom amortyzacyjnym (dotyczy asortymentu 3.)
 zwiekszenie kosztów o koszt finansowy stanowiacy
 nadwyzke ujemnych
róznic kursowych nad dodatnimi (dotyczy asortymentów 1. i 2.).
Zestawione w tabelach 2 i 3 dane o kosztach i przychodach pozwoliy na
obliczenie wskaźników rentowności sprzedazy asortymentów wedug rachunku
kosztów penych (tabela 4) oraz wedug rachunku kosztów przeksztaconych
(tabela 5). Wskaźniki rentowności stanowia relacje zysku brutto ze sprzedazy
do przychodów ze sprzedazy.
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Tabela 4. Rentowność sprzedazy asortymentów mierzona zyskiem brutto
na sprzedazy w ksiegowym rachunku kosztów
RAZEM

ASORTYMENT
1

ASORTYMENT ASORTYMENT
2
3

Pozycja

Wyszczególnienie

1

Przychody netto ze
sprzedazy
produktów

5 500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2

Zysk (strata) brutto
ze sprzedazy

2 003 650,00

783 750,00

748 800,00

471 100,00

3

rentowność
sprzedazy mierzona
zyskiem brutto na
sprzedazy

36,43%

31,35%

37,44%

47,11%

Źródo: opracowanie wasne.
Tabela 5. Rentowność sprzedazy asortymentów mierzona zyskiem brutto
na sprzedazy w rachunku kosztów po przeksztaceniu
Pozycja

1

Wyszczególnienie
Przychody netto ze
sprzedazy produktów

2

Zysk (strata) brutto ze
sprzedazy po korekcie

3

rentowność sprzedazy
mierzona zyskiem
brutto na sprzedazy

RAZEM

ASORTYMENT
1

ASORTYMENT ASORTYMENT
2
3

5 500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2 085 070,00

996 700,81

951 468,59

136 900,59

37,91%

39,87%

47,57%

13,69%

Źródo: opracowanie wasne.

Wyliczone wskaźniki wyraźnie wskazuja,
 ze poziom rentowności uleg
zmianie dla poszczególnych asortymentów. W przypadku asortymentu 1. i 2.
rentowność sie zwiekszya, natomiast w przypadku asortymentu 3. wyraźnie
sie zmniejszya. Miay na to wpyw wprowadzone korekty kosztów. Nie prowadzac
 wiec rachunku decyzyjnego, firma nie posiadaaby wystarczajacych

informacji na temat realnej rentowności wytwarzanych asortymentów, a zwaszcza asortymentu 3., którego koszty w najwiekszym stopniu byy niedoszacowane (amortyzacja nowej linii produkcyjnej obsugujacej

wyacznie

asortyment 3. obciaz
 ano bowiem wszystkie asortymenty).
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4. WNIOSKI

Rachunek kosztów rozwija sie i doskonali wraz ze zmianami warunków,
w jakich funkcjonowao przedsiebiorstwo. Pierwszym systemem rachunku
kosztów, wykorzystywanym w procesach decyzyjnych, zwaszcza dugoterminowych, by rachunek kosztów penych.
Zasadnicza cecha rachunku kosztów penych byo ustalanie rzeczywistego
kosztu jednostkowego produktu na poziomie technicznego kosztu wytworzenia
obejmujacego

koszty bezpośrednio zwiazane

z wytwarzanymi produktami, jak
tez pośrednie koszty wytwarzania. Taki rachunek kosztów mia i nadal ma
charakter informacyjno-kontrolny, gdyz jest obowiazuj
 acym

rachunkiem sprawozdawczym. Dostarcza on danych o wysokości poniesionych kosztów zarówno
produktów, jak tez rodzajów dziaalności, niekoniecznie prawidowo odzwierciedlajacych

ich poziom. Sta sie on szczególnie mao przydatny w kalkulacji
kosztów jednostkowych produktów w warunkach wysokich kosztów pośrednich. Rozliczanie ich na produkty wedug arbitralnie przyjetych kluczy
powodowao niedoszacowywanie jednych, a przeszacowywanie innych. Rachunek ten nie przedstawia wiec prawidowego obrazu kosztów poszczególnych produktów, a tym samym i ich rentowności. Przydatność decyzyjna
tego rachunku jest wiec ograniczona. Wymusza to poszukiwanie nowych
rozwiazań

w zakresie rachunku kosztów, które: z jednej strony usuneyby
gówna wade rachunku kosztów penych, polegajac
 a na rozliczaniu kosztów
pośrednich wytwarzania na produkty za pomoca kluczy, z drugiej zaś pozwoliyby na uwzglednienie w kalkulowanych kosztach równiez tych, które
wprawdzie nie stanowia kosztów podstawowej dziaalności operacyjnej, a istnieje mozliwość ich przypisania konkretnym produktom (warunki te spenia
zaproponowany w artykule rachunek kosztów po przeksztaceniu).
Praca opiera sie na porównaniu wyników w zakresie rentowności sprzedazy asortymentów uzyskanych przy zastosowaniu rachunku kosztów penych
oraz przeksztaconego rachunku kosztów na potrzeby procesu decyzyjnego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iz po przeksztaceniu rachunek kosztów bardziej odzwierciedla realne rentowności asortymentów.
BIBLIOGRAFIA
N o w a k E., P i e c h o t a R., W i e r z b i ń s k i M.: Rachunek kosztów
w zarzadzaniu

przedsiebiorstwem, Warszawa: PWN 2004.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002 r., nr 76, poz. 694
z późn. zm.
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TRANSFORMED FULL COST ACCOUNTING
IN PRODUCT PROFITABILITY ANALYSIS
S u m m a r y
The primary application of full cost accounting is to establish an actual unit cost
of a product on the level of its technical production which would include the costs
directly related to manufactured products as well as indirect production costs. This
kind of cost accounting provides information and a tool for control, since it is the
current standard of report accounting. It gives data concerning the incurred cost of
products as well as of the type of business activity, not always reflecting their
amount adequately. It has become particularly ineffective in calculating the unit cost
of products in the case when high indirect costs are involved.
This kind of accounting does not represent the real cost of particular products
and, at the same time, their profitability. Therefore the applicability of this cost
accounting in a decision-making process is limited. It is the reason for seeking new
solutions in the field of cost accounting which would
 on one hand remove the main drawback of the full cost accounting, which is
calculating direct costs of production by using an arbitrary key,
 on the other hand take into account, while calculating costs, also the ones
which do not constitute basic operating expenses but can be ascribed to particular
products.
This publication presents methods of transforming the information generated by
a book-keeping model of costs accounting for the purpose of a decision-making process. The results related to the product profitability obtained by application of full
cost accounting and cost accounting transformed for the purpose of decision-making,
are different. On the basis of a conducted analysis it can be said that the transformed
cost accounting is more precise in calculating costs and accurate profitability of
manufactured products.
Sowa kluczowe: Koszty, koszt wytwarzania, rachunek kosztów penych, rachunek
kosztów po przeksztaceniu, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty zarzadu,

koszty sprzedazy, pozostae koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody
finansowe, korekta kosztów, rentowność, zysk brutto ze sprzedazy
Key words: Costs, production costs, full cost accounting, transformed cost accounting, indirect and direct costs, management costs, marketing costs, other operating
costs and incomes, financial costs and incomes, cost adjustment, profitability,
gross sales profit.
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KRZYSZTOF BEDNARZ

ZNIESIENIA FIBONACCIEGO JAKO SKUTECZNY SPOSÓB
ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
NA PRZYKADZIE FORMACJI HARMONICZNEJ CRAB

Praktyczne zastosowanie zniesień Fibonacciego w obszarze formacji
harmonicznych podczas realnych transakcji pokazuje, ze zapoczatkowane

inwestycje odznaczaja sie minimalnym ryzykiem, a tym samym zwiekszona
efektywnościa.
 W artykule zaprezentowano ciag
 Fibonacciego wraz z podstawowymi jego wasnościami oraz wspóczynnikami. Ponadto wyjaśniono podobnie brzmiace
 pojecia, takie jak: harmonia, harmoniczne, harmoniczny
podzia. Przy stosowaniu „technik Fibonacciego” niezwykle wazne sa:
 zniesienia, projekcje cenowe oraz zgodność. To dzieki nim mozliwe jest wyznaczenie potencjalnego obszaru odwrócenia, który stanowi dogodny moment
zainicjowania transakcji.
Celem artykuu jest zaprezentowanie wysokiej efektywności inwestycji
przy zastosowaniu formacji harmonicznej Crab w transakcjach na rynku kapitaowym. Pokazano to na przykadzie dwóch instrumentów (akcje i kontrakt
terminowy). W publikacji zastosowano metode obserwacji faktów (postrzeganie zjawisk w ich naturalnym przebiegu, tzn. podczas obserwacji i analizy
instrumentów finansowych po zakończeniu notowań giedowych, End of day)
oraz metode porównania ze wzorcami (porównanie z cechami postulowanymi). W opracowaniu zamieszczono wykresy z profesjonalnych programów
giedowych: Fibotrader oraz AmiBroker, którymi autor posuguje sie w realnych transakcjach giedowych.

Dr KRZYSZTOF BEDNARZ  adiunkt Katedry Mikroekonomii i Zarzadzania

w Instytucie
Ekonomii i Zarzadznia

na Wydziale Nauk Spoecznych KUL; adres: Al. Rcawickie 14, 20-950
Lublin.
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1. PODSTAWOWE POJECIA

1.1. Ciag
 Fibonacciego – wybrane wasności i wspóczynniki
W matematyce ciag
 liczbowy jest sekwencja kolejno nastepujacych

po
sobie liczb, które aczy

pewna zalezność. Wasności wynikajace
 z tzw. ciagu

Fibonacciego istniay na dugo przed ich formalnym spisaniem (w Liber
Abacci  ksiega obliczeń) przez Leonardo Fibonacciego z Pizy (ur. okoo
1170 r.). Podstawowa postać prezentowanego ciagu
 zwykle przedstawiana jest
nastepujaco
 1: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 (itd.).
W sekwencji tej kazda nastepna liczba to suma dwóch wcześniejszych, tzn.
21 = 13 + 8; 144 = 89 + 55; 377 = 233 + 144 itd. Z przedstawionego ciagu

wynikaja pewne wasności:
a) Iloraz wybranej liczby i nastepnej wynosi w przyblizeniu 0,618.
Natomiast iloraz wybranej liczby i wcześniejszej to w przyblizeniu 1,618.
Pomiedzy liczbami oddzielonymi o dwie pozycje wartości te wynosza odpowiednio: 0,382 oraz 2,618. Stosunek liczb jest szczególnie dokadny przy
dzieleniu wyzszych liczb ciagu,

np. 34/55 = 0,618 lub 55/34 = 1,618.
Wartość 0,618 nazywana jest phi (I).
b) Dodajac
 do siebie kolejne liczby Fibonacciego (dowolna ilość) do
jakiegokolwiek miejsca w ciagu

i powiekszajac
 te sume o 1, otrzymany
wynik bedzie liczba Fibonacciego oddalona o dwa miejsca od ostatnio
dodanej, np. suma 8 kolejnych liczb Fibonacciego wynosi 54. Dodajac
 do tej
wartości 1, otrzymanym wynikiem bedzie dziesiata
 liczba Fibonacciego, czyli
55. Przykadowe obliczenia zawiera tabela 1.
Tabela 1. Zalezność dodawania kolejnych liczb Fibonacciego + 1
ilość kolejno dodanych liczb:
suma liczb:
+1

8

21

34

54

28 656

14 930 351

1

1

1

SUMA:

55

28 657

14 930 352

liczba Fibonacciego:

55

28 657

14 930 352

l.p. liczby Fibonacciego:

10

23

36

Źródo: Obliczenia wasne.

1

S. M. C a r n e y, Harmonic Trading. Profiting from the Natural Order of the Financial
Markets, vol. I, New Jersey: Pearson Education, Inc. 2010, s. 11; A. J. F r o s t, R. R.
P r e c h t e r, Elliott Wave Principle. Key to Market Behavior, Georgia: New Classics
Library, Inc., Gainesville 200510, s. 105.
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c) Kwadrat dowolnej liczby Fibonacciego jest iloczynem poprzedniej
i nastepnej liczby Fibonacciego powiekszonej o 1 lub pomniejszonej o 1.
Sekwencja +/– 1 wystepuje naprzemiennie. Np. 132 = 169, to tyle samo, co:
8 · 21 + 1; 1442 = 20736, to tyle samo, co: 89 · 233 – 1. Pokazuja to obliczenia w tabeli 2.
Tabela 2. Zalezności kwadratów liczb Fibonacciego z sekwencja + / - 1
liczba
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233

kwadrat
1
1
4
9
25
64
169
441
1 156
3 025
7 921
20 736
54 289

iloczyn wcześniejszej

1
3
7
20

2
3
10
24
65
168
442
155
026
920
737

+ / – 1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

liczba

1
3
7
20

1
4
9
25
64
169
441
156
025
921
736

Źródo: Obliczenia wasne.

d) W kazdym trójkacie

prostokatnym

suma kwadratów kolejnych liczb
Fibonacciego jest równa liczbie Fibonacciego po dodaniu l.p. tych liczb. Na
przykad przyprostokatne

równe 3 oraz 5 wskazuja,
 ze przeciwprostokatna

bedzie pierwiastkiem kwadratowym z 9 liczby Fibonacciego (4 liczba + 5
liczba => 9 liczba), przeciwprostokatna

bedzie pierwiastkiem z 9 liczby
Fibonacciego, tzn. z liczby 34. Pokazuje to rysunek 1.
Podstawowe wspóczynniki wynikajace

z prezentowanego ciagu

to
wymienione wcześniej: phi = 0,618 oraz 0,382. Uwazane sa za najwazniejsze
przy stosowaniu zniesień Fibonacciego na rynkach kapitaowych. Niektórzy
autorzy posuguja sie wyacznie

tymi wartościami2. Jednak wielu innych
wprowadza dodatkowe wspóczynniki, które sa zwiazane

z pierwsza z przed-

2
J. D i N a p o l i, DiNapoli Levels, Coast Investment Software, Sarasota: Inc. and Joe
DiNapoli 1998, s. 138.
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stawionych wasności tego ciagu.

Najcześciej wymienia sie nastepujacy
 ich
zestaw3:
0,236

0,382

0,5

0,618

0,786

1

1,272

1,618

2,618

Przedstawione parametry (poza wartościa 0,5) maja bezpośredni zwiazek

z liczbami 0,382 oraz 0,618, a takze 1,618. Powstaja przez podniesienie do
odpowiedniej potegi. Pokazuje to tabela 3.
Rysunek 1. Zalezności w trójkacie

prostokatnym

opisane liczbami Fibonacciego
l.p.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

liczba
Fibonacciego
jako przyprostokatna:


1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

e) Phi (I) jest jedyna liczba,
 która dodana do 1, daje swoja odwrotność:
1/(0,618 + 1) = 0618
Tabela 3. Wspóczynniki Fibonacciego powstae przez podniesienie liczb:
0,382; 0,618 i 1,618 do odpowiedniej potegi
wykadnik:
4

3,5

3

2,5

0,618

0,146

0,186

0,236

0,3

1,618

6,854

liczba:
0,382

4,236

2

1

0,5

0,25

0

0,146

0,382

0,618

0,786

1

0,382

0,618

0,786

0,886

1

2,618

1,618

1,272

1,128

1

wspóczynnik Fibonacciego

Źródo: Opracowanie wasne.

3
C. B o r o d e n, Fibonacci Trading. How to Master the Time and Price Advantage,
New York: McGraw-Hill, Inc. 2008, s. 5.
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Na wasny uzytek autor artykuu wyprowadza dodatkowo swoje wspóczynniki (harmoniczne), których kluczem jest wielokrotność dla 0,618. Ich
wartości pokazuje tabela 4.
1.2. Harmonia, harmoniczne, harmoniczny podzia
Sowo DURQLD (gr. harmonia) przez sownik jezyka greckiego wyjaśniane
jest jako „suszny i odpowiedni stosunek wszystkich cześci do caości, symetria, proporcja; zgodność”4. Przez pojecie to rozumie sie takze „ustalony
5
. Podobne znaczenie odnaleźć mozna w sowniku wyrazów
ad, porzadek”

obcych, gdzie harmonia to zgodność (dźwieków, ksztatów). To takze wzajemne dopenianie sie elementów, waściwości i zjawisk, które skadaja sie
na określona caość. Konkretnym wyrazem tego jest architektura i sztuki
plastyczne. W teorii muzyki natomiast omawiany termin obejmuje budowe
akordów oraz ich wzajemne aczenie.

Przeciwieństwem harmonii jest dysonans, rozumiany jako „niezgodność brzmienia” i „rozbiezność”6.
Interesujacy

jest tutaj termin: harmoniczne. Fizyka definiuje go jako
skadowe drgań (akustycznych, elektrycznych, mechanicznych) o czestotliwości równej wielokrotności czestotliwości podstawowej7. Przy czestotliwości podstawowej 850 Hz piata
 harmoniczna wynosi 4250 Hz. Mozliwe jest
takze obliczenie czestotliwości podstawowej przy znanych wartościach harmonicznej, np. dla trzeciej harmonicznej, wynoszacej
 10,5 MHz, czestotliwość
podstawowa to 3,5 MHz8. W ten sposób dla liczby 0,618 mozna wyprowadzić dodatkowe wspóczynniki Fibonacciego. Autor artykuu nazywa je
wspóczynnikami harmonicznymi. Ich zestawienie podaje tabela 4.

4

Z. W e c l e w s k i, Sownik grecko-polski, Lwów: Ksiegarnia Samuela Bodeka 1929,
s. 104.
5
Z. A b r a m o w i c z ó w n a, Sownik grecko-polski, t. I, Warszawa: PWN 1958,
s. 330.
6
Sownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa: PWN 1980, s. 268, 167.
7
Encyklopedia powszechna, t. II, Warszawa: PWN 1995, s. 707.
8
K. S  o m c z y ń s k i, ABC krótkofalowca, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji
i aczności

1988, s. 218.
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Tabela 4. Harmoniczne wspóczynniki Fibonacciego
harmoniczna

wspóczynnik

1

0,618

2

1,236

3

1,854

4

2,472

5

3,09

6

3,708

7

4,326

8

4,944

9

5,562

10

6,18

Źródo: Opracowanie wasne

Wraz z rozwojem cywilizacji, kultury, nauki oraz sztuki wypracowany
zosta kolejny termin: harmoniczny podzia (zoty podzia, zote ciecie).
Encyklopedia9 wyjaśnia go jako podzia pewnej wielkości a na takie dwie
cześci, tzn. x oraz a-x, ze caość tak sie ma do wiekszej cześci x, jak
a
x
wieksza cześć do mniejszej a-x, tzn: 
x = a———
 x ; wynika z tego, ze:
wieksza cześć jest równa:
mniejsza cześć jest równa:

Graficznie opisane zalezności przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Harmoniczny podzia (zoty podzia, zote ciecie)

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie przedstawionych wcześniej wzorów.

9

Encyklopedia powszechna, t. VI, Warszawa: PWN 1997, s. 1035.
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Wymienione wspóczynniki (0,618 oraz 0,382) w dalszej cześci artykuu
beda wielokrotnie stosowane przy opisywaniu harmoniczności struktury Crab.
1.3. Techniki określania punktu docelowego ceny
Spośród wielu dostepnych sposobów określania momentu dokonania
transakcji (wejście na rynek i wyjście z niego) najcześciej wykorzystywane
sa proste (linia wsparcia, linia oporu). Jednak do bardziej zaawansowanych
technik zaliczane sa te, które maja zwiazek

ze wspóczynnikami Fibonacciego. Wśród nich najcześciej wymienia sie zniesienia oraz projekcje cenowe.
Pokazuje to rysunek 4.
Rysunek 4. Podstawowe techniki określania punktu docelowego
(zastosowanie wspóczynników Fibonacciego)

Źródo: Opracowanie wasne na podstawie: S. M. C a r n e y, Harmonic Trading. Profiting
from the Natural Order of the Financial Markets (Volume One), New Jersey: Pearson Education, Inc. 2010, s. 19-33, 41-69, 197-202; L. P a s a v e n t o, Fibonacci Ratios with Pattern
Recognition Greenville: Traders Press, Inc. 1997, s. 45-46; C. B o r o d e n, Fibonacci
Trading. How to Master the Time and Price Advantage, New York: McGraw-Hill, Inc. 2008,
s. 9-28, 46-60; D i N a p o l i, Di Napoli Levels, s. 140-141; R. C. M i n e r, Dynamic
Trading. Dynamic Concepts In Time. Price and Pattern Analysis With Practical Strategies for
Traders and Investors, Tucson, Arizona: Dynamic Traders Group, Inc., 2002, s. 4-31.

1.3.1 Zniesienia
Zniesienia to ruchy ceny w kierunku przeciwnym do poprzedniej fali.
Jezeli korekta znajduje sie w obszarze tej fali, wówczas mówi sie o zniesieniu wewnetrznym (retracement). Gdy jednak korekta zniesie poprzednia
fale o wiecej niz 100%, wtedy ma miejsce zniesienie zewnetrzne (extension).
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Pokazane jest to na rysunku 5 i 6. Do określenia zniesień wykorzystywane
sa wspóczynniki Fibonacciego: dla zniesień wewnetrznych sa one mniejsze
od 1, dla zewnetrznych – wieksze od 1. Czesto zdarza sie, ze dla dwóch
róznych fal wewnetrzne zniesienia poozone sa bardzo blisko siebie. Jezeli
dotyczy to zniesień 0,618 oraz 0,382 (koniecznie dla dwóch róznych fal),
wówczas pojawia sie tzw. weze Fibonacciego10, przy którym zwykle, przynajmniej na krótki czas, dochodzi do odwrócenia aktualnie panujacej

tendencji na rynku.
1.3.2. Projekcje cenowe
Przy ocenie potencjalnego zasiegu ruchu coraz cześciej stosowanym sposobem jest analiza projekcji cenowych R. Minera oraz J. DiNapoli. Zaproponowane przez nich techniki maja na celu wyznaczenie punktu docelowego,
do którego powinna dojść cena instrumentu finansowego (w sekwencji ABCD
punktem docelowym jest D). Moga one być wykonane w rózny sposób: jako
przeduzenie fali AB (price expansions, EXP) oraz przez dodanie/odjecie
zakresu fali AB do/z punktu C (alternate price projections, APP)11. Ostatnia
z wymienionych technik polega na tym, aby dokonać ekspansji fali AB
z punktu C (a nie jak poprzednio z punktu B). Fala AB jest przeliczana
wspóczynnikami Fiboncciego. W zwiazku

z tym podstawowe punkty doce12
lowe to :
 BPD (bliski punkt docelowy): BPD = 0,618 · (B – A) + C lub BPD
= C – 0,618 · (A – B)
 PD (punkt docelowy): PD = (B – A) + C lub BPD = C – (A – B)
 DPD (daleki punkt docelowy): DPD = 1,618 · (B – A) + C lub BPD
= C – 1,618 · (A – B)
Opisane projekcje cenowe pokazane sa na rysunku 7 i 8. Poza wymiennymi wspóczynnikami (0,618; 1; 1,618) w obliczeniach uzywane sa takze pozostae wartości wymienione w tabelach 3 oraz 4.
1.3.3. Zgodność (harmonia)
Zgodność13 (agreement) to obszar, w którym weze Fibonacciego
(zniesienie 0,618 i 0,382 dla róznych fal) jest poozony w bliskim sasiedztwie


10

D i N a p o l i, DiNapoliLevels..., s. 138.
R. C. M i n e r, Dynamic Trading. Dynamic Concepts In Time. Price and Pattern
Analysis With Practical Strategies for Traders and Investors, Arizona: Dynamic Traders Group,
Inc., Tucson 2002, R4/20, R4/31; B o r o d e n, Fibonacci Trading..., s. 46.
12
D i N a p o l i, DiNapoli Levels, s. 141; M i n e r, Dynamic Trading..., s. 4-20.
13
D i N a p o l i, DiNapoli Levels..., s. 147.
11
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projekcji cenowej APP. Mozna przyjać
 (potwierdza to wykresy prezentujace

formacje Crab), ze taka harmonia istnieje takze wtedy, gdy APP bedzie
„wspógrać” z innymi zniesieniami (zwaszcza zewnetrznymi). Znajdujacy
 sie
w takim miejscu potencjalny obszar odwrócenia14 POO (the potential
reversal zone) to odpowiedni moment zainicjowania transakcji. Jest tak,
poniewaz wiaz
 e sie z nim bardzo duze prawdopodobieństwo kontynuacji
trendu po zakończeniu korekty ABCD. Dlatego wyznaczanie POO jest tak
wazne przy stosowaniu formacji harmonicznych. To dzieki tym obszarom
wejście na rynek zmniejsza ryzyko oraz pozwala osiagn
 ać
 zysk z inwestycji
o wysokiej stopie zwrotu.

14

C a r n e y, Harmonic Trading..., s. 39.
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Rysunek 6. Zniesienia zewnętrzne – Lotos (daily)

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu Fibotrader.
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Rysunek 7. Technika ekspansji EXP – WIG20 (daily)

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu Fibotrader.
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Rysunek 8. Technika ekspansji APP – WIG20 (daily)

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu Fibotrader.

2. FORMACJA HARMONICZNA CRAB

2.1. Budowa formacji  wspóczynniki
John J. Murphy w pracy Analiza techniczna rynków finansowych (jedna
z najlepszych publikacji z tej dziedziny, nazywana „biblia analizy technicznej”) wyjaśnia pojecie formacji. Otóz sa to „pewne ksztaty czy tez wzory,
jakie ukazuja sie na wykresach cen akcji lub towarów. Formacje mozna ujać

w odrebne kategorie i posugiwać sie nimi w celu prognozowania przyszego
ruchu cen”15. Do specyficznych ksztatów cen mozna zaliczyć struktury harmoniczne opisane za pomoca wspóczynników Fibonacciego. Jedna z nich jest

15

Warszawa: Wig-Press 2008, s. 88.
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formacja Crab, która na rysunku 9 pokazano w jej najczestszych „wymiarach”. Formacje harmoniczne nazywane sa takze formacjami XABCD.
Rysunek 9. Formacja harmoniczna Crab

Źródło: S.M.Carney, Harmonic Trading. Profiting from the Natural Order of the Financial Markets (Volume One),
Pearson Education, Inc., New Jersey 2010, s.123, 130, 137, 140.

Na rysunku 9 linia przerywana zaznaczone sa zniesienia Fibonacciego,
które koryguja odpowiednie fale:
1. fala AB stanowi od 0,382 do 0,886 zakresu fali XA (wewnetrzne
zniesienie od 38,2% do 88,6% fali XA; tzn. maksymalnie AB = 0,886· XA),
2. fala BC stanowi od 0,382 do 0,886 zakresu fali AB (znosi od 38,2%
do 88,6% fali AB; tzn. maksymalnie: BC = 0,886 · AB); najkorzystniejsze
jest zniesienie 61,8%,
3. fala CD jest zniesieniem zewnetrznym fali BC; znosi ona fale BC
w zakresie od 224% do 361,8%,
4. sekwencja fal: ABCD stanowi 1,618 zakresu fali XA (znosi do 161,8%
fale XA).
2.2. Przykady formacji Crab na rynku kapitaowym
W tej cześci artykuu pokazana jest formacja Crab na notowaniach dwóch
instrumentów. Sa to: akcje PKN Orlen, kontrakt terminowy na indeks WIG20.
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Do kolejnych rysunków doaczone

sa podstawowe obliczenia, które potwierdzaja harmoniczność omawianej struktury cenowej. Ma to pomóc w dostrzezeniu niezwykości wyrazajacej

sie w zaistniaej „harmonii rynku”.
Rysunek 10. Notowania PKN Orlen (weekly) – I formacja Crab
X = 53,30

A = 40,71

B = 51,20

C = 45,00

D = 61,20

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu AmiBroker.
Podstawowe dane do obliczeń: XA = 12,59 AB = 10,49 BC = 6,20

Na rysunku 10 pokazane sa notowania akcji PKN Orlen w ukadzie
tygodniowym; pojedynczy supek to zapis notowań z jednego tygodnia.
Przedstawiona formacja Crab odznacza sie duza harmonicznościa,
 poniewaz:
1. fala AB znosi niemalze 88,6% zakresu fali XA (do penego zniesienia
brakuje 0,66 z, poniewaz: 51,86 = 40,71 + (12,59 · 0,886); 51,86 – 51,20
= 0,66),
2. fala BC znosi 61,8% fali AB (w rzeczywistości korekta fali AB
zatrzymaa sie 0,28 z powyzej),
3. APP dla D = 61,97 [D = (1,618 · AB) + C]; w rzeczywistości kurs dla
punktu D zatrzyma sie 0,77 z powyzej obliczonych wartości (61,97 = 45
+ (10,49 · 1,618); 61,97 – 61,20 = 0,77),
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4. zewnetrzne zniesienie fali BC opisane wspóczynnikiem 2,618 znajduje
sie na poziomie 61,23 [61,23 = 45 + (6,20 · 2,618); 61,23 – 61,20 = 0,03).
Bardzo blisko tej wartości znajduje sie takze zewnetrzne zniesienie fali XA
opisanej wspóczynnikiem 1,618. Wartość tego zniesienia to 61,08 (61,08
= 40,71 + (12,59 · 1,618); 61,08 – 61,20 = – 0,12), to jest tylko 0,12 z
ponizej rzeczywistego punktu D.
atwo zauwazyć, ze POO (potencjalny obszar odwrócenia) znajduje sie
pomiedzy 61,08 a 61,97. W rzeczywistości zmiana nastapia

w bardzo bliskim
sasiedztwie

zewnetrznego zniesienia fali BC z dokadnościa do 0,03 z. Na
rysunku 10 ruch spadkowy rozpoczety w punkcie D (61,20 z) zatrzyma sie
na poziomie 18,30 z, co daje przecene o 42,90 z.
kly) – I formacja Crab
Rysunek 11. FW20H11 (daily) – II formacja Crab (pozycja długa)
X = 2442

A = 2616

B = 2480

C = 2578

D = 2329

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu AmiBroker.
Podstawowe dane do obliczeń: XA = 174 AB = 136 BC = 98

Na rysunku 11 pokazana jest kolejna formacja Crab, tym razem na
notowaniach kontraktu terminowego (tzn. FW20H11; czas „zycia” instru-
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mentu: 22.03.2010-18.03.2011). Przedstawiona struktura charakteryzuje sie
bardzo duza harmonicznościa,
 poniewaz:
1. fala AB zatrzymaa sie na 0,76 punktu przed 78,6% zniesieniem
wewnetrznym fali XA (dokadna wartość zniesienia: 2479,24 = A – (XA
· 0,786)),
2. fala BC zatrzymaa sie na 8,9 punktu przed 78,6% zniesieniem
wewnetrznym fali AB (dokadna wartość zniesienia: 2586,90 = B + (AB
· 0,786)),
3. APP fali AB opisanej wspóczynnikiem 1,786 wskazuje na punkt docelowy D = 2335,10 (2335,10 = C – (AB · 1,786)),
4. Zewnetrzne zniesienie fali BC opisanej wspóczynnikiem 2,618
wskazuje na punkt docelowy D = 2321,44 (2321,44 = C – (BC · 2,618)),
5. Zewnetrzne zniesienie fali XA opisane wspóczynnikiem 1,618 wynosi:
2334,47 (2334,47 = A – (XA · 1,618)).
POO (potencjalny obszar odwrócenia) to przedzia pomiedzy 2322 a 2336.
Odwrócenie nastapio

na poziomie 2329. Z tego miejsca notowania kontraktu
doszy do wartości 2499 punktów, co dao zysk 1700 z na kontrakcie. Jeśli
przyjmiemy depozyt zabezpieczajacy
 w wysokości 1400 z, stopa zwrotu za
takiej inwestycji wyniesie ponad 121%.
Na rysunku 12 przedstawiona jest ostania struktura Crab. Podobnie jak
poprzednie, równiez ta charakteryzuje sie bardzo duza harmonicznościa,

poniewaz:
1. fala AB zatrzymaa sie na 3,29 punktu ponizej 61,8% zniesienia
wewnetrznego fali XA (dokadna wartość zniesienia: 2687,71 = A + (XA
· 0,618)),
2. fala BC zatrzymaa sie na 7,93 punktu przed 88,6% zniesieniem
wewnetrznym fali AB (dokadna wartość zniesienia: 2636,07 = B – (AB
· 0,886)),
3. APP fali AB opisanej wspóczynnikiem 2,382 wskazuje na punkt
docelowy D = 2791,68 (2791,68 = C + (AB · 2,382)), co okazao sie jedynie
o 3,68 punktu powyzej rzeczywistej wartości (3,68 = 2791,68 – 2788),
4. Zewnetrzne zniesienie fali BC opisanej wspóczynnikiem 3 wskazuje na
punkt docelowy D = 2785 (2785 = C + (BC · 3)),
5. Zewnetrzne zniesienie fali XA opisane wspóczynnikiem 1,618 wynosi:
2782,71 (2782,71 = A + (XA · 1,618)).
POO (potencjalny obszar odwrócenia) to 9-punktowy przedzia pomiedzy
2792 a 2783. Odwrócenie nastapio

na poziomie 2788 (poowa przedziau
POO). Z tego miejsca notowania kontraktu spady do wartości 2632 punktów,
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co dao zysk 1560 z na kontrakcie. Przy depozycie zabezpieczajacym

w wysokości 1400 z stopa zwrotu za takiej inwestycji wynosi ponad 111%.
Rysunek 12. FW20H11 (daily) – III formacja (pozycja krótka)
X = 2724

A = 2629

B = 2691

C = 2644

D = 2788

Źródło: Opracowanie własne przy pomocy programu AmiBroker.
Podstawowe dane do obliczeń: XA = 95 AB = 62 BC = 47

ZAKOŃCZENIE

Zamieszczone wykresy oraz obliczenia dowodza,
 ze zaprezentowana
formacja harmoniczna Crab w kontekście zniesień Fibonacciego jest struktura
na swój sposób wyjatkow

a.
 Na ceche te wpyw maja nastepujace
 czynniki:
1. wyznaczone POO (potencjalne obszary odwrócenia) maja bardzo wysoki
poziom wiarygodności jako wsparcie (na rynku byka) i opór (na rynku niedźwiedzia),
2. zawieranie transakcji w obszarze POO odznacza sie niskim ryzykiem,
co ma zwiazek

z respektowaniem przez rynek zalezności opisanych zniesieniami Fibonacciego,
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3. zgodność róznych zniesień, ekspansji i APP wprawdzie nie gwarantuje
zyskownej transakcji, to jednak w znacznym stopniu zwieksza jej prawdopodobieństwo (przynajmniej w poczatkowym

okresie od jej zawarcia),
4. formacja opisana jest za pomoca najcześciej wystepujacych

wspóczynników Fibonacciego,
5. zaaczone

wykresy pokazuja,
 ze zawarcie transakcji w POO dokonuje
sie wbrew tendencji panujacej

na rynku, poniewaz w POO nastepuje: „kupowanie strachu”, gdy ceny mocno spadaja (rysunek 11), „sprzedawanie chciwości”, gdy ceny dynamicznie rosna (rysunek: 10 i 12), co ostatecznie
sprzyja zajmowaniu pozycji przy zmniejszonym ryzyku – a to z kolei wpywa
na zwiekszona efektywność inwestycji kapitaowych.
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FIBONACCI RETRACEMENTS AS AN EFFICIENT METHOD
TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INVESTMENT AS EXEMPLIFIED
BY CAB HARMONIC FORMATION
S u m m a r y
The article presents the CRAB harmonic formation. This is a sequence of various
Fibonacci retracements (internal and external), used for capital market to make
investment decisions. The potential reversal zone is determined using Fibonacci
techniques. An investment decision is initiated within this zone, involving less risk
and being more effective. Investment decisions are made against the prevailing trend
in the harmonic area in which various price projections are at play.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: retracement, extension, price expansion, alternate price projections,
agreement, Fibonacci.
Sowa kluczowe: zniesienie, zniesienie zewnetrzne, ekspansja ceny, APP, zgodność,
Fibonacci.
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MAREK PAWLAK

PREWENCYJNE TAKTYKI OBRONY
PRZED WROGIMI PRZEJECIAMI

WPROWADZENIE

Do waznych zadań zarzadu
 przedsiebiorstwa, obok m.in. formuowania
strategii, podejmowania decyzji odnośnie do obsadzania kluczowych stanowisk, nalezy obrona przed wrogimi przejeciami. W artykule dokonano
przegladu
 prewencyjnych taktyk obrony przed nimi. Jako źróda informacji
wykorzystano przede wszystkim publikacje opisujace
 realia amerykańskie,
poniewaz w kraju tym uksztatowaa sie wiekszość najbardziej znanych taktyk
obronnych. Mozna przypuszczać, ze taktyki te beda sie cieszyy coraz wiekszym zainteresowaniem w Polsce i coraz wiekszej polskich firm bedzie stosowao podobne rozwiazania.

Jako przykad stosowania prewencyjnych takt
obrony w Polsce mozna podać zmiane statutu PKO BP, o czym donosia
„Rzeczpospolita” 22 VI 2011 r. Wedug niej w kwietniu 2011 r. na wniosek
Skarbu Państwa zosta zmieniony statut banku, który ograniczy prawo wykonywania gosu dla mniejszościowych akcjonariuszy do 10%, co ma zapobiec
ewentualnemu wrogiemu przejeciu.
Opisujac
 taktyki obrony przed przejeciami stosowane w Stanach Zjednoczonych, nalezy wspomnieć o hipotezie okopania sie zarzadu
 (Entrenchment
Hypothesis), opisanej po raz pierwszy w roku 19831. W myśl tej hipotezy
taktyki obrony utrudniajace
 akcjonariuszom wymiane zarzadu
 zwiekszaja jego
zdolność do podejmowania inwestycji we wasnym interesie i podejmowania

Prof. dr hab. MAREK PAWLAK  kierownik Katedry Zarzadzania

Przedsiebiorstwem
w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

na Wydziale Nauk Spoecznych KUL; adres: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: mpawlak@kul.lublin.pl
1
K. A. B o r o k h o v i c h, K. R. B r u n a r s k i, R. P a r r i n o, CEO Contracting
and Antitakeover Amendments, „The Journal of Finance” 52(1997), No 4, s. 1499.
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decyzji, które sa korzystne tylko dla zarzadu
 kosztem akcjonariuszy. Decyzje
takie moga polegać na przykad na zbyt duzych inwestycjach spóki w określone rodzaje dziaalności lub wydawaniu pieniedzy na rózne udogodnienia
dla zarzadu,

jak np. prywatne samoloty, restauracje, opacanie czonkowstwa
w klubach biznesu. Tego rodzaju atrakcje sa z zasady wysoko cenione przez
czonków zarzadu.

Zatem w wielu przypadkach zarzady
 inicjuja zastosowanie
określonych taktyk obrony, nawet jeśli propozycja zakupu spóki wydaje korzystna dla akcjonariuszy.
Mozna wskazać dwa wyjaśnienia, dlaczego zarzady
 inicjuja określone taktyki obrony, nawet jeśli propozycja zakupu spóki jest korzystna dla akcjonariuszy2. Pierwsze wyjaśnienie ma charakter personalny, a drugie jest zwia
zane z pieniedzmi.
Wedug pierwszego wyjaśnienia motywy sa czysto osobiste. Menadzerowie
uwazaja,
 ze spóka jest ich wasnościa,
 zapominajac,
 ze to akcjonariusze maja
wieksze prawa do jej majatku.

W zwiazku

z tym staraja sie zachować kontrole niezaleznie od tego, jakie to bedzie miao konsekwencje dla akcjonariuszy.
Drugie wyjaśnienie jest zwiazane

z wynagrodzeniami czonków zarzadu.

Wedug analiz przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych w ciagu
 trzech
lat po przejeciu spóki okoo 52% jej czonków zarzadu
 traci swoje stanowiska. W zwiazku

z tym przejecie spóki moze oznaczać dla czonków jej zarzadu
 utrate bardzo wysokich wynagrodzeń. Na marginesie mozna wspomnieć,
ze wynagrodzenia czonków zarzadów

duzych spóek wynosiy w 2005 r.
w Stanach Zjednoczonych okoo 2 mln $, a w Wielkiej Brytanii, Kanadzie,
Francji i we Woszech okoo 1 mln $ rocznie3.
Generalnie mozna stwierdzić, ze sa przeciwnicy i zwolennicy stosowania taktyk obrony. Przeciwnicy twierdza,
 ze umacniaja one aktualny zarzad

i zmniejsza potencjalne korzyści akcjonariuszy. Uwazaja oni dziaalność
„najeźdźców” za element, który dyscyplinuje zarzad
 i sprzyja jego „uczciwości”. Zwolennicy stosowania taktyk obrony argumentuja,
 ze zapobiegaja
one dziaaniom wrogich najeźdźców, którzy nie sa zainteresowani podnoszeniem wartości spóki w duzszym okresie, a tylko sa spekulantami daz
 acymi


2

Porównaj: I. K e s n e r, F. I d a l e n e, D. D a l t o n, Antitakeover Tactics:
Management 42, Stockholders 0, „Business Horizons” 1985, September-October, s. 19.
3
Porównaj na temat wysokości wynagrodzeń czonków zarzadów

w róznych krajach:
S. B r e n n e r, J. S c h w a l b a c h, Legal Institutions, Board Diligence, and Top
Executives Pay, „Corporate Governance: An International Review” 17(2009), s. 4.
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do osiagnie
  cia krótkoterminowych zysków, jednocześnie poświecaja przyszość spóki, która  być moze  bya budowana przez wiele dziesiecioleci4.
Wazna rzecza przy stosowaniu róznych taktyk obrony jest wcześniejsze
planowanie. Chodzi tu z jednej strony o przygotowanie omawianych tu taktyk
prewencyjnych, z drugiej  o nadzorowanie stanu posiadania akcji spóki
i śledzenie zmian w tym zakresie. Jezeli ktoś w krótkim czasie kupuje duze
bloki akcji określonej spóki, to jest to sygna, ze być moze przygotowuje
wrogie przejecie.

1. PODZIA PREWENCYJNYCH TAKTYK OBRONY

Taktyki obrony przed przejeciem moga być podzielone na dwie kategorie:
te, które sa stosowane przed otrzymaniem oferty zakupu spóki, i te, które sa
stosowane po otrzymaniu oferty. Taktyki przedofertowe moga być takze
określane mianem prewencyjnych, a poofertowe  mianem aktywnych. Taktyki obrony przed zozeniem oferty sa uzywane w celu „odstraszania wrogiego
inwestora”, a takze przeciwdziaania nagym niespodziewanym przejeciom.
Daja one czas zarzadowi

na przygotowanie stosownej obrony. Takie opóźnienie dziaań kupujacego

moze dać takze wiecej czasu na przygotowanie taktyk stosowanych po zozeniu oferty. W tabeli 1 podano najcześciej stosowane
prewencyjne taktyki obrony. Wedug DePamphilisa spóki publiczne w USA
uzywaja jednocześnie przecietnie okoo trzech róznych taktyk obrony stosowanych przed zozeniem i po zozeniu oferty, czyli prewencyjnych i aktywnych5. Wedug Gaughana w latach dziewiećdziesiatych

XX w. okoo 85%
duzych spóek w USA stosowao jakieś formy obrony przed przejeciami6.
Prewencyjne taktyki przedstawione ponizej podzielono na dwie grupy. Sa
to  po pierwsze  tak zwane taktyki określane mianem „obrony przed
rekinem” (Shark repellants) i  po drugie  „trujace
 piguki”. Przy czym
mianem rekina określa sie tu wrogiego w stosunku oferenta (Raider), który
wbrew woli jej zarzadu
 chce dokonać przejecia. Obrony przed rekinem skonstruowane sa w ten sposób, aby „utrzymać na odlegość” wrogiego oferenta.
Nazwa „trujace
 piguki” pochodzi natomiast stad,
 ze kupujacy
 musi kupić

4

Porównaj: P. A. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring,
New York: John Wiley & Sons, Inc. 1996, s. 151.
5
D. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities,
Amsterdam: Academic Press 2003, s. 132.
6
Por. G u g h a n, Mergers..., s. 151.
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określony procent akcji spóki celu, czyli poknać
 piguke, aby nastepnie staa
sie ona trujaca.
 Nalezy zaznaczyć, ze stosowanie trujacych

piguek moze być
bardzo destrukcyjne dla broniacej

sie spóki.
Tabela 1. Prewencyjne taktyki obrony przed wrogimi przejeciami
I. Obrony polegajace
 na zmianie statutu lub przepisów
wewnetrznych spóki (Shark Repellants  obrony przed rekinem)
1. Wzmocnienie obron rady dyrektorów:
 Zróznicowany wybór rady dyrektorów lub wybór rady kategoriami
 Prawa gosowania dopuszczajace
 kumulacje
 Postanowienia „na wypadek”
2. Ograniczenie dziaań akcjonariuszy:
 Zwoanie specjalnego zgromadzenia
 Zabieganie o zgode
 Postanowienia dotyczace
 wcześniejszego ogaszania
 Wymagania kwalifikowanej wiekszości
3. Klauzula Antigreenmail
4. Klauzula „uczciwej ceny”
5. Akcje uprawnione co do gosu
6. Zmiana miejsca rejestracji spóki
7. Zote i srebrne spadochrony
II. Trujace
 piguki
1. Pierwsza generacja trujacych

piguek (preferowane plany akcji)
2. Druga generacja trujacych

piguek (Flip-Over Rights Plans)
3. Trzecia generacja trujacych

piguek (Flip-In Rights Plans)
4. Plany zakończenia (Back-End Plans)
5. Poison Puts
6. Obrona makaronowa

2. OBRONY PRZED REKINEM
(LICHWIARZEM, OSZUSTEM, SZULEREM) SHARK REPELLENTS

Obrony przed rekinem sa specyficznymi typami obron przed przejeciem,
które polegaja na zmianie statutu spóki lub na zmianie regulaminów wewnetrznych spóki. Statut jest podstawowym dokumentem regulujacym

wewnetrzne sprawy spóki.
Obrony przed rekinem sa stosowane gownie w celu wzmocnienia zdolności rady dyrektorów do zachowania kontroli. Wedug DePampilisa wspócześnie obrony przed rekinem sa stosowane przede wszystkim jako dodatek
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do trujacych

piguek7. Ich rola polega przede wszystkim na utrudnieniu
uzyskania kontroli nad rada dyrektorów poprzez walki przez penomocnictwa8.
Przepisy prawa określaja,
 jakie zmiany w statucie lub w przepisach wewnetrznych spóki moga być dokonane bez aprobaty akcjonariuszy. W praktyce wiekszość obron przed rekinem wymaga poprawek do statutu firmy, które jednak musza być gosowane przez akcjonariuszy, przy czym zazwyczaj
wyrazaja oni na nie zgode9.

2.1. Wzmocnienie obron rady dyrektorów
Zasady pracy rady dyrektorów
Rada dyrektorów jest grupa osób wybranych przez akcjonariuszy w celu
nadzorowania (dogladania)

dziaań zarzadu,

jak tez w celu rekomendowania
10
akcjonariuszom określonych dziaań . Nie sa to penoetatowe stanowiska
i wynagrodzenie jest wypacane w formie rocznego uposazenia lub jako honorarium za kazde posiedzenie. Mozna przyjać,
 ze rada dyrektorów w spókach
amerykańskich jest w przyblizeniu odpowiednikiem rady nadzorczej w spókach polskich.
Rada dyrektorów powouje zarzad,
 który z kolei zarzadza

codziennymi
sprawami spóki. Dyrektorzy generalnie nie sa zorientowani w szczegóach
codziennych spraw spóki i sa uzaleznieni od informacji dostarczanych przez
zarzad.
 Czesto określaja oni ogólna strategie spóki i decyduja w waznych
kwestiach i proponowanych zmianach11.
Wiele rad skada sie z czonków zewnetrznych (outsiders) i czonków wewnetrznych (insiders). W skad grupy czonków wewnetrznych wchodza z zasady czonkowie zarzadu,

natomiast w skad grupy czonków zewnetrznych
osoby spoza spóki (które nie sa czonkami jej zarzadu).

Udzia czonków
zarzadu
 w radzie dyrektorów jest podstawowa cecha,
 jaka rózni ten organ od
wystepujacej

w Polsce rady nadzorczej. Czesto takze prezes zarzadu,

czyli

7

D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 139.
Wiecej szczegóów na temat walki o penomocnictwa mozna znaleźć w pracy:
M. P a w l a k, Ogólna klasyfikacja taktyk przejeć przedsiebiorstw, „Roczniki Ekonomii i Zarzadzania”

3(30), 2011, s. 259-262.
9
G a u g h a n, Merges, s. 162.
10
Tamze, s. 163.
11
M. M i z r u c h i, Who Controls Whom? An Examination of the Relation Between
Management and Boards of Directors in Large American Corporations, „Academy of Management” 8(1983), No. 3, s. 426-430.
8

MAREK PAWLAK

178

Chief Executive Officers (CEO), jest jednocześnie przewodniczacym

rady
dyrektorów (Chairmen).
Niektóre decyzje, jak na przykad oferta zakupu spóki, moga wymagać
akceptacji rady dyrektorów. Rada ustala warunki i moze takze zalecić, aby
konkretna sprawa zostaa przedozona do akceptacji akcjonariuszom12.
Jezeli akcjonariusze chca zmienić zarzad
 spóki, to moze to wymagać
zmiany rady dyrektorów, poniewaz rada dyrektorów, z zasady powouje zarzad
 i ustala jego wynagrodzenie. Na przykad wrogi oferent, który przejmuje
kontrole nad spóka,
 moze chcieć zmienić zarzad
 na takie osoby, które beda
zarzadzay

w sposób zgodny z jego interesami. Oferent moze takze chcieć penić funkcje prezesa zarzadu

(CEO). Jezeli oferent ma wystarczajac
 a liczbe gosów i spóka nie zastosowaa zadnych strategii obrony, która ograniczaaby mozliwości szybkiej wymiany rady, to moze on powoać nowa rade
dyrektorów13.
Zróznicowany wybór rady lub wybór rady kategoriami (Staggered Board
Amendments)
Obrona polegajaca
 na zróznicowanym wyborze rady oznacza daz
 enie do
zachowaniu wiekszości gosów w radzie dyrektorów, a tym samym zachowania kontroli nad spóka.
 Polega ona na tym, ze sa rózne terminy wyborów
czonków rady i w danym roku mozna wybrać osoby tylko na cześć stanowisk. Jezeli oferent zdoby juz wiekszość gosów na walnym zgromadzeniu,
to zróznicowany wybór rady moze uniemozliwić mu zdobycie od razu wiekszości w radzie dyrektorów. Poniewaz rada dyrektorów wybiera zarzad,
 wiec
nie moze on takze spowodować wyboru zarzadu
 dziaajacego

tylko w jego
interesie. Jezeli oferentowi udaoby sie uzyskać wiekszość gosów w zarzadzie,

to zarzad
 mógby, na przykad, sprzedać cześć majatku

spóki, aby
spacić zobowiazania

oferenta zaciagnie
  te przez niego w celu nabycia
spóki14.
Mozna podać nastepujacy
 przykad zróznicowanych wyborów rady. W nastepstwie zmian w statucie firmy jej dyrektorzy sa dzieleni na pewna liczbe
grup. Kazdego roku dokonywane sa wybory do innej grupy15. Na przykad
dla rady skadajacej

sie z 12 czonków dyrektorzy moga być podzieleni na
12

G a u g h a n, Mergers..., s. 164.
Tamze.
14
Tamze.
15
F. J. W e s t o n, S. C. W e a v e r, Mergers and Acquisitions, New York: McGrawHill Companies 2001, s. 236.
13
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cztery grupy i kazdy z dyrektorów jest wybierany na okres 4 lat. W pierwszym roku powoywani sa dyrektorzy do grupy pierwszej, w drugim roku powoywani sa dyrektorzy do grupy drugiej i tak dalej. W rezultacie wrogi
oferent, który moze posiadać wiekszość akcji i wiekszość gosów na walnym
zgromadzeniu, ciagle

bedzie musia czekać przez trzy tury wyborów, aby
uzyskać kontrole nad rada dyrektorów. Wiekszościowy akcjonariusz moze
jednak narzucić spóce swoja wole na drodze sadowej.

Prawdopodobieństwo
sporu sadowego

i nacisku na rade jest najwieksze wtedy, gdy oferta ceny za
spóke bedac
 a celem przejecia znacznie przewyzsza biezac
 a cene rynkowa.

W takiej sytuacji przejecie jest waściwie w interesie akcjonariuszy. Wedug
DePamphilisa okoo poowy amerykańskich firm, których akcje znajduja sie
w obrocie publicznym, stosuje zasade wyboru rady na zasadzie cześciowego
odnawiania (z podziaem na grupy)16. Wedug Morisa Danielsona i Jonathana Karpoffa taktyke te stosuje okoo 54% amerykańskich spóek17.
Cumulative Voting Rights (Prawa gosowania dopuszczajace
 kumulacje)
Mianem Cumulative Voting Rights określa sie zasady gosowania, wedug
których kazdy gosujacy
 ma tyle gosów, ile ma akcji, razy liczba miejsc,
które maja być obsadzone i gosy te moga być oddane na jednego kandydata
lub rozdysponowane dowolnie miedzy kandydatów. W ten sposób kandydat
wspierany przez gosujacych

stanowiacych

mniejszość moze wygrać, majac

wsparcie mniejszej liczby gosujacych,

niz byoby to potrzebne przy zwykych
wyborach wiekszościowych18. Cumulative voting rigts uatwiaja reprezentacje maych grup interesów w radzie dyrektorów i sa one wymagane przez
przepisy prawa niektórych stanów USA. Wiekszość duzych spóek w USA,
bedacych

w posiadaniu publicznym i notowanych na giedach, nie ma jednak
praw gosowania dopuszczajacych

kumulacje19.
Uzywajac
 poprzedniego przykadu rady dyrektorów skadajacej

sie
z 12 czonków, mozemy powiedzieć, ze akcjonariusz, który ma 100 akcji, ma
300 gosów na wybór 3 osób do rady dyrektorów. Akcjonariusz moze ku-

16

Mergers, s. 139.
On the uses of corporate governance provisions, „Journal of Corporate Finance”
4(1998), No 4, s. 354.
18
Voting Rights Act: an Examination of the Scope and Criteria for Coverage under the
Special Provisions of the Act. October 20, 2005, Serial No. 109-68. Printed for the use of the
Committee on the Judiciary. USA.
19
G a u g h a n, Merges..., s. 164.
17
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mulować swoje gosy i przydzielić je do jednego kandydata lub moze rozdzielić swoje 300 gosów pomiedzy dwóch kandydatów. Zewnetrzny oferent,
który ma juz mocna pozycje na walnym zgromadzeniu i jest teraz określany
mianem „zbuntowanego akcjonariusza”, moze wybrać to podejście w celu
uzyskania jednego miejsca w radzie dyrektorów, aby w ten sposób uzyskać
dostep do uzytecznych informacji, które nie sa atwo dostepne w inny sposób. Jednak prawa gosowania skumulowanego moga takze odnieść odwrotny
skutek dla zbuntowanego akcjonariusza. Prawa gosowania skumulowanego
moga być uzyte w celu przeciwdziaania zdolności buntowników do uzyskania
kontroli nad rada poprzez kumulowanie gosów przeciwnych temu akcjonariuszom i ich gosowania za kandydatem, który bedzie stanowczo reprezentowa stanowisko rady. Wedug DePamphilisa w USA jedynie okoo jedna
piata
 spóek posiada akcje dajace

prawo gosowania skumulowanego20.
Wedug Danielsona i Kapoffa okoo 16% spóek stosuje te technike21.
Postanowienia „na wypadek” („For Cause” Provisions)
Sa to specjalne zapisy w statucie spóki, które określaja jednoznacznie
sytuacje, w których mozna usunać
 czonka rady dyrektorów. Zacieśnia to
zakres przyczyn usuniecia i ogranicza mozliwości wrogiego akcjonariusza do
szybkiego wprowadzenie do rady dyrektorów sprzyjajacych

mu czonków22.

2.2. Ograniczenie dziaań akcjonariuszy
Innym sposobem wzmocnienia zdolności rady dyrektorów do zachowania
kontroli jest ograniczenie zdolności akcjonariuszy do uzyskania kontroli nad
firma przez cakowite ominiecie rady dyrektorów. Moze to polegać na: ograniczeniu uprawnień akcjonariuszy do zwoywania specjalnych walnych zgromadzeń, na ograniczeniu uprawnień do uzyskania zgody (consent solicitations), a takze na ograniczeniu uzycia wymagań kwalifikowanej wiekszości
gosów super majority rules23.

20

Mergers…, s. 139.
On the uses..., p. 354.
22
Porównaj: F. J. W e s t o n, S. C. W e a v e r, Mergers and Acquisitions, New York:
McGraw-Hill Companies 2001, s. 237.
23
D e P a m p h i l i s, Mergers…, s. 141.
21
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Zwoywanie nadzwyczajnych walnych zgromadzeń
Wiele stanów USA wymaga od firmy zwoania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia, jezeli zada

tego określony procent akcjonariuszy24. Jezeli
takie zgromadzenie jest zwoane, to rada dyrektorów staje w obliczu wielu
wyzwań. Aby ograniczyć zdolność akcjonariuszy do zwoywania specjalnych
walnych zgromadzeń, rada dyrektorów moze wprowadzić specjalne wymagania. Specjalne walne zgromadzenie moze być wykorzystane przez zbuntowanego akcjonariusza do zastapienia

obecnych dyrektorów przez takich, którzy
prawdopodobnie beda chetniej z nim wspópracowali lub na specjalnym walnym zgromadzeniu moze być zwiekszona liczba miejsc w radzie dyrektorów
i na te nowe miejsca moga być wybrane osoby zaproponowane przez zbuntowanego akcjonariusza. Aby ograniczyć tego rodzaju dziaania, firmy czesto
umieszczaja w swoich przepisach wewnetrznych postanowienie, ze dyrektorzy
moga być usunieci tylko „w przypadkach” zdefiniowanych w statucie lub
w innych przepisach wewnetrznych spóki. W statucie moze być takze zapisane ograniczenie liczby miejsc w radzie dyrektorów. Specjalne walne zgromadzenie moze być takze wykorzystane do usuniecia niektórych taktyk obrony, takich na przykad jak trujace
 piguki.
Zabieganie o zgode (Consent solicitation)
W niektórych stanach USA akcjonariusze moga podjać
 dziaania majace

na celu zwiekszenie liczby miejsc w radzie, usuniecie określonego czonka
rady lub wybór nowych czonków bez zwoywania nadzwyczajnego zgromadzenia. Wszystko to wymaga pisemnej zgody (consent) akcjonariuszy. Aczkolwiek zabieganie o zgode (Consent solicitation) musi speniać wymagania
dotyczace
 ujawniania informacji, majace
 zastosowanie do proxy contests
(walki przez penomocnictwa), to jednak zbuntowani akcjonariusze moga
wykorzystać ten sposób do przyspieszenia swoich wysików majacych

na celu
przejecie kontroli nad spóka lub usuniecie innych obron. Proces ten unika
opóźnień zwiazanych

ze zwoaniem walnego zgromadzenia w celu przeprowadzenia gosowania akcjonariuszy. Spóki próbuja ograniczyć zdolność akcjonariuszy do uzycia tej procedury przez wprowadzenie poprawek do statutu
lub do przepisów wewnetrznych spóki (bylaws). Poprawki w przepisach wewnetrznych moga nie wymagać zgody akcjonariuszy. Nalezy tu podkreślić,
ze sady
 USA zazwyczaj krzywo patrzyy na dziaania ograniczajace
 prawa
24
W Polsce w przypadku spóek akcyjnych akcjonariusze reprezentujacy
 co najmniej jedna
dziesiat
 a kapitau zakadowego moga zadać

zwoania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
– Art. 400. § 1. KSH.
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akcjonariuszy bez ich akceptacji25. Za wyrazenie pisemnej zgody (consent)
na poprawki w statucie akcjonariusz moze otrzymać określone wynagrodzenie.
Uwaza sie jednak, ze zdobycie w ten sposób wiekszości jest trudniejsze od
zdobycia wiekszości poprzez o walke przez penomocnictwa, poniewaz w tym
pierwszym przypadku trzeba uzyskać wiekszość w odniesieniu do wszystkich
akcji wyemitowanych, w tym drugim wiekszość w odniesieniu do gosów
obecnych na walnym zgromadzeniu26. Okoo 40% spóek badanych przez
Danielsona i Karpoffa w USA stosowao ograniczenia odnośnie zwoywania
specjalnych walnych zgromadzeń lub ograniczenia odnośnie zabiegania o zgode (Consent solicitation)27.
Postanowienia dotyczace

wcześniejszego ogaszania (Advance Notice
Provisions)
Niektóre przepisy wewnetrzne spóek wymagaja ogoszenia propozycji
akcjonariuszy odnośnie do nominacji do rady dyrektorów ze znacznym
wyprzedzeniem w stosunku do rzeczywistego terminu gosowania. Niektóre
przepisy wewnetrzne (regulaminy) wymagaja skadania stosownego ogoszenia
z wyprzedzeniem 2 miesiecy. Takie zapisy daja istotny czas radzie dyrektorów spóki, bedacej
 celem przejecia, na ustalenie odpowiedniej odpowiedzi
na nieproszona oferte28.
Wymagania kwalifikowanej wiekszości (Super-Majority Rules)
Przepisy te wymagaja zazwyczaj, ze dla zmian w statucie lub dla specjalnych typów transakcji takich, jak fuzje, nabycia, sprzedaz akcji wymagany
jest wyzszy poziom aprobaty niz zazwyczaj, czyli wymagana jest kwalifikowana wiekszość29. Przepisy takie sa uruchamiane (aktywowane) jezeli
jakaś „zainteresowana grupa” kupuje specyficzny procent akcji (np. 5-10%).
Przepisy o kwalifikowanej wiekszości moga wymagać, ze 80% lub nawet
95%30 akcjonariuszy musi zaaprobować propozycje fuzji lub zwyka wiekszość gosów wszystkich akcjonariuszy oprócz „zainteresowanej grupy”.
Przepisy te takze moga zwiekszać wymagania dotyczace
 kworum na walnym

25
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Inc., Hoboken 2004, s. 832.
27
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zebraniu akcjonariuszy, aby byo ono wazne31. Wymagania kwalifikowanej
wiekszości czesto zawieraja klauzule uprawniajace
 do uwolnienia od zobowiazania

(escape clause), która umozliwia radzie odstapienie

od wymagań32. Na przykad wymagania o kwalifikowanej wiekszości moga nie mieć
zastosowania w przypadku, gdy rada dyrektorów zaakceptuje fuzje lub gdy
fuzja ma dotyczyć spóki córki (subsidiary)33.
Wymagania kwalifikowanej wiekszości sa najcześciej uzywane w celu
niedopuszczenia do zmian w statucie po zastosowaniu innych technik obrony
przed przejeciem. Jezeli zapis dotyczacy
 kwalifikowanej wiekszości przy
akceptacji transakcji jest zapisany w statucie i zmiana statutu takze wymaga
kwalifikowanej wiekszości, to jest to dodatkowym utrudnieniem dla wrogiego
oferenta34.
Niektóre zapisy dotyczace
 kwalifikowanej wiekszości maja zastosowanie
do wszystkich rodzajów fuzji. Inne maja jedynie stosowane wedug uznania
rady dyrektorów w odniesieniu do przejeć, których rada dyrektorów nie
akceptuje lub w które zaangazowany jest „duzy” akcjonariusz. Wrogi oferent
musi zdobyć wiekszy procent akcji, aby uzyskać kontrole nad spóka,
 jeśli
35
w jej statucie jest zapis o tego rodzaju kwalifikowanej wiekszości . Okoo
26% amerykańskich spóek badanych przez Danielsona i Karpoffa posiadao
zapisy w statucie dotyczace
 kwalifikowanej wiekszości36.

2.3. Zabezpieczenie na wypadek greenmail (Antigreenmail Provisions)
Greenmail jest to technika polegajaca
 na tym, ze napastnik (raider) staje
sie udziaowcem spóki celu, kupujac
 duzy blok jej akcji i nastepnie stara sie
te akcje odsprzedać spóce, która jest celem, po wyzszej cenie grozac
 jej
przejeciem. Praktyka ta bya stosowana w USA w latach osiemdziesiatych

XX w. Kilka przykadów tego rodzaju akcji podaja J. Kesner i D. Dalton37.
Na przykad spóka Walt Disney Productions zapacia w roku 1984 Saulowi
31
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Steinbergowi 325 milionów $ za posiadanych przez niego 4,2 miliona akcji
spóki, pacac
 przecietnie 14,25 $ wiecej niz cena, za która Steinebrg
wcześniej naby akcje. Steinberg zarobi na tej operacji prawie 60 mln $.
Wiele osób uwaza, ze pacenie greenmail jedynie zachecao do tego typu
zachowań. W zwiazku

z tym wiele spóek dostosowao zapisy swoich statutów, ograniczajac
 zdolność firmy do odkupienia swoich akcji po cenie wyzszej niz ta, za jaka zostay sprzedane. Antigreenmail provision jest to zapis
w statucie, uniemozliwiajacy
 zarzadowi

zakup duzego bloku akcji od określonego akcjonariusza po cenie wyzej niz rynkowa, bez skierowania tej samej
oferty do innych akcjonariuszy lub bez uzyskania zgody akcjonariuszy na
taka transakcje38. Spóki sadz
 a,
 ze przez wprowadzenie tego rodzaju zapisu
staja sie mniej atrakcyjne jako potencjalne cele przejecia. W zwiazku

z tym
Antigreenmail Provisions moga być postrzegane jako taktyka zapobiegajaca

przejeciom. Wedug DePamphilisa okoo 10% spóek publicznych w USA posiada antigreenmial defenses39. W badanej przez Danielsona i Karpoffa grupie 513 spóek w latach 1984-1989 liczba takich zapisów wzrosa z 4 do 47,
a wiec dziesieciokrotnie40.
Niektórzy jednak uwazaja antigreenmail provisions za ograniczenie
uprawnień akcjonariuszy41.

2.4. Postanowienia odnośnie do uczciwej ceny (Fair-Price Provisions)
Postanowienie odnośnie do uczciwej ceny jest modyfikacja statutu spóki,
w myśl której nabywca musi zapacić akcjonariuszom mniejszościowym przynajmniej „uczciwa cene rynkowa”
 (fair market price) za akcje spóki42.
Uczciwa cena rynkowa moze być wyrazona jako pewna historyczna wielokrotność zysków spóki lub jako specyficzna cena równa maksymalnej cenie
paconej wtedy, gdy sprzedajacy
 kupowa akcje spóki. Postanowienia odnośnie do uczciwej ceny sa najbardziej efektywne wtedy, gdy firma cel jest
przedmiotem tak zwanej dwuwarstwowej oferty przejecia (two-tiered tender

38
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offer). Postanowienie odnośnie do uczciwej ceny zmusza oferenta do zapacenia akcjonariuszom celu, którzy przedozyli swoje akcje w drugiej
warstwie takiej samej ceny, jaka zostaa zaoferowana akcjonariuszom
oferujacych

swoje akcje w pierwszej warstwie. Wiekszość takich postanowień
nie jest stosowana, jezeli proponowane przejecie jest zaaprobowane przez
rade dyrektorów firmy celu lub jezeli oferent osiagnie

specyficzna kwalifikowana wiekszość aprobaty od akcjonariuszy spóki celu. Wedug DePamphilisa okoo 40% spóek publicznych w USA wykorzystuje postanowienia odnośnie do uczciwej ceny43. W badanej przez Danielsona i Karpoffa grupie
513 duzych spóek amerykańskich takze w okoo 40% przypadków stosowano
zapis o uczciwej cenie44.
W rezultacie postanowienie o uczciwej cenie wymaga, aby wszyscy akcjonariusze sprzedajacy
 swoje akcje otrzymali od kupujacego

taka sama cene.
Zapobiega to dyskryminowaniu niektórych sprzedajacych

przez kupujacego,

który moze daz
 yć do wzbudzenia paniki (przestraszenia) wśród akcjonariuszy.
Przykadem moze być dwuwarstwowa oferta zakupu akcji, w przypadku której
oferent w pierwszej warstwie kupuje kontrolny pakiet akcji po cenie wyzszej,
a nastepnie w drugiej warstwie kupuje pozostae akcje po cenie nizszej. Postanowienie o uczciwej cenie zapobiega takim praktykom. Pomimo ze nie jest
to bardzo efektywna obrona przed przejeciem, to odgrywa istotna role w udaremnianiu dwuwarstwowych ofert przejecia. Wiele stanów w Stanach Zjednoczonych wymaga obecnie, aby oferta przejecia zawieraa zapis o „uczciwej
cenie” dla wszystkich akcjonariuszy45.
Wiekszość zapisów odnośnie do uczciwej ceny nie ma zastosowania
w przypadku, gdy oferta duzego akcjonariusza jest zaaprobowana przez rade
dyrektorów spóki celu lub jezeli oferent uzyska określony poziom kwalifikowanej wiekszości poparcia od akcjonariuszy spóki celu. Zapis odnośnie
do uczciwej ceny moze zwiekszyć koszty ponoszone przez oferenta przy pozyskiwaniu dodatkowych akcji, poniewaz wymaga on pacenia takiej samej
ceny w ofercie dwuwarstwowej. Zapis ten moze zniechecić niektórych wrogich oferentów46.
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2.5. Akcje uprzywilejowane pod wzgledem praw gosowania (Super-Voting Stock)
Mianem akcji uprzywilejowanych pod wzgledem gosowania określa sie
akcje, które umozliwiaja swoim waścicielom nieproporcjonalne wieksze
prawa gosowania w porównaniu z innymi akcjami wyemitowanymi przez dana spóke. Na przykad akcje zwyke moga mieć jeden gos na kazda akcje,
a akcje uprzywilejowane dziesieć gosów na kazda akcje. Akcje uprzywilejowane pozwalaja ograniczonej liczbie akcjonariuszy zachować lub uzyskać
kontrole nad spóka bez konieczności posiadania wiecej niz 50% akcji zwykych. Na przykad spóka Down Jones & Company ma dwa rodzaje akcji: (1)
uprzywilejowane z punktu widzenia prawa gosowania dajace
 dziesieć gosów
na akcje i (2) zwyke dajace
 jedynie jeden gos za kazda akcje. Na koniec
roku 2001 akcje uprzywilejowane stanowiy jedynie 20 % akcji bedacych

w obiegu, ale skupiay one trzy czwarte siy gosowania.
W ramach obrony przed przejeciem firma moze wyemitować wiele klas
akcji majacych

rózne prawa gosowania. Celem jest skoncentrowanie akcji
z najwiekszymi prawami gosowania w rekach tych, którzy z najwiekszym
prawdopodobieństwem beda wspierali zarzad.
 Jedna klasa akcji moze mieć
od 10, a nawet do 100 razy wieksze prawa gosowania niz inna klasa. O takich akcjach mówi sie, ze maja super voting rights. Zazwyczaj sa one
emitowane do wszystkich akcjonariuszy wraz z prawem ich wymiany na akcje
zwyke. Wiekszość akcjonariuszy prawdopodobnie wymieni akcje uprzywilejowane pod wzgledem praw gosowania na akcje zwyke, poniewaz akcje
z wiekszym prawem gosu maja zwykle ograniczone prawa ich odsprzedazy
i zwykle paci sie ich posiadaczom mniejsza dywidende niz posiadaczom
innych akcji wyemitowanych przez spóke. Zarzad
 zwykle zatrzymuje dla
siebie akcje uprzywilejowane, skutecznie zwiekszajac
 w ten sposób swoja
kontrole nad spóka.
 Jak twierdzi DePamphilis, w Stanach Zjednoczonych
obecnie nie jest generalnie dozwolone tworzenie nowych klas akcji uprzywilejowanych z punktu widzenia praw gosowania. Aczkolwiek spóki, które
wyemitoway takie akcje przed czerwcem 1988, kiedy byy one dozwolone,
maja zgode na kontynuacje emisji takich akcji47. Tworzenie akcji uprzywilejowanych z punktu widzenia prawa gosowania nie jest obecnie w USA dopuszczalne zgodnie ze wspóczesna polityka Securities Exchange Commission,

47
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New York Stock Exchange, American Stock Exchange i NASDAQ, ale technika ta bya stosowana skutecznie w przeszości48.
Tworzenie akcji uprzywilejowanych z punktu widzenia prawa gosowania
byo typowe dla spóek rodzinnych, gdzie rodzina zachowywaa akcje uprzywilejowane, a akcje zwyke byy oferowane dla typowych inwestorów zewnetrznych49.
Podzia akcji na dwie klasy z punktu widzenia prawa gosu jest takze
określany mianem dual capitalization (dualna kapitalizacja)50. Jak twierdzi
jednak Joel Seligman, niewielu menedzerów stosowao ten prawny sposób w
celu zachowania kontroli nad ich spókami. Wedug danych z 1988 r. jedynie
170 spośród 4886 spóek (czyli okoo 3%) notowanych na giedach AMEX
i NASDAQ wykorzystywao dualna kapitalizacje51. Wedug badań przeprowadzonych przez Danielsona i Karpoffa okoo 10% amerykańskich spóek
52
stosuje tego typu rozwiazania

.

2.6. Zmiana miejsca rejestracji spóki (Reincorporation)
Firma cel moze dokonać zmiany kraju (w USA stanu) jej rejestracji na
taki, gdzie prawo w wiekszym stopniu sprzyja zastosowaniu określonych
strategii obrony. Wiele czynników powinno być wziete pod uwage przy wyborze miejsca nowej rejestracji. Mozna do nich zaliczyć sprawdzenie, jakie
wyroki wydaway sady
 danego kraju w sprawach sadowych

dotyczacych

naruszenia odpowiedzialności powierniczej prezesa zarzadu

spóki w sytuacji
przejecia i przepisy danego kraju dotyczace
 traktowania „zatrutych piguek”,
„wyborów rady grupami” i „wrogich ofert przejecia”. Zmiana miejsca rejestracji obejmuje takze utworzenie spóki córki w innym kraju i poaczenie

spóki matki z córka.
 Z reguy akcjonariusze spóki matki musza zaaprobować
taki ruch, poniewaz dotyczy on zmiany spóki matki53. Zmiana miejsca reje-

48
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stracji moze nie zapobiec przejeciu, ale moze doprowadzić do uzyskania wyz54
.
szej ceny od przejmujacego

Ze wzgledu na specyficzne warunki prawne duza cześć spóek w USA jest
zarejestrowana w stanie Delaware, w którym takie specjalne przepisy obowiazuj
 a.
 Na przykad w stanie Kalifornia wymagane jest stosowanie cumulative voting i zabroniony jest wybór rady grupami (board classification).
W przeciwieństwie do tego prawo stanu Delaware umozliwia spókom dokonanie wyboru: czy zastosować wybór rady grupami czy dopuścić do zastosowanie cumulative voting55. Zazwyczaj zmiana miejsca rejestracji spóki wymaga aprobaty akcjonariuszy.
W wielu przypadkach prawo stanowe moze być zmodyfikowane w statucie
spóki. Na przykad wiekszość gosów wymagana przy akceptowaniu transakcji moze wynosić jedna trzecia w prawie stanowym Delaware, ale w statucie
spóki moze być zapisana inna wiekszość. Stan Delaware ma takze inny zapis
w sekcji 203 swojego prawa spóek (Delaware General Corporation Code),
który uniemozliwia (wstrzymuje) fuzje na trzy lata, po tym, jak nabywca
kupi 15% akcji. Prawo to moze nie być stosowane, jezeli na przykad gosuje
za tym 66% akcjonariuszy oprócz akcji posiadanych przez oferenta56. Spóka moze takze uchylić (opt out) ten przepis prawa57.
Niektóre stany USA maja przepisy prawa dotyczace
 zakupów akcji, które
zakazuja akcjonariuszowi nabycie wiecej niz progowa wartość procentowa
spóki celu, chyba ze dotychczasowi akcjonariusze zaaprobuja taki zakup58.

2.7. Zote, srebrne i cynowe spadochrony
Zote spadochrony sa forma dodatkowego wynagrodzenia, które jest pomyślane po to, aby zatrzymać najlepszych kierowników i menedzerów. Sa
one warunkami wstepnymi, które zobowiazuj
 a spóke do istotnej wypaty
w gotówce, jeśli kierownik odejdzie, jest zwolniony lub po prostu pójdzie na
emeryture. Dodatkowo zoty spadochron moze zawierać takze warunek, który
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umozliwia kierownikowi zamiane na gotówke otrzymanego wcześniej wynagrodzenia w formie akcji59.
Jako strategia obrony zote spadochrony sa to porozumienia dotyczace

rozwiazania

umowy o prace z pracownikami, które zaczynaja obowiazywać,

jezeli nastapi
 zmiana w kontroli spóki. Porozumienia takie zwykle obejmuja
określonych pracowników i zobowiazuj
 a spóke do dokonania jednorazowej
wypaty pewnej kwoty pracownikom objetym planem, którzy sa zwalniani
w nastepstwie zmiany w kontroli. Chociaz spóki zwykle twierdza,
 ze stosuja
takie porozumienia z powodów innych niz zapobieganie przejeciom, to jednak
moga one zapobiegać przejeciom60. Wedug zwolenników tej taktyki zote
spadochrony zachecaja kierowników do obiektywnego spojrzenia na oferte
zakupu, majac
 na uwadze jedynie interesy akcjonariuszy, poniewaz sa osobiście zabezpieczeni na wypadek przejecia. Spadochrony sa „zote”, poniewaz
wypata w gotówce moze wynosić od kilku do dziesiatków

milionów dolarów61.
Oprócz wypaty gotówki wynagrodzenie takie moze polegać na opcji na
akcje (stock options), bonuses, severance pay. Pieniadze,

które maja być
wypacone jako zote spadochrony, sa czesto umieszczane na specjalnych
kontach określanych mianem rabbi trusts62. Celem tych gwarancji wypat
jest zniechecenie potencjalnego inwestora do próby przejecia spóki. Uwaza
sie, ze zmiana w kontroli nastepuje wtedy, gdy inwestor zgromadzi wiecej niz
określony procent akcji spóki z prawem do gosu. Zmiany w kontroli bedace

rezultatem przyjaznego przejecia moga być wyaczone

z takiego planu.
Aczkolwiek eliminuje to podstawowy cel tej techniki, czyli zachowanie najwazniejszych (kluczowych) pracowników, którzy moga sie czuć zagrozeni
przez bedac
 a w toku zmiane w kontroli. Zote spadochrony moga być stosowane przed zozeniem wrogiej oferty lub moga być wprowadzone w zycie
w trakcie walki o przejecie. W przypadku duzych przejeć wypaty w ramach
zotych spadochronów moga być jedynie niewielkim procentem kwoty paconej za przejecie spóki. W takiej sytuacji ich efekt obrony przed przejeciem
jest stosunkowo niewielki63.
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Decyzje w prawie wprowadzenia spadochronów sa podejmowane przez rade dyrektorów i  w odróznieniu od zmian w statucie  nie wymagaja aprobaty akcjonariuszy. Pozytywnymi skutkami ich zastosowania sa:
 zwiekszenie
mozliwości zatrzymania pracowników w czasie walki o przejecie, motywowanie pracowników, aby skupili sie na interesach akcjonariuszy, a nie na sprawach personalnych, podniesienie zdolności spóki do rekrutowania nowych
talentów. Krytycy zotych spadochronów traktuja je jako nagrode za zaniedbania, poniewaz wynagradzaja one hojnie menedzerów za dopuszczenie
do sytuacji, w której spóka staa sie celem przejecia64.
Wpyw zastosowania tej taktyki obrony na ceny akcji jest niejednoznaczny
– wedug jednych badań pozytywny, wedug innych  negatywny. Wprowadzenie zotych spadochronów moze takze zwiekszyć prawdopodobieństwo
otrzymania przez firme oferty zakupu, być moze dlatego, ze jest sygnaem
sabego zarzadu
 (liczacego

sie z mozliwościa zwolnienia z pracy)65.
Zote spadochrony moga mieć istotne konsekwencje podatkowe. Wedug
obowiazuj
 acego

w USA prawa, jeśli spóka dokonuje „nadmierne wypaty
w formie spadochronów” dla swoich pracowników, to patność ta nie moze
być potracona

przez spóke i pracownik musi dodatkowo zapacić 20-procentowy dodatkowy podatek oprócz normalnego podatku od wynagrodzeń66.
Jeśli rozpatrujemy zote spadochrony jedynie jako sposób wynagradzania
kierowników najwyzszego szczebla, a nie jako strategie obrony, to opinie na
ich temat moga być bardzo negatywne. Określenie przywodzi na myśl wizje
CEO, który moze odchodzić na emeryture, moze spowodowa fuzje z innym
przedsiebiorstwem i odchodzi lub który nie wypenia nalezycie swoich
obowiazków,

co spowodowao odwoanie go ze stanowiska. Jak jednak uwazaja niektórzy, niezaleznie od przyczyny odejścia zbyt czesto odchodzacy

menedzerowie wysokiego szczebla otrzymuja hojny, czesto kosztowny zestaw
nagród67.
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Inc., Hoboken 2004, s. 836-837.
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R. F. B r u n e r, Applied mergers and acquisitions, New Jersey: John Wiley & Sons,
Inc., Hoboken 2004, s. 837.
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s. 507.
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Zote spadochrony sa dość popularna taktyka stosowana w USA. Wedug
przeprowadzonych w roku 1982 badań spóek z listy Fortune 1000 okoo 40%
stosowao jakieś formy ochrony swoich najwyzszych ranga menedzerów. Wypaty w formie zotych spadochronów moga siegać od wielu setek tysiecy
dolarów do ponad 5 milionów dolarów68. Wiele zotych spadochronów nie
obejmuje swoim zakresem pojedynczych osób. Na przykad spóka United
Technologies przygotowaa zote spadochrony dla 64 menedzerów, Kimberly
Clark objeo ochrona 80 menedzerów. Zdarzay sie przypadki, ze nawet 234
„kluczowych menedzerów” byo objetych taka forma wynagradzania. Zapisy
dotyczace
 zotych spadochronów moga obowiazywać

nawet do pieciu lat po
przejeciu spóki lub do osiagnie
  cia przez menadzera określonego wieku – np.
65 lat. Warunkiem wypacania zotych spadochronów nie musi być przejecie
spóki. Czasem zakup przez zewnetrznego akcjonariusza jedynie 15% lub
20% akcji moze być podstawa do wypacenia zotych spadochronów69.
Oprócz zotych sa takze srebrne spadochrony; sa to porozumienia dotyczace
 rozwiazania

umowy o prace, które dotycza znacznie wiekszej liczby
pracowników i wchodza w zycie na takich samych zasadach jak zote spadochrony. O ile wypaty jako zote spadochrony moga być równe wielokrotności
rocznych wynagrodzeń pracowników, o tyle wypaty jako srebrne spadochrony sa zwykle znacznie mniejsze i ich wartość wynosi od pensji 6-miesiecznej
do pensji rocznej. Srebrne spadochrony moga obejmować takze opcje na akcje i inne bonusy. W niektórych przypadkach stosowane sa cynowe spadochrony, które obejmuja niemal wszystkich pracowników i polegaja na bardzo
skromnej zapacie przy odejściu z pracy70. Jezeli takie plany dotyczace

wypaty odpraw sa uruchomione, to powoduja one znaczny wzrost kosztów
przejecia dla inwestora.
Zasadniczo rada dyrektorów moze zastosować zote, srebrne i cynowe
spadochrony bez aprobaty akcjonariuszy. Plany stosowane jako obrona przed
specyficznym zagrozeniem, przejeciem, sa w USA powszechnie chronione
przez the business judgement rule, w myśl której dziaania zarzadu
 sa odpowiednie, jezeli sa stosowane w najlepiej rozumianym interesie akcjonariuszy. Zgodnie z wyrokami sadów

USA rady dyrektorów podejmujace
 dziaania,
zanim pojawi sie groźba przejecia, musza być w stanie udowodnić, ze spóka

68
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przeprowadzia rozsadne,

uczciwe (good-faith71) badanie przewidywanego
zagrozenia przejeciem i ze plan stanowi rozsadn
 a odpowiedź. Publiczna krytyka tego rodzaju planów skonia wiele korporacji do stworzenia komitetów
rekompensat skadajacych

sie z dyrektorów zewnetrznych (outside directors)
w celu przegladu
 wszystkich rekompensat i planów korzyści przed ich zastosowaniem. Prawo podatkowe USA z roku 1986 nakada surowe kary na tego
rodzaju plany, jezeli powoduja one wypaty uznane za zbyt duze. Za nadmierne wypaty uznawane sa te, które przekraczaja trzykrotnie średnia pensje
pracownika za ostatnie 5 lat i nie zostay opodatkowane. Jak to juz wcześniej
sygnalizowano, pracownik otrzymujacy
 spadochronowa wypate musi takze
zapacić 20-procentowa dopate jako dodatek do normalnego podatku paconego za wynagrodzenie72.

3. TRUJACE

PIGUKI (POISON PILLS)

O ile opisane w punkcie drugim taktyki obrony maja raczej trzymać na
odlegość wrogiego oferenta (rekina), o tyle trujace
 piguki zaczynaja dziaać
dopiero wtedy, gdy zostana „pokniete”, czyli wrogi oferent kupi określony
procent akcji spóki. Wprowadzenie trujacych

piguek oznacza, ze rada spóki
wolaaby raczej zniszczyć spóke, niz dopuścić do jej przejecia, poniewaz
trujace
 piguki znacznie obciaz
 aja finansowo wprowadzajac
 a je spóke73.
Trujaca
 piguka jest taktyka obrony przed przejeciem, w ramach której
emituje sie wśród akcjonariuszy gwarancje (warrants) lub kontrakty (bonds),
dajace
 im prawo zakupu akcji firmy po atrakcyjnej cenie w przypadku, gdy
oferent wrogi w stosunku do zarzadu
 zakupi ustalony procent akcji firmy.
Intencja trujacych

piguek jest uczynienie przejecia tak kosztownym, ze
zaniechana bedzie kazda taka próba. Trujace
 piguki sa podobne do „obrony
makaronowej” (Macaroni defense) opisanej dalej, z tym, ze sa w ich przypadku uzywane raczej udziay (equity) niz kontrakty.
Podobnie definiuje trujace
 piguki DePamphilis. Wedug niego stanowia
one nowa klase papierów wartościowych emitowanych przez spóke dla swoich akcjonariuszy. Papiery te nie maja wartości do momentu, az osoba chcaca

przejać
 spóke kupi określony procent jej akcji z prawem gosu. Jezeli ten

71
72
73
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progowy procent jest przekroczony, to papiery wartościowe bedace
 trujacymi

pigukami sa aktywowane i zwykle umozliwiaja akcjonariuszom zakup dodatkowych papierów z puli emisji zwykych akcji firmy. Efektem tego jest
wzrost kosztów zakupu dla wrogiego oferenta. Ma to miejsce szczególnie
wtedy, gdy akcjonariusze spóki celu wykorzystuja swoje prawo do zakupu
wiekszej liczby akcji celu (czesto po cenie nizszej niz biezaca
 cena rynkowa)
lub dokonuja konwersji posiadanych akcji uprzywilejowanych do postaci akcji
zwykych spóki celu. W kazdym z tych przypadków powieksza to cakowite
koszty ponoszone przez kupujacego

przez wzrost liczby zwykych akcji celu,
które musza być kupione za gotówke lub za akcje spóki kupujacej

na zasadzie wymiany akcje za akcje. Wedug DePamphilisa okoo 60% amerykańskich firm, których akcje sa w obrocie publicznym, posiada trujace
 piguki.
Wedug Danielsona i Karpofa w latach 1984-1989 w Stanach Zjednoczonych
liczba firm stosujacych

trujace
 piguki wzrosa z 2% do 60% (badano 513
spóek). Wedug Gaughana w roku 1988 okoo 30% spóek z listy Fortune
500 stosowao trujace
 piguki74. Po tym, jak sady
 USA podtrzymay uprawnienia spóek do stosowania trujacych

piguek, stay sie one popularna taktyka
obronna.
 Nalezy dodać, ze w USA jako taktyka obronna moga być one
wprowadzane bez akceptacji akcjonariuszy75.
Wyksztaciy sie trzy generacje trujacych

piguek, przy czym nowe wersje
byy wprowadzane w celu rozwiazania

problemów wystepujacych

we wcześniejszych wersjach.
Pierwsza generacja „trujacych

piguek” (plany akcji uprzywilejowanych)
Pierwsza generacja trujacych

piguek z roku 1982 bya pomysem Martina
Liptona, znanego adwokata z Wall Street. Taktyka ta polegaa na wypacaniu
dywidendy dla akcjonariuszy spóki celu w formie akcji specjalnie uprzywilejowanych, które mogy być wymienione na akcje zwyke spóki przejmujacej
 w momencie przejecia. Taka sytuacja, oczywiście, osabia pozycje waścicielska akcjonariuszy spóki przejmujacej
 76. Taktyka ta bya po raz pierwszy stosowana, gdy spóka Brown Foreman (producent alkoholu, waściciel
w owym czasie maki Jack Daniels) staraa sie o przejecie spóki Lenox
(gównego producenta porcelany). Lipton zasugerowa, aby Lenox zaoferowa
kazdemu swojemu akcjonariuszowi dywidende w postaci akcji uprzywilejowa74
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nych, które mogyby być wymienialne na 40 akcji Brown Foreman, jezeli
Brown Foreman przejmie spóke Lenox77.
Druga generacja „trujacych

piguek”
Trujace
 piguki nie byy popularne az do roku 1985, kiedy to zostay
udoskonalone przez swojego twórce78. Powstaa wtedy tzw. druga generacja
trujacych

piguek flip-over pills. Trujace
 piguki drugiej generacji nie sa
uprzywilejowanymi akcjami, lecz prawami zakupu akcji. Prawa te umozliwiaja ich posiadaczowi zakup akcji kupujacego

po obnizonej cenie w ciagu
 określonego czasu. Rezultatem tych piguek jest osabienie pozycji waścicielskiej
akcjonariuszy firmy kupujacej

poprzez umozliwienie akcjonariuszom spóki
celu zakupu akcji w nowej spóce (która powstaa przez poaczenie

kupuja
cego i kupowanego) po obnizonej cenie. O akcjonariuszach spóki celu mówi
79
sie, ze „fikneli kozioka” (flip-over) i stali sie akcjonariuszami kupujacego

.
Prawa zakupu akcji bedace
 trujacymi

pigukami drugiej generacji sa rozprowadzane w nastepstwie określonych zdarzeń, np.80:
 nabycie 20% akcji zwykych przez osobe fizyczna,
 spóke partnerska lub
korporacje
 oferta zakupu 30% lub wiekszej liczby akcji celu.
Trzecia generacja „trujacych

piguek”
Pewna niedoskonaościa „piguek” drugiej generacji jest to, ze sa one
efektywne, gdy kupujacy
 chce nabyć 100% akcji celu. W przypadku zakupu
mniejszej liczby nie zapewniaja one skutecznej obrony. W zwiazku

z tym
opracowano trzecia generacje trujacych

piguek, określanych mianem flip-in
pills, które sa skuteczne w przypadku próby uzyskania kontroli przy zakupie
mniej niz 51% akcji spóki celu81. „Piguki” te powoduja,
 ze zakup taki staje sie bardzo kosztowny.
W ramach tego planu akcjonariusze otrzymuja specjalna dywidende w postaci prawa zakupu jednej akcji na kazda akcje, która posiadaja.
 Prawa takie
sa aktywowane, jezeli jakiś inwestor kupi określony procent akcji spóki wydajacej

te prawa, np. juz 15%82 (zazwyczaj 20-50%), bez uprzedniej apro77
78
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baty rady dyrektorów. Gdy prawa sa aktywowane, posiadacze tych praw maja
mozliwość zakupu akcji w spóce emitujacej

(czyli w spóce celu) po znacznie obnizonej cenie. Zwieksza to liczbe akcji, które nabywca musi kupić, aby
uzyskać kontrole, i tym samym zwieksza koszty dla firmy kupujacej.

Wiecej
pieniedzy porzeba na zakup zwiekszonej liczby akcji celu lub trzeba wyemitować wiecej akcji kupujacego

w przypadku wymiany akcje za akcje. W tym
drugim przypadku zwiekszona liczba akcji wyemitowanych przez kupujacego

osabia pozycje waścicielska obecnych akcjonariuszy kupujacego.

Trujace

piguki trzeciej generacji sa odmiana najcześciej obecnie stosowana83.
Back-End Plans i Poison Puts
Innymi odmianami trujacych

piguek sa back-end plans i poison puts.
Pierwszy back-end plan zosta przygotowany w roku 198484. W tym przypadku akcjonariusze otrzymuja dywidende w postaci praw, dajac
 a im mozliwość wymiany tych praw na gotówke lub na senior debt securities85 po
specjalnej cenie, ustalonej przez rade celu86. Prawa te sa aktywowane, jezeli
nabywca kupi określony procent akcji spóki celu. Cena senior debt securities
jest zwykle ustalana powyzej biezacej

ceny rynkowej akcji spóki celu.
W rzeczywistości zawiera to informacje dla potencjalnego nabywcy, za jaka
cene rada dyrektorów skonna byby sprzedać spóke87. Cena ta powinna
być ustalona z duza rozwaga.
 Wedug R. Foster, A. Lajoux i P. Nesvold
back-end plan nie jest stworzony w celu przeciwdziaania ofercie przejecia,
ale dla zagwarantowania odpowiedniej, negocjowanej wartości spóki dla jej
akcjonariuszy88.
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W przypadku poison puts (super poison put)89 cel emituje specjalne
kontrakty (bonds), zawierajace
 put options, wykonalna tylko wtedy, gdy na90
stapi
 wrogie przejecie . Opcja ta daje waścicielowi prawo, ale nie obowiazek,

sprzedazy spóce, która je wyemitowaa, określonej ilości kontraktów
po określonej cenie, w określonym czasie. Umozliwia to posiadaczom tych
praw zamienić kontrakty na gotówke, tym samym powodujac
 znaczne zapo91
trzebowanie na gotówke w spóce kupujacej

. W ten sposób przejecie staje
sie mniej atrakcyjne.
Aczkolwiek trujace
 piguki udowodniy, ze sa efektywnym sposobem opóźniajacym

przejecie i powiekszajacym

cakowite wydatki spóki kupujacej,

to
obrona za pomoca piguek rzadko chroni cakowicie firme przed jej nabyciem.
Wiekszość piguek jest stosowana z klauzula zastrzezenia lub zwolnienia
z odpowiedzialności (escape clause). Polega ona na tym, ze rada dyrektorów
spóki emitujacej
 moze wykupić piguki, pacac
 akcjonariuszom ich nominalna
cene. Jest to konieczne dla unikniecia osabienia pozycji waścicielskiej
kupujacego

w przypadku, gdy przejecie ma charakter przyjazny. Ponadto nalezy pamietać, ze akceptacja trujacych

piguek przez prawo USA jako strategii obrony i sposobu podniesienia ceny za spóke cel jest powiazana

z koniecznościa istnienia escape clause92.
Obrona makaronowa
Jest to takze taktyka, która moze być zastosowana, gdy spóka dostrzega
zblizajacego

sie wrogiego inwestora. Jest ona określana mianem obrony
makaronowej (Macaroni defense), poniewaz kiedy pojawia sie niebezpieczeństwo przejecia, spóka emituje duza liczbe kontraktów (bonds) do przyjaźnie
nastawionych inwestorów z klauzula,
 ze musza być one wykupione po wyzszej cenie, jezeli spóka zostanie przejeta. Cena ich wykupienia zwiekszy sie
(tak jak makaron zwieksza swoja objetość we wrzacej

wodzie). Jest to nie
tylko kosztowne dla emitujacej
 spóki, ale pogarsza wskaźnik stosunku dugu
do majatku

spóki celu, przez co staje sie ona mniej atrakcyjna dla potencjalnego kupca93.
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PODSUMOWANIE

W artykule opisano jedynie niektóre taktyki obrony przed wrogimi przejeciami – taktyki prewencyjne. Ich liczba jest znaczna. Sa one stosowane
w coraz wiekszym zakresie w Stanach Zjednoczonych. Biorac
 pod uwage
fakt, ze w Polsce takze coraz cześciej pojawiaja sie przypadki wrogich przejeć, mozna przyjać,
 ze beda takze stosowane rózne strategie obrony. Trudno
orzec, ze beda one jedynie kopia rozwiazań

stosowanych w Stanach Zjednoczonych. Niezaleznie od tego, czy beda to jakieś zupenie oryginalne rozwia
zania czy tez adaptacje technik stosowanych w USA, mozna mieć nadzieje,
ze zaprezentowany tu tekst bedzie przydatny nie tylko dla tych, którzy chca
lepiej poznać istote zjawiska wrogich przejeć, ale takze dla tych, którzy
myśla o zabezpieczeniu „swojej” spóki, przed „niespodziewanym atakiem
z zewnatrz”.
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PREVENTIVE TACTICS AGAINST HOSTILE TAKEOVERS
S u m m a r y
Two categories of preventive tactics to ward off hostile takeovers can be
distinguished: a company’s changed status and “poisoned pills”. The former category
has a strictly preventive character because it serves only as deterrent for a potential
hostile bidder, while the poisoned pills begin to work only when a hostile bidder
buys a certain amount of shares. Changed-status tactics can be divided into a dozen
categories. They are increasingly used by American public companies. Opinions
about such techniques are divided. Some think that they are not in shareholders’
interest.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: fusions and takeovers, corporate defensive tactics, corporate management
Sowa kluczowe: fuzje i przejecia, taktyki obrony przedsiebiorstw, zarzadzanie

przedsiebiorstwem.
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UWARUNKOWANIA
ORGANIZACYJNE, MARKETINGOWE I RYNKOWE
DZIAALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW

WPROWADZENIE

Obecnie innowacje ksztatuja poziom rozwoju gospodarki, kondycje ekonomiczna i pozycje konkurencyjna na rynkach jej podstawowych podmiotów
– przedsiebiorstw, a jednocześnie wpywaja na warunki i jakość zycia ludzi
– klientów, reprezentujacych

rózne rynki.
We wspóczesnej gospodarce motorem postepu sa innowacje. Wpyw na
ich efektywne wykorzystanie w praktyce gospodarczej ma poziom wyksztacenia spoeczeństwa i zwiazane

z nim kompetencje ludzi, a takze struktury
organizacyjne, sprzyjajace
 elastycznemu reagowaniu na zmiany i nowe rozwiazania,

bedace
 rezultatem tworzenia i wykorzystania wiedzy w procesach
innowacji.
Proces innowacji obejmuje powstanie pomysu na nowe rozwiazanie,

prace
B+R i projektowe, wdrozenie innowacji, marketing i jej sprzedaz, dyfuzje
oraz dalszy rozwój innowacji w czasie. Zachodza w nim interakcje, powiaza
nia, przepywy informacji i wiedzy pomiedzy wspópracujacymi

podczas jego
realizacji partnerami, klientami wewnatrz
 i spoza przedsiebiorstwa, a takze
z jego otoczeniem rynkowym1.
Innowacje to produkty wiedzy, które sa nowościami wdrozonymi w przedsiebiorstwie i/lub na rynku, jakościowo róznymi od istniejacych

rozwiazań


Dr hab. MAGORZATA DOLIŃSKA  profesor UMCS w Instytucie Zarzadzania

na
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii-Curie Skodowskiej w Lublinie; adres: Pl. Marii
Curie-Skodowskiej 5, 20-031 Lublin.
1
M. D o l i ń s k a, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, s. 14.
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dotyczacych

nowych produktów, procesów, rozwiazań

technicznych, technologicznych, w sferze zarzadzania

(personelem, finansami, marketingiem, logi
w odniesieniu
styka,
 jakościa)
 2. Moga być oceniane jako nowe rozwiazania
do przedsiebiorstwa, gospodarki regionu, kraju, w skali miedzynarodowej,
globalnej.
Innowacje coraz cześciej powstaja z inspiracji klientów, w tym jako rezultat badań marketingowych i analiz rynku, a takze dzieki pomysom personelu
przedsiebiorstwa badź
 pracowników sfery nauki, badań i rozwoju, uwzgledniajacych

w swojej pracy twórczej oczekiwania i preferencje klientów. Rozwiazania

innowacyjne sa powiazane

z rozwojem nauki (osiagnie
  ciami naukowymi) i techniki (postep techniczny), a takze poziomem i uwarunkowaniami
rozwoju gospodarczego, spoecznego3.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych autorki na temat
wpywu wybranych uwarunkowań organizacyjnych, marketingowych i rynkowych na dziaalność innowacyjna przedsiebiorstw w województwie lubelskim4.

I. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE
DZIAALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW

Wspóczesne organizacje musza radzić sobie w stale zmieniajacym

sie
środowisku, w którym innowacje i twórcze myślenie staja sie zyciowymi
kompetencjami. Organizacja, która nie jest przygotowana do sprostania rosna
cym wymaganiom swoich klientów, ponosi ryzyko ich utraty w relacji do
bardziej zwinnych i elastycznych w swojej dziaalności innowacyjnej konkurentów. W kontekście takich wyzwań rynkowych, przedsiebiorstwa musza
stale rozwijać swoje twórcze i innowacyjne zdolności5.

2

M. D o l i ń s k a, Innowacje w przedsiebiorstwie, na rynku, w regionie, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiebiorstwa” 2004, nr 9 (656), s. 18; A. P o m y k a l s k i, Zarzadzanie

innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 17, 20.
3
M. D o l i ń s k a, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, s. 15.
4
Badania autorki zostay sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
w Warszawie w trakcie realizacji projektu badawczego wasnego No. 1 H02D 060 30 w latach
2006-2009.
5
J. A l v e s, M. J. M a r q u e s, I. S a u r, P. M a r q u e s, Building creative ideas
for successful new product development, w: Transformations, eds. M. K. Stasiak, J. Buijs,
ódź: The Academy of Humanities and Economics in ódz, The European Association for
Creativity and Innovation 2006, s. 364.
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Wykonawcami procesu moga być pracownicy przedsiebiorstwa, zespoy
specjalistów posiadajacych,

pozyskujacych

i tworzacych

odpowiednia wiedze
dla potrzeb innowacji oraz wspópracujacy
 z nimi w ramach sieci pracownicy
instytucji, przedsiebiorstw partnerskich oraz klienci. Procesy innowacji powinny być odpowiednio zarzadzane

i ściśle zwiazane

z misja i strategia przedsiebiorstwa oraz zorientowane na klientów. Uwarunkowania organizacyjne realizacji procesów innowacji sa powiazane

z realizacja celów organizacji (gospodarki, regionu, przedsiebiorstwa), ukierunkowanych na wzrost ich poziomu
innowacyjności.
Innowacyjność oznacza umiejetności i kompetencje organizacji (gospodarki) w obszarze rozwoju i wykorzystywania wiedzy w procesach innowacji,
sprzyjajacych

doskonaleniu jej funkcjonowania. Jej wzrost staje sie mozliwy
dzieki budowaniu takiej infrastruktury w skali kraju, regionu, która umozliwia
efektywna realizacje procesów innowacji oraz stae ich wdrazanie w praktyce
gospodarczej, a takze ksztatowanie w tym obszarze postaw przedsiebiorczych
wśród spoeczeństwa.
Innowacyjność polega na doskonaleniu i rozwoju istniejacych

technologii
produkcyjnych, procesów usugowych, wprowadzaniu nowych rozwiazań

w organizacji i zarzadzaniu,

doskonaleniu i rozwoju infrastruktury, zwaszcza
dotyczacej

gromadzenia, przetwarzania i udostepniania informacji, w myśl
idei spoeczeństwa informacyjnego6.
Rosnace
 tempo zmian na rynkach wymusza na organizacjach wzrost innowacyjności ich dziaalności i konkurencyjności oferty na rynkach. Aby sprostać tym wymaganiom, organizacje staraja sie ksztatować wśród swoich pracowników klimat i kulture, które wzmacniaja ich aktywność w pozyskiwaniu,
tworzeniu oraz efektywnym wykorzystywaniu wiedzy w innowacjach powstajacych

w sieci.
W sieci (równiez w klastrze, parku naukowo-technologicznym) maja miejsce efekty synergiczne wzrostu innowacyjności, które sa powiazane

z efektywnościa wspópracy jej partnerów podczas tworzenia i wykorzystania wiedzy. Na poziom innowacyjności sieci maja wpyw jej wspópracownicy:
przedsiebiorstwa, uczelnie, instytucje reprezentujace
 sfere badań i rozwoju,
wadze lokalne, regionalne, samorzadowe

i inne instytucje wspomagajace

rozwój, wdrazanie i rozprzestrzenianie innowacji w praktyce gospodarczej.

6
A. P o m y k a l s k i, Zarzadzanie

innowacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2001, s. 18-19.
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Uwarunkowania organizacyjne aktywności innowacyjnej przedsiebiorstwa
obejmuja:

1. Organizacje realizacji czynności procesów innowacji, które moga być
wykonywane wewnatrz
 przedsiebiorstwa lub wspólnie z jego partnerami z zewnatrz.

W pierwszym przypadku przedsiebiorstwo ma wasne zaplecze B+R,
samodzielnie tworzy i wykorzystuje wiedze w innowacjach, które moga być
wdrazane w jego dziaalności lub sprzedawane na rynkach. W drugim przypadku wspópracuje z organizacjami specjalistycznymi, ekspertami z zewnatrz

i od nich pozyskuje wiedze lub gotowe rozwiazania

innowacyjne, które sa
podstawa wdrazania innowacji w dziaalności przedsiebiorstwa badź
 ich wykorzystania w nowych produktach, oferowanych do sprzedania na rynkach.
2. Elastyczne struktury organizacyjne sprzyjajace
 efektywnemu przepywowi, wykorzystaniu i rozwojowi wiedzy w procesach innowacji. Takie cechy
posiadaja struktury zespoowe, projektowe, procesowe, mieszane (macierzowe), sieci, które moga funkcjonować w obrebie jednej organizacji lub przekraczać jej granice. Sieci zmieniaja skad swoich wspópracowników w czasie, acz
 a kompetencje pracowników zaplecza B+R, komórek produkcyjnych,
marketingowych swoich organizacji partnerskich. Sieci moga przyjmować
forme klastrów, parków naukowo-technologicznych, obejmować wspóprace
z innymi przedsiebiorstwami, uczelniami, jednostkami B+R, klastrami, parkami naukowo-technicznymi, instytucjami pośredniczacymi

w finansowaniu,
promocji, sprzedazy innowacji, przedstawicielami wadz regionalnych, lokalnych, samorzadowych,

inkubatorami innowacji, klubami innowatorów. Sieci
kreuja środowisko innowacyjne.
3. Kulture innowacyjna i klimat zaufania budowany pomiedzy partnerami
wspópracujacymi

ze soba w trakcie realizacji procesów innowacji.
4. Rozwój kompetencji, wzrost doświadczenia, umiejetności personelu
przedsiebiorstwa, system motywacyjny, aktywizujacy
 jego dziaalność innowacyjna.

5. Opracowywanie i skuteczna realizacje strategii innowacji.
6. Doskonalenie systemu komunikacji pomiedzy wspópracownikami
w procesie innowacji, systemu informacyjnego zapewniajacego

dostep do informacji i wiedzy na temat rozwiazań

innowacyjnych.
Sieci staraja sie aktywizować dziaania twórcze partnerów w procesach
innowacji, ich wspóprace w obszarze transferowania, rozwijania i praktycznego wykorzystywania w nich wiedzy, wdrazania oraz rozprzestrzeniania innowacji.
W czoówce organizacji wygrywajacych

w wyścigu konkurencyjnym na
rynkach znajda sie przedsiebiorstwa, w których kultura organizacji oparta jest
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na innowacyjności, kreatywności, uczeniu sie, a partnerstwo jest budowane
na bazie dzielenia sie wiedza7.
Kultura innowacyjna przedsiebiorstw, sprzyjajaca
 ich aktywności w obszarze pozyskiwania (zakupu, naśladownictwa) rozwiazań

innowacyjnych z zewnatrz,

przyśpiesza ich rozwój w czasie, dzieki transferowi wiedzy, innowacji
pomiedzy uczelniami, instytutami B+R, przedsiebiorstwami tej samej, innej
branzy, realizowanemu w sieci. Jej ksztatowanie staje sie niezbedne w przedsiebiorstwach intensywnie wykorzystujacych

wiedze, funkcjonujacych

w środowisku innowacyjnym, w którym zdolności uczenia sie stanowia podstawe
wdrazania i sprzedazy innowacji na rynku.
Dugookresowe powiazania

przedsiebiorstw z klientami oraz dostawcami
usug w procesie innowacji maja wpyw na efektywność jego wykonywania,
stad
 przedsiebiorstwa staraja sie ksztatować umiejetności kierowania takimi
relacjami. Spoczywaja one w ludziach, dziaajacych

w odpowiednich strukturach organizacyjnych, ksztatujacych

kulture innowacji oraz w systemach
motywacji, które potrafia uaktywniać takie umiejetności personelu przedsiebiorstwa.
Organizacja innowacyjna powinna zachecać swoich pracowników do tego,
aby byli mobilni i rozwijali korzystne dla jej rozwoju interpersonalne kontakty, relacje wewnatrz
 niej oraz z uczestnikami środowiska innowacyjnego.

II. UWARUNKOWANIA RYNKOWE,
MARKETINGOWE WDRAZANIA INNOWACJI W PRZEDSIEBIORSTWACH

Wspóczesne przedsiebiorstwo powinno umieć generować innowacje, które
wynikaja z poznania potrzeb, oczekiwań klientów (indywidualnych, instytucjonalnych, równiez wewnetrznych w stosunku do firmy tj. jej pracowników),
angazować ich do wspópracy podczas realizacji procesu innowacji i ksztatować z nimi efektywne relacje, umozliwiajace
 przepyw i rozwój wiedzy
w procesie.
W warunkach nasyconego rynku analiza i badania rynku oraz integracja
dziaań marketingowych w postaci marketingu mix innowacji, kierowanego
na docelowy rynek (ksztatowanie wartości uzytkowej innowacji, jej rozwój
w czasie, transfer i promocja innowacji, wpyw personelu na wartość innowa7
G. G i e r s z e w s k a, Budowanie strategii zarzadzania

wiedza w przedsiebiorstwach,
w: Zar zadzanie

wiedza we wspóczesnych organizacjach, Red. J. Kisielnicki. Warszawa: Wyzsza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego w Warszawie 2003, s. 65.
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cji), a takze wspópraca partnerów w procesie innowacji, zgodnie z zasadami
marketingu relacji, maja istotny wpyw na jego efektywność. Przepyw wiedzy i informacji w procesie innowacji powinien być zsynchronizowany z systemami informacji i komunikacji marketingowej przedsiebiorstw i instytucji,
uczestniczacych

w wykonaniu procesu.
Marketing innowacji obejmuje realizacje nastepujacych

celów8:
a) utrzymywanie lub wzrost udziau przedsiebiorstwa w rynku innowacji,
ksztatowanie wartości uzytkowej innowacji, jej rozwój i wzrost wartości
zawartej w niej wiedzy w czasie, kreowanie marki innowacyjnej,
b) waściwa dla innowacji polityke cenowa,
 która odzwierciedla jej wartość rynkowa,

c) transfer i promocje innowacji na rynku,
d) efektywna realizacje czynności procesu innowacji z wykorzystaniem
systemów informacji marketingowej, wiedzy, dokumentacji nt. innowacji,
e) aktywizacje dziaań innowacyjnych personelu przedsiebiorstwa, jego
stay wzrost kompetencji dla potrzeb innowacji,
f) ksztatowanie wizerunku przedsiebiorstwa, świadczacego

o jego nowoczesności i kulturze innowacyjnej.
Sukces przedsiebiorstwa na rynku innowacji staje sie mozliwy dzieki skoordynowaniu jej dziaań marketingowych z celami jej wspópracowników
w procesie innowacji i podporzadkowaniu

ich finalnemu nabywcy. Jest to
zwiazane

z uczeniem sie przez personel przedsiebiorstwa nowych potrzeb
i wymagań klientów oraz ciagym

doskonaleniu jego oferty oraz dziaalności
w odniesieniu do zmieniajacych

sie warunków otoczenia rynkowego.
Skadowe marketingu mix innowacji sa zintegrowane ze soba,
 uwzgledniaja
cechy wyrózniajace
 innowacje na rynku i obejmuja:
 innowacje i towarzyszace

jej usugi, jej wartość, dostawe do klienta, promocje, otoczenie fizyczne realizacji czynności procesu innowacji oraz personel bioracy
 w nim udzia.
W identyfikowaniu oczekiwań i mozliwości rynkowych bardzo pomocni
sa klienci. Wiekszość pomysów na nowe produkty jest wynikiem obserwowania potrzeb i preferencji nabywców, wsuchiwania sie w ich opinie9, analizowania ich skarg lub zazaleń. Dlatego istotna dla rozwoju innowacji jest

8

M. D o l i ń s k a, Marketing usug dla innowacji  produktów wiedzy, w: Marketing
usug profesjonalnych. Usugi bogate w wiedze, red. K. Rogoziński, Poznań: Wydanie Katedry
Usug Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006 s. 29-31; t a z, Marketing na rynku innowacji, „Przeglad
 Organizacji” 2006, nr 5, s. 43.
9
G. A r m s t r o n g, P. K o t l e r, Marketing: an introduction, Pearson Prentice Hall
2007, s. 249.
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wspópraca z klientami, utrzymywanie z nimi lojalnościowych powiazań,

badanie ich satysfakcji i korzystanie z ich uwag na temat oferty przedsiebiorstwa oraz mozliwości jej doskonalenia w czasie.
Innowacja jest równiez spoecznym procesem szukania pomysów na nowe
rozwiazania

oraz ich akceptacji przez uczestników rynku. Rozwiazania

innowacyjne sa czesto uwazane za ryzykowne i niepewne w realizacji, stad
 system komunikacji marketingowej na temat innowacji odgrywa zasadnicza role
podczas ich opracowywania, wdrazania i sprzedazy na rynku10.
Stosujac
 w swojej dziaalności koncepcje marketingu spoecznego, przedsiebiorstwo stara sie dostarczać klientom produkty, w tym usugi podwyzszajace
 ich standard zycia, uatwiajace
 im wykonywanie codziennych obowiaz
ków w domu i w pracy, a takze dziaajac
 etycznie w swoim środowisku
– tworzyć nowe miejsca pracy, uczestniczyć w podnoszeniu standardów określajacych

dobrobyt spoeczeństwa.
Rosnaca
 liczba przedsiebiorstw stosuje w swojej dziaalności koncepcje
rynku otwartego na innowacje, zgodnie z która wykorzystuja one licencje,
patenty, wspóprace partnerska,
 powiazania

sieciowe, aby osiagn
 ać
 korzyści
wolnego handlu w zakresie przepywu nowych idei, rozwiazań,

zastosowania
benchmarkingu w swojej dziaalności innowacyjnej11.
Zarzadzanie

innowacjami wymaga ze strony organizacji staej analizy
zmian otoczenia i informacji, wiedzy, wykorzystywania ich do opracowywania i realizacji strategii innowacji. W miare rosnacej
 zmienności i zozoności
otoczenia, intensyfikacji konkurencji oraz podnoszenia sprawności dziaania
organizacji, szczególnego znaczenia dla zarzadzania

innowacjami nabiera
rynkowa orientacja w podejmowaniu decyzji dugookresowych12.
Realizacja celów rozwoju innowacyjnego organizacji jest powiazana

z analiza marketingowa jej dziaalności w makro- i mikrootoczeniu. Analizy rynku
i badania marketingowe, w tym prowadzone przez partnerów organizacji
w procesie innowacji, a takze stae ich kontakty z klientami, realizowane
z wykorzystaniem systemu CRM (Consumer Relationship Management – zarzadzanie

relacjami z klientami), umozliwiaja analizowanie zachodzacych


10
J. D. J o h n s o n, Innovation and Knowledge Management, Northampton: Edward
Elgar Cheltenham 2005, s. 26.
11
Ch. R i g b y, Ch. Z o o k, Open – Market Innovation, „Harvard Business Review”
2002, October, s. 82.
12
A. P o m y k a l s k i, Zarzadzanie

innowacjami, Warszawaodź: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2001, s. 81-82.
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i przewidywanych zmian na rynkach, a w odpowiedzi na nie opracowywanie
i wdrazanie innowacji, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami klientów.
Nawiazywanie

wspópracy i utrzymywanie powiazań

lojalnościowych
z partnerami/klientami – uczestnikami procesów innowacji pozwala przedsiebiorstwom na tworzenie swoistej niszy bezpieczeństwa, rozumianej jako ograniczenie konkurencji na rynku innowacji.

III. BADANIA ANKIETOWE NA TEMAT UWARUNKOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH I MARKETINGOWYCH
DZIAALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW

Badania ankietowe zostay przeprowadzone w latach 2006-2009 na wybranej w sposób nielosowy, celowy próbie 64 przedsiebiorstw innowacyjnych
z województwa lubelskiego (takich, które w ciagu
 ostatnich trzech lat wdrozyy w swojej dziaalności przynajmniej jedna innowacje).
Badania uwarunkowań organizacyjnych dziaalności innowacyjnej przedsiebiorstw objey analize i ocene:
a) zasobów ludzkich i ich potencjau, stanowiacych

podstawe kreowania
kompetencji przedsiebiorstwa dla potrzeb jego rozwoju innowacyjnego,
b) wspópracy przedsiebiorstw z partnerami w obszarze innowacji realizowanej w obszarze sieci, w kraju oraz za granica,

c) uksztatowanej przez badane przedsiebiorstwa kultury innowacyjnej
personelu, oraz budowanego systemu motywujacego

pracowników do dziaalności innowacyjnej.
Analiza i ocena dziaań marketingowych przedsiebiorstw w obszarze innowacji objea:
a) prowadzone przez badane przedsiebiorstwa badania marketingowe dla
potrzeb innowacji,
b) ekspansje przedsiebiorstw na nowe rynki krajowe oraz zagraniczne,
c) wpyw innowacji na wizerunek badanych przedsiebiorstw,
d) ocene efektywności marketingu innowacji badanych przedsiebiorstw.
Zdecydowana wiekszość (92,2%) badanych przedsiebiorstw w analizowanym okresie sprzedawaa swoje produkty na rynku regionalnym, natomiast
78,1% z nich prowadzia swoja dziaalność na rynku krajowym. Mniej niz
poowa (45,3%) przedsiebiorstw sprzedawaa swoje produkty na rynkach
zagranicznych. W ciagu

ostatnich trzech lat wiekszość (51,6%) przedsiebiorstw wesza na kolejne (nowe) rynki w kraju, 46,9%  rozpoczeo ekspansje na nowych rynkach zagranicznych.
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Analizowane przedsiebiorstwa aktywnie wdrazay wszystkie rodzaje innowacji w analizowanym okresie. Najwiecej (73,4%) przedsiebiorstw wdrozyo innowacje produktowe, 65,6% z nich  innowacje w zakresie techniki,
technologii, natomiast 59,4%  innowacje w sferze zarzadzania

oraz 46,7%
 innowacje procesowe (w tym 32,8% przedsiebiorstw – nowe procesy produkcyjne a 26,6% – nowe procesy gospodarcze).
Struktura innowacji wdrozonych przez badane firmy w sferze zarzadzania

przedstawiaa sie nastepujaco:

31,6% (najwiecej) z nich stanowiy systemy
informatyczne, kolejno 22,8%  nowe rozwiazania

w marketingu oraz 21,6%
 w obszarze struktur organizacyjnych, organizacji pracy, dalej 7,0%  finansów oraz 4,7%  zasobów ludzkich, natomiast 12,3% stanowiy  inne
nowe rozwiazania

w obszarze zarzadzania,

w tym logistyki i zarzadzania

jakościa.

Innowacyjność przedsiebiorstw mozna oceniać, określajac
 ilość wdrozonych innowacji przypadajacych

na jednego pracownika w ciagu
 analizowanych trzech lat. Przy uwzglednieniu wielkości tego wskaźnika badane przedsiebiorstwa udao sie podzielić na nastepujace
 grupy:
W zdecydowanej wiekszości (90,6%) firm wskaźnik ten nie przekroczy
liczby 1 (odpowiednio w 81,2% firm liczba innowacji przypadajaca
 na
jednego pracownika nie przekroczya 0,5), co świadczy o średnim i niskim
poziomie innowacyjności przedsiebiorstw.
Tylko w 9,4% badanych przedsiebiorstw ilość innowacji przypadajaca
 na
jednego pracownika wyniosa od 1 do 3. Przedsiebiorstwa te osiagne
  y wysoki poziom innowacyjności.
W wiekszości (65,6%) badanych przedsiebiorstw średnia wieku personelu
nie przekroczya 40 lat, przy czym w 28,1% z nich średnia wieku pracowników nie przekroczya 35, a w 34,4% firm bya wieksza od 40 oraz mniejsza
od 50 lat (tylko w 6,3% z nich średnia wieku wynosia 50 lat). Przedstawiona
struktura wieku pracowników potwierdza, ze personel badanych przedsiebiorstw by otwarty na zmiany (przewaznie mody), a jednocześnie z odpowiednim doświadczeniem zawodowym dla prowadzenia efektywnej dziaalności innowacyjnej.
W ciagu
 ostatnich trzech lat w 73,4% badanych firmach nastapi
 wzrost
zatrudnienia, a w 25%  zatrudnienie zmalao, natomiast w 18,7%  poziom
zatrudnienia by stay. Spadek zatrudnienia sta sie konsekwencja restrukturyzacji przedsiebiorstw w analizowanym okresie. Dane prezentujace
 zmiany
wielkości zatrudnienia w analizowanych firmach, w ciagu

3 ostatnich lat
świadczyy o dynamicznym rozwoju mikro-, maych i średnich przedsiebiorstw, który by efektem przedsiebiorczości ich personelu.
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W zdecydowanej wiekszości (98,4%) firm pracownicy studiowali (na studiach magisterskich, magisterskich inzynierskich, inzynierskich badź

licencjackich), w tym w 65,6% z nich  na studiach magisterskich. Dane te
potwierdzaja,
 ze personel (prawie wszystkich) badanych przedsiebiorstw stale
podnosi poziom swojego wyksztacenia i rozwija swoje kompetencje, studiujac
 na studiach magisterskich, licencjackich i inzynierskich. W analizowanych
firmach 37,5% pracowników ukończyo studia, w tym odpowiednio 31%
z nich studia magisterskie. Pracownicy ze średnim wyksztaceniem stanowili
30,5% ogóu zatrudnionych. W analizowanych okresie czasu studiowao
10,7% pracowników badanych firm, w tym 6,3% z nich na studiach magisterskich. Zatem najwieksza ilość w caej strukturze personelu badanych przedsiebiorstw stanowili absolwenci szkó wyzszych, przy czym ich liczba
w kolejnych latach rosa. Struktura wyksztacenia personelu świadczya o ich
przygotowaniu do prowadzenia dziaalności innowacyjnej. Wielkość wskaźnika udziau zatrudnienia osób z wyzszym zatrudnieniem w badanych przedsiebiorstwach bya ujemnie skorelowana z ich wielkościa.

W badaniach ankietowych skoncentrowano sie równiez na analizie i ocenie
wspópracy badanych przedsiebiorstw z partnerami w procesach innowacji,
pochodzacymi

z kraju i z zagranicy, w tym przedsiebiorstwami tej samej
branzy, innych branz, jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, instytucjami transferu innowacji, klastrami, parkami naukowo-technologicznymi,
wadzami w regionie, lokalnymi, takze poza granicami kraju, a takze innymi
podmiotami gospodarczymi. Wiekszość (62,5%) firm wspópracowaa podczas
realizacji czynności procesów innowacji z przedsiebiorstwami tej samej
branzy w kraju, natomiast 34,4% z nich z przedsiebiorstwami za zagranica.

Z przedsiebiorstwami innej branzy w kraju wspópracowao 40,6% firm, a za
granica 15,6% z nich, odpowiednio z uczelniami w kraju wspópracowao
 20,3%, a z jednostkami B+R w kraju  17,2%, natomiast za granica 1,6%
przedsiebiorstw. Zadne z badanych przedsiebiorstw nie prowadzio wspópracy
obszarze innowacji z uczelnia zagraniczna.
 Natomiast z instytucjami transferu
technologii wspópracowao w kraju tylko 4,7%, a za granica 1,6% z nich,
odpowiednio z parkami naukowo-technologicznymi tylko w kraju  6,3% oraz
z klastrami – 7,8% przedsiebiorstw. Wyniki badań pokazay, ze 95,3%
badanych firm wspópracowao z partnerami w obszarze innowacji, w tym
51,6% z nich  z partnerami w kraju oraz 43,8% z partnerami zarówno
w kraju, jak i za granica.

Wiekszość (65,6%) firm uczestniczya w realizacji procesów innowacji
w ramach struktur sieciowych, wspópracujac
 z przedsiebiorstwami tej samej
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branzy, innych branz, jednostkami B+R, uczelniami, parkami naukowo-technologicznymi, instytucjami transferu innowacji.
Niewiele (29,7%) badanych przedsiebiorstw uksztatowao w peni kulture
innowacyjna,
 natomiast wiecej (45,3%) budowao taka kulture. Wedug opinii
respondentów efektywny system komunikacji na temat innowacji miao
65,6%, a w 28,1% przedsiebiorstw nie byo takiego systemu, natomiast
w 6,3% z nich by on budowany.
W zdecydowanej wiekszości (93,8%) badanych firm stosowano nastepujace

elementy systemu motywujacego

pracowników do dziaalności innowacyjnej:
a) w 40,6% z nich istnia system wynagrodzeń, który aktywizowa przedsiebiorczość pracowników, b) w 37,5% stosowano zachety finansowe pracowników do dziaalności innowacyjnej, c) 29,7% przedsiebiorstw oceniao efekty
dziaalności innowacyjnej swoich pracowników, d) 32,8% z nich stosowao
niefinansowe formy wsparcia swojej dziaalności innowacyjnej, e) w 1,6%
przedsiebiorstwach taka dziaalność bya uwzgledniona w zakresie obowiazków

pracowników.
Wyniki badania ankietowego potwierdziy, ze zdecydowana wiekszość
(76,6%) badanych przedsiebiorstw prowadzia analizy rynku, badania marketingowe dla potrzeb innowacji. Wiekszość (56,3%) firm opracowywaa strategie marketingowe dla swoich nowych produktów, równiez w wiekszości
(85,9%) z nich na ich wizerunek miay wpyw innowacje.
Przedsiebiorstwa oceniy realizowane przez siebie dziaania marketingowe
w obszarze innowacji. Wiekszość z nich prowadzia efektywny marketing
w obszarze innowacji, w tym sprzedaz rozwiazań

innowacyjnych (68,8%
firm), polityke cenowa innowacji (60,9%), dystrybucje innowacji (57,8%),
promocje innowacji (54,7%). Najmniej przedsiebiorstw realizowao efektywnie: wprowadzanie nowych produktów na rynek (25%), wspóprace z partnerami w zakresie innowacji (40,6%), proces dyfuzji innowacji (45,3%).
W wiekszości (60,9%) badanych firm źródem innowacji byli klienci oraz
w 57,8% pracownicy komórek organizacyjnych marketingu i sprzedazy. Waznym dla badanych przedsiebiorstw źródem innowacji byy komórki produkcyjne (45,3%), targi i wystawy (45,3%) oraz Internet (42,2%).
Respondenci ocenili pozytywnie dziaania marketingowe, realizowane przez
badane przedsiebiorstwa w obszarze innowacji. Wedug ich opinii 50,5%
przedsiebiorstw realizowao je efektywnie, 28,3%  mao efektywnie, a tylko
21,2% z nich nie prowadzio dziaań marketingowych w obszarze innowacji.
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PODSUMOWANIE

Wyniki badań ankietowych potwierdzaja wzrost aktywności personelu
w dziaalności innowacyjnej przedsiebiorstw województwa lubelskiego. Świadcza równiez o ich rosnacej

innowacyjności w analizowanym okresie, a jednocześnie o aktywizacji dziaań w obszarze innowacji, sprzyjajacych

wzrostowi
sprzedazy innowacyjnej oferty w skali kraju oraz miedzynarodowej. Taka sytuacja jest rezultatem przystapienia

naszego kraju do UE oraz realizacji
proinnowacyjnej polityki gospodarczej w Polsce.
Badane przedsiebiorstwa aktywizoway swoje dziaania w obszarze marketingu innowacji, a oferowane przez nie na rynku nowe produkty peniy wazna role w ksztatowaniu wizerunku nowoczesnej organizacji.
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ORGANIZATIONAL, MARKETING AND MARKET
CONDITIONS OF COMPANIES’ INNOVATIVE ACTIVITY
S u m m a r y
For an enterprise, innovation is key to creating a competitive advantage and
a superior customer value. Nowadays innovation markets are developed where firms
collaborate among themselves and with partners during the accomplishment of innovation processes in the network. Development and application of innovations require
highly competitive markets with their customers, a supportive innovative environment, flexible organizational structures as networks, and skilled human resources.
Customers play an active role in innovative activity of companies and are capable
of identifying novel ideas for development and application of them.
The objective of this work is to explore the organizational, marketing and market
conditions of innovative activity of companies. Questionnaire research on this subject
was conducted in Lubelskie region in 2009. Summary results of these research are
described in this work.
Sowa kluczowe: innowacje w przedsiebiorstwie, organizacja procesu innowacji,
marketing innowacji.
Key words: innovations in company, organization of innovation process, innovation
marketing.
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BUSINESS PROCESS REENGINEERING
 REORGANIZACJA PROCESÓW W PRZEDSIEBIORSTWIE
Tak zwane przez nas zarzadzanie

w wielkim stopniu polega na
utrudnianiu ludziom pracy
Peter Drucker

W warunkach ostrej konkurencji, postepu technologicznego i informatycznego oraz wzrostu oczekiwań klientów na przetrwanie na rynku moga liczyć
tylko te podmioty, które sa w stanie wprowadzać zasadnicze zmiany. Szybkie
tempo rozwoju w świecie biznesu niesie ze soba konieczność natychmiastowej
reakcji przedsiebiorstw na ewolucyjne, a nawet rewolucyjne dziaania innych
podmiotów i dostosowywania sie do wymogów gospodarki rynkowej. Doświadczenie pokazuje, ze nie mozna jedynie poprzestać na zmianie stosunków
wasnościowych (prywatyzacji) czy reorganizacji, które daja tylko powierzchowne efekty. Nalezy być innowacyjnym, nadaz
 ać za dynamika zmian zachodzacych

w świecie. Umiejetność dostosowywania sie do nowych sytuacji,
wprowadzania udoskonaleń w sposób zdecydowany, tak aby nie powodować
zamieszania i chaosu jest warunkiem koniecznym skutecznego procesu zarza
dzania.
Popularna w ostatnich latach technika usprawniania organizacji jest reengineering (przeprojektowywanie), czyli restrukturyzacja skierowana na procesy.
Koncepcja ta zaczea cieszyć sie niezwyka popularnościa w 1993 roku po
publikacji Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business revolu-
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tion przez M. Hammera i J. Champy’ego. Niestety, pierwsze próby praktycznego zastosowania reengineeringu w zachodnich firmach przyniosy sporo
rozczarowań z powodu niespenionych oczekiwań. Mimo to koncepcja reengineeringu jako nowatorska zdobya znaczny rozgos w świecie nauki i biznesu.
Wprowadzia nowe spojrzenie na organizacje i w końcu zaczea odnotowywać
wiele sukcesów. Obecnie mozna wskazywać na liczne przykady przedsiebiorstw, które zdecydoway sie na wdrozenie koncepcji reengineeringu z powodzeniem.
W polskich realiach problematyka dostosowania funkcjonowania przedsiebiorstw do szybko zmieniajacej

sie rzeczywistości ma istotny wydźwiek.
Zmiany zwiazane

z transformacja ustrojowa,
 które nastapiy

po 1989 r., postawiy przed polska gospodarka wielkie wyzwania. Odejście od centralnego
planowania i oparcie sie na zasadach gospodarki rynkowej jest procesem
trudnym i dugotrwaym, oznacza bowiem m.in. konieczność zmiany stosunków wasnościowych, stabilizacji pieniadza,

dyscypliny fiskalnej czy decentralizacji struktury gospodarczej. Szczególnego znaczenia nabraa w Polsce kwestia prywatyzacji, restrukturyzacji technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej
niejednokrotnie caych branz oraz likwidacji nierentownych przedsiebiorstw.
Pomocne stao sie wdrazania zintegrowanego systemu wspomagajacego

zarza
dzanie.
Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie koncepcji reengineeringu
oraz metod i narzedzi suzacych

jej wprowadzeniu, a takze ukazanie korzyści,
jakie moze ona przynieść przedsiebiorstwu w dobie nieustannych zmian.
Praca ma charakter teoretyczny i zostaa przygotowana na podstawie analizy
literatury przedmiotu. Z uwagi na ograniczona objetość o innych rozwiaza
niach i koncepcjach zarzadzania

jedynie wspomniano, a niektóre pominieto.
W ostatniej cześci zaprezentowano przykad skutecznego zastosowania reorganizacji procesów w polskim przedsiebiorstwie Bosman Browar Szczecin S.A.

1. RADYKALNA RESTRUKTURYZACJA A REENGINEERING

Zamierzeniem procesu restrukturyzacji jest przystosowanie ksztatu i zasad
funkcjonowania organizacji do nowych warunków panujacych

w otoczeniu.
Z. Sapijaszka definiuje restrukturyzacje jako radykalna zmiane w co najmniej
jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie dziaania, struktu-
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rze kapitaowej lub organizacji wewnetrznej firmy1. Skuteczność restrukturyzacji przedsiebiorstwa zalezy od zawartości programu zmian, od czynników
i uwarunkowań tkwiacych

wewnatrz
 organizacji, takich jak: klimat organizacyjny, umiejetność zarzadzania

zmianami, biezaca
 sytuacja firmy. Ponadto
uzalezniona jest ona od stymulatorów i ograniczeń zewnetrznych, zwiazanych

z charakterem gospodarki, polityka przemysowa państwa, uwarunkowaniami
prawnymi, zachowaniem klientów i konkurentów.
Gównym obszarem aktywności przedsiebiorstwa jest tworzenie jego przewagi konkurencyjnej. Wyjściowym etapem analizy strategicznej jest określenie obecnej i przyszej sytuacji konkurencyjnej firmy na caym rynku (lokalnym, regionalnym, krajowym czy światowym). Celem analizy pozycji konkurencyjnej firmy jest stwierdzenie2, czy dana firma ma (bedzie miaa) przewage konkurencyjna i jakich jest ona rozmiarów, czy ta przewaga bedzie trwaa
oraz jakie sa jej źróda. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie podstawowych
czynników determinujacych

te pozycje, czyli elementów wpywajacych

na
udzia firmy w rynku oraz jej sytuacje finansowa na tle konkurencji, takich
jak: jakość i nowoczesność produktu, jego cena, system sprzedazy i serwisu
oraz renoma przedsiebiorstwa. Sa one uzaleznione od konstrukcji wyrobu,
technologii i organizacji produkcji, jakości siy roboczej, a przede wszystkim
od systemu zarzadzania.

Badanie wpywu tych czynników stanowi nastepny
etap analizy pozycji konkurencyjnej firmy.
Najogólniej rzecz ujmujac
  restrukturyzacja ma na celu uzdrowienie
przedsiebiorstw w wymiarze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym
tak, aby zapewnić mu jak najwieksza skuteczność w realizacji wasnych celów, co ma z kolei prowadzić do zdobycia przewagi konkurencyjnej. W literaturze przedmiotu mozna spotkać sie m.in. z podziaem restrukturyzacji na
przedmiotowa i podmiotowa,
 naprawcza i rozwojowa,
 kompleksowa restrukturyzacje techniczno-organizacyjna i ekonomiczna3. W zwiazku

z rozwojem
technologii, której podstawa jest miniaturyzacja, sterowanie numeryczne i technika informatyczna, coraz cześciej spotyka sie klasyfikacje restrukturyzacji
na tradycyjna i radykalna4.

1
Restrukturyzacja przedsiebiorstwa: szanse i zagrozenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997, s. 30.
2
Z. P i e r ś c i o n e k, Strategie sukcesu firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1996, s. 147.
3
I. D u r l i k, Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1998, s. 45-48.
4
Tamze, s. 69.
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Restrukturyzacja radykalna jest realizowana przez dokonywanie zmian
w wielu dziedzinach dziaalności przedsiebiorstw; koncentruje sie na wymaganiach klientów i ich zaspokajaniu przy jednoczesnym stwarzaniu najlepszych
mozliwości do osiagnie
  cia zadowalajacych

wyników ekonomicznych i zysku
w skali firmy jako caości, a nie tylko poszczególnych czynności i operacji.
Radykalne wprowadzenie zmian w procesie restrukturyzacji powinno być
wzglednie szybkie. Powolne i stopniowe wdrazanie powoduje bowiem podporzadkowanie

jej rozgrywkom politycznym, wyzwolenie indywidualnych oporów przeciwko zmianom i nasilenie organizacyjnej inercji. Im duzej trwa
wprowadzanie i realizacja, tym bardziej wzrasta ryzyko niepowodzenia, gdyz
przeduza sie czas braku stabilizacji w dziaaniu organizacji. Radykalna zmiana powinna doprowadzić, w stosunkowo krótkim czasie, do przeksztacenia
strategii, struktur, ludzi i procesów oraz zainicjować zmiany w kulturze organizacyjnej5. Radykalna restrukturyzacja oparta na koncepcji reengineeringu
oznacza przystosowanie sie firmy do nowych warunków otoczenia przez
zmiane sposobów funkcjonowania, a takze zmiane procesów, struktur i metod
zarzadzania.

Reengineering, czyli reorganizacja procesowa przedsiebiorstwa,
kadzie szczególny nacisk na dwa elementy organizacji, których zmiany sa
niezbedne do realizacji procesu naprawczego. Sa to: struktura organizacyjna
i systemy6, które sprawiaja,
 ze organizacja dziaa w sposób ciagy.


2. GENEZA I KONCEPCJA REENGINEERINGU

Rewolucyjna odpowiedzia na uomności klasycznego zarzadzania

miaa być
koncepcja Business Process Reengineering (BPR), która to jako pierwsza
dostrzega i umiejscowia proces w centrum uwagi zarzadzaj

acych.

Zaadaptowaa ona rozwijana juz od lat 50. analize wartości, podejście systemowe do
zarzadzania

oraz koncepcje ańcucha wartości M. E. Portera z lat 80.7 Mozna
wiec uznać BPR jako pioniera koncepcji zarzadzania

procesami, która na
bazie osiagnie
  ć, ale tez i krytyki, uksztatowaa sie w forme dojrzalsza i bogatsza.

Reorganizacja procesów (reengineering) zostaa (prawie równocześnie)
odkryta przez dwóch specjalistów – T. H. Davenporta i M. Hammera, badaja
5

S a p i j a s z k a, dz. cyt., s. 20-21.
Tamze, s. 72.
7
Przewaga konkurencyjna. Osiaganie

i utrzymywanie lepszych wyników, Warszawa: One
Press 2006, s. 61-92.
6
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cych niekonwencjonalne zastosowania informatyki w firmach takich jak: Ford,
Mutual Benefit Life oraz IBM Credit8. Ich pierwsze artykuy na temat reorganizacji procesów ujrzay świato dzienne mniej wiecej w tym samym czasie
– w poowie 1990, a na przeomie 1992 i 1993 roku zostay opublikowane
ich pierwsze ksiaz
 ki na ten temat9. Wieksza popularnościa cieszya sie jednak wersja M. Hammera, a Reengineering the Corporation. A Manifesto for
Business Revolution okrzyknieta zostaa „biblia reengineeringu” i światowym
bestsellerem.
Do dnia dzisiejszego pojawio sie wiele pojeć pochodnych reengineeringu:
Businees Engineering, Business Process Reengineering, Business Process
Redisign, Process Innovation. Spośród wielu definicji reengineeringu przytaczanych w literaturze przedmiotu najpeniejsza jest ta, która określa go jako
koncepcje zmian, prowadzac
 a do systematycznej organizacji, analizy i oceny
procesów gospodarczych, dodajacych

wartość z punktu widzenia klienta, w celu uzyskania poprawy miar takich, jak: czas, koszt i jakość procesów10.
Reengineering zakada zmiane struktury hierarchicznej, opartej na funkcjach,
na strukture pozioma,
 oparta na procesach. Funkcje takie, jak zbyt, produkcja,
gospodarka materiaowa, finanse czy rachunkowość nie sa rozpatrywane oddzielnie od siebie, lecz wchodza w skad procesów przebiegajacych

przez
11
rózne funkcje .
W swojej ksiaz
 ce M. Hammer i J. Champy opisuja powstawanie ich koncepcji naprawy sytuacji w firmie. Business Reengineering określili oni jako
radykalna kuracje przedsiebiorstwa, nowe myślenie, zaczynanie wszystkiego
od nowa. Szersza definicja to: fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzace
 do dramatycznej
(przeomowej) poprawy wedug krytycznych, wspóczesnych miar osiagania

12
wyników (takich, jak: koszty, jakość, serwis, szybkość) .

8

Reorganizacja procesów biznesowych – przeszość, teraźniejszość i (prawdopodobna)
przyszość, w: Miedzynarodowa Konferencja Business Information Systems, red. W. Abramowicz, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1997, s. 66.
9
T. H. D a v e n p o r t, Process Innovation. Reengineering Work through Information
Technology, Boston: Harvard Business Press 1993; M. H a m m e r, J. C h a m p y, Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, New York: HarperBusiness
1993.
10
R. G a b r y e l c z y k, Reengineering. Resrukturyzacja procesowa przedsiebiorstwa,
Warszawa: Nowy Dziennik sp. z o. o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych 2000, s. 22.
11
Tamze, s. 21.
12
Reengineering w przedsiebiorstwie, Warszawa: Neumann Management Institute 1996,
s. 45-49.
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Warto zwrócić uwage na kluczowe sowa tej definicji:
1. Fundamentalny – reengineering rozpoczyna sie bez zaozeń i danych,
gdyz czesto okazuje sie ze reguy sa przestarzae, bedne lub nieodpowiednie.
Najwazniejsze pytania, na jakie nalezy odpowiedzieć sobie podczas reengineeringu, to: „dlaczego robimy to co robimy?” oraz „dlaczego robimy to tak,
jak robimy?”
2. Radykalny – zamiast wprowadzania powierzchownych czy stopniowych
zmian postuluje sie zlekcewazenie wszystkich istniejacych

struktur i procedur
oraz wymyślenie zupenie nowych sposobów wykonywania pracy. Reengineering dotyczy ponownego zaprojektowania firmy, a nie jej poprawy, rozwoju
lub modyfikacji. Oznacza to prognostyczne podejście do restrukturyzacji
firmy, a wiec rozpoczecie od nowa. Chodzi o wymyślenie od poczatku

nowej
wersji procesów, które, wykorzystujac
 najnowsze zdobycze technologii informatycznej, stana sie wysokoefektywne w nowoczesnym przedsiebiorstwie. Zamiast mozolnego usprawniania istniejacych

juz procedur metoda diagnostyczna,
 powielajac
 czesto zastane bedy, proponuje sie nowatorskie, innowacyjne
rozwiazania.

Oznacza to zmiane sposobu myślenia – przede wszystkim dedukcyjnie zaprojektowane zostaja procesy w postaci optymalnej (takiej, w jakiej
chcielibyśmy, aby byy realizowane), a nastepnie nalezy wdrozyć je w zycie
z jak najmniejszymi odchyleniami od postaci postulowanej. Podejście takie
pozwala wyodrebnić kluczowe procesy w firmie i na nich skoncentrować
uwage. Przy okazji czesto udaje sie zidentyfikować realizowane w organizacjach procesy, które nie przynosza wartości. Ponadto prognostyczna reengineeria uatwia identyfikacje obszarów nieefektywności wewnatrz
 samych procesów (dodatkowe zbedne operacje, waskie

garda, niewykorzystane moce wykonawcze itp.). Podejście procesowe do organizacji, jakie postuluje reengineering, umozliwia redukcje marnotrawstwa w znacznej skali.
3. Dramatyczny – reengineering ma na celu dokonanie wyraźnego skoku,
przeomowej poprawy dziaalności firmy, a nie niewielkich stopniowych
ulepszeń. Poprawa jakości albo obnizka kosztów o 10% nie jest w kregu
zainteresowań reengineeringu, gdyz mozna ja osiagn
 ać
 konwencjonalnymi
metodami. Przeprojektowywanie powinno być rozpoczynane tylko wtedy, gdy
potrzebne jest tzw. mocne uderzenie.
4. Proces – praca w przedsiebiorstwie powinna być skupiona na procesach,
a nie na stanowiskach pracy, funkcjach czy zadaniach. Podzia pracy postulowany przez klasyków organizacji i zarzadzania

nie sprawdza sie we wspóczesnych firmach, gdyz wykonawcy i menedzerowie, koncentrujac
 sie na
pojedynczych elementach procesu (jak otrzymanie zlecenia, zakup materiaów
potrzebnych do produkcji, operacje magazynowe itd.), traca z pola widzenia
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szerszy cel, czyli dostarczenie wyrobów do rak
 klienta. Poszczególne czynności wchodzace
 w skad procesu sa wazne, jednak dla klienta niewiele znacza,
 gdy ten nie otrzyma zamówionych wyrobów13.
Hammer i Champy przez wiele lat obserwowali firmy, które próboway
radykalnie zmienić swój sposób dziaania. Nie miay one odwagi wkroczyć
na nowe obszary dziaalności, nie potrafiy wyzwolić sie z ciasnych schematów myślenia branzowego. W końcu jednak niektóre z nich zapoczatkoway

daleko idace
 zmiany w swych dotychczasowych procesach lub przestawiy sie
na kompletnie nowe. Pracujac
 z tymi przedsiebiorstwami, Hammer i Champy
starali sie, aby nabray one nowych doświadczeń, które pozwoliyby im przezyć, a nawet rozwijać sie w konkurencyjnym otoczeniu. Autorzy „biblii reengineeringu” zauwazyli, ze prawie zawsze zmianom procesów towarzyszyy
znaczace
 przeobrazenia w strukturze organizacyjnej i stylu kierowania. Z biegiem czasu obserwacja przedsiebiorstw i zebrane doświadczenia pozwoliy na
opisanie pewnego wzoru dziaania, który umozliwia przeprowadzenie radykalnych zmian. Ostatecznie nadali mu nazwe Business Process Reengineering
(BPR) i określili jako ostatnia deske ratunku dla wielu przedsiebiorstw, pozwalajac
 a na pozbycie sie mao efektywnych, przestarzaych metod gospodarowania i zarzadzania.

Niestety, dość szybko pojawiy sie pierwsze niepowodzenia zwiazane

z wdrazaniem reengineeringu. W latach 1993-1997 az 69% duzych pónocnoamerykańskich i 75% europejskich firm14 dokonao przeprojektowania
przynajmniej jednego procesu produkcyjnego. Takie radykalne podejście
przyczynio sie do zniszczenia istniejacych

od wielu lat struktur i zorganizowania ich od nowa. 70% tych projektów zakończyo sie niepomyślnie15. W 1996 r. Hammer napisa: „Doszedem do wniosku, ze sie wtedy
myliem: radykalna rewolucja nie jest najwazniejszym aspektem Business
Reengineering […]. Sowem kluczowym w definicji jest sowo proces, czyli
zbiór powiazanych

ze soba dziaań, prowadzacych

do osiagnie
  cia efektu, majacego

wartość dla klienta”16.
Wśród gównych przyczyn niepowodzeń przedsiewzieć zwiazanych

z realizacja koncepcji reengineeringu wymienia sie m.in. przesadna zalezność reen-

13

http://procesy.ue.wroc.pl/pliki/genezaZPR.doc (dostep 18.03.2011).
A. K u p c z y k, H. K o r o l e w s k a - M r ó z, M. C z e r w o n k a, Radykalne zmiany w firmie, Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor 1998, s. 21.
15
G a b r y e l c z y k, dz. cyt., s. 22.
16
Tamze.
14
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gineeringu od zespou zewnetrznych konsultantów, niewaściwego sponsora
przedsiewziecia, koncentracje na zmniejszaniu kosztów lub na zagadnieniach
technicznych, podejmowanie decyzji poprzez konsensus, niekorzystna sytuacje
finansowa firmy, zbyt wiele przedsiewzieć innowacyjnych realizowanych
 projekt reengineeringu, konieczne jest znalezierównocześnie17. Realizujac
nie takich aspektów funkcjonowania firmy, które wymagaja radykalnej poprawy oraz zidentyfikowanie wszystkich procesów organizacyjnych, opisujacych

wszelkie dziaania podejmowane przy produkcji wyrobów lub świadczeniu
usug. Nalezy zidentyfikować strategiczne, tworzace
 wartość dodana proce18
sy , istotne z punktu widzenia klienta, a takze ze wzgledu na realizowana
strategie. Strategiczne procesy to te, które sa najwazniejsze w odniesieniu do
misji, celów, zamierzonej pozycji firmy na rynku oraz sformuowanej strategii. Niezbedne jest opisanie wszystkich elementów wspierajacych

(systemów, procedur i struktur organizacyjnych), bez których niemozliwa jest realizacja procesów. Ponadto trzeba określić czas realizacji projektu BPR i zakres
planowanych zmian. Aby proces wdrazania reengineeringu zakończy sie sukcesem, przedsiebiorstwo powinno zwrócić uwage na to, aby by on wprowadzony stosunkowo szybko, poniewaz jeśli osiagnie
  cie rezultatów bedzie zbytnio odroczone w czasie, program usprawniania nie powiedzie sie. Ponadto
BPR musi być radykalny, tzn. prowadzić do zauwazalnych, a nawet nadzwyczajnych czy wrecz rewolucyjnych zmian. Warto tez pamietać, aby przeprojektowanie procesów wiazao

sie ze zwiekszeniem znaczenia dziaań tworza
cych wartość dodana w procesie oraz z wyeliminowaniem pozostaych.

3. REENGINEERING A ZARZADZANIE

PROCESOWE

Podejście procesowe to traktowanie organizacji jako zbioru procesów i opisanie jej jako mapy powiazań

oraz sekwencji procesów. Procesem określa sie
ciag
 powiazanych

ze soba i uporzadkowanych

dziaań, polegajacych

na przeksztacaniu nakadów w produkt i przynoszacych

korzyści klientowi zewnetrz-

17
B. J. B a s h e i n, M. L. M a r k u s, P. R i l e y, Preconditions for BPR Success
and How To Prevent Failures, „Information Systems Management” 1994, Spring, s. 7-13.
18
R. L. M a n g a n e l l i, M. M. K l e i n, Reengineering, Warszawa: PWE 1998,
s. 27-29.
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nemu i/lub wewnetrznemu19. Nalezy zwrócić uwage na fakt, iz nowoczesna
forma organizacyjna, która koncentruje sie na procesach20:
 kadzie nacisk na funkcjonowanie przedsiebiorstwa jako caości,
 stanowi kompromis pomiedzy struktura funkcjonalna i macierzowa,

 zawiera w sobie elementy formalne i elementy kultury organizacyjnej.
Organizacje zorientowane na procesy maja strukture pozioma,
 a poszczególne funkcje wchodza w skad procesów (np. marketingowego, sprzedazy,
zaopatrzenia).
Podstawowym zaozeniem restrukturyzacji na bazie procesowej jest
cheć usuniecia przeszkód, jakie czesto w tradycyjnym, hierarchicznym zarza
dzaniu nie pozwalaja pracownikowi na racjonalne zaspokojenie potrzeb klienta. Jak juz wcześniej o tym wspominano, reengineering jest metoda radykalnego przeprojektowania procesów istniejacych

w organizacji oraz powiazanej

z nimi struktury organizacyjnej w celu optymalizacji wyraźnie ukierunkowanej na klienta produktywności przedsiebiorstwa. Przyjecie w normie ISO
9000 : 2000 idei zarzadzania

procesowego i metodyki reengineeringu jako
bazy merytorycznej systemu zarzadzania

jakościa spowodowao, ze system ten
(wdrozony i dziaajacy)

moze stać sie dla organizacji katalizatorem znacza
cych zmian ukierunkowanych na szybki rozwój biznesowy. Norma ISO
9001 : 2000 ma zastosowanie w organizacjach, które chca wykazać, ze sa
zdolne w sposób ciagy

dostarczać wyroby speniajace
 wymagania klienta
oraz przepisy prawne, a takze chca zwiekszyć zadowolenie klienta przez
skuteczne wdrozenie systemu zawierajacego

procesy staego doskonalenia
systemu.
Akceptacja podejścia procesowego wiaz
 e sie z odejściem od pionowego,
tradycyjnego podziau pracy. Wiekszość procesów nie jest realizowana w jednej komórce, ani nawet w pionie organizacyjnym. Dlatego konieczne jest
stworzenie ogólnej mapy procesów wraz z opisem ich relacji. Struktura procesowa charakteryzuje sie paska hierarchia oraz miedzyfunkcjonalnymi zespoami procesowymi z waścicielami procesów. Zakada znaczna decentralizacje
uprawnień decyzyjnych dla zespoów procesowych. Nie oznacza to jednak
cakowitego odejścia od tradycyjnej struktury pionowej, lecz wspóprace tych
dwu wymiarów. Podejście procesowe powoduje zmiany w sposobie wykonywania pracy. W miejsce zespoów funkcjonalnych powstaja zespoy proceso19
J. W e g l a r c z y k, Zarzadzanie

procesowe, http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/studia/
Mat_sem_I/Zarz_procesowe.ppt (dostep 18.03.2011).
20
G. B. G r u c h m a n, Koncentracja na procesach. ABC wdrazania strategii (9),
„Prawo i Gospodarka” z 6 V 1998.
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we. Odpowiedzialne sa one za przebieg procesu. Z kolei system monitorowania obejmuje opracowanie miar procesów oraz systematyczne kontrolowanie
ich osiagania.

Optymalizacja dziaań firmy polega na utworzeniu takiej konfiguracji procesów, w której nacisk poozony bedzie na uzyskanie struktury
o jak najwiekszym udziale dziaań dajacych

wartość dodana.
 Sa one najwazniejsze z perspektywy klienta, a takze najistotniejsze dla firmy – z punktu
widzenia konkurencyjności.
Do zalet podejścia procesowego zaliczyć mozna:
 atwa identyfikacje zachowań (a nawet dziaań) zbednych w systemie
– z punktu widzenia wpywu na procesy operacyjne
 dobre wykonanie dziaania poprzedzajacego

jako warunek waściwej
realizacji dziaania nastepnego i w efekcie – osiagnie
  cia celu końcowego
 odpowiedzialność wszystkich czonków zespou obsugujacego

proces za
jego ostateczny wynik.
Wadami podejścia procesowego sa:

 wymóg postepowania zgodnie ze ścisa metodyka podczas identyfikacji
dziaań w ramach procesu
 ścisa procedura w odniesieniu do dziaań krytycznych w ramach procesu.
Zarzadzanie

procesowe przynieść moze tak zaskakujace
 sukcesy (np. obnizenie kosztów nieoperacyjnych firmy o 80%), ze czasami bywa katalizatorem
dalekosieznych zmian obejmujacych

kulture firmy i jej standardy. Jednak
rekonstrukcja procesowa, tak jak kazda dziaalność, moze takze skończyć sie
niepowodzeniem (dzieje sie tak w prawie 50% przypadków). Najczestsze tego
przyczyny to:
 brak zaangazowania najwyzszego kierownictwa
 niedostateczna promocja wśród pracowników
 brak gotowości do zmiany kultury firmy.
Restrukturyzacje procesowa przeprowadziy m.in. firmy takie, jak: General
Electric (jako pierwsza), General Motors, Eastman Kodak, PepsiCo, Mc Kinsey. Przykadem przedsiebiorstwa, w którym restrukturyzacja procesowa sie
nie powioda jest IBM.
Trzeba zwrócić uwage na fakt, iz zarzadzanie

procesowe jest sposobem
realizacji dobrze przemyślanej strategii, odpowiednio sterowane daje zdecydowana poprawe dziaalności operacyjnej firmy, zwieksza jej biezac
 a efektyw-
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ność, pozwala na gromadzenie rezerwy finansowej, np. na dziaania strategiczne, które nie sa procesami podstawowymi21.
Orientacja procesowa postulowana przez Business Process Reengineering
zostaa przejeta i nadal jest rozwijana w ramach zarzadzania

procesami. Przez
koncepcje ta przejete zostay podstawowe zasady reengineeringu22:
1. Dziaanie powinno sie organizować wokó wyników, a nie wokó zadań.
Chodzi o scalenie odpowiedzialności rozproszonej miedzy realizatorów poprzez powierzenie jej jednej osobie lub jednemu zespoowi.
2. Uzytkownicy wyniku procesu powinni być jego organizatorami.
Osoby, które korzystaja z efektów procesów, powinny waczyć

sie w ich
realizacje. Pozwala to zwykle skrócić czas realizacji procesu i zmniejszyć
koszty.
3. Zasoby przestrzennie rozproszone nalezy traktować tak, jakby znajdoway sie w jednym miejscu.
Zasada ta ma na celu przezwyciezenie tradycyjnego konfliktu miedzy centralizacja a decentralizacja.
 Dzisiejsze mozliwości sieci komputerowych z rozproszonymi, aczkolwiek ogólnie dostepnymi bazami danych oraz logistyka
umozliwiaja poaczenie

tych dwóch przeciwstawnych tendencji oraz np. centralizowanie zasobów, korzystajac
 z efektów skali, przy jednoczesnym swobodnym dostepie do informacji przez wielu uzytkowników systemu.
4. Procesy równolege nalezy koordynować w trakcie ich wykonywania.
Koordynacja wykonywanych elementów procesu post factum znacznie
wyduza aczny

czas wykonania przedsiewziecia.
5. Decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji procesu, a oddalone przestrzennie kierownictwo ma wyacznie

prawo kontroli decyzji.
Jedna z gównych idei reengineeringu stanowi, ze ludzie wykonujacy
 dana
prace powinni sami podejmować decyzje. Przy takim zaozeniu mozna spaszczać struktury i ograniczyć ilość stanowisk kierowniczych.
6. Gromadzone informacje powinny spywać do jednego, ogólnie dostepnego banku danych.
Informacje nalezy rejestrować w miejscu jej powstawania, jednakze powinna być ona dostepna dla wielu uzytkowników systemu23.

21

W e g l a r c z y k, dz. cyt.
M. H a m m e r, Reengineering work: don't automate. Obliterate, „Harward Business
Review” 1990, nr 7/8, w: Nowe metody organizacji i zarzadzania,

red. Z. Martyniak, Kraków:
Wydawnictwo AE w Krakowie 1998, s. 34-35.
23
http://procesy.ue.wroc.pl/pliki/genezaZPR.doc (dostep 18.03.2011).
22
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4. ZALETY I WADY REENGINEERINGU

Reengineering jest najcześciej stosowana przez kierownictwo przedsiebiorstw metoda do realizacji celów strategicznych (przed automatyzacja,

24
restrukturyzacja,
 downsizingiem i outsourcingiem ). Blisko dwie trzecie
dziaań zwiazanych

z BPR obejmuje wiecej niz jeden dzia, a kluczem do
sukcesu jest zrozumienie rynku i potrzeb klienta. Ponadto, z punktu widzenia
strategii i klienta wazne jest tez sformuowanie wizji i strategii, zaprojektowanie produktów i usug, produkcja i dostawa, zarzadzanie

procesem zmian
25
i personelem . Najczestszym powodem wyboru reengineeringu jako programu usprawnień sa problemy zwiazane

z konkurencja,
 malejac
 a zyskownościa
lub udziaem w rynku. Reengineering poszukuje mozliwości radykalnych
zmian w najwazniejszych dla funkcjonowania firmy wskaźnikach opisujacych

26
jej dziaalność, a nie tylko czastkowych

usprawnień . Jednocześnie za cel
stawia on sobie poprawe jakości, redukcje kosztów, zwiekszenie elastyczności, szybkości dziaania, a takze wzrost zadowolenia klienta, czyli kompleksowo korzysta z innych programów usprawnień.
BPR wywouje gorace
 dyskusje i wiele kontrowersji. Podzieli on świat
praktyków i teoretyków zarzadzania

na dwa obozy: zdecydowanych zwolenników i stanowczych przeciwników reengineeringu. Proponuje sie uzupenianie
koncepcji BPR przez rewolucyjne podejście do zmian. Wymagana jest gruntowna restrukturyzacja zarówno procesów, jak i caej organizacji - restrukturyzacji przeprowadzonej rewolucyjnie.
Wśród gównych zalet reengineeringu wymienia sie:
 szeroki zakres oferowanych celów i korzyści
 wzrost satysfakcji klientów
 wzrost pozycji na rynku
 radykalizm
 elastyczność
 róznorodność stosowanych równocześnie metod.
Do wad reengineeringu naleza:

 wzrost kosztów zatrudnienia

24
25
26

M a n g a n e l l i, K l e i n, dz. cyt., s. 33.
Tamze, s. 32-37.
Tamze, s. 42.
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 mozliwość wystapienia

niepokojów spoecznych (z uwagi na nieprzygotowanie pracowników i kadry do zmian)27.
M. Szymura-Tyc do listy ujemnych stron reengineeringu zalicza jeszcze:
 nadmierna koncentracje na redukcji kosztów w przedsiebiorstwie w stosunku do potrzeby dostosowania oferowanej wiazki

wartości do potrzeb wybranych klientów i posiadanych zasobów
 niedocenianie niematerialnych zasobów firmy budujacych

wartość dla
klienta, w szczególności wiedzy i doświadczenia pracowników, których interesy byy naruszane
 koncentracje na procesach produkcyjnych (wytwarzania), a zaniedbywanie mozliwości usprawnień w promocji, dystrybucji, pracach badawczo-rozwojowych, które z trudem poddaway sie BPR
 fakt, iz radykalna zmiana przebiegu procesów i struktur organizacyjnych
w firmie rzadko ukierunkowana jest na zmieniajace
 sie potrzeby i oczekiwania klientów oraz zasoby firmy.
Natomiast do pozytywnych stron reengineeringu dodaje:
 rozwój koncepcji zarzadzania

procesowego wypierajacej

zarzadzanie

funkcjonalne
 przyznanie potrzebom klienta najwyzszego priorytetu, deklarowanie
oceny efektywności procesów przez pryzmat satysfakcji klienta28.
Udane zastosowanie reengineeringu w przedsiebiorstwie pozwala na:
 skrócenie cyklów produkcji o co najmniej 70%
 redukcje kosztów o minimum 40%
 poprawe jakości wyrobów i zadowolenia klientów o ponad 40%
 podniesienie rentowności o minimum 40%
 rozszerzenie udziau w rynku o co najmniej 25%29.
Pamietać jednak nalezy, ze reengineering nie jest panaceum dla wszystkich
przedsiebiorstw. Powierzchowne stosowanie tej koncepcji, nierealistyczne
oczekiwania i brak zrozumienia jej istoty przyczynić sie moga do niepowodzeń podjetych przedsiewzieć reorganizacyjnych.

27

http://www.benchmarking.vitroabw.pl/4.php (dostep 16.03.2011).
Zarzadzanie

przez wartość dla klienta  budowa wartości firmy, http://www.
zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4_ full.html (dostep 16.03.2011).
29
http://rasokolowski.strony.wi.ps.pl/ (dostep 20.02.2011).
28
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5. ETAPY I NARZEDZIA REENGIREENGU

Na podstawie analizy dostepnej literatury z zakresu reengineeringu mozna
stwierdzić, ze istnieja pewne róznice w ujeciu, koncepcji i metodologii BPR.
R. Griffin proces reengineeringu (nazywany przezeń przeprojektowywaniem)
sprowadza do nastepujacych

kroków:
 opracować cele i strategie przeprojektowywania
 poozyć nacisk na zaangazowanie najwyzszego kierownictwa w wysiek
przeprojektowywania
 wytworzyć u czonków organizacji poczucie pilności zadania
 zaczać
 od oczyszczenia przedpola; w efekcie stworzyć organizacje na
nowo
 optymalizować sposoby podejścia: od góry ku doowi i od dou ku
górze.
Wedug Griffina udane przeprojektowywanie wymaga systematycznej
i kompleksowej oceny caej organizacji. Wytyczone cele, wsparcie najwyzszego kierownictwa i poczucie pilności pomagaja organizacji przeksztacić sie
oraz poaczyć

odgórne i oddolne sposoby podejścia30.
Z kolei R. Gabryelczyk w podejściu przebudowy technologii procesów
wyróznia cztery etapy31:
1. przygotowanie projektu przedsiewziecia;
2. identyfikacje struktury procesów;
3. analize procesów;
4. przeprojektowanie procesów.
Przygotowanie projektu przedsiewziecia
W pierwszej fazie nastepuje zmobilizowanie, pobudzenie i zorganizowanie
do dziaania osób zaangazowanych w reengineering oraz ustalenie planu
dziaania. Faza ta stanowi przygotowanie, w którym zarzad
 organizacji wyznacza gówne cele realizacji projektu, określa jego ramy, dokonuje wyboru
narzedzi, jak równiez określa akceptowalny poziom kosztów i ryzyka. Istotne
jest, aby do dziaań zwiazanych

z wdrazaniem reengineeringu powoać osoby
kompetentne, bezpośrednio odpowiedzialne za caościowa realizacje dziaań
reorganizacyjnych.

30

Podstawy zarzadzania

organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007,

s. 420.
31

Dz. cyt., s. 59-86.
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Identyfikacja struktury procesów
W kolejnym etapie (identyfikacji procesów) powinno sie uświadomić personelowi reguy zarzadzania

zorientowanego na klientów. Określona zastaje
efektywność firmy oraz procesy, w których tworzona jest najwieksza wartość
dodana. Identyfikacja i znajomość procesów w organizacji przyczynia sie do
sprawnego ich przeprojektowania, zgodnymi z zasadami reengineeringu. Sporzadzane

sa mapy procesów, czyli graficzny model przebiegu dziaań firmy.
Mapy te, poza opisem kolejnych czynności, zawieraja tez elementy niezbedne
do przeprojektowania procesu. Graficzna wizualizacja umozliwia dostrzezenie
obszarów krytycznych oraz przeprowadzenie analizy sabych stron procesu
dzieki prezentacji powiazań

czynności wykonywanych w ramach projektu.
R. Scholz i A. Vrohlings wyrózniaja trzy podstawowe sposoby identyfikacji procesów32:
 identyfikacja procesów „od podstaw” (specyficznych dla danego przedsiebiorstwa)
 identyfikacja na bazie typowych procesów
 identyfikacja procesów zorientowana na klienta.
W celu stworzenia modelu procesów przedsiebiorstwa nalezy zebrać odpowiednie dane, m.in. przeprowadzić wywiady wśród pracowników róznych
szczebli.
Analiza procesów
Analiza wprowadzonych procesów polega na badaniu efektywności tychze
procesów. P. Grajewski w ksiaz
 ce Organizacja procesowa. Projektowanie
33
i konfiguracja wymienia sześć gównych atrybutów procesów (punktów
odniesienia w doskonaleniu procesów):
 koszty procesu wraz z ich parametrami (poziomem, struktura,
 tendencjami zmian, mozliwościami oddziaywania) – wszystkie koszty zwiazane

z wykonywaniem operacji skadajacych

sie na konkretny proces
 dugość czasu realizacji procesu – średni czas wykonania wszystkich
operacji procesu; informacja ta świadczy pośrednio o poziomie zorganizowania, stosowanych procedurach, wykorzystywanych technologiach czy kwalifikacjach pracowników oraz stanowi odpowiedź na pytanie o strukture czynności ze wzgledu na udzia w nich pracy efektywnej, tworzacej

wartość

32
33

Tamze, s. 64.
Warszawa: PWE 2007.
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 elastyczność procesu – zdolność procesu do jego cakowitej zmiany,
doskonalenia, przestawienia kolejności wykonywania czynności, aczenia

operacji itp.
 jakość procesu – syntetyczna lub czastkowa

miara przebiegu procesu,
wyrazajaca
 sie ocena poziomu jego zmienności, co wpywa na terminowość
realizacji, warunkowana równiez liczba bedów i zwiazan
 a z tym powtórnie
wykonywana praca
 znaczenie dla organizacji – miara określajaca
 wielkość przychodów,
jakie generuje proces, określajaca
 zwiazek

miedzy procesem a klientem
 znaczenie dla klienta – miara poziomu satysfakcji odbiorców z efektu,
w tym takze porównanie wasnych procesów z konkurentami z perspektywy
zadowolenia klientów.
Przeprojektowanie procesów
Ostatnia faza reengineeringu obejmuje przeprojektowanie procesów i ich
ciage

doskonalenie. Po identyfikacji procesów oraz po opracowaniu miar
efektywności konieczne jest zrozumienie procesów realizowanych dotychczas
oraz zaprojektowanie nowego trybu ich wykorzystania34. Analiza modeli
stanu obecnego ma na celu zlokalizowanie problemów w obecnych procesach,
tak by umozliwić ich unikniecie w nowych. Ponadto umozliwia tez określenie
efektów proponowanych zmian35. Przed powstaniem propozycji docelowej
koncepcji przebiegów procesów konieczne jest zidentyfikowanie dziaań tworzacych

wartość. Narzedziem, które moze okazać sie tu pomocne, jest ańcuch
wartości opracowany przez M. Portera z Harvard Business School. Model
ańcucha wartości przedstawia w uproszczony sposób przedsiebiorstwo jako
sekwencje dziaań (funkcji), ukadajacych

sie w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiaów i technologii poprzez przetwarzanie ich w wyroby finalne i dostarczenie odbiorcy. W przeprojektowaniu procesów moze być
tez pomocna koncepcja benchmarkingu, czyli porównywanie sie z liderami,
dorównywanie im, orientacja na najlepsza klase wyrobów lub usug, uczenie
sie od konkurentów. Metoda ta pozwala ocenić dany proces, usuge oraz
produkt w świetle konkurencji, a takze określić, czy mozliwe jest osiagnie
  cie
36
przewagi nad konkurencja .

34
35
36

M a n g a n e l l i, K l e i n, dz. cyt., s. 158.
G a b r y e l c z y k, dz. cyt., s. 82.
D u r l i k, dz. cyt., s. 235-238.
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Narzedziem umozliwiajacym

zarówno zaprojektowanie procesów od nowa,
jak i ich stopniowa optymalizacje w procesie ciagych

zmian jest ARIS
 Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych37. To metoda
analizy i kompleksowego modelowania procesów gospodarczych, prowadzaca

do stworzenia w przedsiebiorstwie zintegrowanego systemu przetwarzania
informacji. System ARIS jest koncepcja szczególna ze wzgledu na integracje
architektury, metod modelowania oraz informatycznego narzedzia modelowania, co odróznia go od innych instrumentów, koncentrujacych

sie zwykle na
jednym z wymienionych komponentów. Architektura ARIS zostaa zbudowana
z myśla przeprowadzenia rekonstrukcji procesów gospodarczych, przy jednoczesnym wdrazaniu technologii informacyjnej. Jej istota jest badanie ańcucha
procesów, bedacego

obrazem realizowanych w systemie przedsiebiorstwa
dziaań gospodarczych, a takze towarzyszacych

im i z nimi poaczonych

procesów informacyjnych. ARIS jest stosowane w firmie w celu standaryzacji istniejacych

procesów, ich usprawnienia lub wprowadzenia zupenie nowych.

6. PRZYKAD ZASTOSOWANIA BUSINESS PROCESS REENGINEERING
W BOSMAN BROWAR SZCZECIN S.A.

Bosman Browar Szczecin S.A. jest jednym z najlepiej wyposazonych i najnowocześniejszych browarów w Polsce. Istnieje od 1848 r. W roku 1992
zosta przeksztacony z przedsiebiorstwa państwowego w jednoosobowa spóke skarbu państwa Bosman Browar Szczecin S.A. Waznym aspektem rozwoju
firmy bya prywatyzacja i poaczenie

sie z niemieckim potentatem branzy
piwowarskiej. W spóke zainwestowaa grupa producentów piwa Bitburger
Brauerei. Bosman jako nowy czonek Bitburger Getränkegruppe móg przyspieszyć inwestycje i udoskonalić swoje produkty. Od 2001 r. sta sie cześcia
grupy Carlsberg Okocim S.A. (przemianowanej w 2004 na Carlsberg Polska).
Wspomaganie reorganizacji procesów gospodarczych w obszarze gospodarki materiaowej oraz sprzedazy i dystrybucji Bosman Browar Szczecin S.A.
powierzy firmie Business Consulting Center (BCC)38. W 1998 roku dokonano wyboru systemu informatycznego, zakupiono licencje i rozpoczeto wdro37
Ang. Architecture of Integrated Information Systems, niem. Architektur Integrierter
Informationssyteme.
38
Niezalezna firma konsultingowa, specjalizujaca
 sie w usugach zwiazanych

z systemami
SAP i w outsourcingu IT.

ANNA BORAWSKA

232

zenie systemu SAP R/339. Podejmujac
 prace nad reorganizacja procesów, zarzad
 firmy Bosman planowa osiagn
 ać
 nastepujace
 cele:
 zweryfikować dotychczasowe zasady obsugi sprzedazy i przepywu
materiaów w przedsiebiorstwie
 porównać realizowane dotychczas procesy ze standardowymi procesami
realizowanymi w macierzystym browarze Bitburger oraz w systemie SAP R/3
 określić docelowy przebieg procesów podejmujac
 decyzje, w jakim
zakresie mozna wykorzystać standardowe rozwiazania

R/3, a w jakim trzeba
je dostosować do specyficznych wymagań firmy
 przygotować podstawy organizacyjne (w postaci opisanych procesów
oraz propozycji zmian struktury organizacyjnej) do uruchomienia prac wdrozeniowych w moduach MM (materials management) i SD (sales and distribution)40.
Na potrzeby projektu reorganizacji zostay powoane dwa zespoy robocze.
Pierwszy z nich zozony by z pracowników komórek organizacyjnych Bosmana, takich jak: sprzedaz, zaopatrzenie, kontroling, produkcja, informatyka.
W skad drugiego zespou wchodzili konsultanci BCC. Przedsiewziecie trwao
pieć miesiecy – od maja do września 1999 r. Prace BPR w Bosmanie dotyczyy wszystkich procesów zwiazanych

z planowaniem, zaopatrzeniem,
magazynowaniem i dystrybucja wyrobów gotowych (piwa i wód), towarów
handlowych, opakowań, materiaów marketingowych, surowców do produkcji,
artykuów technicznych, środków trwaych i zakupów inwestycyjnych. Procesy sprzedazy i gospodarki materiaowej rozpatrywano w kontekście caego
przepywu materiaów w przedsiebiorstwie, rozwazajac
 sposób obsugi materiaowej produkcji oraz rachunek kosztów produkcji i sprzedazy. W ramach
projektu wykonano i opisano modele przebiegu procesów, które wskazyway
sekwencje czynności, powiazania

z innymi procesami, osoby odpowiedzialne
za realizacje caego procesu oraz zwiazane

z nimi dokumenty. Na poczatku

dokonano analizy i oceny procesów dotychczasowych w browarze szczecińskim. Raport uwzglednia ich sabe i mocne strony. Nastepnie czonkowie
zespoów roboczych udali sie do Niemiec, gdzie zapoznali sie z zasadami
funkcjonowania browaru Bitburger (macierzystego dla Bosmana). Po powrocie
zajeli sie projektowaniem procesów docelowych, z uwzglednieniem rozwiazań

wariantowych oraz ocena zalet i wad kazdego z rozwiazań
 41. Prace nad pro39

Oprogramowania produkowanego przez miedzynarodowa firme informatyczna SAP AG
z siedziba w Niemczech.
40
http://www.bcc.com.pl/pad_files/pdfy/SS_Bosman.pdf (dostep 21.03.2011).
41
Akademia Wiedzy BCC, Bosman Browar Szczecin S.A.: Reorganizacja procesów biznes-
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jektem byy na kazdym etapie weryfikowane, a na zakończenie zostay uwieńczone prezentacja wyników oraz opracowaniem dokumentacji w jezyku polskim i niemieckim.
Otrzymano modele blisko 200 procesów (globalnych procesów sprzedazy
i zaopatrzenia oraz szczegóowo określajacych

wybrane dziedziny logistyki
przedsiebiorstwa). Model procesu logistycznego zasta opracowany przy uzyciu ARIS Toolset. Program ten jest rekomendowany przez SAP jako narzedzie wspomagajace
 wdrozenie systemu R/S. Pozwala na szczegóowe przedstawienie koncepcji organizacyjnych na etapie modelowania, ocene stworzonych modeli poprzez zastosowanie funkcji analitycznych, a takze zaawansowane przegladanie.

Model procesów logistycznych Bosman Browar Szczecin
S.A. skada sie z modeli poszczególnych procesów rozumianych jako ciag

funkcji i zdarzeń, które je inicjuja lub stanowia wynik realizacji funkcji oraz
z modelu struktury organizacyjnej (schematu organizacyjnego Bosmana).
Caość zostaa powiazana

poprzez mape procesów, stanowiac
 a swoisty przewodnik dla przegladania

opisanych procesów logistycznych. W pracach wykorzystano model referencyjny systemu R/3, dzieki czemu zagwarantowano
mozliwość realizacji proponowanych rozwiazań

w ramach funkcjonalności
systemu. Ponadto prace nad projektem dostarczyy liste propozycji realizacji
podstawowych dla firmy procesów sprzedazy oraz zmian organizacyjnych,
w tym nowych stanowisk i komórek. Wszystkie prezentowane warianty zostay opatrzone kompleksowa ocena silnych i sabych stron oraz analiza obsugi
produkcji. Przedstawiono równiez modele integracji rachunku kosztów z procesami logistycznymi oraz harmonogram wdrozenia moduów logistycznych.
Dziaania reorganizacyjne w Bosman Browar Szczecin S.A. zakończyy sie
sukcesem. Kierownik projektu tak podsumowuje skuteczność zastosowanego
w Bosmanie przeprojektowywania: „Przedsiewziecie reorganizacji procesów
gospodarczych w naszej firmie wymagao wsparcia przez zespó ludzi
kompetentnych zarówno w systemie SAP R/3, jak i posiadajacych

praktyczna
wiedze biznesowa.
 Te kompetencje i ta wiedza, a takze sprawna organizacja
projektu, przyczyniy sie do jego powodzenia”42.

owych (BPR) w logistyce, http://www.bcc.com.pl/pad_ files/aw_files/95_AW_Bosman_BPR_
20040331.pdf (dostep 21.03.2011).
42
M. Cioch – kierownik projektu ze strony Bosmana, w: Akademia Wiedzy BCC.
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*
Wiele wspóczesnych organizacji wprowadza w zycie zakrojony na szeroka
skale, wszechstronny program zmian, obejmujacy
 wszelkie aspekty struktury
i schematu organizacji, wykorzystywanej w niej techniki i tworzacych

ja
ludzi. Menedzerowie musza rozumieć, jak rozlege sa obszary, w których
moga być potrzebne zmiany organizacyjne. Co wazniejsze, powinni równiez
zauwazać potencjalne pola wspózalezności miedzy dziedzinami, w których
dokonywane sa zmiany. Musza równiez zrozumieć przeprojektowywanie jako
metode wprowadzania zmian, obejmujac
 a szeroko zakrojone i dogebne zmiany w caej organizacji, dotyczace
 wszystkich trzech tradycyjnych dziedzin
zmian: struktury i schematu organizacji, techniki i ludzi.
Reengineering oferuje zestaw narzedzi i metod, za pomoca których mozliwe jest caościowe przeprojektowanie firmy w celu opracowania efektywniejszych sposobów wykonywania pracy. Istnieja pewne ramy przebiegu wprowadzania BPR do przedsiebiorstwa, jednak nie ma jednego, uniwersalnego sposobu jego wdrazania ze wzgledu na indywidualny charakter kazdej orgaznizacji. Trzeba mieć równiez świadomość, ze zarzadzanie

procesami przez reengineering to ciage

poszukiwanie usprawnień i ulepszeń w celu osiagnie
  cia jak
najlepszej efektywności firmy, czyli proces ciagych

zmian, nie majacych

końca, który wynika z filozofii zarzadzania

organizacja jako caościa,
 a nie
finalnym produktem. Istota reengineeringu jest przejście do orientacji zorientowanej wokó realizowanych procesów, a nastepnie skupienie sie na procesach zwiazanych

z klientami, dostawcami zewnetrznymi, co pozwala na eliminacje bezuzytecznej pracy i caościowe spojrzenie na wszystkie elementy
skadajace
 sie na organizacje i jej otoczenie.
BPR powsta na gruncie amerykańskim i z pewnościa przystaje do realiów
tamtej gospodarki. We wzorcu amerykańskim podstawowa rola państwa polega na obronie rynku i mechanizmów nim rzadz
 acych

oraz na wymuszeniu
przestrzegania regu gry rynkowej. W Europie obowiazuje

jednak inny model
gospodarki kapitalistycznej  spoecznej gospodarki rynkowej. W modelu tym
podstawowym zadaniem państwa jest prowadzenie takiej polityki, aby zabezpieczyć takze biedniejsze grupy spoeczne. W zwiazku

z powyzszym w Polsce BPR budzi wiele watpliwości

co do kosztów spoecznych (zwiekszenie
bezrobocia poprzez likwidacje stanowisk). Niektórzy wrecz uwazaja,
 ze reengineering zaniedbuje czynnik ludzki, poniewaz oferuje wyacznie

wzrost
efektywności ekonomicznej, spychajac
 czowieka na drugi plan oraz pomijajac

skutki spoeczne radykalnych zmian (redukcji zatrudnienia) w przedsiebiorstwie.
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Niewatpliwie,

korzyści z wprowadzania nowych rozwiazań

w zarzadzaniu

przedsiebiorstwem moga być ogromne. Musza one jednak być popierane przez
naczelne kierownictwo i akceptowane przez pracowników. Reengineering
stawia przed jego realizatorami wiele puapek, zwiazanych

z kazdym jego
krokiem. Kazda źle wykonana czynność moze doprowadzić w końcowej fazie
do bednych wniosków. Prawidowe stworzenie modelu nowego procesu wymaga dokadnego zrozumienia poprzedniego. Warto pamietać, ze BPR nie
obiecuje cudownego leku ani szybkiej, atwej i bezbolesnej poprawy. Przeciwnie, oznacza trudna i wyczerpujac
 a prace. Wymaga, by ludzie kierujacy

firma i w niej pracujacy
 zmienili sposób myślenia i to, co robia.

Pomimo iz publikacje z zakresu zarzadzania

potwierdzaja dobra kondycje
BPR, moda na reengineering stopniowo przemija. Spowodowane nieścisościa
w terminologii oraz wywoujace
 wiele nieporozumień róznice interpretacyjne
osabiy wiarygodność tej koncepcji i zmniejszyy jej przydatność w zarzadza
niu przedsiebiorstwem.
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P i e r ś c i o n e k Z.: Strategie sukcesu firmy, Warszawa: PWN 1996.
P o r t e r M. E.: Przewaga konkurencyjna. Osiaganie

i utrzymywanie lepszych
wyników, Warszawa: One Press 2006.
S a p i j a s z k a Z.: Restrukturyzacja przedsiebiorstwa: szanse i zagrozenia,
Warszawa: PWN 1997.
S z y m u r a - T y c M.: Zarzadzanie
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BUSINESS PROCESS REENGINEERING
 REORGANISATION OF PROCESSES IN THE ENTERPRISE

S u m m a r y
Radical restructuring based on the concept of reengineering is an extremely useful
method of improving the activities of businesses and other organizations. BPR offers
a set of tools thanks to which it is possible to integrally redisign a company. Mana-
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ging processes by reengineering is the continuous search for improvements in order
to achieve the best efficiency of the company.
Sowa kluczowe: restrukturyzacja, reengineering, zmiana, zarzadzanie

procesowe.
Key words: restructuring, reengineering, change, management process.
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KANAY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym1 obowiazuje

juz prawie 9 lat. W tym czasie nastapia

daleko idaca
 integracja ze
strukturami Unii Europejskiej oraz z europejska gospodarka,
 w tym z europejskim rynkiem ubezpieczeniowym. Ze wzgledu na powyzsze oraz trwajace

prace nad zmiana regulacji unijnych jest to dobry moment na analize i podsumowanie, jak funkcjonuje dystrybucja ubezpieczeń w Polsce.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe wiaz
 e sie integralnie z nowoczesna organizacja ubezpieczeń gospodarczych, oparta na zasadach rynkowych. Dzieki
pośrednictwu ubezpieczeniowemu ubezpieczyciele moga pozyskać znaczna
liczbe ubezpieczajacych.

Pozwala ono takze potencjalnym ubezpieczajacym

lepiej orientować sie w mechanizmach rynku ubezpieczeniowego, przyczyniajac
 sie do umasowienia ubezpieczeń i staego podnoszenia świadomości
ubezpieczeniowej spoeczeństwa. Dziaalność pośredników ubezpieczeniowych
skraca droge miedzy ubezpieczycielem i ubezpieczajacym,

uatwia ich kontakty. Pośrednicy ubezpieczeniowi sa niezwykle waznym elementem rynku ubezpieczeniowego. Ich znaczenie wynika przede wszystkim ze znacznej liczby
umów ubezpieczeń, przy zawieraniu których pośrednicza.

Uchwalona w 2003 r. ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym jest
pierwsza kompleksowa,
 wyczerpujac
 a regulacja pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jest ona najwazniejszym aktem prawnym regulujacym

dystrybucje
ubezpieczeń gospodarczych zarówno pośrednia,
 jak i bezpośrednia.
 Niestety,
inne akty prawne tworza wasne regulacje, które sa niespójne, a nawet sprze-

Mgr ARTUR BORKOWSKI  Studium Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniersytetu Warszawskiego.
1
Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
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czne z ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W artykule dokonam
analizy funkcjonujacych

regulacji, publikacji oraz innych opracowań dotyczacych

dystrybucji ubezpieczeń. Zwróce uwage na najwazniejsze problemy,
nieścisości, nieprawidowe rozwiazania.

Celem pracy jest krytyczna analiza
istniejacych

rozwiazań,

aby mozna byo stworzyć nowe, które beda logiczne
i spójne.

I. DYSTRYBUCJA I KANA DYSTRYBUCJI
W UJECIU NAUK EKONOMICZNYCH

W polskim prawie brak definicji kanau dystrybucji2, brak tez jednolitej
definicji w doktrynie. Zagadnienia zwiazane

z dystrybucja sa czesto omawiane przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Jak twierdzi M. Ratajczak3,
pojecie dystrybucji nie jest pojeciem jednoznacznym, a w literaturze spotykamy rózne próby jego zdefiniowania. Autorka prezentuje definicje dystrybucji w ujeciu makroekonomicznym (proces i struktura przemieszczania towarów od wytwórców do ostatecznych nabywców), mikroekonomicznym (proces sprzedazy produktów określonego przedsiebiorstwa do ostatecznych
nabywców), czynnościowym (wszelkie decyzje i czynności zwiazane

z dostarczaniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy). Chyba najwaściwsza
definicja dotyczac
 a dystrybucji produktów jest zaproponowana przez A. Czubae4: „Dystrybucja oznacza zorientowana na osiaganie

zysku dziaalność
obejmujac
 a planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych produktów z miejsc ich wytwarzania do miejsc sprzedazy nabywcom finalnym”5. Ratajczak6 podaje równiez kilka definicji kanau dystrybucji:
 jest to sieć instytucji lub jednostek, które wykonuja dziaania marketingowe w celu przekazania produktu od producenta do nabywcy

2

Kanay dystrybucji nazywane sa równiez kanaami rynku, marketingowymi, zbytu. Por.
A. K u f e l - S i e m i ń s k a, Waściwości kanaów dystrybucji usug ubezpieczeniowych,
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2005, s. 13.
3
Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet, Warszawa: Fundacja „Warta” 2001, s. 11.
4
Dystrybucja produktów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001, s. 15.
5
Por. Ph. K o t l e r, Marketing. Analiza, planowanie, wdrazanie i kontrola, Warszawa:
Gebethner i Ska 1994, s. 536.
6
Dz. cyt., s. 13.
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 to sposób poaczeń

i kolejność, w jakiej wystepuja agencje i instytucje
pośredniczace,

przez które przepywa jeden lub wiecej strumieni
 to liczba i kolejność wystepowania pośredników na drodze przesuwania
produktu od wytwórcy do ostatecznego nabywcy
 kana dystrybucji tworza wszystkie podmioty uczestniczace
 w sposób
pośredni lub bezpośredni w dziaaniach dystrybucyjnych
 zbiór wzajemnie zaleznych od siebie organizacji, wspóuczestniczacych

w procesie dostarczana produktu lub usugi do uzytkownika lub konsumenta.
Kanay dystrybucji stanowia kluczowy element rozwazań zbytu jako jednego z instrumentów marketingu7, dlatego tez wielu autorów sporzadza

swój
podzia kanaów dystrybucji ubezpieczeń.
Do dystrybucji ubezpieczeń adekwatna bedzie definicja kanau dystrybucji
zaprezentowana przez Czubae8, akcentujaca
 podmiotowa strukture kanau:
kana dystrybucji to zbiór wzajemnie zaleznych od siebie organizacji, wspóuczestniczacych

w procesie dostarczania produktu lub usugi do uzytkownika
9
lub konsumenta .
R. Otto i J. Otto stwierdzili10, ze jest mozliwy podzia na:
 dystrybucje pośrednia (z podziaem na agentów, brokerów, banki)
 dystrybucje bezpośrednia (oparta na osobach fizycznych, jak i na mediach – przesykach pocztowych, prasie, telefonie).
A. Rutkowski11 równiez zaproponowa podzia na kanay bezpośrednie
i pośrednie, jednak nie wyróznia „podtypów” kanau bezpośredniego, a w kanale pośrednim wyrózni agentów indywidualnych i zbiorowych oraz brokerów ubezpieczeniowych. B. Nowotarska-Romaniak12 obok typowego kanau
dystrybucji z udziaem agenta ubezpieczeniowego i/lub brokera ubezpieczeniowego zaproponowaa podzia na sprzedaz bezpośrednia oraz sprzedaz
z wykorzystaniem przedsiebiorstw transportowych, przedsiebiorstw turystycznych, indywidualnych organizatorów wycieczek, pracodawców lub zwiazków

zawodowych, czasopism, automatów. Podobny podzia stosuje J. Przybyt-

7

Por. R. O t t o, J. O t t o, Dystrybucja w strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 54(1996), s. 184.
8
Dz. cyt., s. 21.
9
Por. K o t l e r, dz. cyt., s. 480.
10
Dz. cyt., s. 184.
11
Dystrybucja usug ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1993, nr 10-12.
12
System dystrybucji jako istotny element w funkcjonowaniu polskich firm ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 3-4.
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niowski13. Obok dystrybucji bezpośredniej wyrózni dystrybucje pośrednia
z podziaem na kanay klasyczne (agentów i brokerów) oraz nieklasyczne
kanay, takie jak banki, przedsiebiorstwa turystyczne, dealerzy samochodowi,
doradcy majatkowi

oraz agenci biur sprzedazy nieruchomości.
Nieco inny podzia kanaów dystrybucji stworzya A. Kufel-Siemińska14.
Podaje ona przypadki, w których ubezpieczyciel kontaktuje sie z usugobiorca:

 bezpośrednio
 za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego
 za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego
 za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego.
Dla porzadku

mozna wspomnieć o podziale kanaów dystrybucji na:
 bezpośrednie i pośrednie
 krótkie i dugie
 waskie

i szerokie
 transakcyjne i rzeczowe
 konwencjonalne i zintegrowane pionowo (zarówno zintegrowane na caej
dugości, jak i cześciowo)
 administrowane, kontraktowe oraz korporacyjne
 wasne, cześciowo wasne, obce15.
Nalezy jeszcze wspomnieć o definicji zaproponowanej przez J. Monkiewicza i N. Pazio16, którzy definiuja system dystrybucji jako sieć wykonujac
 a operacje przemieszczenia produktu ubezpieczeniowego od firmy do jej
klientów.
Jak widać definicji i podziaów kanaów dystrybucji jest wiele w naukach
ekonomicznych. Niestety, podziay te maja niewielkie oparcie w przepisach
prawa, czasem nawet tworza nowe pojecia, jak np. agenci indywidualni
i zbiorowi, czesto zdarza sie traktować bank jako osobny kana dystrybucji17.

13

Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce na tle regulacji obowiazuj
 acych

w Unii
Europejskiej, „Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu” 1999, nr 813, s. 56.
14
Waściwości kanaów dystrybucji usug ubezpieczeniowych, Poznań: Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2005, s. 18.
15
Za: C z u b a  a, dz. cyt., s. 25.
16
Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa, w: Podstawy ubezpieczeń,
t. III, red. J. Monkiewicz, Warszawa: Poltex 2003, s. 383.
17
O znaczeniu i problemach zwiazanych

z bancassurance pisze A. Kubiak (Umowa
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II. DYSTRYBUCJA I KANA DYSTRYBUCJI
W UJECIU NAUK PRAWNYCH

Przedstawiciele nauk prawnych nie tworza ani tylu definicji dystrybucji
i kanaów dystrybucji, ani tym bardziej klasyfikacji co ekonomiści. Jednak
mozna wyróznić kilka problemów zwiazanych

z dystrybucja ubezpieczeń dość
czesto poruszanych przez doktryne.
Najistotniejszym z nich jest zakres podmiotowy pośrednictwa. Istnieja dwie
koncepcje pośrednictwa18. Szersza (tzw. francuska) dzieli pośredników
ubezpieczeniowych na trzy grupy:
 pracowników ubezpieczyciela, których zadaniem jest pozyskiwanie ubezpieczeń (akwizytorów)
 agentów ubezpieczeniowych
 brokerów ubezpieczeniowych.
Wezsza koncepcja (tzw. niemiecka) do pośredników ubezpieczeniowych
zalicza jedynie agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych.
W Polsce obowiazuje

koncepcja niemiecka, poniewaz art. 6 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wymienia kategorie osób, które, podejmujac

te same czynności co pośrednicy ubezpieczeniowi, nie musza posiadać statusu pośredników ubezpieczeniowych. Sa to czonkowie zarzadu,

prokurenci
oraz pracownicy ubezpieczyciela19. Nalezy tez wspomnieć, ze do chwili
wejścia w zycie ustawy nowelizujacej
 ustawe o pośrednictwie ubezpieczeniowym20 w 2005 r. zakresem ustawy nie sa objeci agenci morscy i maklerzy
morscy21.
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym stanowi, ze pośrednikami ubezpieczeniowymi sa agenci ubezpieczeniowi i brokerzy ubezpieczeniowi. Artykuy 14, 15, 24 wprowadzaja zakaz aczenia

dziaalności agencyjnej z dzia-

ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek, BydgoszczToruń: Oficyna
Wydawnicza Branta 2008, s. 90 n.). Autorka zwraca uwage, ze banki sa waznymi podmiotami
na rynku ubezpieczeniowym, a umowom zawieranym przez banki towarzyszy wiele problemów
zwiazanych

z brakiem oraz nieprzestrzeganiem istniejacych

regulacji prawnych.
18
Por. E. K o w a l e w s k i, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. I, red. A. Wasiewicz,

Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 1994.
19
Por. P. B a  a s z, K. S z a n i a w s k i, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Komentarz, Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2005, s. 46.
20
Ustawa z dnia 18.02.2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz
niektórych innych ustaw Dz.U. 2005, nr 48, poz. 447.
21
Por. E. K o w a l e w s k i, T. S a n g o w s k i, Prawo ubezpieczeń gospodarczych.
Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2004, s. 401.
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alnościa brokerska.
 Analizie poprawności i skuteczności tych zapisów jest
poświecona znaczna liczba opracowań22.
Zdaniem J. Przybytniowskiego, „najwiecej emocji wzbudza funkcjonowanie
na rynku ubezpieczeniowym podmiotu świadczacego

usugi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz wielu firm  multiagenta”23. Wprawdzie art. 11
ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym jednoznacznie dopuści funkcjonowanie tzw. multiagencji, ale problem reprezentowania przez agenta kilku
zleceniodawców cay czas istnieje i nie jest uregulowany w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

III. FUNKCJONOWANIE KANAÓW DYSTRYBUCJI
NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZENIOWYM

W literaturze ubezpieczeniowej o kanaach dystrybucji usug ubezpieczeniowych pisze sie na gruncie marketingu dóbr materialnych, dokonujac

bezpośredniego przeniesienia z dorobku tej dziedziny nauk ekonomicznych,
nie uwzgledniajac
 specyfiki usug ubezpieczeniowych24. Niestety, brak
opracowań dotyczacych

kanaów dystrybucji negatywnie wpywa na legislacje
i stosowanie prawa w tym zakresie.
Artyku 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o dziaalności ubezpieczeniowej z 22.05.
2003 r.25 stwierdza, ze czynnościami ubezpieczeniowymi sa m.in. zawieranie
umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczenio-

22

Dopuszczalne przez prawo powiazania

analizuje A. Chróścicki (Agent nie moze być
brokerem, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2003, nr 44, s. 26); E. Kowalewski (Broker ubezpieczeniowy w świetle regulacji prawnej – zagadnienia cywilnoprawne, „Prawo Asekuracyjne”
1996, nr 1 s. 43) opisuje, jak fakt udzielania agentom ubezpieczeniowym spowodowa proces
obnizania sie spoecznego zaufania do brokerów ubezpieczeniowych.
23
Problem etyki pośrednictwa ubezpieczeniowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2001,
nr 1-2.
24
K u f e l - S i e m i ń s k a, dz. cyt., s. 7. Autorka w dalszej cześci pracy twierdzi,
ze zagadnienia zwiazane

z kanaami dystrybucji usug ubezpieczeniowych sa zwykle ujmowane
w ujeciu podmiotowym z perspektywy prawnej. Niestety, autorka nie podaje przykadów takich
opracowań. Prawdopodobnie pisze tu o pracach poświeconych pośrednictwu ubezpieczeniowemu, opisujacych

dziaalność agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych.
Tych opracowań jest duzo, ale nalezy zaznaczyć, ze zazwyczaj autorzy nie maja ambicji
opisywania kanaów dystrybucji, a jedynie zajmuja sie analiza regulacji prawnych dotyczacych

pośredników ubezpieczeniowych.
25
Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o dziaalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, nr 124,
poz. 1151.
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wych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym26.
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (art. 2) stanowi, ze pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wyacznie

wykonywane przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Od powyzszej zasady jest jednak
kilka wyjatków.

Bezpośredni kana dystrybucji ubezpieczeń jest zdefiniowany przez art. 6
ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, który stanowi, ze zawieranie lub
wykonywanie umów ubezpieczenia przez czonka zarzadu

zakadu ubezpieczeń, prokurenta zakadu ubezpieczeń lub przez osoba bedac
 a pracow27
ubezpieczyciela, w imieniu i na rzecz tego zakadu, nie jest
nikiem
pośrednictwem ani wykonywaniem czynności agencyjnych w rozumieniu
ustawy.
W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2005 r.28 na podstawie art. 3 przepisów ustawy nie stosowao sie do podmiotów świadczacych

morskie usugi
29
agencyjne lub morskie usugi maklerskie . Jak podkreślali przedstawiciele

nie byo zgodne z dyrektywa w sprawie
doktryny30, powyzsze rozwiazanie
31
pośrednictwa ubezpieczeniowego .
Równiez na podstawie art. 3 ustawy pośrednictwie ubezpieczeniowym
przepisów ustawy nie stosuje sie, gdy sa speniane (acznie)

ponizsze wa32
runki :

26
Na marginesie nalezy wspomnieć o trafnej uwadze Kowalewskiego i Sangowskiego
(dz. cyt., s. 26), ze ustawa o dziaalności gospodarczej, mimo ze nie jest aktem nadrzednym
w stosunku do innych ustaw ubezpieczeniowych, to wykazuje cechy tzw. aktu wiodacego.

27
Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o prace, powoania, wyboru, mianowania lub spódzielczej
umowy o prace. Nalezy podkreślić, ze za pracownika nie mozna uznać osoby zatrudnionej na
podstawie popularnej umowy zlecenia.
28
Przepis przesta obowiazywać

w zwiazku

z wejściem w zycie Ustawy z dnia
8.07.2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dziaalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. 2005, nr 167,
poz. 1396.
29
Dziaalność tych podmiotów reguluje Ustawa z dnia 18.09.2001 r. Kodeks morski,
Dz.U. 2001, nr 138, poz. 1545.
30
A. C h r ó ś c i c k i, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z komentarzem,
BydgoszczWarszawa: Oficyna Wydawnicza Branta 2004, s. 16.
31
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z 9.12.2002 r. w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Dz.Urz. nr L 9 z dn. 15.01.2003 r.
32
Zapisy te zostay wprowadzone w krajowy porzadek

prawny na podstawie Art. 1 pkt
1 Ustawy z dnia 18.02.2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2005, nr 48, poz. 447.
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 umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotycza czynności
pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymaga wiedzy jedynie w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz nie jest umowa ubezpieczenia na zycie
ani umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 podstawowa dziaalnościa przedsiebiorcy nie jest dziaalność w zakresie
pośrednictwa ubezpieczeniowego
 umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotycza czynności
pośrednictwa ubezpieczeniowego, zawierana jest jako uzupenienie dostarczanych przez przedsiebiorce towarów lub świadczonych usug, i pokrywa
nastepujace
 ryzyka: zniszczenia, utraty lub uszkodzenia tych towarów, uszkodzenia lub utraty bagazu oraz innych ryzyk zwiazanych

z usugami w zakresie podrózy oferowanymi przez przedsiebiorce, w tym objetych ubezpieczeniem na zycie lub ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
 wysokość rocznej skadki naleznej z umowy ubezpieczenia, a w przypadku umowy ubezpieczenia grupowego wysokość rocznej skadki opacanej
przez ubezpieczajacego,

nie przekracza kwoty stanowiacej

równowartość
500 euro, obliczonej w zotych wedug średniego kursu ogoszonego przez
Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 kazdego roku, a czas trwania
umowy ubezpieczenia nie przekracza 5 lat.
Zapisy art. 3 sa waściwie identyczne z zapisami art. 1 ust. 2 dyrektywy
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Poniewaz wszystkie warunki maja być spenione acznie,

ich zastosowanie ma ograniczony zasieg. W praktyce stosuje sie je do zawierania ubezpieczeń przez podmioty zajmujace

sie turystyka (organizatorów turystyki, agentów i pośredników turystycznych33)34.
Powyzsze zapisy „zastapiy”

art. 10 ustawy o pośrednictwie ubezpiecze35
niowym, uchylony w 2005 r. Zgodnie z art. 10 przedsiebiorca móg, na
podstawie umowy zawartej z ubezpieczycielem, wykonywać dziaalność agencyjna,
 jako dziaalność uzupeniajac
 a do podstawowej dziaalności gospodarczej, bez konieczności wykonywania czynności agencyjnych przez osoby
fizyczne, speniajace
 wymóg określony w art. 9 ust. 1 pkt 5, jezeli:

33
Por. zapisy Rozporzadzenia

Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dziaalności (PKD), Dz.U. 251, poz. 1885.
34
Por. B a  a s z, S z a n i a w s k i, dz. cyt., s. 32.
35
Por. Art. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 18.02.2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2005, nr 48, poz. 447.
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 dziaalność agencyjna pozostawaa w bezpośrednim zwiazku

z podstawowa dziaalnościa tego przedsiebiorcy i nie wymagaa szczegóowej
wiedzy w zakresie ubezpieczeń
 czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesiecy
 wykonywa czynności agencyjne osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych u tego przedsiebiorcy na podstawie umowy o prace.
Przepis nie mia zastosowania do ubezpieczeń na zycie36.
Nalezy wspomnieć, ze zapisy w art. 41 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz w rozporzadzeniu

Ministra Finansów w sprawie skadania
wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgaszania
zmian danych objetych tym wpisem37 stwierdzay, ze do rejestru agentów
ubezpieczeniowych zgasza sie jedynie samych przedsiebiorców bez danych
osób wykonujacych

czynności agencyjne. Jednak te osoby musiay speniać
wymogi określone w art. 9 ust. 1-438.
W ustawie o dziaalności ubezpieczeniowej istnia art. 37e ust. 3
stwierdzajacy,

ze organ nadzoru39, na wniosek zakadu ubezpieczeń lub zainteresowanego, wydaje zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego. Na podstawie art. 37e ust. 5 PUNU, opierajac
 sie na za-

36
K. Przewalska, M. Orlicki (Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, BydgoszczWarszawaPoznań: Oficyna Wydawnicza Branta 2004, s. 371) tak uzasadniaja potrzebe istnienia
„specjalnych” zasad dla pewnych agentów ubezpieczeniowych: Przepisy ustawy, jak dotychczas, przewiduja pewne wyjatki
 od wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby,
które musza posiadać pena wiedze i szczególne kwalifikacje. Mowa tutaj o tzw. ubocznej
dziaalności agencyjnej, kiedy przedsiebiorca dodatkowo pośredniczy w zawieraniu umów
ubezpieczenia. Sytuacje takie wystepuja w pewnych obszarach dziaalności i sa ściśle zwiazane

z jej wykonywaniem. Jako przykad mozna wskazać organizatorów turystyki czy tez dealerów
samochodowych. Wykonywanie usug pośrednictwa ubezpieczeniowego w takich przypadkach
jest uzupenieniem prowadzonej dziaalności. Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia
w takich sytuacjach nie wymaga równiez tak gebokiej wiedzy jak w przypadku wykonywania
tej dziaalności jako dziaalności podstawowej. Z tego wzgledu ustawodawca przewidzia
wprowadzenie przepisu umozliwiajacego

wykonywanie dziaalności agencyjnej bez obowiazku

wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne speniajace
 wymóg określony w art.
9 ust. 1 pkt 5 (odbycie szkolenia zakończonego zdanym egzaminem).
37
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 12.11.2003 r. w sprawie sposobu skadania
wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgaszania zmian danych
objetych tym wpisem, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2053.
38
Powyzsze rozwiazanie

nalezy uznać za niezgodne z dyrektywa w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego. Por. R. P o t r z e s z c z, Komentarz do ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym, w: Prawo ubezpieczeń  ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski, Warszawa: Poltex 2004, s. 497.
39
Wówczas Państwowy Urzad
 Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU).
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rzadzeniu

Ministra Finansów40, mogo zwolnić niektóre grupy osób wykonujacych

dziaalność agencyjna od obowiazku

uzyskania zezwolenia. Zwolnienie
mogo dotyczyć przedsiebiorców wykonujacych

dziaalność agencyjna jako
dziaalność uzupeniajac
 a,
 zwiazan
 a z podstawowym zakresem jego dziaalności. „Zwolnienie” nie mogo dotyczyć przedsiebiorców pośredniczacych

na
rzecz i w imieniu zakadów ubezpieczeń oferujacych

ubezpieczenia na
zycie41.
Mimo wykreślenia art. 10 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz
usuniecia zapisów odnoszacych

sie do tej kategorii przedsiebiorców m.in.
z art. 39, 41 nadal istnieje kategoria agentów ubezpieczeniowych, których
mozna określić mianem „zwolnionych”. Jest to nieco „dziwna” kategoria,
poniewaz w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie ma zadnego
zapisu, który by o nich mówi, z wyjatkiem

dość enigmatycznego zapisu
(art. 40 ust. 2 pkt 2) mówiacego,

ze w rejestrze agentów ubezpieczeniowych
znajduje sie informacja, czy agent ubezpieczeniowy jest bankiem, spódzielcza
kasa oszczednościowo-kredytowa albo innym podmiotem, do którego stosuje
sie szczególne zasady w zakresie speniania przez osoby wykonujace
 czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5.
Zapis o takiej samej treści jak w art. 40 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym znajduje sie w par. 3 pkt. 1 ust. 4 rozporzadzenia

Ministra
Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników
ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji z tego rejestru42.
W rozporzadzeniu

Ministra Finansów z dnia 4.07.2005 r. w sprawie sposobu
skadania wniosków o wpis albo o zmiane wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów doaczonych

do takich wniosków43
w par. 5 pkt 3 oraz par. 7 pkt. 3 sa zapisy o oświadczeniach ubezpieczyciela,
które doacza

sie do wniosków o wpis lub o zmiane wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych mówiace,
 ze w przypadku danego agenta ubezpiecze40

Zarzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7.11.1995 r. w sprawie określenia warunków
zwalniania niektórych osób wykonujacych

dziaalność agencyjna od obowiazku

jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadajacych

zezwolenie Państwowego Urzedu Nadzoru
Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, M.P. 1995, nr, 59
poz. 661.
41
Por. C h r u ś c i c k i, dz. cyt., s. 45.
42
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru
pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji z tego rejestru, Dz.U.
2006, nr 178, poz. 1316.
43
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 4.07.2005 r. w sprawie sposobu skadania
wniosków o wpis albo o zmiane wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu
dokumentów doaczonych

do takich wniosków, Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1052.
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niowego zastosowano szczególne zasady w zakresie speniania przez osoby
fizyczne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 5 ustawy, badź
 tez
agent ubezpieczeniowy utraci ten status.
Dopiero po analizie rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 7.07.2005 r.
w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu
i trybu jego przeprowadzania44 mozna zrozumieć powyzsze zapisy. W paragrafie 2 pkt. 2 znajduje sie zapis, ze osoba, która bedzie wykonywaa czynności agencyjne w odniesieniu do umów ubezpieczeń dziau II, które pozostawać beda w bezpośrednim zwiazku

z podstawowa dziaalnościa agenta
ubezpieczeniowego i nie beda wymagać szczegóowej wiedzy w zakresie
ubezpieczeń oraz czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesiecy, w przypadku, gdy osoba ta jest zatrudniona u agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o prace, odbywa szkolenie w wymiarze, co najmniej 36 godzin (o 12 lub nawet 116 godzin mniej niz inne osoby fizyczne
wykonujace
 czynności agencyjne).
Reasumujac
  mimo uchylenia art. 10 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i braku delegacji ustawowej do stworzenia odpowiednich zapisów
nadal istnieje kategoria „zwolnionych” agentów ubezpieczeniowych, dziaajacych

na prawie tych samych zasadach co wcześniej.
Analizujac
 kanay dystrybucji w ujeciu podmiotowym, nalezy wspomnieć
równiez o rozporzadzeniu

Ministra Finansów w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe Ubezpieczeń45. Na
mocy wyzej wymienionego rozporzadzenia

PIU gromadzi m.in. dane dotycza
ce ubezpieczeń dziau i obejmujace
 kwote skadki przypisanej brutto z podziaem na sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym umowy zawierane
indywidualnie, umowy grupowe i umowy zawierane za pośrednictwem banków, oraz czy umowy ubezpieczenia byy zawarte za pośrednictwem agentów,
multiagentów, brokerów, pracowników etatowych, instytucji finansowych,
Internetu, infolinii zakadów ubezpieczeń i innych podmiotów46. Nieco odmienne dane gromadzone sa odnośnie liczby umów oraz liczby ubezpieczo-

44

Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7.07.2005 r. w sprawie minimalnego zakresu
szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowia
zujacych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
45
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.08.2007 w sprawie danych gromadzonych
w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe Ubezpieczeń, Dz.U. 2007, nr 159, poz. 1119.
46
Par. 4 pkt. 1 i 2. Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 18.08.2007 w sprawie
danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe Ubezpieczeń, Dz.U.
2007, nr 159, poz. 1119.
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nych z podziaem na ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń indywidualnych,
ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń grupowych, ubezpieczenia za pośrednictwem banków, agentów, multiagentów, brokerów, pracowników etatowych,
instytucji finansowych, Internetu, infolinii zakadów ubezpieczeń i innych
podmiotów47.
Jak widać na podstawie rozporzadzenia,

zakres danych, jakie zbiera PIU,
jest znaczny i szczegóowy. Niestety, rozporzadzenie

mówi jedynie o zbieraniu danych o podmiotach zawierajacych

ubezpieczenia dziau I, cakowicie
pomija analogiczne dane odnośnie do ubezpieczeń dziau II. Zawiera tez
wiele innych bednych sformuowań, które sprawiaja,
 ze gromadzone dane
maja niewielka wartość.
W par. 4 pkt. 1 mowa o ubezpieczeniach zawieranych indywidualnie, umowach grupowych i zawieranych przez banki. Obok dwóch pierwszych kategorii, które sa obszernie i szczegóowo opisane w literaturze ekonomicznej
i prawniczej, wprowadza trzecia,
 tzn. ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem banków. Rozporzadzenie

nie precyzuje, czy traktować je jako osobna
kategorie czy tez umowy ubezpieczenia zawierane przez banki zaliczać równiez do którejś z dwóch pierwszych kategorii.
Nie wiadomo tez, dlaczego odnośnie do przypisu skadki brutto i liczby
umów48 rozporzadzenie

wymienia rozne podmioty. Na dodatek oba te wyliczenia sa niekonsekwentne i bedne. W obu przepisach jest mowa o zawieraniu umów ubezpieczenia za pośrednictwem infolinii zakadów ubezpieczeń
i innych podmiotów. Z analizy celowościowej wynika, ze prawdopodobnie
chodzi o zawieranie umów ubezpieczenia przez infolinie ubezpieczycieli
jednak po zastosowaniu interpretacji jezykowej mozna dojść do wniosku, ze
chodzi o infolinie prowadzone przez inne podmioty niz ubezpieczyciele.
Moga wiec istnieć dwie kategorie infolinii, prowadzone przez ubezpieczycieli
i przez inne podmioty. Pierwsza kategoria pokrywa sie kategoria pracowników etatowych, druga  z pozostaymi. Tak wiec ubezpieczenie zawarte
przez pracownika etatowego ubezpieczyciela moze zostać zakwalifikowane do
co najmniej dwóch kategorii. Niestety, brak kategorii, do której mozna
by przyporzadkować

umowy ubezpieczenia zawierane przez czonków zarzadu


47

Par. 4 pkt. 3. Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 18.08.2007 w sprawie danych
gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe Ubezpieczeń, Dz.U. 2007,
nr 159, poz. 1119.
48
Par. 4 pkt. 2 lit. a oraz par. 4 pkt. 3 lit. c Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia
18.08.2007 w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe
Ubezpieczeń, Dz.U. 2007, nr 159, poz. 1119.
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i prokurentów ubezpieczyciela, którzy nie zawsze posiadaja status pracownika.
W obu zapisach powtarzaja sie określenia (bez ich definiowania) agent
i broker, ale nalezy uznać, ze chodzi o agenta ubezpieczeniowego i brokera
ubezpieczeniowego. Pojecia te sa zdefiniowane w ustawie o pośrednictwie
ubezpieczeniowym. Niestety, w polskim prawie brak definicji multiagenta.
Mozna jedynie domyślać sie, ze chodzi tu o agenta ubezpieczeniowego.
Jednak mozliwe sa tu co najmniej dwie mozliwe interpretacje. Multiagentem
moze być agent ubezpieczeniowy, który ma zawarte, co najmniej dwie umowy agencyjne z ubezpieczycielami (niezaleznie, czy sa to zakady ubezpieczeń
tego samego dziau ubezpieczeń, zgodnie z zaacznikiem

do ustawy o dziaalności ubezpieczeniowej, czy innych dziaów), albo agent ubezpieczeniowy
wykonujacy
 czynności agencyjne na rzecz wiecej niz jednego zakadu ubezpieczeń w zakresie tego samego dziau ubezpieczeń, zgodnie z zaacznikiem

do ustawy o dziaalności ubezpieczeniowej49.
W rozporzadzeniu

jest mowa o umowach ubezpieczenia zawieranych za
pośrednictwem instytucji finansowych. Kodeks spóek handlowych określa,
ze instytucjami finansowymi sa banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa
funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowe fundusze inwestycyjne, zakady ubezpieczeń, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne,
fundusze emerytalne, domy maklerskie50. Dziwi wiec wyszczególnienie
w par. 4 pkt. 3 lit. c banków obok instytucji finansowych. Rozporzadzenie

nie odnosi sie tez do faktu, ze te podmioty moga pośredniczyć w zawieraniu
umów ubezpieczeń jako agenci ubezpieczeniowi lub brokerzy ubezpieczeniowi.
Na koniec nalezy wspomnieć o braku definicji pośredniczenia. W rozporzadzeniu

jest mowa o umowach ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem co rodzi kolejny problem z interpretacja.
 Mozna ten zapis interpretować dwojako  jako pośredniczenie na rzecz lub tez pośredniczenie na
rzecz i w imieniu.
Reasumujac
  ze wzgledu na powyzsze bedy (szczególnie mozliwość przypisania podmiotu pośredniczacego

w zawieraniu umów ubezpieczenia do kilku
kategorii oraz mozliwość róznej interpretacji niektórych zapisów) rozporzadzenie

nie gwarantuje rzetelnych informacji o kanaach dystrybucji ubez49
Por. T. M i n t o f t - C z y z, Anachroniczna definicja pośrednictwa, „Gazeta
Bankowa” 2004, marzec; „Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń” 2008, Tablica 22. Rejestr
agentów ubezpieczeniowych.
50
Art. 4 Kodeks Spóek Handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
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pieczeń. Rozporzadzenie

zamiast opisywać kanay dystrybucji ubezpieczeń,
raczej, w sposób dość chaotyczny, wymienia podmioty, które moga pośredniczyć w zawieraniu ubezpieczeń. Na dodatek rozporzadzenie

nie jest do końca
zgodne z ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Nalezy tez powtórnie
zaznaczyć, ze zbierane sa informacje jedynie o podmiotach pośredniczacych

na rzecz ubezpieczycieli dziau I.
Dodatkowo Polska Izba Ubezpieczeń, opracowujac
 dane51, popenia kolejne bedy. Na przykad podajac
 dane dotyczace
 skadki przypisanej brutto
w dziale II  kanay dystrybucji agentów ubezpieczeniowych podzielono na
osoby fizyczne i na osoby prawne. Natomiast osoby prawne podzielono na
banki, SKOKI, pozostae podmioty bez osobowości prawnej oraz przedsiebiorców (art. 10 ustawy pośrednictwie). Powyzsze wyliczenie zawiera kilka
bedów. Najwiekszym wydaje sie zaliczenie podmiotów bez osobowości
prawnej waśnie do osób prawnych. Niedopuszczalne jest tez zaliczenie
przedsiebiorców dziaajacych

na podstawie art. 10 ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym do osób prawnych. Abstrahujac
 od tego, ze art. 10 zosta
juz dawno wykreślony, nigdy nie istnia wymóg, aby ci przedsiebiorcy byli
osobami prawnymi.
Wedug Polskiej Izby Ubezpieczeń sprzedaz bezpośrednia dokonywana jest
przez pracowników, Internet, telefon i inne. Ciekawostka jest, ze sprzedaz w
dziale „inne” za rok 2009 wynosi prawie 8 razy wiecej niz przez Internet –
mimo to nie jest wyjaśnione, czym sa inne kanay dystrybucji bezpośredniej.
Zakadam, ze czonkowie zarzadów

i prokurenci nie zawieraja az tak duzo
ubezpieczeń. Obok sprzedazy bezpośredniej i pośredniej wyrózniono jeszcze
inne kanay dystrybucji. Te bedy powoduja,
 ze powyzsze zestawienie ma
maa wartość merytoryczna.

Ze wzgledu na szerokie uprawnienia kontrolne52, zakres danych, jakie
posiada53, najwaściwszym organem do analizy kanaów dystrybucji jest
Komisja Nadzoru Finansowego. KNF co roku publikuje „Biuletyny Rocz-

51

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Ubezpieczenia 2009, www.piu.org.pl
Wiecej na ten temat: A. D a s z e w s k i, Komentarz do ustawy z dnia 22.05.2003 r.
o dziaalności ubezpieczeniowej, w: Prawo ubezpieczeń - ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski, Warszawa: Poltex 2004, s. 236 n.
53
Wiecej na ten temat: M. M a l i s z e w s k a, Komentarz do ustawy z dnia 22.05.
2003 r. o dziaalności ubezpieczeniowej, tamze, s. 207 n.
52

KANAY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

253

ne”54. Dane sa publikowane w podziale na ubezpieczenia na zycie i pozostae ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majatkowe.

Z analizy biuletynów z danymi za lata 2004-2008 wynika, ze zestawienia zawieraja pewne
bedy i nieścisości.
W danych przedstawionych przez organ nadzoru ubezpieczeniowego za
2004 r. spośród agentów ubezpieczeniowych zostay wyróznione banki. Ze
wzgledu na zapisy w rozporzadzeniach

wydanych na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym55 nalezaoby uzupenić ten zapis o spódzielcze kasy oszczednościowo-kredytowe. W tabeli 1. zabrako agentów
morskich oraz maklerów morskich (na mocy art. 3 ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym do dnia 31.12.2005 przepisów ustawy nie stosowao sie
do tych podmiotów w zakresie pośrednictwa lub wykonywania umów ubezpieczenia morskiego).
W danych za rok 2008 pojawiaja sie pozycje mówiace
 o spódzielczych
56
kasach oszczednościowo-kredytowych, bowiem mimo zmiany rozporzadzeń

ich zapisy nadal tak samo traktuja banki jak i spódzielcze kasy oszczednościowo-kredytowe.
W tabeli prezentujacej

kanay dystrybucji ubezpieczeń dziau II pojawia
sie pozycja o bardzo dugiej nazwie: agenci ubezpieczeniowi pośredniczacy

przy zawieraniu umów ubezpieczenia, które pozostaja w bezpośrednim zwiazku

z ich podstawowa dziaalnościa i nie wymagaja szczegóowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, oraz gdy czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza
12 miesiecy, wykonujacy
 czynności agencyjne przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Jest to nic innego jak kategoria agentów
„zwolnionych”, o których bya mowa wcześniej. Ze wzgledu na brak jedno-

54

Dostepne m.in. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/ Dane_roczne/index.html Dane w tabelach 1-4 pochodza waśnie z tej strony. Stan na dzień 01.01.2010.
55
W szczególności chodzi o Par. 2 pkt 2 Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia
5.12.2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie
czynności agencyjnych oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, Dz.U. 2003, nr 217, poz. 2131; par. 2 pkt 4 Rozporzadzenie

Ministra Finansów
z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz
sposobu udostepniania informacji z tego rejestru, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2068.
56
Zob. Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia
rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji z tego rejestru,
Dz.U. 2006, nr 178, poz. 1316; Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności
agencyjnych oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania,
Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
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znacznego zapisu, na podstawie którego ci agenci ubezpieczeniowi dziaaja,

organ nadzoru zdecydowa sie na tak duga nazwe. Brak jednak osobnej kategorii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym.
We wszystkich zestawieniach brak pozycji mówiacej
 o umowach ubezpieczenia zawieranych przez prokurentów i czonków zarzadu
 ubezpieczyciela,
którzy przeciez nie musza być pracownikami etatowymi ubezpieczyciela57.
Nie ma tez podziau, analogicznego jak dla agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczajacych

dziaajacych,

jako osoby prawne, na banki, spódzielcze kasy oszczednościowo-kredytowe oraz pozostae osoby prawne58.
Chociaz być moze jest to spowodowane faktem, ze zaden bank ani spódzielcza kasa oszczednościowo-kredytowa nie uzyskaa statusu brokera ubezpieczeniowego.
Niestety, mimo ze liczba podmiotów, które moga zawierać umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, ma charakter zamkniety,
zawsze istnieje pozycja „inne kanay dystrybucji”. Do 2003 r. do innych
kanaów dystrybucji wliczano zawieranie umów ubezpieczenia za pomoca
telefonu oraz przez Internet59. Po 2003 r. te sposoby sa wymienione osobno.
Prawdopodobnie jest to spowodowane rozwojem tych nowoczesnych sposobów dystrybucji. Nalezy jednak wspomnieć, ze wartość skadki przypisanej
brutto nie w peni odzwierciedla znaczenie tych kanaów dystrybucji. Wiele
osób uzywa tych narzedzi do zapoznania sie z warunkami ubezpieczenia oraz
do wyliczenia naleznej skadki. Z tych narzedzi korzysta równiez wielu pośredników ubezpieczeniowych60, czasem ubezpieczyciele zakadaja spóki
zalezne, które oferuja zawieranie ubezpieczeń przez telefon oraz przez Internet61.

57
58

Por. C h r ó ś c i c k i, dz. cyt., s. 20.
O bankach posiadajacych

status brokera ubezpieczeniowego pisze Kubiak (dz. cyt.,

s. 91).
59
Por. J. W i t k o w s k a, Kanay dystrybucji usug ubezpieczeniowych, Toruń: TNOiK
2008, s. 41.
60
Za pomoca telefonu pośredniczy m.in. agent ubezpieczeniowy Call Center Poland SA;
http://www.ccp.com.pl/CallCenterPoland/pl/Call_Center_Poland__Witamy_/ (stan na dzień
01.12.2009 r.). Równiez wielu agentów dziaao, wykorzystujac
 Internet, np. BRE Bank S.A.;
http://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ (stan na dzień 01.12.2009 r.).
61
Taka spóka jest np. Allianz Direct New Europe Sp. z o.o. – spóka nalezaca
 do Grupy
Allianz; https://www.allianzdirect. pl/ubezpieczenia/pytania-o-ubezpieczenia.html (stan na dzień
01.12.2009 r.).
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Mimo tak wielu kategorii pośredników ubezpieczeniowych i sposobów zawierania umów ubezpieczenia zawartych w przepisach nikt nie zbiera danych
na temat pośredników ubezpieczeniowych dziaajacych

w Polsce na podstawie
art. 16 i 31 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przez co brak jest
informacji, ilu z tych pośredników faktycznie dziaa oraz jaki jest przypis
skadki zebranej przez nich.

PODSUMOWANIE

Gruntowna nowelizacje ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym prawdopodobnie spowoduje uchwalenie nowej dyrektywy dotyczacej
 pośrednictwa
ubezpieczeniowego (IMD II). Prace nad tym aktem sa juz zaawansowane.
W kwietniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach Europejskiego Komitetu
ds. Ubezpieczeń i Emerytur przedstawia projekt zmiany dyrektywy w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Niestety, nowa dyrektywa nie zobowiaz
 e
Polski do zmiany rozporzadzeń

regulujacych

opisujacych

kanay dystrybucji
ubezpieczeń.
Najistotniejsza zmiana zaproponowana przez Komisje Europejska jest
objecie wymogami dyrektywy bezpośrednich kanaów dystrybucji ubezpieczeń. Wszystkie osoby zaangazowane w dystrybucje bezpośrednia miayby
posiadać odpowiednia wiedze i waściwe umiejetności do dystrybucji ubezpieczeń.
Projekt wprowadza równiez definicje pojecia dystrybucji bezpośredniej.
Jest to dziaalność ubezpieczyciela lub jego pracownika, za którego dziaania
odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, w zakresie „sprzedazy” ubezpieczeń.
Wprowadza sie równiez definicje takich pojeć, jak outsourcing, klient, wynagrodzenie, mae i średnie przedsiebiorstwa, porada ubezpieczeniowa, rzetelna
porada ubezpieczeniowa, sprzedaz produktu ubezpieczeniowego bez porady,
produkt ubezpieczeniowy. Zmieniono definicje pojeć: zakad ubezpieczeń,
zakad reasekuracji, duze ryzyka, przyjmujace
 państwo czonkowskie, trway
nośnik informacji. Sprecyzowanie, co oznaczaja powyzsze pojecia, z pewnościa wpynie pozytywnie na prawo państw czonkowskich. Pozwoli uniknać

wielu watpliwości

interpretacyjnych.
Trudno dziś wyrokować, jaki ksztat przyjmie nowa dyrektywa w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Powyzsze omówienie zmian w dyrektywie
jedynie sygnalizuje niektóre problemy. Juz teraz trzeba analizować dotychczasowe i przysze regulacje prawne, aby uniknać
 bedów podczas nowelizowania polskich przepisów dotyczacych

dystrybucji ubezpieczeń.
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Po przeprowadzeniu analizy obowiazuj
 acego

prawa oraz literatury dotyczacej

przedmiotu publikacji udowodniem, ze nowe regulacje prawne dotyczace
 dystrybucji ubezpieczeń, przyjete w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, nie sa zgodne z innymi aktami prawnymi dotyczacymi

tego
zagadnienia. Ze wzgledu na brak logiki i porzadku

w regulacjach nie ma
wiarygodnych danych, jak w rzeczywistości wyglada
 dystrybucja ubezpieczeń
w Polsce. Istnieje konieczność dostosowania innych aktów prawnych do aktu
prawnego wyzszej rangi, jakim jest ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zmian wymaga równiez podejście instytucji gromadzacych

i opracowujacych

dane.
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N o w o t a r s k a - R o m a n i a k B.: System dystrybucji jako istotny element
w funkcjonowaniu polskich firm ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 3-4.
O t t o R., O t t o J.: Dystrybucja w strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 54(1996).
P r z e w a l s k a K., O r l i c k i M.: Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych,
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wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgaszania zmian
danych objetych tym wpisem, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2053.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.08.2007 w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbe Ubezpieczeń, Dz.U.
2007, nr 159, poz. 1119.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji
z tego rejestru, Dz.U. 2006, nr 178, poz. 1316.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego
zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności agencyjnych
oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania,
Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
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Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia
rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji
z tego rejestru, Dz.U. 2006, nr 178, poz. 1316.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostepniania informacji
z tego rejestru, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2068.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 4.07.2005 r. w sprawie sposobu skadania
wniosków o wpis albo o zmiane wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
oraz wykazu dokumentów doaczonych

do takich wniosków, Dz.U. 2005, nr 125,
poz. 1052.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 5.12.2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności agencyjnych
oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania,
Dz.U. 2003, nr 217, poz. 2131.
Rozporzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7.07.2005 r. w sprawie minimalnego
zakresu szkolenia osób ubiegajacych

sie o wykonywanie czynności agencyjnych
oraz zakresu obowiazuj
 acych

tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania,
Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
Rozporzadzenie

Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dziaalności (PKD), Dz.U. nr 251, poz. 1885.
Ustawa z dnia 18.02.2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2005, nr 48, poz. 447.
Ustawa z dnia 18.09.2001 r. Kodeks morski, Dz.U. 2001, nr 138, poz. 1545 z późn.
zm.
Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o dziaalności ubezpieczeniowej tekst ujednolicony,
Dz.U. 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.
Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz.U. 2003, nr 124,
poz. 1154, z poźn. zm.
Ustawa z dnia 8.07.2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, ustawy o dziaalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1396
Zarzadzenie

Ministra Finansów z dnia 7.11.1995 r. w sprawie określenia warunków
zwalniania niektórych osób wykonujacych

dziaalność agencyjna od obowiazku

jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadajacych

zezwolenie
Państwowego Urzedu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta
ubezpieczeniowego, M.P. 1995, nr 59, poz. 661.
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DELIVERY CHANNELS OF ECONOMIC INSURANCE
S u m m a r y
Economists and lawyers are dealing with analysis of delivery channels, however
all the time a penetrating analysis is missing. Researchers are creating their
definitions of the delivery channel, they are leading different divisions intermediaries.
There are a few legal documents concerning distribution of insurance in the Polish
law but they contain a lot of errors, they are often contrary to oneself. To analyse
delivery channels of insurance belongs in accordance with the act of 22 May 2003
on insurance mediation.
Sowa kluczowe: ubezpieczenia gospodarcze, dystrybucja.
Key words: economic, insurance, distribution.
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KLUCZOWE ELEMENTY OFERTY
MARKETINGU SPOECZNIE ZAANGAZOWANEGO

WPROWADZENIE

Wspóczesne przedsiebiorstwa podejmuja rózne inicjatywy, których celem
jest niesienie pomocy potrzebujacym.

Do takich dziaań zaliczaja sie miedzy
innymi programy określane jako marketing spoecznie zaangazowany (Cause
Related Marketing – CRM).
Programy marketingu spoecznie zaangazowanego realizowane sa przez
przedsiebiorstwa oraz organizacje nienastawione na zysk prawie od trzydziestu lat, pomimo tego niewiele pisze sie na ten temat. W zwiazku

z niewielka liczba rodzimych publikacji na wspomniany temat za cel niniejszego
artykuu przyjeto dokonanie charakterystyki kluczowych elementów oferty
marketingu spoecznie zaangazowanego z uwzglednieniem jego oddziaywania
na reakcje konsumentów.
Dla peniejszego ukazania podejmowanej problematyki na poczatku

przyblizono koncepcje marketingu spoecznie zaangazowanego, nastepnie dokonano
szczegóowej charakterystyki kluczowych elementów wspomnianej kampanii.

1. KONCEPCJA MARKETINGU SPOECZNIE ZAANGAZOWANEGO

Koncepcja marketingu spoecznie zaangazowanego pierwszy raz zostaa
kompleksowo opisana w pracy R. Varadarajan i A. Menon na amach czasopisma „Journal of Marketing” w 1988 r. We wspomnianej pracy zaproponoDr GRZEGORZ ZASUWA  adiunkt Katedry Strategii Ekonomicznych i Marketingu
w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

KUL; adres: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin; e-mail:
gzasuwa@kul.lublin.pl
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wano miedzy innymi definicje, zgodnie z która marketing spoecznie zaangazowany to „[…] proces formuowania i wdrazania dziaań marketingowych,
które charakteryzuja sie tym, ze przedsiebiorstwo tworzy oferte, w ramach
której przekazywane jest wsparcie na rzecz rozwiazania

określonego problemu
spoecznego wtedy, kiedy konsumenci angazuja sie w transakcje generujace

przychody, które satysfakcjonuja zarówno cele indywidualne, jak i organi treść powyzszej definicji w innych sowach, mozna
zacyjne”1. Ujmujac
wskazać, ze istota marketingu spoecznie zaangazowanego jest przygotowanie
oferty dla konsumentów, która pozwala im aczyć

tradycyjna konsumpcje ze
wspieraniem szczytnych celów.
W praktyce pierwsza kampania marketingu spoecznie zaangazowanego by
program firmy American Express w 1983 r. Zakada on, ze firma bedzie
przekazać wsparcie na rzecz odnowy Statuy Wolności wtedy, kiedy konsumenci beda korzystać z jej usug. W szczególności program przewidywa, ze
American Express bedzie przekazywać jednego centa za kazda patności dokonana jej karta oraz jednego dolara za wydanie nowej karty. Kampania
trwaa jedynie trzy miesiace,
 a mimo to okazaa sie niezwykle skuteczna. Za
jej sprawa wzrosa liczba uzyć kart American Express o 28% w stosunku do
analogicznego okresu w roku poprzednim. Odnotowano równiez istotne zwiekszenie liczby nowych kart. Opisywana kampania odniosa sukces nie tylko
w wymiarze biznesowym, dzieki niej udao sie zgromadzić okoo 1,7 mln dolarów na rzecz odnowy Statuy Wolności. Osiagnie
  ty sukces przez program
Amercian Express pokaza, jak duzy potencja tkwi w kampaniach marketingu
spoecznie zaangazowanego, i zacheci inne przedsiebiorstwa do podejmowania tego typu dziaań2.
Pod wzgledem organizacyjnym programy marketingu spoecznie zaangazowanego czesto sa pewnego rodzaju partnerstwami miedzy przedsiebiorstwami
a organizacjami nienastawionymi na zysk3. Jednak w rzeczywiści nie wszystkie kampanie CRM maja to do siebie, ze w ich ramach powstaja prawdziwe
partnerstwa, gdzie obydwie strony aktywnie wspópracuja nad ksztatem caej
kampanii. Czesto jest tak, ze przedsiebiorstwo zainteresowane tego typu
programem zawiera jedynie umowe z organizacja nonprofit, na podstawie

1
R. V a r a d a r a j a n, A. M e n o n, Cause-related narketing: A coalignment of
marketing strategy and corporate philanthropy, „Journal of Marketing” 52(1988), s. 60.
2
P. K o t l e r, N. L e e, Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for
Your Company and Your Cause, New York: John Wiley & Sons, Inc. 2005.
3
K. F i l e, R. P r i n c e, Cause related marketing and corporate philanthropy in the
privately held enterprise, „Journal of Business Ethics” 17(1998), s. 1529-1539.
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której wykorzystuje jej logo lub nazwe podczas kampanii4. W tym miejscu
warto zauwazyć, ze moga istnieć równiez kampanie marketingu spoecznie
zaangazowanego, w których przedsiebiorstwo nie podejmuje wspópracy z zadna organizacja non-profit, a jedynie zgromadzone środki przekazywane sa na
szczytny cel po zakończeniu takiego przedsiewziecia.
Piszac
 o marketingu spoecznie zaangazowanym, nalezy równiez zaznaczyć, ze jest on pewnego rodzaju poaczeniem

strategii promocyjnej z dziaaniami zaliczanymi do tzw. inicjatyw spoecznie odpowiedzialnych. To, ze
kampanie marketingu spoecznie zaangazowanego maja charakter promocyjny,
nie budzie niczyjej watpliwości.

Przekazywane wsparcie na rzecz beneficjentów kampanii CRM traktowane jest jako alternatywa dla tradycyjnych
form nakaniania konsumentów do zakupu, takich jak obnizka ceny, darmowy
gadzet czy loteria.
Traktowanie marketingu spoecznie zaangazowanego jako jednego z narzedzi, przez które firma realizuje swoje zobowiazania

spoeczne, jest juz
sprawa bardziej skomplikowana.
 Aby to wyjaśnić, warto zwrócić uwage na
to, w jakim paradygmacie rozpatrujemy idee spoecznej odpowiedzialności
przedsiebiorstw. Jeśli koncepcje spoecznej odpowiedzialności rozpatrujemy
zgodnie z tradycyjnym podejściem, czyli jako czynienie dobra dla samego
dobra, to wtedy kampanie CRM trudno zaliczyć do dziaań spoecznie odpowiedzialnych, poniewaz zakadaja one równiez realizacje celów biznesowych.
W drugim przypadku, gdy rozpatrujemy idee spoecznej odpowiedzialności
w paradygmacie osiagania

obopólnej korzyści, kampanie CRM zalicza sie do
inicjatyw spoecznie odpowiedzialnych. Jest to mozliwe, poniewaz we wspomnianym paradygmacie daz
 y sie do tego, aby inicjatywy spoeczne podejmowane przez przedsiebiorstwa przynosiy korzyści nie tylko swoim beneficjentom, ale równiez przedsiebiorstwom realizujacym

takie przedsiewziecia5.
Zakres celów, które mozna realizować dzieki kampaniom marketingu
spoecznie zaangazowanego, jest szeroki. Kampanie tego typu pomagaja
osiagać

zarówno cele przedsiebiorstwa, jak i organizacji non-profit. Jeśli
chodzi o cele przedsiebiorstwa, to podstawowym zadaniem, które mozna
przypisać tego typu dziaaniom, jest zwiekszenie wielkości przychodów ze
sprzedazy. Poza zwiekszaniem sprzedazy kampanie CRM moga równiez pro4
M. B e r g l i n d, Ch. N a k a t a, Cause-related marketing: More buck than bang?,
„Business Horizons” 48(2005), s. 443-453.
5
D. J. V o g e l, Is There a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social
Responsibility, „California Management Review” 47(2005), Summer, No. 4, s. 19.
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wadzić do poprawy reputacji firmy, zwiekszenia rozpoznawalności marki,
wspomagania procesu wchodzenia na nowe rynki, zwiekszania lojalności
konsumentów itp. W przypadku organizacji non-profit programy marketingu
spoecznie zaangazowanego pomagaja zgromadzić zasoby na szczytne cele.
Dodatkowo moga mieć na celu zwiekszanie wiedzy oraz wrazliwości konsumentów na temat określonego problemu spoecznego, prowadzić do poprawy
rozpoznawalności jednostki non-profit czy zwiekszenia liczby wolontariuszy6.

2. SKADNIKI OFERTY MARKETINGU SPOECZNIE ZAANGAZOWANEGO

Obecnie podejmowane programy marketingu spoecznie zaangazowanego
sa znacznymi przedsiewzieciami, w których uczestniczy wiele podmiotów, poczynajac
 od przedsiebiorstw, organizacji non-profit, a kończac
 na przedstawicielach mediów i zwykych wolontariuszach. Sa one czesto nagaśniane
przez kampanie reklamowe i towarzysza im miedzy innymi koncerty oraz
zbiórki darów. Majac
 na uwadze duza liczbe przedsiewzieć, które towarzysza
kampaniom tego typu, dokonano rozróznienia miedzy oferta marketingu spoecznie zaangazowanego w waskim

oraz szerokim ujeciu. W pierwszym przypadku chodzi o sam rdzeń (istote) oferty marketingu spoecznie zaangazowanego – stanowia go: produkt, problem spoeczny oraz przekazywane
wsparcie na rzecz jego rozwiazania.

W drugim przypadku, czyli wtedy, kiedy rozpatrujemy oferte marketingu
spoecznie zaangazowanego szeroko, nalezy do wymienionego „rdzenia” dodać równiez pozostae dziaania, które obejmuja w szczególności: dziaania
nagaśniajace
 dana inicjatywe (np. koncerty), zbiórki darów oraz przedsiewziecia dotyczace
 wolontariatu.
W niniejszym artykule oferta marketingu spoecznie zaangazowanego jest
rozpatrywana jedynie w waskim

ujeciu. Zagadnienia zwiazane

z pozostaymi
aspektami oferty CRM wykraczaja poza zakres niniejszego opracowania.
2.1. Produkt
Podstawowym elementem oferty marketingu spoecznie zaangazowanego
jest produkt lub usuga; z ich sprzedazy przekazywane jest wsparcie na rzecz
rozwiazania

określonego problemu spoecznego. Teoretycznie kazdy produkt
moze zostać wykorzystany w kampanii marketingu spoecznie zaangaz owane6

V a r a d a r a j a n, M e n o n, dz. cyt., s. 60.
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go. Potwierdza to miedzy innymi obserwacja programów podejmowanych
przez przedsiebiorstwa w naszym kraju; kampanie takie dotycza produktów
spozywczych (Danone, Zywiec), kosmetyków (Avon) oraz środków higieny
(Pampers).
Ze wzgledu na szeroki zakres produktów wykorzystywanych w programach
CRM powstaje pytanie, czy w przypadku wszystkich kategorii produktów
kampanie tego typu sa tak samo efektywne? Czy sa moze jakieś kategorie
produktów, w przypadku których programy CRM sa bardziej efektywne?
Odpowiedzi na tak postawione pytania próbowali udzielić miedzy innymi
M. Strahilevitz oraz J. G. Myers (1998). Nawiazali

oni do podziau produktów na dobra hedonistyczne (hedonic or frivolues goods) oraz dobra
uzytkowe (uilitarian goods). Dobra hedonistyczne obejmuja produkty, które
nabywane sa przede wszystkim dla przyjemności (np. wyroby czekoladowe,
wyszukane potrawy) w odróznieniu od dóbr uzytkowych, które nabywamy ze
wzgledu na ich niezbedność w zyciu codziennym (np. środki czystości, podstawowe produkty spozywcze). Z nabywaniem produktów kupowanych gównie dla przyjemności wiaz
 e sie nie tylko uczucie zadowolenia. Badacze
zachowań konsumentów wskazuja,
 ze w takich sytuacjach konsumenci moga
odczuwać równiez poczucie winy. Strahilevitz i Myers zauwazyli, ze wymieniony dyskomfort mozna zmniejszyć, acz
 ac
 produkt z przekazywaniem
wsparcia na szczytny cel. Ich badania wykazay, ze programy marketingu
spoecznie zaangazowanego, dotyczace
 produktów hedonistycznych, moga być
istotnie bardziej skuteczne niz oferty CRM z produktami uzytkowymi7.
W dalszych pracach Strahilevitz (1999) wykazaa, ze taka róznica ma miejsce
jedynie wtedy, kiedy udzielane jest wsparcie o znacznej wartości w stosunku
do ceny sprzedazy (20%, 50%). W sytuacji przekazywania wsparcia o niewielkiej wartości (1% ceny detalicznej) nie zaobserwowano istotnych róznic
miedzy efektywnościa oferty wykorzystujacej
 produkt hedonistyczny a oferta
8
zwiazan
 a z produktem uzytkowym .
Druga cecha produktu, która moze oddziaywać na rezultaty programów
marketingu spoecznie zaangazowanego, to cena. Wskazuja na to miedzy innymi badania eksperymentalne zrealizowane przez Ch. Changa (2008), w których wykazano, ze programy CRM wykorzystujace
 produkty o niskich cenach
wywouja istotnie wyzsza intencje do zakupu niz produkty o wysokich
7
Donations to Charity as Purchase Incentives: How Well They Work May Depend on
What You Are Trying to Sell, „Journal of Consumer Research” 24(1998), s. 434-446.
8
The Effects of Product Type and Donation Magnitude on Willingness to Pay More for
a Charity-Linked Brand, „Journal of Consumer Psychology” 1999, s. 215-241.
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cenach. Taki kierunek oddziaywania wynika prawdopodobnie z faktu, ze
konsumenci w przypadku „drogich” produktów moga obawiać sie, ze wartość
udzielanej pomocy moze być równiez wysoka, co w dalszej konsekwencji
moze wywoywać podejrzenie, ze firma pobiera wyzsza cene z tego wzgledu.
W przypadku „tanich produktów” udzielana pomoc w ramach kampanii
marketingu spoecznie zaangazowanego postrzegana jest jako „bezkosztowa”9.
2.2. Problem spoeczny
Drugim elementem oferty marketingu spoecznie zaangazowanego jest
problem spoeczny, w rozwiazanie

którego angazuje sie przedsiebiorstwo.
Zakres kwestii spoecznych, które moga zostać wykorzystane w kampaniach
tego typu jest szeroki. W zwiazku

z tym pojawia sie zasadnicze pytanie,
w jaki sposób dobierać problemy spoeczne? Jakimi kierować sie kryteriami
przy ich wyborze? Odpowiedzi na postawione pytania w duzym stopniu zaleza od tego, jak traktowany jest program CRM w przedsiebiorstwie: czy bardziej jako sposób wypeniania zobowiazań

o charakterze filantropijnym, czy
bardziej jako sposób wspomagania realizacji celów biznesowych. W pierwszym przypadku wybór problemu spoecznego bedzie zaleza przede wszystkim od tego, jakie wartości i kwestie spoeczne sa bliskie kierownictwu danej
jednostki oraz jej pracownikom.
W drugim przypadku, czyli wtedy, kiedy kampanie CRM rozpatrujemy jako jedno z narzedzi wspomagajacych

realizacje celów o charakterze biznesowym, wybierajac
 problem spoeczny warto jest zadać sobie pytanie, jakie
jego cechy oddziauja na efektywność kampanii marketingu spoecznie zaangazowanego. Dotychczasowe badania pokazuja,
 ze istotne znaczenie maja
tutaj takie aspekty, jak waga danego problemu spoecznego dla konsumentów
oraz poziom jego dopasowania do przedsiebiorstwa.
Znaczenie problemu spoecznego dla konsumentów
W badaniach nad programami spoecznymi podejmowanymi przez przedsiebiorstwa wykazano, ze jeśli konsumenci w wiekszym stopniu przywiazuj
 a
znaczenie do problemu spoecznego, to wykazuja wtedy bardziej przychylna
postawe wobec firmy niz respondenci, dla których dana kwestia jest mniej

9
To Donate Or Not to Donate? Product Characteristics and Framing Effects of Cause
– Related Marketing on Consumer Purchase Behaviour, „Psychology & Marketing” 25(2008),
s. 1104.
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istotna10. W zwiazku

z tym nasuwa sie pytanie, które z problemów spoecznych posiadaja najwieksze znaczenie dla konsumentów.
Próbujac
 udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, nalezy zauwazyć,
ze wiekszość problemów spoecznych, z którymi spotykamy sie na co dzień,
jest istotna i konsumenci wskazuja,
 ze przedsiebiorstwa moga wspierać proces
ich rozwiazywania.

Jednak szczególne znaczenie wydaja sie mieć tutaj
zagadnienia niosace
 w sobie silny adunek emocjonalny. Do takich zagadnień
naleza kwestie zwiazane

z szeroko pojeta pomoca na rzecz potrzebujacych

dzieci, walka z groźnymi chorobami itp. Wspomniana kategoria problemów
spoecznych zawiera równiez sytuacje bedace
 nastepstwem katastrof (np. powodzi, trzesień ziemi, huraganów11.
Wśród problemów spoecznych istnieja równiez pewne zagadnienia, które
wyraźnie dziela opinie publiczna.
 Dotycza one miedzy innymi walki z dyskryminacja wobec osób homoseksualnych, metoda in vitro czy spawami religijnymi. Zaangazowanie przedsiebiorstwa w rozwiazywanie

takich problemów
spoecznych jest ryzykowna strategia,
 poniewaz spolaryzowane postawy moga
takze przenieść sie na postawe wobec firmy oraz jej produktów12.
Dopasowanie problemu spoecznego do firmy
Wybierajac
 problem spoeczny, warto równiez zwrócić uwage na stopnień
jego dopasowania do przedsiebiorstwa. Dopasowanie problemu spoecznego
do firmy rozumiane jest jako postrzegany zwiazek

miedzy określonym problemem spoecznym a konkretnym przedsiebiorstwem. Wymienione dopasowanie moze mieć charakter naturalny (pierwotny) albo wtórny13. Dopasowanie
naturalne wystepuje wtedy, kiedy konsumenci dostrzegaja bliski zwiazek

miedzy określona kwestia spoeczna a przedmiotem dziaalności firmy, jej
produktami, marka lub wizerunkiem. Przykadem naturalnego dopasowania
moze być zwiazek

firmy Danone, która jest producentem zywności, z kwestia
niedozywiania dzieci i modziezy. Oczywiste jest, ze w tym przypadku do-

10

S. S e n, C. B. B h a t t a c h a r y a, Does Doing Good Always Lead to Doing
Better? Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, „Journal of Marketing
Research” 38(2001), s. 225-243.
11
P. S. E l l e n, L. A. M o h r, D. J. W e b b, Charitable Programs and the Retailer:
Do They Mix?, „Journal of Retailing” 76(2000), No. 3, s. 393-406.
12
S e n, B h a t t a c h a r y a, dz. cyt., s. 227.
13
S. M e n o n, B. E. K a h n, Corporate Sponsorships of Philanthropic Activities:
When Do They Impact Perception of Sponsor Brand? „Journal of Consumer Psychology”
13(2003), s. 316-327.
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pasowanie jest o wiele silniejsze niz w sytuacji, gdyby Danone angazowao
sie w sprawe podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach, co robi PKN
Orlen, który jako producent paliw jest naturalnie zwiazany

z branza motoryzacyjna.

Dopasowanie wtórne moze wystapić

wtedy, kiedy konsumenci przyzwyczaja sie do tego, ze pewna firma jest zaangazowana w proces rozwiazywania

określonego problemu, który nie jest naturalnie zwiazany

z przedsiebiorstwem. Dobrym przykadem takiej sytuacji jest firma Avon i zagadnienie
walki z rakiem piersi. Avon kilkanaście lat temu zaangazowa sie w walke
z nowotworami piersi u kobiet. Choroby nowotworowe nie sa naturalnie dopasowane firmy Avon – producenta kosmetyków. Jednak z powodu wieloletniego zaangazowania tej firmy w walke ze wspomniana choroba ich zwiazek

obecnie postrzegany jest jako dopasowany.
Dopasowanie problemu spoecznego a reputacja firmy
Dopasowanie problemu spoecznego nalezy jednocześnie rozpatrywać
z aktualna reputacja przedsiebiorstwa, poniewaz w zalezności od tego, czy
jest ona pozytywna czy negatywna, to wspomniane dopasowanie róznie oddziauje na reakcje konsumentów.
Wybór dopasowanego problemu spoecznego do przedsiebiorstwa o pozytywnej reputacji jest dla firmy korzystny z co najmniej kilku wzgledów. Po
pierwsze, oferty marketingu spoecznie zaangazowanego o dopasowanych
problemach spoecznych sa bardziej przychylnie oceniane przez konsumentów
niz ich odpowiedniki o niedopasowanych problemach spoecznych14. Oferty
takie prowadza równiez do bardziej przychylnej postawy wobec marki15,
wyzszej deklarowanej lojalności konsumentów16 oraz do wiekszej skonności do zakupu17. Dodatkowo kampanie tego typu zapewniaja lepsza wyrazistość pozycjonowania18.

14

S. E l l e n, M o h r, W e b b, dz. cyt., s. 393-406.
B. A. L a f f e r t y, R. E. G o l d s m i t h, G. T. H u l t, The Impact of the
Alliance on the Partners: A Look at Cause – Brand Alliances, „Psychology & Marketing”
21(2004), s. 509-531.
16
P. G u p t a, J. P i r s c h, The company – cause – customer fit decision in cause
– related marketing, „Journal of Consumer Marketing” 23(2006), s. 314-326.
17
J. W. P r a c e j u s, D. G. O l s e n, The role of brand/cause fit in the effectiveness
of cause – related marketing campaigns, „Journal of Business Research” 57(2004), s. 635-640.
18
C. J. S i m m o n s, K. L. B e c k e r - O l s e n, Achieving Marketing Objectives
Through Social Sponsorships, „Journal of Marketing” 70(2006), s. 154-169.
15
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Niski poziom dopasowania sprawia, ze konsumenci w wiekszym stopniu
zastanawiaja sie nad motywami postepowania przedsiebiorstwa oraz sa
bardziej sceptyczni wobec dziaań tego typu19.
Jeśli przedsiebiorstwo ma negatywna reputacje (np. wytwarza szkodliwe
produkty, jest w trakcie tzw. kryzysu produktu lub po przejściu jakiegoś
skandalu), to oddziaywanie dopasowania problemu spoecznego na postawe
konsumentów wobec oferty marketingu spoecznie zaangazowanego jest zupenie inne niz w sytuacji, kiedy firma ma pozytywna reputacje. Wskazuja
na to badania Y. Yoon oraz jej wspópracowników, dotyczace
 zaangazowania
prospoecznego przedsiebiorstw z branzy paliwowej oraz tytoniowej. Wykazano w nich, ze konsumenci sa podejrzliwi wobec przedsiebiorstwa, jeśli
dziaania prospoeczne kontrastuja z dotychczasowa reputacja firmy, np. jeśli
firma doprowadza do katastrofy ekologicznej na morzu i jednocześnie informuje o swoim zaangazowaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo podejrzliwość konsumentów wzrasta, jeśli samo przedsiebiorstwo
informuje o takich dziaaniach. W takim przypadku inicjatywy spoeczne odbierane sa jedynie jako autopromocja i prowadza do obnizenia oceny przedsiebiorstwa20.
2.3. Przekazywane wsparcie
Ostatnim elementem oferty CRM, który aczy

produkt z problemem spoecznym jest wsparcie przekazywane na rzecz rozwiazania

wspomnianego
problemu. Wsparcie, zgodnie z idea CRM, przekazywane jest wtedy, kiedy
konsument nabywa określony produkt lub korzysta z danej usugi. Wielkość
udzielanej pomocy moze być ściśle sprecyzowana badź
 nie. W pierwszym
przypadku przedsiebiorstwo wskazuje, ile środków pienieznych zostanie przeznaczonych na dany cel. Kwota pomocy moze być tutaj wyrazona procentowo
(np. 1% ceny nabycia) albo wartościowo (np. 30 gr za zakupiony produkt).
W drugim przypadku przedsiebiorstwo nie informuje o tym, ile środków przekazanych zostanie na cel spoeczny, zamiast tego firma wskazuje, ze ze zgromadzonych środków zostanie wsparty szczytny cel. Omawiajac
 zagadnienie
przekazywanego wsparcia w ramach CRM, warto zauwazyć, ze moze być ono

19

K. L. B e c k e r - O l s e n, A. B. C u d m o r e, R. P. H i l l, The impact of
perceived corporate social responsibility on consumer behavior, „Journal of Business
Research” 56(2006), s. 46-53.
20
Y. Y o o n, Z. G ü r h a n - C a n l i, N. S c h w a r z, The Effect of Corporate
Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, „Journal of
Consumer Psychology” 16(2006), s. 377-390.
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ograniczone do pewnej kwoty, np. przedsiebiorstwo moze ogosić, ze dana
kampania bedzie trwać az uzbierany zostanie 1 mln z. Limit udzielanej
pomocy moze wynikać równiez z czasu trwania kampanii.
Podejmujac
 temat udzielanego wsparcia w kampaniach CRM, nalezy zauwazyć, ze im jest ono wieksze, tym oferta marketingu spoecznie zaangazowanego okazuje sie mniej skuteczna jako narzedzie zwiekszajace
 przychody
ze sprzedazy. Potwierdziy to miedzy innymi badania M. Strahilevitz (1999),
w których kampanie marketingu spoecznie zaangazowanego oferujace
 wsparcie o wysokości 50 i 25% ceny detalicznej byy istotnie rzadziej wybierane
niz programy, w których firma przekazywaa niewielkie wsparcie (1%, 5%
ceny detalicznej). Z drugiej strony nalezy podkreślić, ze wraz ze wzrostem
wielkości udzielanego wsparcia poprawia sie postawa spoeczeństwa wobec
przedsiebiorstwa, chociaz potencjalni konsumenci sa mniej skonni do
nabywania takich produktów21.
Istnieja równiez prace badawcze, które wskazuja,
 ze sposób definiowania
udzielanej pomocy moze oddziaywać na reakcje konsumentów wobec kampanii marketingu spoecznie zaangazowanego. Na przykad w badaniach
Changa wykazano, ze oferty CRM, w których wielkość udzielanego wsparcia
bya określona kwotowo (np. 50 centów), wywoyway bardziej przychylne
reakcje konsumentów niz programy, w których wartość pomocy określona zostaa jako odsetek ceny detalicznej (np. 5% ceny). Takie wyniki moga być
spowodowane tym, ze konsumenci preferuja bardziej czytelne komunikaty,
które nie wymagaja zaangazowania w dodatkowe procesy myślowe. Zgodnie
z inna hipoteza zamieszczanie informacji „wprost” na temat tego, jaka kwota
jest przeznaczana na szczytny cel, pozwala konsumentowi w wiekszym stopniu odczuć, ze zrobi dobry uczynek22.

PODSUMOWANIE

W niniejszym artykule przyblizono koncepcje marketingu spoecznie zaangazowanego, zwracajac
 szczególna uwage na jej kluczowe elementy. Z przeprowadzonej analizy wynika kilka wniosków:

21
J. P r i s c h, S. G u p t a, S. L. G r a u, A Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum: An Exploratory Study, „Journal of
Business Ethics” 70(2007), s. 125-140.
22
Dz. cyt., s. 1093, 1102.
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Po pierwsze, istnieja podstawy do tego, aby przypuszczać, ze programy
marketingu spoecznie zaangazowanego wywouja bardziej przychylne reakcje
u konsumentów wtedy, kiedy dotycza hedonistycznych produktów o niskich
cenach jednostkowych, oraz wtedy, kiedy przekazywane w ich ramach wsparcie ma nieznaczna wartość jednostkowa i jest wyrazone w postaci bezwzglednej.
Po drugie, na efektywność programów marketingu spoecznie zaangazowanego wpywa równiez waga problemu spoecznego dla konsumentów, który
jest przedmiotem kampanii, oraz poziom jego dopasowania do przedsiebiorstwa.
Po trzecie, poziom dopasowania problemu spoecznego do przedsiebiorstwa
oddziauje korzystnie na efekty programu CRM, przejawiajace
 sie w reakcjach
konsumentów tylko wtedy, kiedy firma ma pozytywna reputacje. W przypadku firm o „negatywnych” reputacjach wymienione dopasowanie moze nawet
wywoywać niekorzystne reakcje konsumentów wobec takiej firmy.
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THE KEY ELEMENTS OF THE OFFER OF CAUSE RELATED MARKETING
S u m m a r y
The article is concerned with the key elements of the offer of cause related
marketing. At the beginning of the study the main questions connected with the
conception are presented, and next a detailed description of the key elements of the
CRM is given, taking into consideration their effect on consumer behavior. Our
deliberations have shown that programs of cause related marketing are more effective
when they are concerned with hedonistic products that have low prices, and when
the support given as part of it has small unit value. Also the significance of the
social problem for consumers, the amount of support offered and the reputation of
the firm influence effectiveness of the actions.
Translated by Tadeusz Karowicz
Sowa kluczowe: marketing spoecznie zaangazowany, zachowania konsumentów.
Key words: cause related marketing, consumer behavior.
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MOTYWACJE KOBIET NA RYNKU PRACY
ORAZ ZJAWISKO DYSKRYMINACJI
(cz. 2)

Opracowanie zatytuowane Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko
dyskryminacji zostao oparte na badaniu ankietowym (przeprowadzonym
w grudniu 2004 r.) na próbie 160 kobiet zamieszkujacych

miasto wojewódzkie. Cześć pierwsza raportu z badań dotyczya motywacji kobiet do
pracy zawodowej i zostaa opublikowana w „Rocznikach Instytutu Ekonomii
i Zarzadzania”

TN KUL w r. 2011.
Cześć druga raportu, zawarta w niniejszym artykule, dotyczy opinii badanych na temat zjawiska dyskryminacji kobiet. W wyniku analizy wyrazonych w ankiecie opinii kobiet stwierdzono, ze zdecydowana wiekszość z nich
jest przekonana, ze kobiety sa dyskryminowane na rynku pracy. Jednak brak
równouprawnienia odnosza cześciej do sfery rynku pracy niz do sfery domowo-rodzinnej.
W artykule zachowano ciagość

numeracji rozdziaów, poniewaz obie jego
cześci stanowia integralna caość. Zgodnie z zapowiedzia zawarta wcześniej
do cześci drugiej doaczona

jest ankieta, przeprowadzona dla tego badania.

Dr DANUTA MARIA TABIN  starszy wykadowca; Katedra Historii Gospodarki w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

na Wydziale Nauk Spoecznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawa II; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin.
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VI. POGLADY

KOBIET NA ZJAWISKO DYSKRYMINACJI

Respondentki wypowiaday sie co do kwestii dyskryminacji kobiet: czy to
zjawisko wystepuje i jak uzasadniaja swój poglad
 na temat braku równouprawnienia miedzy kobietami i mezczyznami lub  odwrotnie  na temat ich
równoprawnej pozycji w pracy i w domu.
Mozna sadzić,

ze u podstaw opinii respondentek na ten temat lezao kilka
czynników: wasne doświadczenia (rodzinne i zawodowe), poglady
 środowisk
kobiecych ksztatowane przez media, literature i czasopisma kobiece, stereotypy i in.
1. CZY KOBIETY W POLSCE SA DYSKRYMINOWANE?

W ankiecie zawarte zostao pytanie  „Czy uwaza Pani, ze kobiety w Polsce w porównaniu z mezczyznami sa dyskryminowane?”
Rozkad odpowiedzi na to pytanie zawarty w tabeli 13. jest nastepujacy:

 110 respondentek (69,2%) odpowiedziao „tak” lub „raczej tak”,  46
kobiet (29%) uwazao, ze nie ma dyskryminacji (odpowiedzi „nie” lub „raczej
nie”)  3 respondentki (1,9%) nie miay zdania na ten temat.
Tab. 13 Czy kobiety w Polsce sa dyskryminowane?
Czy kobiety
sa dyskryminowane?

N*

%

Tak

65

40,9

Raczej tak

45

28,3

Raczej nie

23

14,5

Nie

23

14,5

Nie mam zdania
Razem

3

1,9

159

100,0

* Wzieto pod uwage wypowiedzi 159 respondentek, a nie 160, gdyz brak danych
w przypadku 1 osoby.

Wyniki ankiety wskazuja na powszechne przekonanie respondentek o wystepowaniu w Polsce zjawiska dyskryminacji kobiet: o tym byo przekonanych prawie 7 na 10 rozmówczyń (40,9% odpowiedziao „tak”, 28,3%
 „raczej tak”). Fakt, ze jedynie 3 respondentki nie miay opinii na ten temat,
oznacza, ze kobiety na ogó rozpatruja swoje poozenia spoeczno-zawodowe
w kategoriach nierówności lub równości w stosunku do mezczyzn.
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2. POGLADY

NA DYSKRYMINACJE KOBIET A WIEK, WYKSZTACENIE
I AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Tabele 14., 15. i 16. ukazuja wpyw trzech zmiennych  wieku, wyksztacenia, i aktywności zawodowej na opinie respondentek, w kwestii dyskryminacji kobiet.
Tab. 14. Poglad
 respondentek na dyskryminacje a wiek
Wiek
Czy kobiety
sa dyskryminowane?

18-34

35-49

50-60

N

%

N

%

N

%

Tak

27

43,5

23

39,7

15

38,5

Raczej tak

19

30,6

17

29,3

9

23,1

Raczej nie

7

11,3

8

13,8

8

20,5

Nie

9

14,5

7

12,1

7

17,9

Nie wiem
Razem

0

0,0

3

5,1

0

0,0

62

100,0

58

100,0

39

100,0

Tab. 15. Poglad
 respondentek na dyskryminacje a wyksztacenie
Wyksztacenie
Czy kobiety
sa dyskryminowane?

wyzsze

średnie

zasadn. zawod.
i ponizej

N

%

N

%

N

%

Tak

6

30,0

31

49,2

28

36,8

Raczej tak

8

40,0

17

27,0

20

26.3

Raczej nie

2

10,0

5

7,9

16

21,1

Nie

4

20,0

8

12,7

11

14,5

Nie wiem

0

0,0

2

3,2

1

1,3

20

100,0

63

100,0

76

100,0

Razem

Z tabel 14-16 wynika, ze wiek, wyksztacenie i aktywność ekonomiczna
nie róznicuja w sposób istotny postrzegania zjawiska dyskryminacji. Odsetki
poszczególnych odpowiedzi na pytanie o dyskryminacje sa relatywnie bliskie
siebie dla róznych kategorii kazdej z tych trzech zmiennych. Róznice ksztatuja sie w przyblizeniu od 9 do 13%.
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Tab. 16. Poglad
 respondentek na dyskryminacje a aktywność ekonomiczna
Aktywność ekonomiczna*
Czy kobiety
sa dyskryminowane?

pracuje

nie pracuje

N

%

N

%

Tak

35

43,2

30

39,0

Raczej tak

20

24,7

25

32,5

Raczej nie

10

12,3

13

16,9

Nie

16

19,8

6

7,8

0

0,0

3

3,8

81

100,0

77

100,0

Nie wiem
Razem

* W przypadku 1 respondentki brak danych na temat aktywności ekonomicznej.

Warto zwrócić uwage na najwieksze róznice, wynoszace
 okoo 13%, a w
jednym przypadku nawet 19%. Te róznice zostay wziete pod uwage, gdyz
 być moze  wskazuja one na kierunek zmian w zakresie oceny zjawiska
dyskryminacji przez kobiety.
Najsilniej przekonanie o dyskryminacji wystepuje wśród kobiet modych do
34. roku zycia – 74,1%, najrzadziej wśród kobiet w najstarszej kategorii
wiekowej – 61,6% (tab. 14).
Ten wynik mozna zinterpretować w nastepujacy
 sposób: prawdopodobnie
respondentki nalezace
 do grupy wiekowej do 34. r. zycia, a wiec mode kobiety, maja wieksza świadomość obowiazuj
 acych

norm prawnych i spoecznych, jeśli chodzi o przestrzeganie standardów równości, w porównaniu z kobietami starszymi. Przekonanie o dyskryminacji nasila sie wiec w modszych
rocznikach kobiet.
Respondentki z wyksztaceniem średnim najcześciej uwazay (76,2%), ze
wystepuje zjawisko dyskryminacji. Rzadziej sadziy

tak kobiety z wyzszym
wyksztaceniem (70%), a najrzadziej  kobiety z niskim wyksztaceniem
(63,1%). Prawdopodobnie graja tu role dwa czynniki: maa świadomość
swoich praw wśród kobiet z niskim wyksztaceniem oraz fakt, ze kobiety
posiadajace
 wyksztacenie średnie maja na ogó wyksztacenie ogólne i sa
nisko cenione, a wiec sa sabo chronione przed dyskryminacja (tab. 15).
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VII. PRZEJAWY DYSKRYMINACJI KOBIET W POLSCE
W ŚWIETLE OPINII RESPONDENTEK
1. ARGUMENTY NA RZECZ ISTNIENIA DYSKRYMINACJI

Respondentkom przekonanym o dyskryminacji zadano pytanie, jakie sa jej
przejawy. Proszono o podanie gównego argumentu oraz wszystkich innych
uznanych za wazne. Tabela 17. informuje o rozkadzie odpowiedzi udzielonych przez respondentki.
Tab. 17. Argumenty stojace
 u podstaw przekonania
o dyskryminacji kobiet w Polsce

Argumenty za dyskryminacja

Najwazniejszy
argument

Wszystkie
argumenty*

N

%

N

%

a) na kobiety spada zbyt duza cześć obowiazków


35

31,8

84

76,4

b) kobiety za te sama prace uzyskuja
nizsze wynagrodzenie niz mezczyźni

36

32,7

94

85,5

4

3,6

57

51,8

d) kobiety cześciej niz mezczyźni sa lekcewazone,
molestowane,…

10

9,1

74

67,3

e) wszystko powinno być po równo: w domu i w pracy, wtedy bedzie sprawiedliwie

20

18,2

56

50,9

f) inne powody

5

4,6

10

9,1

Razem

110

100,0

c) kobiety rzadko zajmuja znaczace
 stanowiska
i uczestnicza w zyciu publicznym

* Procenty wypowiedzi nie sumuja sie do 100, ze wzgledu na mozliwość wskazania wiecej
niz jednego argumentu.

Najwazniejszy przejaw dyskryminacji
Jak wynika z tabeli 13., 110 respondentek byo przekonanych o wystepowaniu w Polsce kwestii dyskryminacji. Tabela 17. zawiera poglady
 na najwazniejsze, ich zdaniem, przejawy nierównego traktowania kobiet. Jeśli weźmiemy pod uwage argument najwazniejszy, rozkad odpowiedzi jest nastepujacy:

 36 respondentek (32,7%) za najwazniejszy przejaw dyskryminacji uznao, ze „kobiety za te sama prace uzyskuja czesto wynagrodzenie nizsze niz
mezczyźni”
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 prawie tyle samo z nich (31,8%) uwazao, ze „na kobiety w domu spada
zbyt duza cześć obowiazków”

 20 respondentek, czyli 18,2% sadzio,

ze najwazniejsza cecha dyskryminacji jest brak penej równości miedzy kobietami i mezczyznami.
Wzorcem dla tych kobiet, jak mozna przypuszczać, jest wyrównane uczestnictwo w zyciu zawodowym i publicznym kobiet i mezczyzn pod wzgledem
obejmowanych stanowisk i wynagrodzenia. Natomiast w zyciu prywatnym sa
za równym podziaem obowiazków

domowych, zwaszcza wtedy, gdy kobieta
pracuje
 9,1% respondentek za najwazniejszy przejaw dyskryminacji uznao to,
ze „kobiety cześciej niz mezczyźni maja rózne przykrości w pracy – na przykad sa molestowane, lekcewazone…”
 jedynie 4 respondentki (3,6%) za najwazniejszy przejaw dyskryminacji
wybrao wskazanie, iz „kobiety za rzadko zajmuja wyzsze stanowiska i uczestnicza w zyciu publicznym”. Niewielki odsetek respondentek opowiadajacych

sie za tym argumentem oznacza, ze przecietnie wyzsza pozycja zawodowa
mezczyzn w porównaniu z kobietami tylko wyjatkowo

bya oceniana przez
nie jako gówny przejaw dyskryminacji.
Jest to zgodne z wnioskiem pynacym

z pierwszej cześci tego opracowania
na temat postaw prozatrudnieniowych, ze rzadko kiedy respondentki w swoich
motywacjach na rynku pracy kieruja sie checia uzyskania wysokiego stanowiska. Tylko na zasadzie wyjatku

bywa to waznym celem ich aktywności zawodowej.
Wszystkie wypowiedzi na temat przejawów dyskryminacji
Wśród wszystkich argumentów wymienionych przez respondentki świadczacych

o dyskryminacji (tab. 17) na pierwszym miejscu jest poglad,
 ze kobiety dostaja nizsze pace w porównaniu z mezczyznami za te sama prace.
Ten argument uznao za wazny az 85,5% respondentek.
Na drugim miejscu znalaza sie opinia, ze przejawem dyskryminacji jest
zbyt duze obciaz
 enie kobiet obowiazkami

domowymi. Warto podkreślić, ze
przeszo 3/4 respondentek (76,4%) wybrao to wskazanie. Oznacza to, ze
wiekszość z nich ocenia podzia obowiazków

domowych jako krzywdzacy

je i w zwiazku

z tym niesprawiedliwy. Jeśli natomiast liczbe respondentek
wyrazajacych

te opinie odnieść do wszystkich ankietowanych (160 osób), to
stanowiy one w przyblizeniu 50% zbiorowości badanej, czyli poowa z nich
uznaa, ze podzia pracy w domu zbyt obciaz
 a kobiety w porównaniu z mezczyznami.
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Na trzecim miejscu jest poglad,
 ze kobiety sa cześciej niz mezczyźni
narazone na wieksze lub mniejsze przykrości w pracy, a w tym na tak ciezkie
naruszanie praw pracowniczych, jak mobbing czy molestowanie. Te opinie
podzielio 67,3% respondentek spośród przekonanych o dyskryminacji kobiet.
Okoo poowy respondentek uznao za wazne pozostae powody wymienione w kafeterii do pytania 5. ankiety, tzn. ze: „kobiety rzadko zajmuja
znaczace
 stanowiska”, „wszystko powinno być po równo: w domu, i w pracy,…”. Oznacza to, ze znaczna grupa kobiet zauwaza fakt dyskryminacji pod
wzgledem zajmowania wyzszych stanowisk, ale ta sprawa nie jest dla nich
najwazniejsza.
2. ARGUMENTY NA RZECZ ISTNIENIA DYSKRYMINACJI
W PODZIALE NA TRZY KATEGORIE

Opinie respondentek na temat źróde dyskryminacji zostay podzielone na
trzy kategorie:
1. Dyskryminacja w domu: przy podziale pracy domowej, „na kobiety
w domu spada zbyt duza cześć obowiazków”.

2. Dyskryminacja w pracy: „kobiety za te sama prace uzyskuja nizsze
wynagrodzenie niz mezczyźni”, „kobiety rzadko obejmuja znaczace
 stanowiska”, „kobiety cześciej niz mezczyźni sa lekcewazone, molestowane…”.
3. Brak równości i sprawiedliwości w pracy i w domu (kategoria rozaczna

z kategoriami 1 i 2). Do tej kategorii nalezy nastepujace

wskazanie:
„wszystko powinno być po równo: w pracy, i w domu”.
Tab. 18. Argumenty za istnieniem dyskryminacji kobiet w Polsce
w podziale na trzy kategorie

Argumenty za istnieniem
dyskryminacji kobiet

N*

%

1. Dyskryminacja w domu

35

2. Dyskryminacja w pracy

50

3. Brak równości i sprawiedliwości w
pracy i w domu
Razem

Wszystkie
wypowiedzi

Najwazniejsze
N

%

33,3

84

23,0%

47,6

225

61,6%

20

19,1

56

15,4%

105

100,0

365

100,0

* 105 respondentek, a nie 110, poniewaz 5 wypowiedzi dotyczyo kategorii „inne powody”,
które zostay pominiete w tej tabeli.
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Najwazniejsze argumenty na rzecz istnienia dyskryminacji
W tabeli 18. podany jest rozkad wypowiedzi, wedug powyzej zdefiniowanych kategorii. 33,3% respondentek spośród wyrazajacych

opinie, ze w Polsce
kobiety sa dyskryminowane, stwierdzio, ze przede wszystkim wystepuje ona
w domu, natomiast 47,6% uznao, ze w pracy. Wynika z tego, ze respondentki cześciej dostrzegay zagrozenie dyskryminacja w miejscu pracy niz
w domu (róznica 14,3%).
Wskazanie nalezace
 do trzeciej kategorii dyskryminacyjnej oznacza poglad,

ze jeśli nie jest speniony postulat penej równości, to wystepuje dyskryminacja. Za taka ocena najwazniejszego źróda dyskryminacji opowiedziao
sie 19,1% respondentek. Mozna sadzić,

ze zaznacza sie tu wpyw ideologii
feministycznych na rozumienie zjawiska dyskryminacji. A wiec prawie 1/5
respondentek przekonanych o dyskryminacji kobiet, podchodzia do tej
kwestii z pozycji ideologicznych.
Wszystkie argumenty na rzecz istnienia dyskryminacji w podziale na trzy
kategorie
Jak wynika z tabeli 18., kolejność trzech kategorii uszeregowanych wedug
czestości wskazań, jest w przypadku wszystkich wypowiedzi taka sama jak
w przypadku argumentów o charakterze pierwszoplanowym. Biorac
 pod uwage wszystkie wypowiedzi respondentek na temat źróde dyskryminacji, nalezy
stwierdzić, ze:
 84 wypowiedzi (23%) dotyczyo pierwszej kategorii, grupujacej

wypowiedzi na temat dyskryminacji w domu
 225 wypowiedzi (61,6%) odnosio sie do drugiej kategorii, zawierajacej

argumenty na rzecz dyskryminacji kobiet w pracy
 56 wypowiedzi (15,3%) zaliczono do kategorii trzeciej, w której
dyskryminacja bya rozumiana jako niespenianie standardu równości miedzy
kobietami i mezczyznami w dwóch sferach: zawodowej lub rodzinnej.
Okazuje sie, ze jeśli weźmiemy pod uwage wszystkie podane przez respondentki wypowiedzi na rzecz dyskryminacji, to zdecydowanie najwiecej z nich
dotyczy kategorii drugiej. W takim razie, charakteryzujac
 kwestie dyskryminacji, respondentki odnosiy sie przede wszystkim do krzywdzacych

kobiety zdarzeń, majacych

miejsce w środowisku pracy. Tylko 1/4 spośród
wszystkich wypowiedzi dotyczya niesprawiedliwego podziau obowiazków

domowych, a wiec tego, ze dyskryminacja kobiet aczy

sie ze środowiskiem
domowym.
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3. LICZBA PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI
DEKLAROWANYCH PRZEZ RESPONDENTKI

O tym, w jaki sposób respondentki opisyway zjawisko dyskryminacji
 czy poprzez podanie jednego czy wiecej jej przejawów  informuje ponizsza tabela.
Tab. 19. Liczba przejawów dyskryminacji deklarowanych przez respondentki
Liczba podanych
przejawów dyskryminacji

N*

%

1

2

1,8

2

20

18,3

3

39

35,8

4

31

28,4

5

15

13,8

6
Razem

2

1,8

109

100,0

* B.d. w przypadku 1 respondentki.

Jak wynika z tabeli 19., tylko dwie respondentki poday jeden powód dyskryminacji kobiet; co piata
 respondentka (20,1%) podaa dwa powody, natomiast az 4/5 respondentek zadeklarowao co najmniej 3 argumenty uzasadniajace
 opinie na temat nierównego traktowania kobiet i mezczyzn. Dla wiekszości ankietowanych kobiet zjawisko dyskryminacji przybiera w praktyce róznorodne formy.

VIII. OPINIE NA TEMAT BRAKU DYSKRYMINACJI KOBIET W POLSCE
1. ARGUMENTY NA RZECZ BRAKU DYSKRYMINACJI KOBIET

46 ankietowanych osób byo zdania, ze w Polsce nie wystepuje kwestia
dyskryminacji kobiet. Tabela 20. prezentuje najwazniejsze oraz wszystkie
argumenty na rzecz braku dyskryminacji w opinii tych respondentek.
Argumenty najwazniejsze za brakiem dyskryminacji
Z tabeli 20. wynika, ze najwiecej respondentek opowiedziao sie za tym,
ze „kobieta, jeśli pragnie awansować, to da sobie rade i bedzie zajmować
wyzsze stanowisko”. Ten argument wybrao 20 kobiet – czyli 43,5%.
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Tab. 20. Argumenty za brakiem dyskryminacji kobiet

Argumenty za brakiem dyskryminacji

Najwazniejsze

Wszystkie*

N

N

%

18

39,1%

34

73,9%

38

82,6%

16

34,8%

15

32,6%

2

4,3%

%

a) kobieta ma wystarczajac
 a pozycje w rodzinie

5

10,9%

b) kobiety w domu decyduja o wiekszości
spraw

10

21,7%

c) kobieta jeśli pragnie awansować to da
sobie rade

20

43,5%

d) role kobiece wynikaja z tradycji

5

10,9%

e) sprawiedliwie nie oznacza wszystko po
równo

5

10,9%

f) inny powód

1

2,2%

Razem

46

100%

* Procenty wypowiedzi nie sumuja sie do 100 ze wzgledu na mozliwość wskazania wiecej
niz jednego argumentu.

O poowe mniej, czyli 10 kobiet (21,7%), wybrao nastepujacy
 argument:
„kobieta w domu decyduje o wiekszości spraw  o podziale obowiazków,

wydatkach, itp.”
11% odpowiadajacych

(po 5 respondentek) na pytanie, dlaczego dyskryminacja nie wystepuje w Polsce, uznao za najwazniejsze, nastepujace

argumenty:
 „kobieta ma wystarczajaco
 wysoka pozycje w rodzinie, niczego nie
trzeba zmieniać”
 „role kobiece wynikaja z tradycji  tak zawsze byo i nie nalezy tego
zmieniać”
 „sprawiedliwie to nie oznacza wszystko po równo: np. kobiety moga
mieć mniej odpowiedzialna prace, nizsze zarobki, ale za to w domu powinny
mieć wieksze obowiazki”.

Wszystkie argumenty za brakiem dyskryminacji
Na pierwszym miejscu pod wzgledem czestości wskazań  tak jak
w przypadku argumentacji pierwszoplanowej  znajduja sie wypowiedzi,
podkreślajace
 znaczenie motywów, którymi kieruje sie kobieta w pracy
zawodowej. Az 82,6%, czyli 4 na 5 respondentek, spośród negujacych

wystepowanie zjawiska dyskryminacji w Polsce stwierdzio, ze jeśli kobieta
ma aspiracje awansowe, to da sobie rade i awansuje (tab. 20).
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Na drugim miejscu, pod wzgledem czestości wskazań, jest argument, ze
to kobiety decyduja o wiekszości spraw w domu (73,9%), czyli w przyblizeniu 7 na 10 respondentek uznao, ze kobiety maja wieksza wadze w domu niz mezczyźni, wiec nie sa dyskryminowane.
Pozostae argumenty  zawarte w tabeli 20.  na rzecz braku dyskryminacji  podziela w przyblizeniu 1/3 respondentek, spośród przekonanych
o równouprawnieniu kobiet i mezczyzn w Polsce.
Warto podkreślić, ze zdecydowana wiekszość respondentek uzasadnia swoje stanowisko o braku dyskryminacji, oceniajac
 dwie sfery zycia kobiet: zawodowa i rodzinna.

2. ARGUMENTY ZA BRAKIEM DYSKRYMINACJI KOBIET
W PODZIALE NA TRZY KATEGORIE

Wypowiedzi respondentek na rzecz braku dyskryminacji zostay podzielone
na trzy kategorie:
1. Kobiety maja waściwa pozycje w rodzinie
Te kategorie tworza nastepujace
 wskazania: „kobieta ma wystarczajac
 a
pozycje w rodzinie, niczego nie nalezy zmieniać”, „kobieta w domu decyduje
o wiekszości spraw  o podziale obowiazków,

o wydatkach, itp.”, „role
kobiece wynikaja z tradycji  tak zawsze byo i nie nalezy tego zmieniać”.
2. Warunkiem awansu jest odpowiednia motywacja
Ta kategoria pokrywa sie z nastepujac
 a wypowiedzia  „kobieta, jeśli
pragnie awansować, to da sobie rade i bedzie zajmować wyzsze stanowisko”.
3. Sprawiedliwy podzia pracy oznacza brak dyskryminacji
Wieksze obowiazki

kobiet w porównaniu z mezczyznami w jednej dziedzinie sa równowazone przez mniejsze obowiazki

innego rodzaju; do kategorii trzeciej nalezy tylko jedno wskazanie: „sprawiedliwie to nie oznacza
wszystko po równo: przykadowo kobiety moga mieć mniej odpowiedzialna
prace, nizsze zarobki, ale za to powinny mieć w domu wieksze obowiazki”.

Najwazniejsze argumenty za brakiem dyskryminacji
Jak wynika z tabeli 21., spośród 45 respondentek podajacych

najwazniejszy argument na rzecz braku dyskryminacji  20 (44,4%) opowiedziao
sie za kategoria pierwsza i tyle samo za kategoria druga.
 Wedug nich w
Polsce nie wystepuje dyskryminacja kobiet, poniewaz maja one odpowiednio
wysoka pozycje w domu albo dlatego, ze awans zawodowy kobiet zalezy od
nich samych.
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Tab. 21. Argumenty za brakiem dyskryminacji wedug trzech kategorii

Argumenty za brakiem dyskryminacji

Najwazniejsze

Wszystkie
wypowiedzi

N

%

N

%

1. Kobiety maja waściwa pozycje w rodzinie

20

44,4

68

56,2

2. Warunkiem awansu kobiet jest odpowiednia
motywacja

20

44,4

38

31,4

3. Sprawiedliwy podzia pracy oznacza brak
dyskryminacji

5

11,1

15

12,4

45

100,0

121

100,0

Razem

Natomiast 5 respondentek (11,1%) opowiedziao sie za kategoria trzecia.

W tym przypadku podstawowym argumentem na rzecz braku dyskryminacji
byo przekonanie, ze podzia obowiazków

pomiedzy wszystkich domowników
zazwyczaj jest sprawiedliwy. Wedug tej opinii podzia pracy w gospodarstwach domowych dokonuje sie na podstawie wyceny wysiku zwiazanego

z danym zadaniem.
Warto zauwazyć, ze respondentki, wyrazajac
 opinie o braku dyskryminacji
kobiet w Polsce, najwazniejszy argument aczyy

albo ze sfera gospodarstwa
domowego albo pracy zawodowej. To, jaka sfere wybray, zalezao od tego,
które aspekty zróznicowań w pozycji spoecznej, rodzinnej, zawodowej kobiet
i mezczyzn byy dla nich wazniejsze  te dotyczace
 domu czy te, odnoszace

sie do pracy zawodowej.
Wszystkie argumenty za brakiem dyskryminacji kobiet w podziale na trzy
kategorie
Kryteria podziau wszystkich argumentów wskazanych przez respondentki
na trzy kategorie sa takie same jak w odniesieniu do najwazniejszych
argumentów. Caość wypowiedzi na temat braku dyskryminacji zostaa ujeta
w tabeli 21.
Najwiecej wypowiedzi – 56,2% dotyczyo kategorii pierwszej. Respondentki w swoich wypowiedziach najcześciej odwoyway sie do takich wskazań, które zawieray stwierdzenia odnoszace
 sie do domu i rodziny. Natomiast
niespena 1/3 wypowiedzi, zostaa zaliczona do kategorii drugiej, zawierajacej

poglad,
 ze to od aspiracji kobiet zalezy, czy awansuja.
 Na ostatnim miejscu
pod wzgledem liczebności wypowiedzi znalaza sie kategoria trzecia. Jedynie
15 wypowiedzi (12,4%) dotyczyo sprawiedliwego podziau obowiazków

domowych miedzy zone i meza.
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3. LICZBA PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI
DEKLAROWANYCH PRZEZ RESPONDENTKI

Tabela 22. informuje o tym, ile wskazań wybray respondentki, wypowiadajac
 sie na temat braku dyskryminacji kobiet w Polsce.
Tab. 22. Liczba wskazań podanych przez respondentki na rzecz braku dyskryminacji
Liczba
wskazań

N

%

1

3

6,5

2

18

39,1

3

19

41,3

4

5

10,9

5

1

2,2

46

100,0

Razem

Jak wynika z tabeli 22., 4/5 respondentek (80,4%) spośród 46 wypowiadajacych

sie, podao 2 lub 3 argumenty na rzecz braku dyskryminacji, natomiast 6 respondentek (13,1%) wybrao 4 lub 5 wskazań. Tylko 3 ankietowane kobiety poday jedno uzasadnienie dla swojego wyboru.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

(cz. 2)
Podstawowe wnioski
a) Wiekszość kobiet uwaza, ze dyskryminacja wzgledem pci wystepuje
w Polsce zarówno w pracy zawodowej, jak i/lub w domu.
Cześć druga ankiety dotyczya pogladów

kobiet na temat dyskryminacji
kobiet w Polsce. Z badań wynika, ze powszechne jest przekonanie kobiet
o dyskryminacji. Wyrazao je okoo 70% respondentek, a wiec zdecydowana
wiekszość spośród ankietowanych kobiet bya przekonana, ze to zjawisko wystepuje w Polsce.
Kobiety, zdaniem znaczacej

liczby respondentek, za te sama prace uzyskuja nizsze od mezczyzn wynagrodzenie albo tez spada na nie zbyt duza
cześć obowiazków

domowych.
b) Przejawy dyskryminacji cześciej wystepuja w sferze zawodowej niz
domowo-rodzinnej.
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Na podkreślenie zasuguje fakt, ze respondentki cześciej dostrzegay przejawy dyskryminacji w sferze zawodowej niz w domu. Mozna przyjać,
 ze
w sferze prywatnej kobiety znacznie cześciej zajmuja równoprawna pozycje
z mezczyznami niz na rynku pracy lub  jeśli jest ona podrzedna  to
przyjmuja tradycyjny punkt widzenia na podzia ról, traktujacy
 obowiazki

domowo-rodzinne jako domene kobiet.
c) Kobiety z reguy zajmuja nizsze stanowiska niz mezczyźni, ale tylko
niewielki procent z nich traktuje ten fakt jako przejaw dyskryminacji. Tylko
cztery respondentki za przejaw gówny dyskryminacji uznay, ze kobiety za
rzadko zajmuja wyzsze stanowiska i uczestnicza w zyciu publicznym. Ten
wniosek koresponduje z stosunkowo sabym zainteresowaniem kobiet awansem w hierarchii stanowisk kierowniczych (cz. 1).
2. DALSZE PROBLEMY BADAWCZE

Na podstawie wyników zaprezentowanej ankiety mozna sformuować nastepujace
 pytania badawcze, które warto podjać
 w dalszych pracach zwiazanych

z kwestia kobieca:

 Czy segregacja zawodowa wedug pci, czyli podejmowanie przez
kobiety pracy w zawodach stosunkowo nisko patnych oraz obejmowanie
stanowisk nizszych hierarchicznie jest zjawiskiem wzglednie trwaym,
wynikajacym

z odmiennych motywacji kobiet i mezczyzn na rynku pracy?
Gdyby odpowiedź na to pytanie bya twierdzaca,

to zróznicowanie pac
i stanowisk w przekroju pci miaoby w duzej cześci charakter obiektywny,
wynikajacy
 z odmiennych motywów uczestników rynku pracy, czyli z faktu,
ze mezczyźni w porównaniu z kobietami przejawiaja silniejsze aspiracje
ekonomiczne i awansowe.
Jak wiadomo, historycznie mezczyźni penili role gównych zywicieli, czyli
odpowiedzialnych za standard materialny rodziny. Badajac
 statystyki w duzszym okresie mozna zaobserwować przemieszczanie sie mezczyzn do zawodów i gaezi wyzej patnych oraz opuszczanie zawodów tracacych

na znaczeniu pod wzgledem dochodowym. Przykadem wycofywania sie mezczyzn
z pewnych dziedzin jest zawód nauczyciela albo praca urzednicza. Obecnie
sa to dziedziny sfeminizowane i relatywnie o nizszych pacach niz np. praca
w wysoko specjalistycznych usugach.
Wyniki mojego badania wskazuja,
 ze kobiety maja sabe motywacje awansowe. Natomiast mezczyźni, jak mozna sadzić,

odczuwaja silniejsza presje
wewnetrzna i zewnetrzna na przemieszczanie sie w góre po drabinie stano-
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wisk kierowniczych lub tez w wymiarze horyzontalnym w celu uzyskania bardziej dochodowych stanowisk pracy.
Powyzsza teza o odmiennych motywacjach kobiet w porównaniu z mezczyznami, prowadzacych

do skupiania sie kobiet w dziedzinach i na stanowiskach o nizszych pacach i prestizu, nie wyklucza, oczywiście, wystepowania w praktyce gospodarczej róznych form dyskryminacji zawodowej
kobiet.
Chociaz niewatpliwie

kobiety maja przecietnie sabsze motywacje do
starania sie o awans, to przeciez cześć z nich daz
 y do niego, napotykajac

w karierze zawodowej na powazne przeszkody. Na drodze do awansu, jak
wynika z licznych gender studies1, stoi wiele barier, takich jak negatywne
stereotypy na temat umiejetności i zdolności kobiet, trudności (czesto nie do
pokonania) w godzeniu dwóch ról, nierzadkie przekonanie pracodawców, ze
ich zarobki za te sama prace moga być nizsze niz mezczyzn.
W przyszych badaniach warto określić, na ile stosunkowo niska pozycja
zawodowa kobiet mierzona uzyskiwanymi zarobkami i osiagan
 a przez nie pozycja zawodowa jest wynikiem ich dyskryminacji, a na ile jest skutkiem odmiennych systemów wartości, motywacji i postaw w porównaniu z mezczyznami.
Czy oceniajac
 zagadnienie w duzszym horyzoncie czasowym, mozna przyjać,
 ze mniej wiecej od 1/5 do 1/4 Polek w wieku zdolności do pracy bedzie
pozostawać poza rynkiem pracy, uznajac,
 iz poświecenie sie wyacznie

roli
domowo-rodzinnej jest najwazniejsza w ich zyciu powinnościa?

Rozstrzygniecie tego zagadnienia jest wazne, chociazby ze wzgledu na
oczekiwania decydentów politycznych i gospodarczych. W UE zakada sie,
ze aktywność zawodowa kobiet bedzie konsekwentnie rosa i stanie sie
w przyszości czynnikiem agodzacym

deficyt siy roboczej w sytuacji starzenia sie spoeczeństw. Tymczasem rzeczywista rezerwa kobiecych rak
 do pracy
moze być znacznie nizsza ze wzgledu na trwaość (w niektórych środowiskach) tradycyjnych wzorców podziau ról miedzy kobiete i mezczyzne.
*
Powyzsze badanie opierao sie na zaozeniu, ze jeśli chcemy zrozumieć
zachowania ekonomiczne ludzi, w tym takze na rynku pracy, powinniśmy badać ich motywacje. Źródem zachowań natury ekonomicznej i spoecznej sa

1

W ramach gender studies prowadzi sie badania nad pcia kulturowa.
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potrzeby jednostek przynaleznych do konkretnych gospodarstw domowych.
Daz
 enie do zaspokojenia tych potrzeb wyznacza motywacje jednostek na
rynku pracy oraz określa ich cele, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Wydaje sie, ze zaprezentowane badanie na temat motywacji kobiet
rozszerza wiedze o ich zachowaniach ekonomicznych i spoecznych wobec
rynku pracy.
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prasie dla kobiet XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszaek 2008.

Aneks 1
Ankieta
Postawy kobiet wobec pracy zawodowej
Zwracam sie z uprzejma prośba o odpowiedź na pytania ankiety. Ankieta jest
anonimowa, a jej wyniki maja być wykorzystane w pracy naukowej dotyczacej

postaw kobiet wobec pracy.
1. Wyobraźmy sobie, ze z powodu bezrobocia tylko 1/3  spośród wszystkich
zdolnych do pracy  mogaby pracować. Osoby nie pracujace
 otrzymywayby gwarantowany, stay zasiek socjalny dajacy
 prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
emerytalnego i zapewniajacy

skromne, ale godziwe warunki zycia dla caej
rodziny.
Czy w tej sytuacji chciaaby Pani być osoba pracujac
 a?

1. TAK
2. RACZEJ TAK
3. RACZEJ NIE
4. NIE MAM ZDANIA
2. Jeśli TAK lub RACZEJ TAK, to dlaczego chciaaby Pani pracować?
Uwaga: prosze zaznaczyć wszystkie wskazania (otoczyć kókiem litere) i zaznaczyć
najwazniejsze (poprzez podkreślenie dodatkowo caej odpowiedzi).
a) chce wykorzystać swoje kwalifikacje zawodowe (wyksztacenie, doświadczenie
zawodowe)
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b) chce być uzyteczna nie tylko w rodzinie, ale takze w spoeczeństwie, w moim
środowisku
c) dla mnie osobiście równie wazna jest praca, jak i dom
d) praca zawodowa nadaje sens zyciu, sama rodzina nie wystarczy
e) kontakty w środowisku pracy sa lekarstwem na samotność (czowiek ma
wsparcie, czuje ze jest z innymi…)
f) cenie sobie dobrobyt materialny, zalezy mi na tym, aby mozliwie duzo zarabiać
g) pragne zrobić kariere zawodowa:
 chce awansować, wyróz nić sie, być szefem
h) bycie na zasiku socjalnym przez duzszy okres jest upokarzajace,

degraduje
czowieka
i) bycie bezrobotna prowadzi do obnizenia poczucia wasnej wartości, a takze
moze prowadzić do innych negatywnych skutków: kótni w domu, poczucia samotności, alkoholizmu itp.
j) a moze inny powód jest wazny, jaki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2a. Czy byyby Pani skonna okresowo przerwać prace na rzecz macierzyństwa
lub domu?
1. TAK
2. NIE
3. NIE MAM ZDANIA
Jeśli NIE lub RACZEJ NIE , to dlaczego wolaaby Pani zasiek zapewniajacy
 godne,
ale skromne warunki zycia niz prace? (ta sama uwaga, co w p. 2)
a) nie mam odpowiednich kwalifikacji (wyksztacenia, doświadczenia zawodowego)
b) wazniejsze sa rodzina i dom niz praca zawodowa
c) waściwe wychowanie dzieci jest najwazniejsze w zyciu kobiety
d) duze zarobki nie daja w zyciu szcześcia
e) kariera zawodowa, wysokie stanowisko, awans  to droga, która oddala kobiete
od domu, burzy spokój rodzinny
f) dochody nie musza pochodzić z wasnej pracy zawodowej  moze to być
godziwy zasiek socjalny lub wynagrodzenie meza
g) brak pracy zawodowej to wiecej wolnego czasu na dom, zadbanie o siebie, na
hobby
h) nie zalezy mi na kontaktach środowisku pracy  mam rodzine, znajomych…
i) praca aczy

sie ze stresem i kobieta swoje zdenerwowanie, a czesto niezadowolenie przenosi do domu
j) a moze inny powód jest wazny, jaki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Czy uwaza Pani, ze w Polsce kobiety sa dyskryminowane?
1. TAK
2. RACZEJ TAK
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3. RACZEJ NIE
4. NIE
5. NIE WIEM
4. Jeśli TAK lub RACZEJ TAK, to dlaczego Pani tak sadzi?

(ta sama uwaga co w p. 2)
a) na kobiety spada zbyt duza cześć obowiazków

b) kobiety w pracy za te sama prace uzyskuja czesto wynagrodzenie nizsze niz
mezczyźni
c) kobiety za rzadko zajmuja wyzsze stanowiska i uczestnicza w zyciu
publicznym
d) kobiety cześciej niz mezczyźni maja rózne przykrości w pracy  np. sa
molestowane, lekcewazone…
e) inna przyczyna, jaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Jeśli NIE lub RACZEJ NIE, to dlaczego Pani tak sadzi?

(ta sama uwaga co
w p. 2)
a) kobieta ma wystarczajac
 a pozycje w rodzinie, niczego nie nalezy zmieniać
b) kobieta w domu decyduje o wiekszości spraw  o podziale obowiazków,

o wydatkach itp.
c) kobieta, jeśli pragnie awansować, to da sobie rade i bedzie zajmować wyzsze
stanowisko
d) role kobiece wynikaja z tradycji  tak zawsze byo i nie nalezy tego zmieniać
e) sprawiedliwie to nie oznacza wszystko po równo: np. kobiety moga mieć mniej
odpowiedzialna prace, nizsze zarobki, ale za to powinny w domu mieć wieksze
obowiazki

f) inna przyczyna, jaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Czy chciaaby Pani dodać coś od siebie zwiazanego

z ta ankieta w sprawie:
równości kobiet i mezczyzn, przykrości w pracy, obowiazków

domowych? (odpowiedź na osobnej kartce)
Metryczka
7. Wiek
a) 18-34
b) 35-49
c) 50-60
8. Wyksztacenie
a) wyzsze (w tym licencjat)
b) średnie (ogólne, zawodowe, nieukończone wyzsze)
c) zasadnicze zawodowe oraz gimnazjum, podstawowe i niepene
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9. Stan cywilny
a) panna
b) mezatka
c) rozwódka
d) wdowa
10 Liczba dzieci___________

11. Aktywność zawodowa (obecna):
a) pracuje w penym wymiarze godzin na etacie
b) pracuje w niepenym wymiarze godzin na etacie
c) pracuje na umowe (o dzieo, zlecenia)
d) pracuje dorywczo, ale dochody z tej pracy sa niezbedne do zwiazania

końca
z końcem
e) prowadzi wasna firme badź
 pomaga rodzinie w jej prowadzeniu
f) nie pracuje i jest zarejestrowana w urzedzie pracy
g) nie pracuje, nie zarejestrowaa sie w urzedzie pracy, ale chciaaby pracować
h) nie pracuje i nie chce pracować
i) inne, jakie? _______________________________
12. Dochody (na jedna osobe w rodzinie)
a) na granicy ubóstwa badź
 ponizej
b) z trudem wystarczajace

c) na poziomie przecietnym
d) powyzej średniej ale niezbyt wysokie
e) zdecydowanie wysokie
Serdecznie dziekuje za rozmowe
Ankiete przeprowadzia_________________________,

dnia________________

Podpis

MOTIVATING WOMEN IN THE LABOUR MARKET
AND THE PROBLEM OF DISCRIMINATION
S u m m a r y
The author reflects on two important issues related to the economy of women’s
labour market. The first one is associated with women’s motivation with respect to
their employment – whether they wish to be vocationally active or passive – and
what the reasons for their choices are. The other issue concerns women’s attitudes
to equal rights at home and at work or, in other words, their attitude to discri-
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mination. 160 women were surveyed. It turned out that regardless of the economic
standing of their household, they exhibit pro-employment attitudes. The results
confirmed the hypothesis that the majority of women work because the occupational
sphere is often as important as family and home duties. Most of the surveyed women
are convinced that discrimination of women does exist in Poland, more frequently
at work than at home.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: labour market, women’s career, family and home duties, discrimination,
motivation, pro-employment attitudes, deactivating attitudes, guaranteed benefit.
Sowa kluczowe: rynek pracy, praca zawodowa kobiet, obowiazki

rodzinno-domowe
kobiet, dyskryminacja, motywacje, postawy prozatrudnieniowe, postawy dezaktywizacyjne, zasiek gwarantowany.
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PRACODAWCA
JAKO PODMIOT ODPOWIEDZIALNY SPOECZNIE

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy1 pracodawca jest jednostka organizacyjna,
choćby nie posiadaa osobowości prawnej, a takze osoba fizyczna, jezeli
zatrudniaja one pracowników. Z kolei pracownik to osoba zatrudniona na
podstawie umowy o prace, powoania, wyboru, mianowania lub spódzielczej
umowy o prace (art. 2 k.p.). Przez nawiazanie

stosunku pracy pracownik
zobowiazuje

sie do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem
(art. 22 k.p.). O byciu pracodawca decyduje wiec samo zatrudnianie pracowników niezaleznie od posiadania (badź
 nie) statusu przedsiebiorcy. Jednak
w praktyce przytaczajaca
 wiekszość pracodawców to waśnie podmioty prowadzace
 dziaalność gospodarcza.
 Dlatego w niniejszym artykule rozwazania
dotycza tej kategorii pracodawców.
Pojecie spoeczna odpowiedzialność biznesu ma charakter interdyscyplinarny, przy czym nauki o zarzadzaniu

cześciej posuguja sie pojeciem odpowiedzialność spoeczna przedsiebiorstw, a nauki prawne, z racji przedmiotowego ujecia przedsiebiorstwa, posuguja sie raczej pojeciem odpowiedzialność
spoeczna biznesu lub odpowiedzialność spoeczna przedsiebiorców2.

Dr KINGA MACHOWICZ – adiunkt Instytutu Ekonomii i Zarzadzania,

Wydzia Nauk
Spoecznych KUL; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin.
1
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t. jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21,
poz. 94 z późn. zm.
2
Szerzej na ten temat: K. M a c h o w i c z, Prowadzenie dziaalności gospodarczej
a przestrzeganie praw czowieka (aspekty wybrane), w: Warunki podejmowania i prowadzenia
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Waśnie z powodu interdyscyplinarności zagadnień dotyczacych

odpowiedzialności spoecznej podmiotów prowadzacych

dziaalność gospodarcza,

bedacych

jednocześnie pracodawcami, sednem tego artykuu uczyniono gwarancje, jakie zostay zawarte w prawie stanowionym dla odpowiedzialności
spoecznej pracodawcy oraz ich realizacje w praktyce. Wbrew utartemu sposobowi kwalifikowania nie nalezy bowiem zwaszcza określonych przejawów
omawianej odpowiedzialności traktować wyacznie

w kategoriach niezabezpieczonej przymusem państwa idei czy koncepcji.

2. ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOECZNEJ BIZNESU

Tematyka odpowiedzialności spoecznej biznesu doczekaa sie juz wielu
3
opracowań przegladowych

. Odpowiedzialność spoeczna biznesu wskazuje,
ze zachowania zwiazane

z prowadzeniem przedsiebiorstw silnie oddziauja na
stan środowiska naturalnego, stosunki miedzyludzkie w miejscu pracy, rozwój
osobowości, proporcje czasu poświecanego pracy oraz czasu wolnego pracownika itp4. Koncepcja odpowiedzialności spoecznej biznesu opiera sie na zaozeniu, ze powinien on nie tylko chronić wasne interesy, ale przyczyniać sie
do pomnazania dobrobytu spoecznego, suzyć wartościom ludzkim wyzszym
niz wyacznie

ekonomiczne5. Odpowiedzialność prawna ponoszona przez
przedsiebiorców jest przy tym dodatkowym bodźcem zachecajacym

do realizacji idei odpowiedzialności spoecznej biznesu, bywa tez uwazana za cześć
odpowiedzialności spoecznej6.
Nie nalezy jednak zapominać, ze odpowiedzialność spoeczna biznesu to
idea, a sensem idei jest jej realizowanie w sposób dobrowolny. Dlatego
istnieja rozbiezności co do tego, czy odpowiedzialność prawna to tylko do-

dziaalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, red. R. Biskup,
M. Ganczar, Lublin: Lubelska Szkoa Biznesu 2007, s. 77.
3
Por. np. jedno z nowszych opracowań wieloaspektowo ujmujacych

te tematyke:
G. Z a s u w a, Spoeczna odpowiedzialność przedsiebiorstw: rozwój idei, korzyści finansowe
i reakcje konsumentów, „Roczniki Nauk Spoecznych” 35(2007), z. 3, s. 321-332.
4
Por. K. K i e t l i ń s k i, V. M. R e y e s, T. O l e k s y n, Etyka w biznesie i zarzadzaniu,

Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2005, s. 132-160.
5
Por. R. A. B u c h o l t z, Business Environment and Public Policy. Implication for
Management. New Jersey 1995, s. 23.
6
Por. A. B. C a r o l l, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the
Moral Management of Organizational Stakeholders „Business Horizons” 1991, July-August,
s. 39-48.
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datkowy bodziec do wcielania przedmiotowej idei w zycie czy tez juz jej
element skadowy. Rozbiezności tych nie eliminuja dokumenty organów stanowiacych

prawo, jeśli nie sa one wiaz
 ace.

Zaliczaja sie do nich m.in.
raporty obrazujace
 określony wycinek stosunków spoecznych. Co wiecej,
takie raporty moga nawet pogebiać istniejace
 watpliwości

– wedug jednego
z nich spoeczna odpowiedzialność oznaczać ma bowiem nie tylko wypenianie obowiazków

wynikajacych

z obowiazuj
 acych

norm prawnych, ale równiez dotyczy tego, by przedsiebiorstwa dokonyway wiekszych inwestycji
w kapita ludzki, środowisko naturalne oraz relacje z interesariuszami7.
Przedsiebiorca dowiaduje sie wiec, ze odpowiedzialność spoeczna biznesu to
wiecej niz przestrzeganie prawa. Nie jest jednak pewny, czy juz samo przestrzeganie prawa wpisuje sie w realizacje tej odpowiedzialności. Pracodawca
zatem sam decyduje o tym, ze jego prospoeczne zachowanie pozostaje na poziomie ustawowo wyznaczonego minimum lub ze przekazuje poszczególnym
ludziom i spoeczeństwu coś wiecej, niz to wynika z owego minimum.
Po raz kolejny mozna wiec postawić pytanie o to, czym jest odpowiedzialność spoeczna biznesu. Przy tym nie chodzi o dywagacje na tle ewentualnej
róznicy sownikowego ujecia „idei” i „koncepcji”. Istota odpowiedzialności
spoecznej jest to, ze ma ona mieszany, normatywno-opisowy charakter.
Cześć zachowań odpowiedzialnych spoecznie jest bowiem uregulowana normami prawa stanowionego; zachowania te sa wrecz prawnie wymagane. Racja
bytu tych uregulowań jest zapewnienie ochrony wartościom lezacym

u podstaw demokratycznego państwa prawnego8. W sprawie innych zachowań prawo milczy. Przedsiebiorca moze wiec dziaać wedug zasady „co nie
jest zakazane, to jest dozwolone”. Moze wiec podejmować dziaania prospoeczne w obranym przez siebie kierunku, moze tez powstrzymać sie od
takiej aktywności. W tej „przemilczanej” przez prawo sferze nauki o zarzadzaniu

tworza opisowe wzorce powinnego zachowania sie. Odpowiedzialność spoeczna biznesu jawi sie zatem jako zjawisko dwoistej natury. Jedna
jego cześć, której istnienie jest zabezpieczone przymusem państwowym,
stanowi aksjologiczna podstawe praktyki obrotu gospodarczego. Realizacje
drugiej cześci pozostawiono zaś swobodnemu uznaniu przedsiebiorców.

7

Por. European Commission, Green Paper. Promoting A European Framework for Corporate Social Responsibility, Brusseles, 18 lipca 2001, s. 8.
8
Do tych wartości Konstytucja RP zalicza: prawde, sprawiedliwość, dobro i piekno.
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze
zm. (preambua).
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W zakresie istniejacego

podziau moze dochodzić do przesunieć miedzy
tymi cześciami. Przedmiotowa dychotomia jednak nie zniknie, poniewaz:
a) demokratyczne państwo do pewnego stopnia samo sobie ogranicza mozliwość nakadania obowiazków

na podlegajace
 mu podmioty; koncepcja odpowiedzialności spoecznej biznesu nie zostanie wiec w caości zabezpieczona
przymusem państwowym
b) chroniac
 aksjologiczna podstawe praktyki obrotu gospodarczego, państwo jednocześnie chroni podstawe swojego ustroju; nie moze wiec pozostawić odpowiedzialności spoecznej biznesu w sferze zupenie niezabezpieczonej
przymusem państwowym.

3. NORMATYWNE GWARANCJE
IDEI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOECZNEJ BIZNESU

Jeśli chodzi o gwarancje normatywne, to z punktu widzenia zarzadzania

organizacja najbardziej istotne sa gwarancje zawarte w aktach prawnych
nadajacych

sie do bezpośredniego zastosowania i jednocześnie obdarzonych
sankcja za ich niedotrzymanie. Trzeba przy tym zauwazyć, ze owe gwarancje
dubluja sie lub sa uszczegóawiane w Konstytucji, ratyfikowanych umowach
miedzynarodowych, ustawach i prawie Unii Europejskiej.
Przede wszystkim pracodawca jest obowiazany

szanować godność i inne
dobra osobiste pracownika (art. 111 k.p.). Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego9 dobrami osobistymi czowieka sa w szczególności (ale nie tylko):
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.
Na gruncie obecnego ustawodawstwa dobra osobiste pracowników nie stanowia odrebnej kategorii. Sa one uznawane za dobra osobiste prawa cywilnego. Na podstawie art. 24 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrozone
cudzym dziaaniem, moze zadać

zaniechania tego dziaania, chyba ze nie jest
ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zadać,

azeby
osoba, która dopuścia sie naruszenia, dopenia czynności potrzebnych do
usuniecia jego skutków, w szczególności azeby zozya oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie ten, czyje dobra osobiste zostay naruszone, moze równiez zadać

za-

9

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
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dośćuczynienia pienieznego lub zapaty odpowiedniej sumy pienieznej na
wskazany cel spoeczny. Jezeli wskutek naruszenia zostaa wyrzadzona

szkoda
majatkowa,

poszkodowany moze zadać

jej naprawienia na zasadach ogólnych.
Ogólny obowiazek

poszanowania godności pracownika zosta doprecyzowany w kodeksie pracy bardziej szczegóowymi obowiazkami.

Rozdzia IIa
dziau pierwszego k.p. dotyczy równego traktowania w zatrudnieniu. Zabroniona jest wiec dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia we wszelkich jej
przejawach, a na podstawie art. 943§1 k.p. pracodawca jest obowiazany

przeciwdziaać mobbingowi. Ochrona godności jednostki ludzkiej rozciaga
 sie na
sfere prawa pracy. Ryzyko naruszenia dóbr osobistych moze wystapić
 zwaszcza przy dokonywaniu ocen predyspozycji zawodowych pracowników. Pracodawca moze uzyć w stosunku do ocenianego kandydata na pracownika określeń wskazujacych

na brak jego predyspozycji zawodowych. Nie moga to
jednak być sformuowania wykraczajace
 poza rzeczywista potrzebe, nazbyt
uogólniajace
 oraz niezachowujace
 waściwej formy wypowiedzi. Nie moze
ulegać watpliwości,

ze sowo „nieudacznik” ma wyraźnie pejoratywny,
a wrecz obraźliwy charakter10. Uzywanie tego określenia narusza wiec godność pracownika lub kandydata na pracownika. Przed dokonaniem oceny pracodawca odpowiedzialny spoecznie upewni sie zatem, ze przeprowadzać taka
ocene w jego imieniu beda osoby potrafiace
 uszanować godność innego czowieka, niezaleznie od swojej przewagi psychologicznej.
Inne dziaanie naruszajace
 godność czowieka (w tym wypadku juz pracownika) to mobbing. Jest on nie tylko nieludzkim, ponizajacym

traktowaniem, ale tez jedna z postaci dyskryminacji. Przeciwdziaanie przez pracodawce róznym formom dyskryminacji pracownika przez innych czonków
organizacji wpywa na ksztatowanie prawidowych relacji miedzyludzkich
w miejscu pracy. Zbudowanie takich prawidowych relacji implikuje zaś mozliwość koegzystencji opartej na zasadach wspózycia spoecznego.
Pracodawca powinien szanować godność pracownika. W art. 111 k.p.
przesanka ochrony pracownika jest ujeta jako „nieposzanowanie” godności
i innych dóbr osobistych pracownika. Dlatego nalezy przyjać,
 ze obejmuje
ono zarówno zagrozenie, jak i naruszenie godności pracownika. Ukaranemu
bezpodstawnie pracownikowi, jezeli zagrozio to jego dobrom osobistym lub
stanowio ich naruszenie i jezeli wystapiy

inne przesanki odpowiedzialności,
przysuguja takze roszczenia przewidziane w kodeksie cywilnym, zwiazane

z naruszeniem dóbr osobistych, w tym o naprawienie szkody i (lub) o wy-

10

Por. wyrok SN z dnia 6 marca 2008 r., II PK 188/07, OSNP 2009, z. 13-14, poz. 171.
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równanie krzywdy. Prawodawca nie ustanowi jednak w kodeksie pracy podobnej normy, majacej

zastosowanie w fazie nawiazywania

stosunku pracy.
Kandydat na pracownika moze poszukiwać ochrony wyacznie

na gruncie
prawa cywilnego. Zgodnie z art. 24 k.c. zasadnicza przesanka ochrony dóbr
osobistych jest ich zagrozenie lub naruszenie11. W relacjach pracodawcapracownik godność pracownika doznaje zatem szerszej ochrony niz w relacjach podmiot prowadzacy
 dziaalność gospodarcza – kandydat na pracownika. Szanowanie godności kandydata na pracownika pozostaje jednak w zakresie realizowania odpowiedzialności spoecznej biznesu. Wpisuje sie bowiem
w ochrone godności czowieka.
Pracodawcy nie wolno naruszać godności przysugujacej

pracownikowi
jako jednostce ludzkiej bez wzgledu na to, czy pracownik odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywde i przeciwko niej protestuje czy tez godzi sie
na ze traktowanie. W zwiazku

z tym dla stwierdzenia naruszenia godności
wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie spoecznej (ocenie rozsadnych

osób
trzecich) określone zachowanie danej osoby narusza wartość innego czowieka. Jakkolwiek dla oceny, ze doszo do naruszenia godności pracownika,
nie ma znaczenia to, czy on sam potraktowa określone zachowanie osoby reprezentujacej

pracodawce (np. wypowiedzi) jako godzace
 w jego wartość, to
reakcja pracownika na takie zachowanie moze mieć znaczenie w procesie oce12
ny, czy naruszenie godności obiektywnie wystapio

.
Na podstawie art. 15 oraz art. 94 pkt 4 k.p. pracodawca jest obowiazany

zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp. Istnieje bowiem
mozliwość uznania odrebnego od zdrowia i zycia pracownika dobra osobistego (wtórnego) w postaci prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. To oznacza zaś nie tylko nakaz zapewniania odpowiednich warunków
pracy, ale tez obowiazek

dbaości pracodawcy, by dobra osobiste pracownika
nie doznaway uszczerbku w zwiazku

z wykonywaniem przez niego obowiaz
ków pracowniczych. Dziaanie pracodawcy, polegajace
 na wydawaniu pracownicy polecenia wykonywania ciezkich prac fizycznych, z naruszeniem zasad
bhp, wzbronionych kobietom i nienalezacych

do zakresu jej podstawowych
obowiazków

pracowniczych, moze być kwalifikowane jako naruszenie jej
godności pracowniczej w sytuacji, gdy ma ono charakter stay (nie wiaz
 e sie

11

Por. I. B o r u t a, Ochrona dóbr osobistych pracownika „Praca i Zabezpieczenie
Spoeczne” 1998, nr 2, s. 18.
12
Por. wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 558297.
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z nadzwyczajna,
 doraźna potrzeba pracodawcy), gdyz jest przejawem instrumentalnego traktowania pracownika13.
Wnioskujac
 przez przeciwieństwo, przyjać
 zatem nalezy, ze doraźne wykonywanie przez kobiete ciezkiej fizycznej pracy, znajdujacej

sie w wykazie
prac wzbronionych kobietom, nienalezacej
 do podstawowych obowiazków

pracownicy w warunkach naruszajacych

bhp, nie stanowi naruszenia godności
tej pracownicy. Nie ma to jednak wpywu na ocene stanu faktycznego jako
 mimo wszystko  niezgodnego z prawem, a tym bardziej sprzecznego z odpowiedzialnościa spoeczna biznesu.
Artyku 17 k.p. i art. 94 pkt6 k.p. zobowiazuj
 a pracodawce do uatwiania
pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obowiazek

uatwiania
pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie oznacza, ze pracownik moze domagać sie od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia
określonego rodzaju szkolenia (np. komputerowego). Pracodawca nie ma obowiazku

szkolenia pracowników, ma natomiast uatwiać im podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jezeli oni sami chca te kwalifikacje podnosić. Dbaość
o zawodowe kwalifikacje jest w warunkach gospodarki wolnorynkowej
sprawa samych zainteresowanych, warunkujac
 a ich funkcjonowanie na rynku
pracy. Zdobycie lub podwyzszenie kwalifikacji zawodowych stao sie cennym
dobrem o wymiernej wartości na rynku pracy, wobec czego sami pracownicy
sa skonni troszczyć sie o ich zdobywanie lub podwyzszanie. To sam pracownik powinien być zainteresowany podwyzszaniem swoich kwalifikacji,
a w zwiazku

z tym przejawiać w tym kierunku inicjatywe i zaangazowanie,
pracodawca zaś ma jedynie obowiazek

mu to uatwić14. Pracodawca odpowiedzialny spoecznie nie musi inwestować pieniedzy w podwyzszanie kwalifikacji zawodowych pracownika. Nie musi ponosić kosztów, jeśli wyzsze
kwalifikacje danego pracownika nie beda dla niego uzyteczne. Odpowiedzialny spoecznie pracodawca nie bedzie jednak przeszkadza pracownikowi
w podwyzszaniu tych kwalifikacji. Moze uatwiać zrealizowanie zamiaru
pracownika bez ponoszenia nakadów pienieznych – np. tworzac
 harmonogram pracy z uwzglednieniem potrzeb pracownika w zakresie doskonalenia
zawodowego.
Zgodnie z art. 94 pkt10 pracodawca jest obowiazany

wpywać na ksztatowanie w zakadzie pracy zasad wspózycia spoecznego. Konieczność
przestrzegania zasad wspózycia spoecznego przede wszystkim wynika jednak

13
14

Por. wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 r., II PK 311/08, LEX nr 533041.
Por. wyrok SN z dnia 25 maja 2000 r., I PKN 657/99, OSNP 2001, z. 22, poz. 660.
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z art. 8 k.p.: „Nie mozna czynić ze swego prawa uzytku, który byby
sprzeczny ze spoeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspózycia spoecznego. Takie dziaanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwazane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”
Skoro ustawodawca nakada na pracodawce obowiazek

wpywania na ksztatowanie w zakadzie pracy zasad wspózycia spoecznego, to nie mozna przyjać,

ze od przestrzegania tych zasad zwolniony jest sam pracodawca (osoby dziaajace
 w jego imieniu). W rezultacie nalezy dojść do wniosku, ze do podstawowych obowiazków

pracodawcy nalezy równiez obowiazek

przestrzegania
15
w zakadzie pracy zasad wspózycia spoecznego . Pracodawca moze poinformować pracownika o jego obowiazkach

w zakresie przestrzegania w zakadzie pracy zasad wspózycia spoecznego przez zapoznanie go na piśmie
z obowiazuj
 acymi

zasadami etyki. Zasady wspózycia spoecznego musza
istnieć obiektywnie i pracodawca nie moze polecić przestrzegania innych
zasad (istniejacych

w jego subiektywnej ocenie)16.
Trudno jednak wywieść generalny poglad,
 ze zawarcie umowy o prace na
czas określony sprzeciwia sie zasadom wspózycia spoecznego, bowiem taka
forme umowy o prace przewiduje art. 25§1 k.p., nie zakreślajac
 jej ram
czasowych. W art. 33 k.p. wyrazona zostaa zasada, ze umowa o prace na
czas określony moze rozwiazać

sie za wypowiedzeniem, jeśli umowa tak stanowi. Generalnie nie narusza zatem zasad wspózycia spoecznego postanowienie, które nie dopuszcza jej rozwiazania

za wypowiedzeniem przed upywem terminu, do którego umowa miaa trwać. Równiez bardzo czesta praktyka w obrocie prawnym zwiazanym

z zawieraniem umów o prace jest zasada
poufności odnośnie do postanowień konkretnych umów o prace, które niejednokrotnie chronione sa tajemnica suzbowa przed pozostaymi pracownikami.
Miara przykadana do zakresu przywilejów udzielonych pracownikowi powinna być odnoszona do rangi zajmowanego stanowiska. Im stanowisko wyzsze, tym wiekszy zakres odpowiedzialności gratyfikowany wiekszymi korzyściami. Badaniu powinno zostać poddane to, jaki cel przyświeca stronom
umowy o prace na czas określony (kilkuletni), kiedy to postanowiy o niemozności jej rozwiazania

za wypowiedzeniem przed upywem terminu, do
którego miaa trwać. Jeśli wynik postepowania dowodowego doprowadziby
do określenia skonkretyzowanej zasady wspózycia spoecznego, która przeciwstawia sie w tym przypadku tak dugiemu okresowi zwiazania

sie stron

15
16

Por. powoany wyzej wyrok II PK 114/09.
Por. wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., I PK 228/06, OSNP 2008, z. 7-8, poz. 100.
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przedmiotowa umowa,
 mozna by rozwazać, czy brak klauzuli dopuszczaja
cej rozwiazanie

umowy nie powoduje niewazności umowy waśnie w tym zakresie17.
Kwestia zasad wspózycia spoecznego pojawia sie tez w zwiazku

z rozliczeniami finansowymi miedzy pracodawca a pracownikiem. Odmowa pracownika wyrazenia zgody na dokonanie potraceń

wierzytelności pracodawcy
z wynagrodzenia za prace nie moze być uznana za dziaanie sprzeczne z zasadami wspózycia spoecznego, szczególnie wówczas, gdy watpliwe

i sporne
jest istnienie tej wierzytelności18.
Klauzula generalna zasad wspózycia spoecznego jest brana pod uwage
równiez przy ocenianiu okoliczności rozwiazywania

stosunku pracy. Sa to
zarówno okoliczności, w których jedna ze stron wyrazia wole zakończenia
stosunku pracy, jak i okoliczności, kiedy to stosunek pracy formalnie usta,
ale istnieje mozliwość odwrócenia skutków tego stanu.
Naruszenie zasad wspózycia spoecznego moze stanowić samoistna przyczyne wypowiedzenia umowy o prace pracownikowi szczególnie chronionemu
ze wzgledu na penione funkcje zwiazkowe.

Zaden przepis prawa nie formuuje zakazu wypowiedzenia umowy o prace w takiej sytuacji, a wskazanie
konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które w ocenie pracodawcy stanowia
o naruszeniu przez pracownika obowiazku

przestrzegania zasad wspózycia
spoecznego i uzasadniaja wypowiedzenie, oznacza wypenienie wymogu opisu przyczyny wypowiedzenia i waściwe jej podanie w rozumieniu art. 30 § 4
k.p19. Natomiast roszczenie o przywrócenie do pracy mozna ocenić jako
nieuzasadnione, jezeli zachowanie sie pracownika byo naganne w takim
stopniu, ze jego powrót do pracy mógby wywoać zgorszenie innych zatrudnionych, a naruszenie przez pracodawce przepisów o rozwiazywaniu

umów
20
o prace bez wypowiedzenia nie byo powazne .
Artyku 16 k.p. nakada na pracodawce obowiazek,

stosownie do mozliwości i warunków, zaspakajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb
pracowników. O zaspokajaniu w miare posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników mówi równiez art. 94 pkt 8 k.p. Nawiazuj
 ac
 jednocześnie
do ustawowego obowiazku

zaspakajania przez pracodawce bytowych i socjalnych potrzeb pracownika oraz zasad wspózycia spoecznego, nalezy stwier17

Por. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., II PK 306/05, OSNP 2007, z. 9-10,
poz. 122.
18
Por. wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., I PKN 889/00, OSNP-wk. 2002, z. 22, poz. 8.
19
Por. wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, OSNP 2009, z. 23-24, poz. 311.
20
Por. wyrok SN z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 539/97, OSNP 1999, z. 3, poz. 87.
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dzić, ze artykuy 16 i 94 pkt 8 k.p. nie daja pracownikowi prawa podmiotowego do uzyskania od macierzystego zakadu pracy dofinansowania z funduszu socjalnego do indywidualnie wykupionych – poza tym zakadem
– wczasów. Nie mozna natomiast wykluczyć, ze charakter roszczeniowy nada
niektórym świadczeniom z funduszu socjalnego tzw. prawo wewnatrzzaka
dowe. Zalezy to jednak od postanowień wewnatrzzakadowych

aktów, które
sa niewatpliwie

uzaleznione od wielkości funduszu socjalnego i liczby pracowników majacych

potencjalne prawo do korzystania z tego funduszu21.
Realizacja tych szczegóowych obowiazków

wyznaczonych normami prawa
pracy jest zabezpieczona nie tylko wspomnianym wyzej art. 24 k.c., ale
równiez postanowieniami kodeksu karnego22. Zgodnie z art. 220§1 k.k.
przestepstwo popenia ten, kto, bedac
 odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
i higiene pracy, nie dopenia wynikajacego

stad
 obowiazku

i przez to naraza
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zycia albo ciezkiego
uszczerbku na zdrowiu. Hipoteze tej normy prawnej speniaja przypadki
drastycznego naruszania zasad bhp, przy czym przedmiotowe przestepstwo
moze być popenione zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Do popenienia tego przestepstwa moze wiec doprowadzić nawet niedbalstwo. Przestepstwem jest ponadto naruszanie zośliwie lub uporczywie praw pracownika
wynikajacych

ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spoecznego przy wykonywaniu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spoecznych (art. 218§1 k.k.). Natomiast naruszenie bhp o mniejszym ciezarze gatunkowym oraz nieudzielanie przysugujacego

pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obnizanie wymiaru tego urlopu jest, na podstawie kodeksu pracy, wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.
W zakresie odpowiedzialności karnej z tytuu popenienia przestepstwa
przeciwko prawom osób wykonujacych

prace zarobkowa nalezy stwierdzić,
ze warunkiem jej poniesienia jest stwierdzenie dwóch elementów:
a) popenienia czynu i przypisania jego sprawcy winy,
b) wymierzenie czynu nie w dobro osoby o blizej nieokreślonym statusie,
ale w dobro osoby wykonujacej

prace zarobkowa.

Skoro bowiem w art. 220§1 k.k. zastrzezono, ze chodzi o „narazenie
pracownika” na bezpośrednie wskazane tam niebezpieczeństwo, to nalezy
przyjać,
 iz narazonym ma tu być osoba, która kodeks pracy uznaje za

21

Por. wyrok SN z dnia 15 lipca 1987 r., I PRN 25/87, OSNC 1988, z. 12, poz. 180.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553
z późn. zm.
22
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pracownika. Oznacza to, ze sad,
 przypisujac
 oskarzonemu przestepstwo z art.
220 k.k., powinien wypowiedzieć sie takze wyraźnie odnośnie do charakteru
stosunku acz
 acego

sprawce z pokrzywdzonym i wykazać, ze by to stosunek
pracy w rozumieniu k.p. Przy przestepstwach popenionych przez zaniechanie,
prawny, szczególny obowiazek

zapobiegniecia skutkowi moze wynikać takze
z aktu wykonawczego do ustawy23.
Sprawca tego przestepstwa moze być jedynie osoba odpowiedzialna za
bezpieczeństwo i higiene pracy, która nie dopenia ciaz
 acych

na niej w tej
mierze obowiazków,

doprowadzajac
 do wywoania bezpośredniego zagrozenia
dla zycia i zdrowia. Skutkiem niezbednym dla zaistnienia przestepstwa z art.
220 jest wystapienie

bezpośredniego, realnego (a nie potencjalnego) niebezpieczeństwa utraty zycia lub uszczerbku na zdrowiu (to ostatnie w rozumieniu
art. 156 k.k.). W przypadku, kiedy owe skutki dla zycia i zdrowia rzeczywiście wystapi
 a,
 wchodzi w gre kumulatywna kwalifikacja dotyczaca
 spowodowania (z winy umyślnej badź
 nieumyślnej) takiego skutku. Nie ulega wat
pliwości, iz miedzy zachowaniem sprawcy a zaistniaym skutkiem musi istnieć zwiazek

przyczynowy24. Uszczerbek na zdrowiu jest uszczerbkiem ciezkim, jeśli przybiera postać: pozbawienia czowieka wzroku, suchu, mowy,
zdolności podzenia, innego ciezkiego kalectwa, ciezkiej choroby nieuleczalnej lub dugotrwaej choroby realnie zagrazajacej

zyciu, trwaej choroby
psychicznej, cakowitej lub znacznej trwaej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwaego, istotnego zeszpecenia lub znieksztacenia ciaa.

4. UWAGI KOŃCOWE

Praktyczne znaczenie odpowiedzialności spoecznej pracodawców wynika
przede wszystkim z tego, ze państwo wybrao pewne przejawy tej idei i zabezpieczyo ich realizacje ustanowionym przez siebie przymusem. Przymus
ten przybra postać norm prawa stanowionego. Wspomniane wyzej szczegóowe normy prawne gwarantuja jednak tylko minimum prawidowych relacji
pracodawcapracownik. Prawo karne w zakresie tych relacji, chroniac
 godność pracownika, mianem przestepstw określa bowiem tylko czyny wymierzone w takie dobra, jak zycie i zdrowie czowieka. Inne czyny zabronione

23

Por. postanowienie SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., III KK 23/05, OSNKW 2005, z. 7-8,
poz. 69.
24
Por. wyrok SN z dnia 25 lutego 2003 r., WA 4/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 403.
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dotyczace
 omawianej sfery to wykroczenia. Prawo cywilne pozwala zaś zadać

od podmiotu naruszajacego

cudze dobra osobiste zachowań majacych

zniwelować skutki zaistniaych naruszeń.
Prawo pracy nakada z kolei na pracodawce równiez i takie obowiazki,

których przestrzeganie nie jest zabezpieczone ani sankcja karna,
 ani cywilna.

Chodzi przede wszystkim o respektowanie na terenie zakadu pracy zasad
wspózycia spoecznego, uatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz zaspokajanie (stosownie do mozliwości i warunków – co w praktyce
istotnie „rozmiekcza” ten obowiazek)

bytowych, socjalnych i kulturalnych
potrzeb pracowników. Przedmiotowe regulacje w procesach stosowania prawa
wystepuja jako elementy podstawy podejmowanych decyzji razem z innymi
normami. Sa wykorzystywane do interpretowania waśnie tych innych norm
z uwzglednieniem wartości, dóbr lub zjawisk, co prawda niezdefiniowanych
w obrebie systemu prawa (jak godność, zasady wspózycia spoecznego), ale
jednocześnie lezacych

u ustrojowych podstaw polskiego państwa. Trudno
byoby zatem przecenić znaczenie tych niezabezpieczonych sankcja norm dla
realizowania praw czowieka. Tym samym trudno przecenić znaczenie tych
norm w realizacji odpowiedzialności spoecznej biznesu, poniewaz prawa
czowieka to szczegóowe normy etyki biznesu.
Dbaość o przestrzeganie zasad wspózycia spoecznego w zakadzie pracy
przyczynia sie do ksztatowania w pracownikach postawy szacunku wobec
drugiego czowieka, umiejetności budowania relacji z otaczajacymi

go ludźmi.
Jednocześnie sa to istotne przesanki niezaburzonego funkcjonowania pracownika w zyciu pozazawodowym. Rozwijaniu tego zycia, zwaszcza w sferze
rodzinnej, suzy równiez pomoc finansowa udzielana pracownikowi w celu
zorganizowania efektywnego wypoczynku – zarówno tego urlopowego, jak
i polegajacego

na uczestnictwie w imprezach kulturalnych. W tym przypadku
miara odpowiedzialności spoecznej pracodawcy jest poziom checi wsparcia
swoich pracowników, który wyraza sie poprzez wybór konkretnych potrzeb
pracowników i sposobu ich realizacji oraz opracowanie rzetelnych kryteriów
udzielania wsparcia z funduszu socjalnego poszczególnym pracownikom.
W zakresie ustalania potrzeb i sposobu ich zaspokojenia miarodajne jest
zdanie samej zaogi. Dla pozyskania tego zdania istotne bedzie wykorzystanie
waściwych kanaów komunikacji.
Ta „waściwość” przede wszystkim zalezy od liczby zatrudnionych osób.
Pracodawcom zatrudniajacym

do kilkunastu osób wygodnie jest ustalić zdanie
zaogi na podstawie bezpośrednich rozmów z jej czonkami. W wiekszych zakadach pracy preferowane beda raczej ankiety lub stanowisko zajete w danej
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sprawie przez zakadowe organizacje zwiazkowe

albo reprezentatywna grupe
pracowników, wybrana w ustalonym wcześniej trybie.
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THE EMPLOYER AS A SOCIALLY RESPONSIBLE ENTITY
S u m m a r y
The implementation of selected constituents of the idea of business social responsibility is guaranteed by statutory law in many normative acts, with legal sanctions
safeguarding their observance. First of all, the employer's obligation is to respect the
dignity and other personal interests of its employee. The employer also has to take
care of safe and hygienic working conditions and to facilitate improvement of
employees’ professional qualifications. Depending on its capacities and conditions,
the employer is also obligated to meet the living and cultural needs of its employees.
Moreover, by reference to the principles of community life, the legal system is
opened to the criteria that exist outside this system.
Translated by Tomasz Pakowski

Key words: business social responsibility, employer, employee.
Sowa kluczowe: odpowiedzialność spoeczna biznesu, pracodawca, pracownik.
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AGNIESZKA STOLARSKA

WPYW REKLAMY SPOECZNEJ
NA POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU

Reklama spoeczna jest szczególnym sposobem docierania do róznych grup
odbiorców. Jest to celowe wpywanie na zachowanie adresatów przekazu.
Reklama spoeczna wykorzystywana jest w kampaniach spoecznych, które
kierowane sa do kobiet, pracodawców, organizacji pozarzadowych

itp.
Z punktu widzenia marketingu produkt, cena, promocja, dystrybucja to
cztery narzedzia, których kombinacja zapewnia mozliwie najlepsza sprzedaz.
Wykorzystanie uczuć do sprzedazy produktu aczy

go z najwazniejszymi
wartościami1.
Klasyczny marketing spoeczny wykorzystuje doświadczenia marketingowe
dla rozwiazywania

problemów spoecznych, w których dany problem spoeczny jest jedynym celem akcji. Jest dziaaniem skierowanym na zmiane postaw
lub zachowań określonej grupy ludzi za pomoca róznych nośników przekazu.
W kampanie spoeczna angazuje sie wiele podmiotów: biznes, media, organizacje spoeczne, instytucje państwowe, umozliwiajac
 rózne formy uczestnictwa: pomoc finansowa,
 rzeczowa,
 usugi. Dla zaangazowanej w nia firmy jest
sposobem na zbudowanie wiarygodności i pozytywnego wizerunku. Dobra
kampania spoeczna posuguje sie róznymi narzedziami, a reklama spoeczna
jest jednym z nich.
Celem pracy jest analiza wpywu reklamy spoecznej na postawy i zachowania odbiorców przekazu. Wykaze, ze w sposób celowy, uwzgledniajac


Dr AGNIESZKA STOLARSKA  adiunkt Katedry Strategii Ekonomicznej i Marketingu
w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania

na Wydziale Nauk Spoecznych KUL; adres: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin.
1
R. M o r r i s, Projektowanie produktu, Warszawa: PWN 2009, s. 166-171.
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i respektujac
 preferencje, oczekiwania oraz przyzwyczajenia spoeczeństwa,
reklama spoeczna wpywa na jego zachowania i podejmowanie decyzji.
W artykule dokonam analizy pojeć reklama spoeczna, cele, funkcje i rodzaje. Przedstawie róznice miedzy reklama komercyjna a reklama spoeczna.

Udowodnie wpyw reklamy spoecznej na zachowania i postawy odbiorców
przekazu. Nalezy równiez zauwazyć, ze pewne zjawiska spoeczne zaleza od
postaw spoecznych i moga,
 a niekiedy nawet powinny wymagać interwencji,
zmiany.
Kampania spoeczna, podobnie jak kazda kampania, jest efektem planu,
strategii marketingowej, strategii komunikacji. Wszelkie podejmowane dziaania maja umozliwić postepowanie prowadzace
 do zmiany postawy, zachowania odbiorców przekazu.

1. POJECIA ZWIAZANE

Z REKLAMA SPOECZNA,

GENEZA REKLAMY SPOECZNEJ

Promowanie marki jest dziaaniem dugookresowym. Kazda strategia promocji musi mieć określony cel. Celem promocji moze być zwiekszenie udziau w rynku, wspieranie sprzedazy, wpywanie na potrzeby klientów, wzmacnianie określonych zachowań itd.2
Reklama spoeczna jest jednym z rodzajów reklamy. Samo pojecie reklama
pochodzi od acińskiego sowa reclamo, reclamare ‘krzyczeć do kogoś‘. To
informacja poaczona

z komunikatem perswazyjnym. Skuteczna komunikacja
musi docierać do odbiorcy przekazu, przyciagać

uwage odbiorców, przekazywać zamierzona wiadomość3. Reklama jest to zazwyczaj patny sposób prezentacji i nakaniania do zakupu towarów badź
 usug czy tez idei. Jest elementem komunikacji.
Przedsiebiorstwa dziaajace
 na rynku wykorzystuja do celów komunikacji
marketingowej rózne media, stanowiace
 kanay przepywu informacji: prase,
radio, telewizje, kino, poczte, Internet4. Dzieki kreatywnym rozwiazaniom

powstaja innowacyjne sposoby uzycia mediów, pozwalajace
 wzmocnić war-

2

P. C h e v e r t o n, Kluczowe umiejetności marketingowe, Strategie, techniki i narzedzia sukcesu rynkowego, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2006, s. 397.
3
Tamze, s. 401.
4
J. W. W i k t o r, R. O c z k o w s k a, A. Z b i k o w s k a, Marketing miedzynarodowy, Warszawa: PWE 2008, s. 295.
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tość marki i komunikować sie z nowoczesnymi i obeznanymi z mediami odbiorcami5.
Peniejsza definicje reklamy otrzymamy po określeniu jej celów, zadań,
a takze sposobów realizacji6. Wedug Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu jest to wszelka bezosobowa, patna, masowa forma przekazywania
informacji rynkowych7. Ze wzgledu na cele przekazy reklamowe mozna podzielić na komercyjne (maja na celu promowanie jakiegoś produktu, a przez
to zwiekszenie zysków danego przedsiebiorstwa), polityczne (promuja rozwiazania

polityków w sferach gospodarczych, spoecznych, politycznych, promujac
 takze partie polityczne), spoeczne8.
Reklama spoeczna jest to komunikat perswazyjny, którego celem jest
wywoanie postaw i zachowań spoecznie pozadanych

badź
 zaniechanie pewnych zachowań9. W reklamach spoecznych wykorzystuje sie marketingowe
techniki stosowane w reklamie komercyjnej. Reklama spoeczna, czyli reklama niekomercyjna, w Polsce pojawia sie w poowie lat dziewiećdziesiatych.

Jej celem nie jest nakonienie do kupna jakiegoś produktu, suzy natomiast
próbie przekonania do idei badź
 zmiany zachowania, wywoaniu postaw spoecznie pozadanych,

dotyczy waznych problemów spoecznych. Reklama spoeczna stanowi narzedzie kampanii spoecznych. Zazwyczaj kieruje sie je do
określonych grup spoecznych, zwiazanych

z przedstawionym w nich problemem. Od reklamy komercyjnej odróznia ja przede wszystkim nietypowy cel.
Nadawcami reklam spoecznych sa przewaznie pozarzadowe

organizacje nonprofit10. W ramach realizacji określonych celów organizacje te przeprowadzaja kampanie spoeczne.
Kampania spoeczna sa to dziaania marketingowe, majace
 na celu wywoanie zmiany postaw lub zachowań określonej grupy spoecznej11.

5

K. B u r t e n s h a w, N. M a h o n, C. B a r f o o t, Kreatywna reklama, Warszawa: PWN 2008, s. 170.
6
M. G o l k a, Świat reklamy, Puszczykowo: Agencja Badawczo-Promocyjna Artia
1994, s. 13.
7
Ph. K o t l e r, Marketing, Warszawa: PWN 2008, s. 145.
8
M. K w i a t k o w s k a, Obraz świata w reklamie spoecznej, s. 4, II Miedzynarodowy Festiwal Fotografii, ódź, http://www.few.pl/festiwal.doc. (dostep 23.02.2011).
9
D. M a i s o n, P. W a s i l e w s k i, Propaganda dobrych serc, czyli Rzecz
o Reklamie Spoecznej, Kraków: Agencja Wasilewski 2002, s. 9.
10
D. M a i s o n, A. S t a f i e j - B a r t o s i k, Szlachetna Propaganda Dobroci,
czyli drugi tom o Reklamie Spoecznej, Kraków: Agencja Wasilewski 2007, s. 8.
11
A. L i m a ń s k i, I. D r a b i k, Marketing w organizacjach non-profit, Warszawa:
Difin 2007, s. 13.
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Pod pojeciem grupa spoeczna rozumiany jest zbiór kilku osób, którego
czonkowie wspódziaaja ze soba na zasadzie odrebności od innych, charakteryzujacy
 sie trwaa struktura i wzglednie jednolitym systemem norm i wartości12.
Chcac
 wpywać na określone grupy spoeczne, w komunikatach reklamowych wykorzystuje sie perswazje, która jest narzedziem wpywania, zachecania czy namawiania itd. Przedmiotem perswazji moze stać sie wszystko, co
mozna wartościować na emocjonalnej, intelektualnej czy moralnej paszczyźnie, np. ludzie czy idee.
Dziaania podejmowane celowo, wpywajace
 na zbiorowość, nazywane sa
propaganda.
 Maja one na celu wywoywanie pozadanych

zachowań czy ksztatowanie ludzkich postaw. Dziaania takie stanowia element technik wykorzystywanych w reklamach spoecznych.
Techniki reklamy spoecznej sa to techniki marketingowe, wykorzystywane
równiez do promowania oczekiwanych postaw spoecznych i określonych idei.
Stanowia one narzedzie marketingu spoecznego. Marketing spoeczny natomiast rozumiany jest jako równoczesne zaadaptowanie filozofii marketingu
i dostosowanie technik marketingowych dla wywoywania zmian zachowania
ludzi, które ostatecznie prowadza do spoecznie pozadanych

zmian w po13
stawach i systemie wartości . Marketing spoeczny w swej dziaalności
wykorzystuje media.
Pierwsza udokumentowana reklama stworzona zostaa przez Amerykanów
i zachecaa do kupna pewnych posiadości. Bya to reklama prasowa, opublikowana w „Boston Newsletter” w 1704 r. W 1941 pojawio sie pojecie reklama w suzbie publicznej (public service advertising), czyli określenie dotyczace
 reklamy, która przestrzegaa np. przed goraczk
 a poogowa,
 rozpowszechniaa muzyke, literature. W latach sześćdziesiatych

reklama spoeczna
spotkaa sie z drobnym kryzysem. Pojawiy sie wówczas kampanie na rzecz
zmniejszenia konfliktów rasowych, kampanie skierowane do pracodawców,
kampanie o charakterze ekologicznym14. Tematyka, która poruszaja reklamy
spoeczne, poszerzaa sie. Przykady historyczne świadcza,
 iz tego rodzaju
komunikacja przysuzya sie niejednokrotnie spoeczeństwom.

12

A. B e n e d i k t, Reklama jako proces komunikacji, Warszawa: Wyd. Astrum 2004,

s. 48.
13

P. P r o c h e n k o, Marketing Spoeczny. Bardzo to mie, ale czy ma sens?, Opoka
Biznes, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/marketingspoleczny.html (dostep 23.02.2011).
14
M a i s o n, W a s i l e w s k i, Propaganda dobrych serc, s. 12-13.
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Istnieja poglady,

iz w Polsce juz w poprzednich stuleciach wykorzystywano środki masowego przekazu, próbujac
 wpynać
 na zmiane postaw i zachowań odbiorców. W prasie pojawiay sie artykuy, dzieki którym w czasach
II Rzeczpospolitej organizowano akcje charytatywne, zbierano fundusze dla
najubozszych dzieci15.
W czasach komunistycznych przejawem kampanii spoecznych byo powstanie Polskiej Kroniki Filmowej, uznawanej za źródo ksztatowania postaw
spoecznych.
W Polsce reklamy spoeczne zaczey funkcjonować dopiero w latach dziewiećdziesiatych.

Fundacja Reklamy Spoecznej nie spotkaa sie z poparciem
branzy reklamowej. Narzucano na nia ograniczenia w postaci zakazów i nakazów. Poparcie uzyskaa dopiero w 2000 r. podczas kampanii antykorupcyjnej,
o której dowiedziay sie miliony Polaków16. Jest to organizacja pozarzadowa

non-profit. Dzieki tej fundacji powstaja reklamy spoeczne w naszym kraju.
Postawia sobie ona za cel prace nad jakościa komunikacji spoecznej, która
ma być środkiem prowadzacym

do pozytywnych zmian, przyczyniajac
 sie do
rozwoju spoeczeństwa.
Fundacja nie ma prowadzić dziaalności gospodarczej. Realizuje swoje cele
poprzez róznego rodzaju programy: Komunikacja Przeciw Korupcji, Być rodzicem, Forum Komunikacji Spoecznej, Edukacja finansowa i konsumencka,
Schizofrenia otwórzcie drzwi oraz Monitor Olimpijski. Jest oddzielnym podmiotem realizujacym

kampanie spoeczne i zajmujacym

sie tworzeniem strategii komunikacji. Fundacja Komunikacji Spoecznej organizuje szkolenia
i zajmuje sie organizacja szkoleń i budowaniem roboczych zespoów, zrzeszajac
 czonków z takich środowisk jak: organizacje spoeczne, komunikacja
marketingowa, a takze biznes17.
Po rozpoczeciu transformacji ustrojowej pojawiy sie w Polsce problemy
spoeczne, w których rozwiazywanie

zaangazowao sie wiele instytucji pozarzadowych.

Fundacja Reklamy Spoecznej funkcjonuje w Polsce do dnia
dzisiejszego pod zmieniona nazwa  Fundacja Komunikacji Spoecznej18.

15
16
17
18

Tamze, s. 64-66.
Tamze, s. 8.
http://www.fks.org.pl/ (dostep 23.02.2011).
M a i s o n, W a s i l e w s k i, Propaganda dobrych serc, s. 120.
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2. CELE, FUNKCJE, RODZAJE REKLAMY SPOECZNEJ

Reklama spoeczna ma za zadanie promowanie określonych zachowań badź

organizacji spoecznych. Powstaja one, by doprowadzić do zmian postaw
spoecznych. Promuja pewne zachowania, ukazuja potrzebe zaistnienia owych
zachowań, przedstawiaja korzyści wynikajace
 z ich podejmowania, podkreślaja ich uzyteczność.
Porozumiewanie sie z innymi ludźmi jest podstawowym środkiem przekazywania doświadczenia zbiorowego. Poprzez komunikowanie sie ksztatuje sie
postawy i zachowania innych osób i jest sie przez nie ksztatowanym19.
Sowo komunikowanie wywodzi sie z acińskiego communicare ‘być w relacji(w zwiazku)

z, uczestniczyć w, zrzeszać sie z’. Termin komunikowanie jest
stosowany w celu określenia procesów przekazywania sygnaów i znaków20.
Do najwazniejszych funkcji kampanii spoecznych mozna zaliczyć funkcje
informacyjna (przekazywanie odbiorcy informacji o zagrozeniach badź
 akcjach spoecznych, uświadamia istnienie problemu, zwracanie na niego uwagi), czesto tez funkcje przypominajac
 a (poruszanie tematyki, o której mówiono juz wcześniej) badź
 funkcje perswazyjno-przekonujac
 a (przekonywanie
do danych idei, zachowań). Reklama spoeczna, speniajac
 wymienione funkcje, przekonuje i wpywa jednocześnie na zachowania prospoeczne lub nawouje do zaniechania niepozadanych

zachowań21.
Reklamy spoeczne sa wewnetrznie zróznicowane. Mozna je klasyfikować,
stosujac
 rózne kryteria:
1. poruszany problem: reklamy poruszajace
 problematyke rasizmu, narkomanii, bezrobocia;
2. zamierzony cel: a) wsparcie finansowe – akcje jednorazowe (pomoc dla
powodzian) i trwalsze – cykliczne, dugookresowe (WOŚP); b) zwrócenie
uwagi na problem spoeczny i zasygnalizowanie mozliwego rozwiazania

(Niebieska Linia – Przeciw Przemocy Domowej); c) zacheta do dugotrwaego
dziaania, wykreowanie mody (okulary przeciwsoneczne, moda na niepalenie);
3. charakter kampanii: a) jednorazowa akcja zwiazana

z nieprzewidzianymi
wydarzeniami (powódź, trzesienie ziemi); b) cykliczna akcja zwiazana

z problemami szczególnie nasilajacymi

sie w danym okresie – Pogotowie Świetego
19

T. G o b a n - K l a s, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia,
telewizji i Internetu, Warszawa: PWN 2008, s. 39-41.
20
Tamze, s. 41-46.
21
K w i a t k o w s k a, Obraz świata w reklamie, s. 4.
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Mikoaja (pomoc dla dzieci organizowana przed Gwiazdka);
 c) zwrócenie
uwagi na stale wystepujacy
 problem spoeczny – narkomania, przemoc. Ta
kampania ma charakter informacyjny; d) wspomozenie dziaań organizacji
spoecznych przeciwdziaajacych

stale wystepujacym

problemom – Fundacja
SOS z akcja Wakacje od codzienności
4. treść, zabarwienie emocjonalne: a) stosowanie argumentów emocjonalnych (strach, wzruszenie, radość); b) stosowanie argumentów racjonalnych
(informacja, tumaczenie, ilustracja).
Reklama spoeczna moze równiez oddziaywać, uzywajac
 argumentów
zwiazanych

z charakterem nadawcy – moze nim być organizacja spoeczna
(PAH), firma komercyjna (Mercedes Benz), firma komercyjna i organizacja
spoeczna lub kilka firm komercyjnych (koalicja browarów)22.
Kryterium zmiany, jaka przekaz ma wywoać, to: a) kampanie, których celem jest wywoanie zmiany poznawczej – kampanie informacyjne, jak unikać
AIDS, o korzyściach pynacych

ze zdrowego odzywiania; b) kampanie nastawione na zmiane w dziaaniu – akcje namawiajace
 do oddawania krwi, regularnych badań w określonym wieku (np. mammograficznych); c) kampanie,
których celem jest zmiana behawioralna – chodzi o zaprzestanie niepoz a
danego dziaania i zainicjowanie nowego wzoru zachowania dla dobra odbiorcy – rzucenie palenia; d) kampanie nastawione na zmiane w wartościach
– jest to najtrudniejsze do osiagnie
  cia – kampanie, których celem jest zmiana
nastawienia wobec aborcji lub kontroli urodzin, kampanie zwalczajace
 przesady
 23.

3. REKLAMA KOMERCYJNA A REKLAMA SPOECZNA

Reklama spoeczna jest komunikatem perswazyjnym, gdyz podobnie jak
reklama komercyjna suzy nie tylko informowaniu, ale równiez zmianie postawy i zachowania. Róznice miedzy reklama spoeczna i komercyjna przedstawia tabela 1.
Tym, co odróznia ja od reklamy komercyjnej, jest jej specyficzny cel,
który polega na wywoaniu postaw i zachowań spoecznie pozadanych.

Zazwyczaj cel ten jest osiagany

poprzez namawianie do postaw spoecznie pozadanych,

np. pomoc niepenosprawnym, ofiarom kataklizmów, osobom bez-

22
23

www.frs.dobrestrony.pl/rodzaje.html (dostep 22.02.2011).
K w i a t k o w s k a, Obraz świata w reklamie, s. 5-6.
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domnym, albo tez przez namawianie do zaniechania zachowań niepozadanych,

takich jak jazda samochodem po spozyciu alkoholu, palenie papierosów,
przemoc w rodzinie. Reklamy komercyjne maja zmienić stosunek odbiorców
do danego promowanego produktu, nakaniajac
 do jego kupna.
Tab. 1. Róznice pomiedzy reklama komercyjna a spoeczna
Reklama komercyjna

Reklama spoeczna

Zozoność postawy

Na ogó niewielka

Na ogó duza

Pozadany

poziom zmiany
postawy

Zazwyczaj pytki

Czesto geboki

Charakter przekazu

Przyjemny, gratyfikujacy


Nieprzyjemny, awersyjny

Rodzaj korzyści

Bliska perspektywa korzyści
obiecywanych w reklamie

Odroczona perspektywa i
czesto trudna do
wyobrazenia

Intencje przekazywane
nadawcy

Cheć zysku i próba oszukania Cheć pomocy innym

Budzet

Wieksze budzety

Źródo: D. M a i s o n, N. M a l i s z e w s k i,
www.kampaniespoleczne.pl (dostep 23.02.2011).

Mniejsze budzety
Co to jest reklama spoeczna,

Nastepnym elementem, róznicujacym

reklamy, jest charakter ich przekazu.
W reklamach komercyjnych przekaz jest zazwyczaj gratyfikujacy,
 przyjemny,
czesto zabawny, zapowiadajacy
 mie odczucia, wzbudzajacy
 przyjemne emocje, podczas gdy w reklamach spoecznych jest zupenie na odwrót. Charakter
przekazu jest awersyjny; czesto przedstawia sie sytuacje, o których odbiorcy
nie chca badź
 boja sie nawet pomyśleć, np. zachorowanie na raka przez
palenie papierosów czy spowodowanie groźnych śmiertelnych wypadków
przez jazde samochodem z duza predkościa,
 wywouja silne emocje strachu,
zniesmaczenia, obaw, wspóczucia, smutku.
Środkiem perswazji, którym operuje reklama komercyjna, jest oferowanie
korzyści, których osiaganie

nie jest trudne i nie wymaga wiekszego wysiku
 po prostu wystarczy kupić dany produkt. Natomiast w reklamach spoecznych obiecywane korzyści sa bardzo odlege, przez co trudne do wyobrazenia,
czesto nie dotycza bezpośrednio adresata reklamy, np. akcje wspierajace

oddawanie krwi. Korzyści maja czesto charakter wewnetrzny, subiektywny.
Istotna kwestia odrózniajac
 a reklame komercyjna od spoecznej jest
intencja nadawcy. Wiekszość ludzi jest negatywnie nastawiona do reklam.
Reklama kojarzona jest z manipulacja,
 kamstwem, naciaganiem

do kupowa-
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nia niepotrzebnych rzeczy. W konsekwencji nadawca reklamy jest postrzegany
czesto jako naciagaj
 acy
 ludzi i nastawiony wyacznie

na zysk, czyli mao
wiarygodny. Inaczej jest w przypadku reklam spoecznych. Poprzez poruszanie waznych problemów nadawcy przypisywane sa jak najlepsze intencje,
przez co reklama staje sie bardziej wiarygodna. Jednak odbiór nadawcy
w przypadku reklam spoecznych nie zawsze jest pozytywny. Zalezy to od
tego, na ile nadawca komunikatu spoecznego jest organizacja lubiana i cieszac
 a sie uznaniem. Z tego wzgledu nie zawsze jako nadawca komunikatu
podpisany jest rzeczywisty nadawca lub firma, za której pieniadze

kampania
jest realizowana. Czesto nadawca kampanii jest organizacja spoeczna zajmujaca
 sie danym problemem lub tez stworzona dla celów kampanii fundacja
albo tylko nazwa akcji, która peni funkcje analogiczna do logo czy marki
w kampanii komercyjnej.
Reklama uatwia konsumentom podejmowanie decyzji korzystnych dla
tego, kto ja stosuje, przy zaozeniu, ze uzyte w reklamie środki przyczyniaja
sie do rzeczywistego uzgodnienia oferowanych produktów i oczekiwań konsumentów. Reklama jest jednym ze sposobów sugestywnego prezentowania
produktów na rynku24.

4. REKLAMA SPOECZNA
A POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU

Z analizy wynika, ze reklama spoeczna wpywa na postawy i zachowania
odbiorców przekazu. Uwazam, ze reklama spoeczna jest rodzajem spoecznej
komunikacji, której celem jest promocja wzorców zachowań, postaw, wartości, zwrócenie uwagi na wazny spoeczny problem. Mozna zatem przyjać,

ze reklama spoeczna wpywa na świadomość spoeczna,
 uwzgledniajac
 i respektujac
 przyzwyczajenia, oczekiwania spoeczeństwa.
Moim zdaniem sama definicja reklamy zawiera aspekt informacyjny i perswazyjny. Zaozenie o perswazyjnej roli reklamy wynika w duzej mierze
z ograniczanej coraz bardziej informacyjnej roli reklamy. Dziaanie wspóczesnego komunikatu reklamowego jest nastawione nie tyle na przekazywanie
istotnych informacji o produkcie, ile raczej na wzbudzanie odpowiednich
emocji u odbiorcy. Znudzenie tradycyjna forma reklamy, negatywne postawy
wobec reklamy, powierzchowny czesto odbiór komunikatów reklamowych po-

24

M. J. T h o m a s, Podrecznik marketingu, Warszawa: PWN 1998, s. 534-540.
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woduje konieczność poszukiwania nowych środków perswazji. Jednym z takich sposobów staje sie reklama wykorzystujaca
 sowa badź
 zdania o duzym
adunku emocjonalnym oraz bodźce wizualne wywoujace
 emocje, takie, które
sa w stanie zwrócić uwage odbiorcy, zainteresować go produktem, wzbudzić
pragnienie jego zakupu oraz pobudzić do dziaania. Jednocześnie sfera poznawcza reklamy zostaje sprowadzona do minimum.
W mojej opinii reklama spoeczna decyduje o tym, jak powinien zachowywać sie adresat reklamy, co wolno, a czego nie wolno, zwraca uwage,
udowadnia swoje racje, manipuluje emocjami. Uwazam, ze reklama spoeczna
wpywa na postawy i zachowania odbiorców przekazu. Jest instrumentem zarzadzania

zachowaniami odbiorców i grup odbiorców. Poprzez reklame spoeczna mozna wpywać i decydować o zachowaniach odbiorców przekazów
reklamowych. W zalezności od celu i tematyki reklamy mozna wywoywać
określone zachowania.
Reklama spoeczna jest  moim zdaniem  rodzajem komunikacji spoecznej, której najwazniejszym elementem jest promocja spoecznie wartościowych wzorów zachowań, nowych wartości, określonych postaw. Reklama spoeczna posuguje sie mediami, a takze narzedziami i metodami stosowanymi
w reklamie komercyjnej. Jest narzedziem zarzadzania

świadomościa spoeczna.
 Uwzglednia i respektuje preferencje, oczekiwania oraz przyzwyczajenia
spoeczeństwa.
Świadomość spoeczna jest to zestaw szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości pogladów,

przekonań, idei, które staja sie wzorcami, normami, schematami myślenia25. Dzieki znakom, symbolom, jezykowi ludzie formuuja idee, poglady
 i przekonania. Te z kolei poprzez udostepnianie ich dla innych ludzi, późniejsze zaakceptowanie i powazanie staja sie schematami myślenia caej zbiorowości i tworza świadomość
grupowa,
 spoeczna.

Świadomość spoeczna moze przybierać rózne przejawy i formy: myślenie
potoczne, sfera sacrum, ideologie, opinia publiczna, wiedza naukowa, twórczość artystyczna26.
Wedug L. Krzyzanowskiego nauki o kierowaniu i zarzadzaniu

organizacjami powinny ksztatować świadomość grupowa zarzadzaj

acych

i zarzadza

25

P. S z t o m p k a,
s. 290-294.
26
Tamze, s. 295.

Socjologia. Analiza spoeczeństwa, Kraków: Wyd. Znak 2002,
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nych poprzez dostarczanie teorii, koncepcji i wzorców dajacych

sie zasto27
.
sować w rozwiazywaniu

praktycznych problemów świata zarzadzania

Stosujac
 metody sprawdzone w reklamie komercyjnej, respektujac
 przyzwyczajenia i oczekiwania wspóczesnego spoeczeństwa oraz wykorzystujac

obecność mediów, reklama spoeczna bierze udzia w procesach edukacyjnych
i informacyjnych spoeczeństwa. Jest sposobem przekazywania informacji na
temat zwiazany

z bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem jazdy, profilaktyka chorób itd. Posuguje sie technikami zaczerpnietymi z reklamy komercyjnej, w podobny sposób wywouje skojarzenia i stereotypy, jednak styl, jaki
jest temu nadany, sprawia, ze odbiorcy reklam sa świadomi wychowawczej
funkcji przekazu.

5. PRZYKADY REKLAM I KAMPANII SPOECZNYCH

Na koniec chciaabym przytoczyć kilka wybranych przykadów kampanii
spoecznych, w których wykorzystano reklame (we wszystkich bray udzia
rózne media: telewizja, prasa, radio), ponadto reklame zewnetrzna,
 m.in. plakaty, bilbordy.
Dziecko tonie w 20 sekund
Piekny, soneczny dzień w domowym ogródku. W oddali sychać plusk
wody – kilka kropel spada na kamere. W górnym rogu ekranu pojawia sie
licznik odmierzajacy
 czas  20 sekund. To tylko chwila. Wystarczy jednak,
aby mae dziecko pozostawione bez opieki utoneo, nawet w niewielkim
zbiorniku wodnym.
Australijska kampania Play it Safe by Water jest skierowana do rodziców
niemowlat
 i maych dzieci. Trzy spoty nakrecone w podobnej konwencji maja
przypominać im o tym, by nie spuszczali oka ze swoich pociech, gdy te bawia sie w poblizu zbiorników wodnych. Ostroznym trzeba być nawet we wasnym domu lub ogródku. Pod zadnym pozorem nie mozna zostawiać dziecka
samego w wannie. Wystarczy bowiem moment nieuwagi, by doszo do tragedii – mae dziecko moze utonać
 w ciagu
 zaledwie 20 sekund.
W ostatnich 10 latach w Australii utoney 44 niemowleta, w wiekszości
we wasnym domu: w przydomowym basenie lub w wannie. Na kazde utonie-

27

O podstawach kierowania organizacji inaczej, Warszawa: PWN 1999, s. 291-292.
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cie przypada 8 przytopień, które moga doprowadzić do staego paralizu,
uszkodzeń mózgu lub do trwaego paralizu.
Inicjatorem kampanii jest rzad
 stanu Victoria i agencja Life Saving Victoria przy udziale Victorian Aquatic Industry Council oraz Surfing Victoria.
Wspópraca instytucji państwowych i organizacji pozarzadowych

zaczea sie
w roku 1998. Jej celem od poczatku

byo podnoszenie świadomości róznych
grup spoecznych, dotyczacej
 bezpieczeństwa przebywania w wodzie. Od tego
czasu przeprowadzono wiele kampanii informacyjnych promujacych

wiedze
na ten temat28.
Porozumienie rak
 na drodze
Nowa edycja kampanii Wacz
 myślenie pt. Moda na odblaski. Realizuje ja
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we wspópracy z agencja
San Markos. Spot reklamowy Widzialna Reka, emitowany w ogólnopolskich
telewizjach (TVP, Polsat, TVN oraz w ich kanaach tematycznych), promuje
bezpieczne zachowanie na drogach. Kluczowa koncepcja filmu jest porozumienie uzytkowników drogi: Widzialna Reka, czyli odblask, informuje kierowce o tym, ze na drodze znajduje sie pieszy.
Piesi to ponad poowa uzytkowników ruchu drogowego. Najwiecej wypadków z ich udziaem ma miejsce w okresie jesienno-zimowym (listopad-styczeń). Projekt Widzialna Reka zacheca wszystkich do nawiazania

porozumie29
nia, które moze pomóc uniknać
 wielu wypadków na drodze .
Nazwa kampanii

Wacz
 myślenie

Hasa kampanii

Daj sygna kierowcy – noś odblaski

Kategoria ogólna

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Czas

10.12.2010-24.12.2010

Kraj/kraje

Polska

Nadawca

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wykonawca

San Markos

Adresaci

Uzytkownicy dróg

Media

Telewizja

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011).

28
29

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011).
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011).

WPYW REKLAMY NA POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU

321

Trzeźwość na caym świecie
Rózne kraje, rózne jezyki, a zasada ta sama  trzeźwość za kierownica.

Tuz przed świetami ruszya nowa odsona kampanii Prowadze  jestem trzeźwy pod hasem Trzeźwość bez granic.
Spot kampanii jest emitowany w stacji TVN, TVP (od stycznia) oraz w regionalnych stacjach telewizyjnych, a docelowo równiez na antenach stacji
zagranicznych. Organizatorzy akcji przygotowuja miedzynarodowa odsone
kampanii w państwach Unii Europejskiej. Ich celem jest zbudowanie miedzynarodowej wspólnoty ludzi, których aczy

wola trzeźwego i odpowiedzialnego
kierowania pojazdami.
Trzeźwość to program edukacyjny Piotra Brzakalika,

duszpasterza
trzeźwości archidiecezji katowickiej, którego celem jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu zycia. Opiera sie na pozytywnym wydźwieku przekazywanych komunikatów i akcentowaniu zasady, ze trzeźwość to sprawa naturalna, powszechna i modna.
Powstanie spotu mozliwe byo dzieki dofinansowaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zaangazowaniu firmy GFR Capital z Tychów30.
Nazwa kampanii

Prowadze  jestem trzeźwy

Hasa kampanii

Trzeźwość bez granic

Kategoria ogólna

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Czas

21.12.2010-

Kraj/kraje

Polska

Zasieg ogólny

Ogólnopolski, docelowo  ogólnoeuropejski

Nadawca

Piotr Brzakalik,

Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji
Katowickiej, Business Consulting

Wykonawca

Business Consulting

Adresaci

Kierowcy

Media

Billboardy, autobusy, internet, prasa

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011).

Ile kosztuje zycie?
Ile kosztuje zycie? pyta „Caritas” w swojej nowej kampanii i odpowiada:
„1%”, który „pomoze zapewnić chorym godne warunki do leczenia i zycia”.
Od 2004 r. na mocy ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie „Caritas
30

Tamze (dostep 07.03.2011).
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Polska” jako organizacja pozytku publicznego moze otrzymywać 1% podatku
dochodowego z przeznaczeniem na dziaalność statutowa.

W tym roku „Caritas Polska” zwraca szczególna uwage na sytuacje ludzi
przewlekle chorych, zwaszcza na wsi i w maych miejscowościach. Warunki,
w których przebywaja osoby oboznie chore, sa czesto skrajnie ze.
Poza finansowaniem dziaalności statutowej, do której zalicza sie pomoc
doraźna i dugofalowa, materialna, psychologiczna, prawna i finansowa osobom bezrobotnym, bezdomnym, dzieciom z rodzin ubogich, a takze imigrantom i uchodźcom, „Caritas Polska” za zebrane środki finansowe udziela pomocy osobom chorym i starszym. Zebrane pieniadze

zostana przeznaczone na
zakup profesjonalnego, niezbednego do przezycia sprzetu dla osób oboznie
chorych. Zakupione zaopatrzenie medyczne, takie jak ózka z pilotem, ssaki
i koncentratory tlenu, bedzie mozna wypozyczać w diecezjalnych „Caritas”.
„Caritas Polska” zwraca sie do podatników o wsparcie swoich dziaań poprzez przekazanie 1% podatku31.
Nazwa kampanii

Ile kosztuje zycie?

Hasa kampanii

Twój 1% pomoze chorym! Przekaz go Caritas.

Kategoria ogólna

Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%

Czas

11.02.2011-30.04.2011

Kraj/kraje

Polska

Zasieg ogólny

Ogólnopolski

Nadawca

Caritas Polska

Wykonawca

Mikrokosmos, Fabryka Komunikacji Spoecznej

Adresaci

Podatnicy

Media

Prasa, plakaty

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011)

Rubiny do podziau
Czy oddawanie krwi szkodzi dawcy? Czy za oddanie krwi dostaje sie pieniadze?

Czy krew mozna wyprodukować? Czy moze jej zabraknać?
 Czy mozna ja oddać w szpitalu lub w przychodni? Odpowiedzi na wymienione pytania
dostarcza aktualnie trwajaca
 kampania Twoja krew  Moje zycie.
Watpliwości

co do pochodzenia krwi rozwiewa haso akcji Podziel sie, bo
krwi nie da sie wyprodukować. Z takim apelem do polskiej opinii publicznej

31

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie (dostep 07.03.2011).
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zwracaja sie Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Kampania obu
instytucji jest cześcia programu Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej skadników i produktów krwiopodobnych”, ogoszonego w czerwcu 2009 r. przez Ministerstwo Zdrowia, a maja
cego trwać do roku 2014. Do osiagnie
  cia samowystarczalności, jeśli chodzi
o krew i jej skadniki, zobowiazuje

Polske takze status czonka Unii Europejskiej.
W spocie reklamowym pokazano, jak modzi ludzie oddaja krew w specjalnie dostosowanym do tego autobusie (element promocji krwiobusów, które
nie zawsze budza zaufanie). Jednocześnie nadawcy w animowanej, bajkowej
formie obrazuja,
 co dzieje sie w organizmie dawców. Wyraźnie wskazano, ze
organizm czowieka wytwarza krwinke po krwince (symbolem kropli krwi
w kampanii jest rubin), one zaś trafiaja do krwiobiegu. Skoro zaś krew
wytwarzana jest tylko w ten sposób, wazne jest to, aby istniaa staa liczba
jej dawców. Ten drogocenny pyn nabiera szczególnej wartości w okresie
wakacyjnym. W niektórych regionach Polski notuje sie jego niedobory.
Wieksza liczba dawców krwi (a wśród nich tzw. uniwersalnych dawców) to
równiez szansa na zdrowie dla osób, które posiadaja rzadka grupe RH-.
W kampanii za cel postawiono sobie równiez przeamanie negatywnego
nastawienia do honorowego krwiodawstwa. Z diagnoz Instytutu Badań Opinii
i Rynku „Pentor” wynika, ze ponad 60% Polaków nigdy nie oddawao krwi.
Czesto spowodowane jest to bednym przekonaniem, ze proces ten uzaleznia
czy powoduje omdlenia32.
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INFLUENCE OF SOCIAL ADVERTISING
ON ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF TARGET GROUPS
S u m m a r y
Social advertising is a unique way of reaching different target groups whereby
the behaviour of the recipients of the message is purposefully modified. It is
employed in social campaigns targeting women, employers, NGO, etc.
Social advertising is a kind of social communication whose main goal is to
promote socially useful behaviour models, new values, or specific attitudes. It uses
mass media and tools and methods used in commercial advertising. It is a tool for
managing the awareness of the public. It acknowledges and respects preferences,
expectations and habits of society.
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The aim of this study is to analyse the impact of social advertising on attitudes
and behaviours of the recipients. The article studies the notion of social advertising,
goals, functions and types. Differences between commercial and social types of
advertising are presented. The impact of the latter on the behaviours and attitudes
of the target group is demonstrated. It is worth noticing that certain social
phenomena depend on social attitudes and can, or sometimes should, be interfered
with.
The study provides examples of social campaigns that target different social
groups.
Translated by Tomasz Pakowski
Key words: advertising, social advertising, marketing, social marketing, social
campaign, media, management, social group.
Sowa kluczowe: reklama, reklama spoeczna, marketing, marketing spoeczny,
kampanie spoeczne, media, zarzadzanie,

grupa spoeczna.
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Katarzyna Z i e t e k - K w a ś n i e w s k a, Mentalne ksiegowanie i hedonistyczne kadrowanie oraz ich znaczenie dla opcji finansowych . . . . . . . . . .
Mental Accounting and Hedonic Framing. Their Significance for Financial
Options (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Z u k, Alicja O n i s z c z u k, Przeksztacony rachunek kosztów penych
w ocenie rentowności asortymentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformed Full Cost Accounting in Product Profitability Analysis (Sum.) . .
Krzysztof B e d n a r z, Zniesienia Fibonacciego jako skuteczny sposób zwiekszenia efektywności inwestycji na przykadzie formacji harmonicznej CRAB . . . .
Fibonacci Retracements as an Efficient Method to Increase the Efficiency of
Investment as Exemplified by CAB Harmonic Formation (Sum.) . . . . . . . . . .
Marek P a w l a k, Prewencyjne taktyki obrony przed wrogimi przejeciami . . . .
Preventive Tactics Against Hostile Takeovers (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magorzata D o l i ń s k a, Uwarunkowania organizacyjne, marketingowe i rynkowe
dziaalności innowacyjnej przedsiebiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizational, Marketing and Market Conditions of Companies’ Innovative
Activity (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

5
21
23

.

39

.
.

41
58

.

59

.

80

.

83
108
109
122
123
140
141
151
153
171
173
199
201
213

Anna B o r a w s k a, Business proces reengineering  reorganizacja procesów
w przedsiebiorstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Process Reengineering  Reorganisation of Processes in the Enterprise
(Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artur B o r k o w s k i, Kanay dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych . . . . . . .
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