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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów”.

Artykuły są poświęcone aktualnym zagadnieniom ekonomii, nauk o finansach 
oraz nauk o zarządzaniu. Stanowią one wynik studiów teoretycznych głęboko osa-
dzonych w badaniach empirycznych polskiej gospodarki, a także gospodarek innych 
krajów, przede wszystkim członków Unii Europejskiej.

Większość artykułów zamieszonych w tym numerze poświęconych jest bar-
dzo aktualnemu zagadnieniu fiskalizmu na rynku transportowym. Na problem 
powiązania fiskalizmu ze strategicznymi celami transportu zwraca uwagę w swoim 
artykule B. Liberadzki, odwołując się do najnowszego dokumentu Komisji Euro-
pejskiej zatytułowanego „Biała Księga”, w którym podkreśla się duże znaczenie dla 
gospodarki i społeczeństwa europejskiego obszaru transportu. Autor przedstawia 
wpływ polityki fiskalnej wobec paliw płynnych na działalność transportową oraz 
wpływ fiskalizmu na mobilność ludności. Przedstawione dwa podejścia – globalne 
i regionalne – pokazują, jak ważna jest rozsądna polityka fiskalna.

W. Paprocki w swoim artykule omawia reakcje uczestników rynku transportowego 
na wzrost obciążeń fiskalnych. Analiza powyższego zagadnienia została przepro-
wadzona na przykładzie wprowadzenia systemu elektronicznego systemu poboru 
opłat viaTOLL w ramach, którego wprowadzono eMyto. W artykule przedstawiono 
miejsce zasady user pays (użytkownik płaci) w polityce transportowej. Zwrócono 
uwagę na powiązania polityki transportowej z polityką fiskalną. Swoboda zachowania 
uczestników rynku transportowego jest kolejnym zagadnieniem omawianym przez 
Autora. W ostatniej części artykułu została scharakteryzowana reakcja podmiotów 
gospodarczych po wprowadzeniu systemu viaTOLL w Polsce.

Tendencje zmian w polityce fiskalnej wobec sektora lotniczego przedstawia 
w swoim artykule E. Marciszewska. Zostały one określone na podstawie badań prze-
prowadzonych przez Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie 
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wśród ekspertów sektora lotniczego. Z badań jednoznacznie wynika nierówne 
traktowanie lotnictwa w polityce fiskalnej w stosunku do innych podmiotów rynku 
transportowego. Zdaniem Autorki „wiele regulacji na poziomie krajowym i unijnym, 
a nawet ogólnoświatowym generuje nowe, dodatkowe koszty funkcjonowania przed-
siębiorstw lotniczych, które czynią usługi lotnicze coraz droższymi, a efektywność 
działalności w zakresie ich świadczenia pogarsza się”.

Celem artykułu I. Bergel jest „zbadanie powiązań przewoźników pasażerskich 
z jednej strony ze stosowanymi w polityce redystrybucyjnej państwa formami 
wsparcia finansowego dla sfery osobowej, a z drugiej – obciążeniami podatkowymi 
i opłatami, które przewoźnicy pasażerscy ponoszą”. Autorka omawia zagadnienie 
dotacji, subwencji i rekompensaty dla przewoźników pasażerskich w przewozach 
kolejowych i autobusowych oraz zapewnienia usług Public Service Obligation (PSO) 
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Charakteryzuje rów-
nież usługi użyteczności publicznej w transporcie.

M. Wolański w swoim artykule zajmuje się poprawą efektywności gospodaro-
wania w sektorze publicznym jako alternatywą dla zwiększania obciążeń fiskalnych. 
Omawiane zagadnienie przedstawia na przykładzie branży transportowej. Autor 
prezentuje przykłady nieefektywności alokacyjnej (nazywanej także efektyw-
nością w sensie Pareto) w strategicznym kształtowaniu systemu transportowego 
oraz przykład nieefektywności wewnętrznej (nieefektywności X) w eksploatacji 
systemów transportowych. Na podstawie dokonanych rozważań Autor stwierdza, 
że „w polskim systemie transportowym istnieją duże możliwości do poprawy efek-
tywności – zarówno alokacyjnej, jak i wewnętrznej – a zatem istnieje alternatywa 
dla zwiększania obciążeń fiskalnych”.

J. Pieregud w swoim artykule porusza zagadnienie dotyczące kształtowania się 
nowego modelu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruk-
tury kolejowej w Polsce. Autorka dokonuje analizy wielkości i źródeł finansowania 
infrastruktury kolejowej w latach 2005–2011. Omawia finansowanie infrastruktury 
kolejowej ze środków publicznych. Charakteryzuje wieloletni program inwestycji 
kolejowych. Przedstawia sposób finansowania infrastruktury kolejowej ze środ-
ków własnych PKP PLK. W ostatniej części artykułu Autorka omawia nowy model 
finansowania infrastruktury kolejowej oraz zasad ustalania stawek dostępu do 
infrastruktury kolejowej w Polsce.

P. Zagrajek w swoim artykule zajmuje się tematem fiskalizmu w transporcie 
lotniczym na tle innych gałęzi. Omawia obciążenia fiskalne transportu lotniczego 
na tle innych gałęzi transportu. Charakteryzuje efektywność systemu fiskalnego 
w transporcie lotniczym. Przedstawia skutki obciążeń fiskalnych dla transportu 
lotniczego. Zdaniem Autora „badania porównawcze potwierdzają, że transport 
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lotniczy w przeciwieństwie do innych gałęzi transportu pokrywa w całości z opłat 
koszty infrastruktury, z której korzysta”. Jego zdaniem system opodatkowania 
transportu lotniczego nie jest efektywny.

A. Hoszman w swoim artykule dokonuje oceny tendencji w zakresie fiskalizmu 
w transporcie lotniczym na podstawie wyników badań wśród grupy ekspertów sek-
tora lotniczego. Omawia tendencje w kształtowaniu się obciążeń podmiotów sektora 
transportu lotniczego. Przedstawia wpływ, jaki poszczególne zmiany obciążeń 
fiskalnych i parafiskalnych będą miały na sektor transportu lotniczego. Kolejnym 
problemem poruszanym przez Autora jest wpływ wzrostu cen biletów na popyt. 
Omawia również zmiany struktury popytu i zmiany zachodzące w strukturze 
rynku lotniczego. Przedstawia skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
dla sektora lotniczego. Charakteryzuje wpływ nowelizacji ustawy Prawo lotnicze 
na obciążenia sektora transportu lotniczego oraz pomoc udzielaną podmiotom 
sektora transportu lotniczego.

R. Osiński w swoim artykule omawia rolę keynesowskiej myśli ekonomicznej 
we wspieraniu wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2001–2005. W swoich 
rozważaniach przedstawia problem konstrukcji mnożnika keynesowskiego oraz 
jego kalkulację.

R. Suchan omawia w swoim artykule efektywność funduszy inwestycyjnych 
akcji małych i średnich spółek w Polsce w latach 2006–2011. Przedstawia rozwój 
grupy funduszy małych i średnich spółek w Polsce oraz wyniki badań efektywności 
zarządzającego przeciętnym funduszem akcji małych i średnich spółek w Polsce 
w latach 2006–2011 na bazie netto i brutto na tle tego segmentu rynku kapitałowego.

P. Wieprzowski omawia w swoim artykule zagadnienia związane z wrogimi 
przejęciami przedsiębiorstw. Charakteryzuje istotę wrogich przejęć i techniki obrony 
przed nimi. Prezentuje rynek wrogich przejęć. Opisuje przykład wrogiego przejęcia 
Vistula&Wólczanka kontra Kruk.

Pozostajemy w przekonaniu, że przedłożone opracowania spotkają się z Państwa 
życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczyn-
kiem do polemiki i dalszych owocnych badań.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak

Piotr Wachowiak





Bogusław Liberadzki
Kolegium Zarządzania i Finansów  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fiskalizm a strategiczne cele transportu

1. Wprowadzenie

W teorii ekonomii, a także w praktyce, fiskalizm oznacza politykę gospodar
czą państwa zmierzającą do osiągania jak największych przychodów budżetowych 
poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych, pośrednich lub bezpośred
nich, oraz innych opłat mających przerzucać na podmioty gospodarcze obciążenia 
finansowe wynikające z określonych regulacji prawnych. Polityka fiskalna jest 
jednym z głównych instrumentów makroekonomicznej polityki państwa o dużych 
konsekwencjach dla sfery mikroekonomicznej. Kluczowe znaczenie ma osiąganie 
stanów równowagi, pozwalającej na pogodzenie potrzeb budżetu państwa (z reguły 
są to określone potrzeby krótkoterminowe, czasami też średniookresowe) z wymo
gami osiągania wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Wzrost i rozwój 
są wypracowywane przez podmioty gospodarcze. Nadmierny fiskalizm szkodzi 
wzrostowi gospodarczemu, osłabia bowiem zdolność konkurencyjną przedsiębiorstw, 
nie motywuje do ekspansji rynkowej, a to w efekcie może przynieść zmniejszenie 
wpływów do budżetu. Racjonalna polityka fiskalna zmierza do znalezienia równowagi 
– zapewnienia określonego poziomu przychodów budżetowych bez nadmiernego 
obciążenia fiskalnego podmiotów gospodarczych. Fiskalizm państwa nie powinien 
zbytnio hamować tempa i poziomu osiągania strategicznych celów działalności 
gospodarczej, a także zdolności gospodarstw domowych do nabywania dóbr i usług 
oraz oszczędzania.

Strategiczne cele europejskiego transportu, które musi uwzględniać także pol
ska polityka transportowa, są opisane w najnowszym dokumencie Komisji Euro
pejskiej zatytułowanym „Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
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 transportu”. W dokumencie tym czytamy, że „Transport stanowi fundament naszej 
gospodarki i społeczeństwa. Mobilność jest niezwykle ważna dla rynku wewnętrz
nego oraz jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować. Transport 
ułatwia wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. (…) Jest to sektor globalny, 
więc skuteczne działania wymagają ścisłej współpracy międzynarodowej”1.

2.  Wpływ polityki fiskalnej wobec paliw płynnych 
na działalność transportową

Transport jest uniwersalnym i niezastąpionym elementem wszystkich procesów 
gospodarczych, czynnikiem rozwoju regionów, czynnikiem wpływającym na sieć 
osiedleńczą, lokalizację produkcji oraz jakość życia obywateli. Sprawny, niezawodny, 
bezpieczny oraz dostępny transport podnosi konkurencyjność gospodarki. Zwróćmy 
szczególną uwagę na dostępność transportu, zwłaszcza dostępność ekonomiczną. 
Dostępność ekonomiczna wynika z kosztów transportu, cen żądanych na rynku za 
usługi transportowe oraz zdolności i skłonności użytkowników do zapłacenia żądanej 
ceny. Fiskalizm jest ważnym czynnikiem cenotwórczym i oddziałuje bezpośrednio 
na ekonomiczną efektywność produkcji usług transportowych, opłacalność ich 
wytwarzania oraz zdolność nabywców do ich zakupu.

Rolą makroekonomicznej polityki jest wpływanie na wielkość produkcji transpor
towej, jej strukturę gałęziową i przestrzenną oraz zużywanie określonych rodzajów 
czynników wytwórczych. Kluczowe znaczenie mają zużywanie czynników wytwór
czych o ograniczonej dostępności, do których szczególnie zalicza się środowisko 
naturalne (przestrzeń i otoczenie), paliwa płynne pochodzące z ropy naftowej oraz 
ochrona klimatu przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Szacuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach ropa naftowa stanie się zaso
bem coraz bardziej deficytowym, a już obecnie staje się coraz droższa na rynkach 
światowych i dostawcy stają się coraz mniej pewni. W roku 2010 Unia Europejska 
importowała ropę o wartości ok. 210 mld euro2. W ramach dążenia do oszczędnego 
gospodarowania ropą produkty ropopochodne, takie jak benzyna i olej napędowy, 
zostały obłożone wysokimi podatkami, w tym akcyzą, której poziom minimalny został 
wyznaczony dla całej Unii Europejskiej. W założeniu ma to skłonić do oszczędnego 
nimi gospodarowania oraz do intensyfikacji poszukiwań nowych paliw i konstrukcji 

1 White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and reso
urce efficient transport system, COM (2011) 144 final, EC, Bruksela 28.03.2011.

2 White Paper, op.cit., s. 3.
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nowych silników zużywających jednostkowo zdecydowanie mniej paliw ropopo
chodnych. W 2009 roku wielkość wpływów z akcyzy do paliw płynnych osiągnęła 
poziom ponad 22 mld zł i zrównała się z poziomem przychodów z tytułu podatków 
od osób prawnych CIT. W dwóch następnych latach rosło zużycie paliw płynnych, 
wzrastały także przychody z akcyzy, a w roku 2012 wzrosła także stawka podatku 
akcyzowego. Jak pokazują dane z sektora transportu, dochody te nie mają istotnego 
związku z poziomem nakładów na transport i nie stanowią źródła finansowania 
inwestycji transportowych w adekwatnym stopniu w żadnej gałęzi transportu.

Polityka fiskalna wobec paliw płynnych przyniosła efekty znacznie skrom
niejsze od deklarowanych i oczekiwanych. Komisja Europejska podziela pogląd, 
że nastąpił postęp techniczny w budowie silników, zmniejszyło się jednostkowe 
zużycie produktów ropopochodnych, ale system transportowy nadal w 96% swoich 
potrzeb energetycznych opiera się na ropie i jej produktach. Oznacza to, że transport 
został mało wrażliwy na wzrost cen paliw płynnych, nie nastąpiło zastąpienie oleju 
napędowego i benzyny innymi nośnikami energii, np. przez ekspansję rynkową 
transportu kolejowego zelektryfikowanego. Użytkownicy zapłacili już podwyższoną 
cenę i będą prawdopodobnie nadal płacić, natomiast ceny paliw płynnych w Unii 
Europejskiej należą do najwyższych w świecie. „The Economist” publikuje dane, iż 
ceny ropy naftowej w roku 2010 wzrosły w stosunku do roku 2005 o 116,3%, nato
miast w stosunku do roku 2009 o 11,4%3.

3. Wpływ fiskalizmu na mobilność ludności

Znamienne są dane statystyczne dotyczące następujących wielkości: pod względem 
długości sieci drogowej Polska znajduje się na 17. miejscu w świecie (383,3 tys. km dróg), 
pod względem liczby pojazdów na 1 km drogi – na 47. miejscu (46), pod względem 
liczby km przejechanych rocznie przez 1 samochód – na dalekim 50.  miejscu. Zaj
mujemy 33. miejsce pod względem liczby samochodów na 1000 mieszkańców, nato
miast mało latamy samolotami i jeździmy kolejami4. Oznacza to, że społeczeństwo 
Polski wciąż charakteryzuje się niskim poziomem mobilności, zależy głównie od 
transportu samochodowego, który odznacza się wysokim poziomem fiskalizmu.

Cele strategiczne polityki transportowej Unii Europejskiej zakładają umożliwie
nie obywatelom swobodnej mobilności jako ważnego elementu podnoszenia jakości 
życia oraz pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy. Mając  powyższe dane 

3 Pocket World in Figures, „Economist” 2012, s. 41.
4 Tamże, s. 70–73.
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na uwadze, można postawić hipotezę, że osiągnięty poziom fiskalizmu w transpor
cie drogowym i lotniczym, brak satysfakcjonującej oferty w transporcie kolejowym 
mogą stać się hamulcem rozwoju mobilności ludności w Polsce, a tym samym także 
wkrótce stać się może hamulcem dalszego wzrostu gospodarczego. Jeżeli tak by się 
stało, byłoby to zaprzeczeniem jednego z fundamentalnych założeń wizji konku
rencyjnego i zrównoważonego transportu, która brzmi następująco: „Nie możemy 
jednak ograniczyć mobilności”.

Dotychczas poświęcono dużo uwagi możliwym zagrożeniom płynącym z nad
miernego fiskalizmu dla mobilności ludności. Wzrost kosztów transportu (cen pła
conych za przemieszczanie się) nierekompensowany wzrostem dochodów osobistych 
może sprawić, że opisywane zagrożenia staną się realne.

System transportowy jest bardzo złożonym systemem, użytkownicy również są 
zdywersyfikowani, zróżnicowane są możliwości ingerencji władz publicznych oraz 
wrażliwości adresatów regulacji finansowych i ekonomicznych.

Wydzielmy następujące części systemu transportowego, na podstawie kryterium 
zasięgu:
• transport na rynkach globalnych,
• transport na rynkach kontynentalnych,
• operacje transportowe na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
• rynek krajowy,
• przewozy lokalne i regionalne.

Transport globalny obejmuje głównie dwie gałęzie: morskie przewozy ładunków, 
lotnictwo pasażerskie i cargo. Konkurencja ma charakter globalny, zatem firmy 
europejskie mogą być zastąpione przez firmy spoza Europy, firmy zarejestrowane 
w określonym państwie Unii Europejskiej przez firmy spoza UE, jeżeli fiskalizm 
w danym państwie lub UE, jako całości, będzie zbyt daleko rozwinięty i firmy owe 
nie będą w stanie być konkurencyjne kosztowo i cenowo. Mamy tutaj takie instru
menty, jak globalne konwencje, porozumienia i umowy lotnicze oraz żeglugowe, 
które inkorporują postanowienia dotyczące regulacji finansowych, technologicz
nych, eksploatacyjnych, ekologicznych, parametrów bezpieczeństwa itp., z reguły 
na zasadach wzajemności.

Na rynku globalnym szanse skutecznego konkurowania w znacznym stopniu 
wiążą się z poziomem fiskalizmu, któremu są poddane podmioty transportowe 
i logistyczne. Obciążenia finansowe podmiotu istotnie przewyższające obciążenia 
konkurentów powodują utratę jego pozycji rynkowej, a nawet upadek. W operacjach 
globalnych jest to szczególnie widoczne w transporcie morskim. Przetrwanie firm 
wiąże się z reflagingiem, czyli rejestracją statków pod tzw. obcą banderą (flag of 
convenience). Z punktu widzenia makroekonomicznego oznacza to duży ubytek 
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przychodów budżetowych i stratę prestiżową. Przyczyną jest brak zrozumienia istoty 
tego rynku przez decydentów fiskalnych, a czasem niepohamowana zachłanność. 
Skutek polega na tym, że operatorzy morscy generują umiarkowane wprawdzie 
dochody budżetowe, ale płynące do państw obcych, pod których flagami operują. 
Państwo flagi ma wpływ, poprzez swoje regulacje, na sprawy zatrudnienia na statkach, 
zatem na tworzenie miejsc pracy i źródła pozyskiwania pracowników oraz wymogi 
kwalifikacyjne i warunki socjalne. To z kolei rodzi skutki dla krajowego rynku pracy.

Na drugim biegunie pod względem zasięgu, w stosunku do operatorów global
nych, znajdują się podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej w przewozach 
lokalnych i regionalnych. Przyjmijmy, że usługa użyteczności publicznej to taka 
usługa, która:
• jest ogólnie dostępna i masowa,
• jest potrzebna i potrzeba jej jest uświadomiona,
• nie może być sprzedana po cenie wynikającej z kosztów jej wytworzenia 

z uwzględnieniem rozsądnego poziomu zysku,
• daje przewagę korzyści nad kosztami jej dostarczenia, z punktu widzenia inte

resu społecznego,
• pozwala realizować ważne cele gospodarcze lub społeczne.

Powyższe cechy usługi użyteczności publicznej skłaniają do przyjęcia zasady 
obowiązku dotowania tej kategorii usług, zgodnie z następującą formułą:
• koszty wytworzenia usługi + zysk – cena, która mogą zapłacić użytkowni

 cy = stawka dotacji
lub
• koszty producenta + zysk – przychody ze sprzedaży = kwota dotacji.

Fiskalizm wpływa na poziom kosztów producenta usługi, wprowadzając obcią
żenia fiskalne wpływające na ich wzrost. Obciążenia fiskalne w gospodarce nega
tywnie wpływają na zdolność i gotowość usługobiorców do płacenia wyższej ceny 
i często także negatywnie na poziom popytu. Powstaje zatem potrzeba zwiększenia 
poziomu dotacji w celu utrzymania określonego wolumenu dostarczanych usług 
publicznych. Z punktu widzenia budżetu ten mechanizm cechuje się wątpliwymi 
(lub wielce ograniczonymi) efektami. Inną reakcją jest ograniczenie wolumenu 
dostarczanych usług. W praktyce oznacza to ograniczenie częstotliwości obsługi 
(np. liczby pociągów, kursów autobusów), czyli mniejszą atrakcyjność usługi dla 
użytkownika, albo obniżenie jakości świadczonych usług – na przykład w postaci 
zatłoczonych pociągów, autobusów czy tramwajów. To z kolei może oznaczać spadek 
popytu na tego typu usługi. Jeżeli przyjmiemy, że usługa użyteczności publicznej 
ma przynieść osiągnięcie ważnych gospodarczo i społecznie celów oraz korzyści, 
to znaczy, że tych celów nie osiągniemy. Nieosiągnięcie tych celów w krótkim okresie 
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może oznaczać stratę jednorazową. Nieosiągnięcie ważnych celów w długim okresie 
jest znacznie bardziej niebezpieczne. Może bowiem oznaczać regres społeczny, utratę 
możliwości wzrostu gospodarczego oraz rozwoju i awansu cywilizacyjnego danego 
obszaru lub całego regionu.

Zaniechanie świadczenia usługi użyteczności publicznej z reguły powoduje 
rozwiązania zastępcze, czyli korzystanie z własnego samochodu, co wiąże się z nad
miernymi negatywnymi skutkami, których europejska polityka transportowa chce 
uniknąć lub je zminimalizować.

4. Podsumowanie

Działalność transportowa jest obciążona dziesiątkami podatków, opłat i świad
czeń często niespójnych międzygałęziowo i między państwami członkowskimi UE. 
Co więcej, jak pokazuje praktyka, dochody budżetu państwa z tego tytułu nie mają 
istotnego związku z poziomem nakładów na transport i nie stanowią źródła finanso
wania inwestycji transportowych w adekwatnym stopniu w żadnej gałęzi transportu.

Przedstawione w ostatniej części artykułu dwa obszarowo odległe od siebie podejś
cia – globalne i regionalne, wskazują, jak ważna jest rozsądna polityka fiskalna. Żeby 
była efektywna, musi być skierowana na osiąganie celów gospodarczych i społecz
nych w dłuższej perspektywie, a nie na pokrycie bieżących deficytów budżetowych.
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Reakcje uczestników rynku transportowego 
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1. Wprowadzenie

Transport jako gałąź gospodarki należy obok przemysłu, handlu i rolnictwa 
do głównych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonowanie 
transportu, tj. technicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie wyodrębnionej dzia-
łalności, wyróżniają następujące cechy:

 – popyt na usługi transportowe jest uzależniony od lokalizacji osiedli i zakładów 
przemysłowych, ośrodków administracyjnych, placówek o znaczeniu społecznym, 
a także od wielkości produkcji, relacji geograficznych wymiany towarowej oraz 
sezonowości produkcji i konsumpcji,

 – świadczenie usług transportowych musi następować w okresie występowa-
nia popytu, co powoduje, że wolumen usług zmienia się w czasie – zarówno 
w ciągu doby, jak i w ciągu tygodnia oraz w ciągu roku, odpowiednio do rytmu 
aktywności społeczeństwa, co powoduje występowanie szczytów obciążenia 
infrastruktury transportowej,

 – przemieszczanie osób i rzeczy odbywa się przy wykorzystaniu infrastruktury, 
którą charakteryzuje z jednej strony długowieczność, a z drugiej strony – jej 
tworzenie, modernizacja, a częściowo także prace utrzymaniowe, wymagają 
ponoszenia bardzo wysokich kosztów kapitałowych.
Twórcy pierwszych opracowań teoretycznych, w których zaczęto opisywać 

reguły funkcjonowania gospodarki, wychwycili istotną cechę kształtowania się 
podaży usług transportowych. Dostrzegli uzależnienie pojawiania się podaży tych 
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usług od dostępności do infrastruktury transportowej. Analizując proces kształto-
wania się podaży, wskazali na szczególne znaczenie dostępności do infrastruktury 
publicznej, czyli tego elementu po stronie podażowej rynku usług transportowych, 
który nie jest i nie może być kształtowany przez podmioty prowadzące działalność 
komercyjną1.

Tworzenie sieci dróg kołowych, w tym mostów, a następnie budowanie portów 
morskich i rzecznych, budowanie kanałów i regulowanie rzek, wreszcie od XIX w. 
budowanie linii kolejowych, a od XX w. – portów lotniczych, stało się domeną działania 
imperium, tj. władzy państwowej, która angażowała środki publiczne do tworzenia 
i utrzymania infrastruktury publicznej. To działanie stanowiło podstawowy obszar, 
do którego odnosiły się decyzje zaliczane do polityki transportowej państwa2. Ani 
w okresie do II wojny światowej, ani też później, w okresie rozkwitu gospodarki ryn-
kowej, nie utworzono istotnych elementów infrastruktury transportowej w ramach 
projektu prywatnego. Podejmowane próby – m.in. budowa tunelu pod kanałem 
La Manche3 – sfinansowania takich dużych inwestycji z kapitału zgromadzonego 
na rynku nie powiodły się. Istnieją przykłady budowania odcinków infrastruktury 
liniowej w ramach projektów PPP, ale większość z nich (m.in. budowanie i eksplo-
atacja odcinków autostrad A1 i A2 w Polsce) została zrealizowana ze znacznym 
wsparciem władz publicznych i przy wykorzystaniu kredytów inwestycyjnych gwa-
rantowanych przez te władze. Wskazuje się na ograniczoną celowość podejmowania 
projektów PPP, jeśli utworzony obiekt infrastrukturalny nie będzie mógł być utrzy-
many z wpływów własnych operatora. W takim przypadku ze środków publicznych 
muszą być zapewnione dopłaty (subwencje), więc z punktu widzenia efektywności 
ekonomicznej projektu nie uzyskuje się poprawy, a nawet wręcz jego pogorszenie, 
gdyż z funduszy publicznych dodatkowo musi być pokryta marża zysku pobierana 
przez operatora prywatnego4. Ze względu na tę oraz inne wątpliwości uruchamianie 

1 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007, s. 19. 
Zob. również: J. Liszek, J. Rześny-Cipelińska, System elektronicznej opłaty za korzystanie z infra-
struktury drogowej, w: Funkcjonowanie i Rozwój Transportu, Zeszyty Naukowe UG Nr 41, Gdańsk 
2011, s. 95.

2 W. Morawski, Polityka transportowa, SGPiS, Warszawa 1978, s. 7.
3 Tunel został uroczyście otwarty 6 maja 1994 r., jego budowa była realizowana przez France-Man-

che SA/The Channel Tunnel Group Ltd, które w 1986 r. podpisały kontrakt na budowę, finansowanie 
oraz użytkowanie tunelu przez 55 lat. Pierwsza faza restrukturyzacji finansowej miała miejscu w 1997 r., 
wówczas kontrakt przedłużony został do 2086 r., druga faza restrukturyzacji finansowej odbyła się 
w latach 2006–2007 i doprowadziła do redukcji długu z 9,2 mld do 4,0 mld euro. http://www.eurotun-
nelgroup.com/uk/the-channel-tunnel/history/.

4 Zob. Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2010, s. 263.
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kolejnych projektów PPP w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej napotyka 
na liczne opory nie tylko w Polsce.

Polityka zapewnienia dostępności do odpowiednio rozwiniętej infrastruktury 
transportowej pozostaje więc od stuleci jednym z podstawowych pól aktywności 
władz publicznych. W Unii Europejskiej prowadzona jest polityka spójności regio-
nów znajdujących się na terytorium Unii oraz integrowania regionów sąsiadujących 
z UE. Polska stała się beneficjentem funduszy UE już przed 2004 r. Ze środków 
UE w latach 2000–2006 realizowane były projekty PHARE, w tym projekty rozwoju 
infrastruktury transportowej, oraz SAPARD, w tym projekty budowy dróg wiejskich. 
Po wejściu Polski do UE na rozwój infrastruktury transportowej są przeznaczane 
znaczne środki unijne, przede wszystkim z funduszu spójności.

2. Miejsce zasady user pays w polityce transportowej

W końcu XX w. w Europie zaczęto negować jeden z kanonów polityki transpor-
towej, dotyczący udostępniania infrastruktury transportowej jej użytkownikom. 
Zaczęto wprowadzać zasadę user pays, czyli „użytkownik płaci”. Zasadne jest roz-
patrzenie zakresu, sposobu funkcjonowania oraz skutków stosowania tej zasady. 
W tabeli 1 podane jest sześć zakresów jej zastosowania.

Tabela 1. Przyczyny i skutki wprowadzania zasady user pays

Zakres 
stosowania 

zasady
Przyczyny Skutki

Dostęp do 
specjalnej 
budowli (mostu, 
tunelu) 

Mosty o szczególnej konstrukcji (m.in. 
nad zatokami, zbudowane w sposób 
umożliwiający pod nimi żeglugę statków 
morskich) oraz długie tunele (m.in. pod 
łańcuchami górskimi, pod rzekami) 
są wznoszone, aby w zasadniczy sposób 
skrócić drogę przejazdu oraz skrócić 
czas przejazdu. Te obiekty są budowane 
przeważnie przy wykorzystaniu środków 
publicznych, w niektórych przypadkach 
jako projekty PPP. Ponieważ użyteczność 
tych obiektów jest oceniana bardzo 
wysoko przez użytkowników, to zakłada 
się, że akceptują oni wprowadzenie 
opłaty za użytkowanie (tzw. „toll” lub 
„Maut”) 

Użytkownicy mają alternatywę 
– pokonywać dłuższą drogę (wokół zatoki, 
krętą drogę prowadzącą przez przełęcz 
górską) lub skorzystać z drogi krótszej, 
ponosząc odpowiednią opłatę.
Doświadczenie wskazuje, iż gros 
użytkowników akceptuje ponoszenie 
relatywnie niskiej opłaty (zazwyczaj 
o równowartości jednego lub kilku litrów 
paliwa – w odniesieniu do samochodów 
osobowych) 
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Dostęp 
do kanału 
rzecznego lub 
toru wodnego, 
prowadzącego 
do portu 
morskiego 
położonego nad 
rzeką w głębi 
lądu

Zbudowanie kanału lub zapewnienie 
odpowiednio głębokiego i szerokiego 
toru wodnego w rzece wymaga realizacji 
odpowiedniego projektu budowlanego 
oraz ponoszenia kosztów bieżącej 
eksploatacji. Cechą podstawową takiego 
projektu jest włączenie odpowiedniego 
punktu transportowego do sieci dróg 
rzecznych lub zapewnienie dostępu 
statkom morskim o dużych gabarytach. 
Przyjmuje się, że zwiększenie dostępnoś
 ci infrastruktury transportu wodnego 
na tyle podwyższa efektywność 
transportu na całej drodze przewozu, 
iż użytkownicy tej infrastruktury 
mogą zaakceptować dodatkowy 
koszt użytkowania danego fragmentu 
infrastruktury

Transport wodny jest szczególnie 
atrakcyjny dla transportu ładunków 
masowych. Budowa kanału (np. Kanału 
Gliwickiego, Men – Dunaj) zapewnia 
dostępność do transportu wodnego 
śródlądowego i przyczynia się w istotny 
sposób do podwyższenia efektywności 
tego transportu do/z obszarów, który 
uzyskały możliwość korzystania z tej gałęzi 
transportu.
Tworzenie torów wodnych do portów 
morskich położonych w głębi lądu 
(m.in. Hamburga, Szczecina) zapewnia 
utrzymanie obrotów w tych portach 
wraz z wprowadzaniem do żeglugi coraz 
większych statków

Dostęp do 
odcinka drogi 
szybkiego 
ruchu/autostrady

Wraz z nasilaniem się ruchu na sieci 
dróg w wybranych relacjach zaczęto 
budować specjalne odcinki dróg 
szybkiego ruchu, aby dać użytkownikom 
infrastruktury wybór między przejazdem 
po zatłoczonej drodze a przejazdem po 
dodatkowo zbudowanym odcinku drogi 
szybkiego ruchu lub autostrady (m.in. 
odcinki autostrady z Paryża na południe 
w kierunku Lyon i Marsylii, odcinek A4 
między Katowicami a Krakowem)

Skutkiem budowania alternatywnych 
dróg o podwyższonym standardzie jest 
dywersyfikacja zbiorowości użytkowników 
infrastruktury. Zarówno wśród 
użytkowników samochodów osobowych, 
jak i samochodów ciężarowych wyłaniają 
się grupy, które świadomie godzą się 
na ponoszenie dodatkowych opłat za 
przejazd drogą płatną, ale uzyskujących 
korzyść w postaci skrócenia (nawet 
znacznego) czasu przejazdu

Dostęp do 
podstawowej 
sieci dróg

Pierwotnie nie były wprowadzane 
opłaty za użytkowanie podstawowej 
sieci dróg. Jednak wraz z nasilaniem 
się ruchu na tej sieci, jeśli odpowiednio 
duży potok pojazdów nie przeniósł 
się na płatne drogi o podwyższonym 
standardzie, to zaczęto wprowadzać 
obowiązek ponoszenia opłat (głównie 
za przejazd samochodów ciężarowych) 
na wybranych odcinkach dróg 
należących do sieci podstawowej 
(np. na drodze krajowej DK 92, 
czyli dawnej drodze nr 2, biegnącej 
równolegle do autostrady A2) 

Ze względu na nadal utrzymujący się brak 
dostępu do narzędzi, które pozwalałyby 
identyfikować przyczyny jazdy 
poszczególnych pojazdów po odcinkach 
podstawowej sieci dróg, wprowadzane 
są rozwiązania, których skutkiem jest 
obciążanie dodatkowymi opłatami 
użytkowników wykonujących zarówno 
jazdy tranzytowe (międzyregionalne), 
jak i jazdy lokalne. Brak selektywności 
narzędzia powoduje, że dodatkowa opłata 
znacznie podwyższa koszty działalności 
prowadzonej lokalnie. Uwzględniając 
ten aspekt stosowania opłat za przejazd 
po odcinkach podstawowej sieci 
dróg, odstępuje się od stosowania 
opłat na odcinkach przebiegających 
w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji 
i dużych miast (np. na obwodnicach 
Poznania i Wrocławia) 
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Dostęp do 
infrastruktury 
liniowej 
transportu 
kolejowego

W Europie, w konsekwencji wdrożenia 
idei separacji działalności zarządcy 
infrastruktury kolejowej oraz działalności 
operatorów (przewoźników) kolejowych, 
powstała konieczność rozstrzygnięcia 
dylematu, czy dostęp do infrastruktury 
liniowej ma być bezpłatny, czy też 
operatorzy mają ponosić w pełni 
lub w części koszty dostępu do 
infrastruktury. W poszczególnych 
krajach UE stosowana jest zróżnicowana 
praktyka, jednak dominującym 
rozwiązaniem jest pobieranie opłat 
za przejazd pociągów i pojazdów 
trakcyjnych

Skutki separacji w transporcie kolejowym 
są przedmiotem różnorodnych 
badań i dyskusji o pierwszych 
wnioskach sformułowanych w wyniku 
przeprowadzenia badań.
Jednym z nurtów dyskusji jest w ogóle 
negowanie racjonalności modelu 
separacji, gdyż uczestnikom tego nurtu 
dyskusji wydaje się za najbardziej 
racjonalne pozostawienie przedsiębiorstw 
kolejowych zintegrowanych pionowo (tak 
jak ma to miejsce na innych kontynentach, 
m.in. w Ameryce Północnej), które 
ponoszą koszt utrzymania infrastruktury 
liniowej jako element kosztów całej 
działalności

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się do przedstawionej klasyfikacji przypadków stosowania opłat za 
dostęp do infrastruktury transportowej można zauważyć dwie tendencje kształtowania 
polityki transportowej. Pierwsza tendencja uwzględnia aspekt pragmatyczny – skoro 
użytkownik może skorzystać z alternatywnych rozwiązań i świadomie wybiera drogę, 
za przejazd po której trzeba uiścić opłatę, to zasadne jest pozyskiwanie wpływów do 
funduszy publicznych jako zwrotu zainwestowanego kapitału lub zwrotu środków 
kierowanych na bieżące utrzymanie budowli. W takich przypadkach środki pocho-
dzą od podmiotów, które świadomie wybierają wariant dotarcia do celu, użytkując 
płatny odcinek infrastruktury liniowej.

Druga tendencja ma u swych podstaw aspekt ideologiczny (misyjny), który 
politycy definiują nawet jako wyzwanie moralne (etyczne)5. Pobieranie opłat ma 
na celu „odstraszanie” od użytkowania infrastruktury, a u podstaw koncepcji 
user pays znajduje się przekonanie, iż dla społeczeństwa całego świata „lepsze jest 
powstrzymanie niż konsumowanie”.

Od ogłoszenia „Raportu Rzymskiego” upłynęło ponad 50 lat i w wielu środowi-
skach opiniotwórczych uznano, iż cywilizacja na Ziemi, kontynuując dotychczasowy 
rozwój, prowadzi do swoistej samozagłady. W niektórych regionach świata, przede 
wszystkim w Europie, duże znaczenie zyskały partie polityczne, które ochronę 
środowiska naturalnego postawiły sobie jako podstawowy kierunek przeobrażeń 
społecznych. W ramach polityki ekologicznej coraz większym wyzwaniem stało 
się ograniczenie zużycia surowców mineralnych, w szczególności ropy i gazu 

5 G. Held, Schliechende Energiekriese, „Die Welt“ z 17.01.2012, s. 3.
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ziemnego. Dodatkowo od lat 90. minionego stulecia stało się modne upatrywanie 
związku między emisją CO2 związaną z działalnością człowieka oraz zmianami 
klimatycznymi na kuli ziemskiej. Została sformułowana dogmatyczna wersja nowej 
polityki ekologicznej, zgodnie z którą społeczeństwa wszystkich krajów na świecie 
miałyby walczyć o powstrzymanie zmian klimatycznych. Niepowodzenie negocjacji 
o zasięgu globalnym prowadzonych od wielu lat przyniosło w końcu 2011 r. korektę 
takiej wersji polityki ekologicznej. W znowelizowanej formie polityka ekologiczna 
będzie coraz bardziej nastawiona na ograniczanie skutków zmian klimatycznych, 
a nie na próbę powstrzymania tych zmian6. W Europie Zachodniej, szczególnie 
w Niemczech, nadal forsowana ideologizacja polityki ekologicznej stanowi źródło 
wprowadzania różnorodnych ograniczeń w polityce gospodarczej, w szczególno-
ści odnoszącej się do funkcjonowania energetyki oraz transportu. Skutkiem tej 
polityki ma być ograniczenie zużycia nośników energii pochodzenia mineralnego 
oraz ograniczanie emisji CO2, nawet jeśli miałoby to prowadzić do ograniczenia 
poziomu konsumpcji7. Skoncentrowanie się na znaczeniu emisji CO2 spowodowało, 
że zaniedbuje się działania bezspornie potrzebne, nakierowane na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim metanu oraz drobnych cząsteczek sadzy8. 
W Unii Europejskiej obserwujemy konflikt między celami polityki horyzontalnej 
w zakresie ochrony środowiska a niektórymi celami polityki sektorowej w zakresie 
transportu9. Doprowadziło to dość osobliwej sytuacji, iż w Białej Księdze opubli-
kowanej w marcu 2011 r. poświęconej polityce transportowej UE de facto dominują 
cele ochrony środowiska, a klasyczne cele dotyczące rozwoju systemu transporto-
wego zepchnięte zostały na drugi plan. Liczne są głosy krytyczne w stosunku do 
Białej Księgi, w których wskazuje się, że myśleniu życzeniowemu podporządkowano 
racjonalną ocenę realności osiągania celów polityki UE10.

Teoria ekonomii zawiera dwa dogmaty; pierwszy, iż człowiek dąży do bogac-
twa, którego podstawowym źródłem jest zwiększana produkcja i spożycie; drugi, 
iż każdy podmiot gospodarujący (a konsument w większości przypadków) kieruje 
się racjonalnym wyborem w podejmowaniu decyzji zakupowych, zmierzając do 

6 K. Żmijewski, Obietnice na rzecz klimatu to za mało. Każdy może się z nich wycofać, „Dziennik 
Gazeta Prawna“ 2011, nr 241, s. A15.

7 J. Langenhorst, Die europäische CO2-/Energiesteuer. Sackgasse oder komplementäres Instrument 
zur Energiepolitik der EU-Staaten?, Agenda Verlag, Münster 2001, s. 21 i nast.

8 H. Kroker, Schritt für Schritt aus der Klimafalle, „Die Welt“ z 18.01.2012, s. 22.
9 Zob. Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, red. A. Jur-

kowska, T. Skoczny, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. XXVIII-8 i nast.
10 Wünschwertes von Machbarem unterscheiden, Bundesverband Güterverkehr Logistik und 

 Entsorgung e.V., Frankfurt/M, 2011, s. 1.



Reakcje uczestników rynku transportowego na wzrost obciążeń fiskalnych – analiza… 23

uzyskania najwyższego poziomu użyteczności przy ograniczonym zasobie środków 
pieniężnych. Koncepcja user pays wpisuje się w ramy polityki i praktyki gospodar-
czej prowadzonej w „Starej Europie” oraz w USA, które znalazły się w daleko idącej 
sprzeczności z obydwoma dogmatami.

W USA i Europie Zachodniej, a częściowo dotyczy to praktyki gospodarczej 
w krajach Europy Środkowej, w minionych trzech dekadach upowszechniono zasadę 
„offshoringu”. Producenci, szukając przewag konkurencyjnych, przenosili produkcję 
z regionów, w których występują wysokie koszty pracy, do regionów, w których te koszty 
są niższe. Efektem oddalania miejsc produkcji od rynków zbytu był szybszy wzrost 
realizowanej pracy przewozowej (mierzonej tkm) niż wzrost aktywności gospodarczej 
ogółem (mierzonej PKB). Istotnym skutkiem polityki „offshoringu” było znaczne 
ograniczenie popytu na pracę, w szczególności w przemyśle, w tych regionach świata, 
w których występuje najwyższy poziom konsumpcji per capita. Kryzys finansów 
publicznych w Europie (a także USA) ujawnia, że w tych regionach konieczne staje się 
przywrócenie aktywności przemysłu, aby zwiększyć strumień dochodów publicznych 
z podatków bezpośrednich pobieranych zarówno od podmiotów gospodarczych, 
jak i od pracobiorców. Stosowanie koncepcji user pays wpisuje się w zupełnie inną 
koncepcję, aby pobierać podatki od użytkowników, czyli konsumentów, a nie od 
tych, którzy wytwarzają dobra i akumulują kapitał11. Koncepcja user pays stanowi 
ponadto istotny czynnik odstraszający od reinwestowania w sektorze wytwórczym, 
który musi korzystać z infrastruktury transportowej zarówno po stronie procesów 
zaopatrzenia w surowce, jak i po stronie procesów dystrybucji produktów. Z tego 
powodu stosowanie tej koncepcji utrudni proces przywrócenia zdolności Europy 
do produkowania wyborów konsumowanych lokalnie, co ułatwiałoby uzyskanie 
równowagi finansów publicznych dzięki zwiększeniu poboru podatków od krajo-
wych producentów, a także od pracobiorców zatrudnionych przez tych producentów.

Powszechne zastosowanie zasady user pays łamie ponadto logikę racjonalności 
wyboru miejsca, sposobu i przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wszelkie formy mobilności – zarówno w zakresie przemieszczania się osób, jak 
i towarów – są w Europie przedmiotem wielokrotnego obciążania daniną na rzecz 
funduszy publicznych.

Wydobywając paliwa mineralne (np. węgiel) i przerabiając je na energię elek-
tryczną konieczne jest ponoszenie opłat za emisję CO2. Gdy korzysta się z energii 
elektrycznej, a także z paliw uzyskanych z przerobu ropy naftowej, konieczne jest 
ponoszenie podatku akcyzowego (wraz z innymi opłatami towarzyszącymi podatkowi 

11 L. Etel, System podatkowy, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, Konieczny 
i Kruszewski, Warszawa 2000, s. 24.
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 akcyzowemu). Podmioty, które wykonują usługi transportowe bez użytkowania infra-
struktury liniowej na lądzie, czyli przewoźnicy lotniczy oraz morscy, są zobowiązani 
do uiszczania opłat za emisję CO2

12. Dodatkowo w podstawowych gałęziach transportu, 
tj. drogowego i kolejowego, dochodzi do uiszczania opłat za przejazd po odcinkach 
infrastruktury, a zastosowana metoda liniowego, proporcjonalnego wzrostu tych 
opłat w zależności od pokonywanej drogi, wyklucza skorzystanie z efektu skali 
(economy of scale). Uznanie, że jednostkowy koszt użytkowania infrastruktury jest 
stały, bez względu na intensywność wykorzystania tej infrastruktury, jest sprzeczne 
z doświadczeniem gromadzonym w transporcie kolejowym przez ponad 100 lat, 
znajdującym swe odbicie w wynikach funkcjonowania zintegrowanych pionowo 
przedsiębiorstw kolejowych na innych kontynentach, m.in. w Ameryce Północnej.

3.  Polityka transportowa – powiązania  
z polityką fiskalną

Polityka transportowa jest jedną z kilku polityk sektorowych, które są definiowane 
i realizowane przez imperium, tj. władze publiczne. We współczesnym świecie obser-
wujemy złamanie kanonu sformułowanego w teorii finansów publicznych, zgodnie 
z którym budżet publiczny gromadzi swe środki z opodatkowania bezpośredniego 
podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych. Podmioty gospodarcze 
w ramach tego kanonu muszą odprowadzać część uzyskiwanych zysków do budżetu 
w formie podatków, natomiast gospodarstwa domowe muszą odprowadzać cześć 
dochodów uzyskiwanych jako pracobiorcy, a także część dochodów pochodzących 
z innych źródeł, m.in. z oprocentowania kapitału, uzyskiwania dóbr w spadku.

Zasobne budżety we współczesnym świecie mają inne podstawowe źródła 
dochodów. W krajach, w których eksploatowane są surowce, imperium w pierw-
szej kolejności korzysta z podatków od ich wydobycia oraz z opłat eksportowych. 
Drugim ważnym źródłem dochodów publicznych są podatki pośrednie, głównie 
podatek obrotowy lub podatek od wartości dodanej (VAT). W podręcznikach z eko-
nomii zwraca uwagę bardzo lapidarne potraktowanie szczególnej formy podatku 
pośredniego, tj. podatku akcyzowego13. Wskazuje się, że jego stosowanie ma głównie 
charakter narzędzia korygującego „społecznie naganne” spożycie wybranych dóbr, 

12 W 2012 r. Lufthansa przeznaczy prawdopodobnie 130 mln euro na zakup zezwoleń emisji CO2,. 
Zob. Emissionshandel kostet LH 130 Mio. EUR, „DVZ” nr 3/2012, s. 2.

13 B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011, s. 297 i nast.
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np. wyrobów tytoniowych (jakoby) szkodliwych dla zdrowia ludzi dorosłych14. Nie-
którzy autorzy wskazują, że stosowanie podatku akcyzowego nie wiąże się z funkcją 
fiskalną podatku akcyzowego. Takiemu potraktowaniu podatku akcyzowego przeczy 
dyskusja o podatku pośrednim, która miała miejsce już w XVIII w. Jej uczestnicy 
nazwali ten podatek wprost „kopalnią złota”, z której imperium może czerpać 
w specyficznych sytuacjach wręcz „bez umiaru”15.

Polityka transportowa, a także polityka rozwoju regionalnego, stały się po 2008 r. 
ofiarami zmiany kierunków polityki gospodarczej, gdyż poświęcono cele stawiane 
tym politykom sektorowym na rzecz realizacji celów fiskalnych. Warto dostrzec 
poniższe związki przyczynowo-skutkowe.

Żadne imperium nie może wydawać więcej niż pozyskuje16. Świat zachodni, czyli 
grupa krajów północnej półkuli, zaliczana do tzw. krajów rozwiniętych gospodar-
czo, po II wojnie światowej zaczęła wydawać więcej, niż była w stanie zgromadzić. 
Jednym z uczestników procesu zadłużania się były państwa, które pozwalały sobie 
na wydawanie większej ilości środków finansowych, niż były w stanie zgromadzić. 
U podstaw takiej polityki był wyścig socjalny tej grupy państw z blokiem komuni-
stycznym, który do połowy lat 70. minionego stulecia wydawał się być zdolnym do 
zapewnienia swoim obywatelom wyższego poziomu konsumpcji zbiorowej niż kraje 
zachodnie17. Jednym z elementów zachodniej konsumpcji zbiorowej było bezpłatne 
udostępnienie przez imperium swoim obywatelom stale rozbudowywanej sieci 
nowoczesnych dróg, czyli autostrad. Obecnie żaden kraj w Europie Zachodniej, 
a także USA, nie jest w stanie zapewnić ze środków publicznych wystarczających 
funduszy na utrzymanie istniejącej sieci autostrad. Degradacja tej sieci staje się 
zjawiskiem powszechnym.

W większości krajów, szczególnie o dużym terytorium, występują regiony (względ-
nie) zacofane. Jednym z elementów polityki regionalnej jest zapewnienie w tych 
regionach nowoczesnej infrastruktury transportowej, która jest mniej obciążona 
niż sieć w regionach o wyższym poziomie aktywności społecznej i gospodarczej. 
W wielu regionach zacofanych naturalne warunki dla budowy i utrzymania infra-
struktury są gorsze niż przeciętnie – jedną z przyczyn zacofania jest często położenie 
za łańcuchem górskim lub wzdłuż morskiej linii brzegowej o takich naturalnych 
cechach, które utrudniają lokalizację portów. Wprowadzenie opłat za użytkowanie 

14 Der Akzisen-Streit, Hrsg D. J. Blesgen, R. P. Welter, Olms-Weidmann, Hildesheim-Zürich-New 
York 2006, s. 21.

15 Zob. Entdeckte Gold-Grube in der Accise (1718) – Schrift.
16 Zob. W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik, „Rzeczpospolita”, Warszawa 1996, s. 241.
17 P. Sloterdijk, Die Staaten verpfänden die Luft und die Banken atmen tief durch, „Handelsblatt” 

z 17.12.2011, s. 1 i nast.



Wojciech Paprocki26

infrastruktury transportowej w regionach zacofanych można porównać do wprowa-
dzenia podatku akcyzowego na lekarstwa dla osób przewlekle chorych. Wiadomo, że 
te osoby wydadzą na leki o znacznie podwyższonej, de facto  zawyżonej, cenie swój 
ostatni grosz. Działania na rzecz przyspieszenia rozwoju regionów zacofanych będą 
więc wymagały pokonywania dodatkowej bariery – pokrywania podwyższonych 
kosztów transportu osób i rzeczy. Realizacja celów fiskalnych za pomocą nowych 
systemów pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury w regionach zacofanych 
gospodarczo jest kontraproduktywne dla realizacji celów polityki rozwoju regio-
nalnego, dla których zdecydowano się uprzednio na kapitałochłonne inwestycje 
infrastrukturalne.

Zużycie paliw staje się przedmiotem opodatkowania w formie opłat za emisję 
CO2. Ma to miejsce w sytuacji, w której decyzje o zakupie paliw podejmowane 
są z uwzględnieniem wysokości ceny tych paliw. Okazuje się, że we współczesnym 
świecie cena przestaje być źródłem informacji o rzadkości dobra, dodatkowo wpro-
wadzana jest opłata za emisję CO2 mająca charakter podatku akcyzowego. Celem 
imperium jest ograniczenie konsumpcji paliw, choć wiadomo, że podatek akcyzowy 
w ograniczonym zakresie spełnia funkcję stymulacyjną18.

Polityka fiskalna prowadzona w krajach członkowskich UE (w tym wobec 
podmiotów z siedzibą poza obszarem UE, które wysyłają swoje środki transportu 
na terytorium UE) uczyniła podatek akcyzowy poważnym źródłem wpływów do 
budżetów publicznych. Tę daninę wprowadzono w różnych formach, najczęściej 
unikając wskazania, że de facto ma się do czynienia z tym podatkiem. W rzeczy-
wistości stosowanie zasady user pays odbywa się w sposób selektywny. W pierw-
szej kolejności opłaty wprowadzane są na trasach tranzytowych, co prowadzi do 
deformacji w funkcjonowaniu mechanizmu gospodarki wolnorynkowej w obrębie 
wspólnoty, w której jednym z podstawowych kryteriów wyboru źródła nabycia 
produktów jest łączna wysokość ceny produktu w miejscu jego wytworzenia oraz 
kosztów transportu związanych z pozyskaniem dobra.

18 B. Nogalski, T. Falencikowski, Przesłanki doskonalenia konstrukcji podatkowych w polskim sys-
temie podatkowym, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2003, s. 31–32.
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4.  Swoboda zachowania uczestników rynku 
transportowego

Funkcjonowanie transportu drogowego jest przedmiotem szczególnego zainte-
resowania imperium. Wprowadzając „Maut” w Niemczech w 2005 r. wskazywano 
na szczególną rolę tego narzędzia dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju 
transportu w Europie. Używając określenia „zrównoważony rozwój” (w żargonie 
brukselskim: sustanaible), kierowano się chęcią „skorygowania wadliwego mecha-
nizmu rynkowego”, którego działanie wywoływało rozwój przewozów ładunków 
w transporcie drogowym, a jednocześnie stabilizację lub nawet regres tych przewozów 
w transporcie kolejowym, traktowanym jako gałąź mniej obciążająca środowisko 
naturalne. Po kilku latach pobierania „Maut” okazuje się jednak, że substytucja 
usług transportu drogowego i kolejowego praktycznie nie występuje. Na rysunku 1 
znajduje się ilustracja procesu nieprzerwanego wzrostu wielkości ruchu ciągników 
siodłowych. Tego trendu w żaden sposób nie zakłóciło wprowadzenie opłat za 
użytkowanie autostrad w Niemczech.

Rysunek 1.  Wielkość ruchu pojazdów po niemieckich autostradach  
w latach  2000– 2008 (mld pojazdokm)
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden 2011.
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Pobieranie „Maut” w Niemczech ma natomiast ogromne znaczenie fiskalne. 
Wartość opłat pobieranych od użytkowników samochodów ciężarowych o DMC 
powyżej 12 ton wynosi rocznie ok. 4,5 mld euro19.

Elektroniczny system pobierania opłat zastosowany w wielu krajach europejskich 
przyniósł podstawowy efekt – do budżetu tych państw zaczęły regularnie wpływać 
dość duże kwoty. W Polsce oczekuje się, że w ciągu 7 lat (84 miesięcy, licząc od 
lipca 2011 r.) nadwyżka wpływów nad wydatkami związanymi z funkcjonowaniem 
systemu osiągnie ponad 10 mld złotych. Prognozę tych przychodów przedstawiono 
na rysunku 2. Przedstawiciele GDDKiA we wrześniu 2011 r. z dumą ogłosili, że 
wpływy z eMyta przekroczyły 2 mln złotych dziennie „i będzie więcej”.

Rysunek 2.  Przewidywane wpływy i koszty funkcjonowania systemu eMyta  
w Polsce w latach 2011–2018 (mld PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury.

Koncentrując się na aspekcie finansowym, przedstawiciele imperium milcząco 
przechodzą nad innymi ważnymi aspektami uruchomienia eMyta. Na największą 
uwagę zasługują następujące aspekty. Po pierwsze, dzięki wprowadzeniu obowiązku 
używania viaBOX wiadomo teraz dokładnie, jaka liczba pojazdów o masie (DMC) 
powyżej 3,5 ton:

 – zarejestrowanych w kraju porusza się po drogach krajowych i autostradach,
 – zarejestrowanych poza krajem i wyposażonych w te urządzenia porusza się 

po głównych drogach w Polsce.

19 Mauteinnahmen stagnierten 2011 trotz Wirtschaftsbooms, „Verkehrs-Rundschau” z 11.01.2012.
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Po drugie, ruch tych pojazdów, a pośrednio czas pracy kierowców, będzie 
kontrolowany na bieżąco. Wraz z rozszerzaniem sieci dróg objętych systemem 
viaTOLL wzrastać będzie udział ruchu pojazdów poddanych permanentnemu 
monitoringowi. Po trzecie, cyfrowy system monitorowania pozwoli na analizowanie 
potoków ruchu drogowego, jego struktury definiowanej wg różnorodnych kryte-
riów. Po „sznurku do kłębka” tworzony będzie obraz funkcjonowania zarobkowego 
transportu drogowego w Polsce. Do tej pory, ze względu na bardzo duże rozproszenie 
organizacyjne i stosowanie tradycyjnych metod, w tym kontroli kierowców i pojaz-
dów przez funkcjonariuszy „stojących przy drodze”, były ograniczone możliwości 
administracyjnego nadzoru działania tej branży. eMyto jest krokiem prowadzącym 
do ograniczenia szarej strefy w transporcie drogowym.

5.  Reakcje podmiotów gospodarczych  
po wprowadzeniu viaTOLL

Wprowadzenie 1 lipca 2011 r. eMyta w ramach systemu viaTOLL wywołało 
różnorodne reakcje podmiotów gospodarczych.

Przewoźnicy drogowi, którzy eksploatują tabor o DMC powyżej 12 ton, wraz 
z wprowadzeniem viaTOLL zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat winie-
towych, których wysokość wynosiła ok. 500–600 PLN miesięcznie, w zależności 
od klasy ekologicznej silnika oraz okresu opłacanego przy zakupie winiety. Przy 
średnim przebiegu 7500 km miesięcznie w konsekwencji obniżyły się koszty własne 
przewoźników o ok. 0,07–0,08 PLN/km.

Jednocześnie wszyscy użytkownicy pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (w tym 
użytkownicy samochodów osobowych w zestawie z przyczepą) zostali zobowiązani 
do uiszczania opłat w systemie viaTOLL. Odcinki, na których rozpoczęto pobieranie 
tych opłat, przedstawione są na rysunku 3. Istotne jest wprowadzenie obowiązku 
wnoszenia opłat za użytkowanie autostrad prywatnych przez użytkowników pojaz-
dów o DMC poniżej 12 ton, którzy do 30 czerwca 2011 r. byli zwolnieni z tych opłat.

Chaotyczna lokalizacja odcinków, na których wprowadzono opłaty viaTOLL, 
wynika z uwarunkowań historycznych. Analiza lokalizacji uświadamia, że budowa 
autostrad i dróg szybkiego ruchu odbywała się i nadal jest prowadzona w Polsce bez 
dostatecznej konsekwencji w rozbudowie infrastruktury transportowej. Wprowadzenie 
opłat na krótkich odcinkach tras o znaczeniu międzynarodowym oraz krajowym 
powoduje, że realizacja przewozów odbywa się w warunkach wybiórczego obcią-
żenia przewoźnika nowymi opłatami, przy jednoczesnym odciążeniu przewoźnika 
z kosztów związanych z opłacaniem winiety.
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Rysunek 3.  Odcinki dróg krajowych, na których rozpoczęto pobieranie opłat viaTOLL 
od 1 lipca 2011 r.

Źródło: www.viatoll.pl.

Zróżnicowana sytuacja przewoźników drogowych utrudniała w 2011 r. proces 
negocjowania przez nich korekty (podwyżki) stawek przewozowych z klientami. 
Zleceniodawcy przewozów ładunków, którzy korzystają z powtarzających się tras 
przewozu, starali się od lipca 2011 r. o przedstawienie przez przewoźników szcze-
gółowych kalkulacji obejmujących obniżkę kosztów z tytułu wycofania opłat za 
winiety oraz obejmujących udokumentowany wzrost kosztów związanych z uisz-
czaniem opłat viaTOLL. Zleceniodawcy korzystający z przewozów wykonywanych 
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na zmieniających się trasach, a także nadawcy przesyłek drobnicowych, znaleźli się 
w sytuacji, w której trudno było uzyskać wiarygodną kalkulację wzrostu kosztów 
przewozów związanych z uiszczaniem opłat viaTOLL. Na rynku spedycji przesy-
łek drobnicowych w kraju w III kwartale 2011 r. obserwowany był wzrost stawek 
w przedziale od 4% do 8%, niezależnie od towarzyszącego w tym okresie wzrostu
dodatków paliwowych pobieranych przez przewoźników i spedytorów w związku 
z szybkim wzrostem cen oleju napędowego w tym okresie.

Prowadzony obecnie program budowy i modernizacji dróg krajowych i autostrad 
na lata 2011–2015 pozwala mieć nadzieję, że po 2015 r. na terenie Polski będzie względ-
nie spójna sieć dróg o podwyższonych standardzie, objętych systemem viaTOLL20. 
W kolejnych pięciu latach wystąpi stopniowe wydłużanie odcinków autostrad, dróg 
szybkiego ruchu oraz dróg krajowych, na których będzie pobierana opłata viaTOLL, 
co doprowadzi do wyrównania poziomu obciążenia przewoźników na terenie całego 
kraju i ułatwi im ujednolicenie polityki cenowej wobec klientów.

6. Podsumowanie

Wprowadzenie w lipcu 2011 r. w Polsce elektronicznego systemu poboru opłat 
viaTOLL otworzyło nową erę stosowania narzędzi fiskalnych przez imperium w sto-
sunku do użytkowników infrastruktury transportowej. Jest to era, w której impe-
rium stara się skłaniać konsumentów oraz podmioty gospodarcze do ograniczania 
swojej mobilności. To nowy kierunek polityki społeczno-gospodarczej, przeciwny do 
kierunku stymulowania wzrostu gospodarczego przez nakłanianie do konsumpcji, 
w tym konsumpcji usług transportowych lub bezpośredniego użytkowania infra-
struktury drogowej w ramach motoryzacji indywidualnej. Przyczyn zwrotu w polityce 
udostępniania przez imperium publicznej infrastruktury transportowej jest kilka, 
z których dwie są najważniejsze. Promowanie konsumpcji zbiorowej przestało być 
priorytetem polityków w społeczeństwach „zachodnich”, gdyż skończyła się trwająca 
kilka dziesięcioleci konfrontacja z blokiem wschodnim i tym społeczeństwom nie 
trzeba uświadamiać rosnącej przewagi „Zachodu”. Jednocześnie upowszechniło się 
nastawienie ideologiczne (misyjne) w tych społeczeństwach, zgodnie z którym należy 
dbać o środowisko ekologiczne, nie tylko w skali swojego regionu, ale także w skali 
globalnej. Wyzwaniem stało się działanie na rzecz redukcji emisji CO2, w tym przez 
użytkowników środków transportu, choć istnieją wątpliwości, czy podejmowane 
działania faktycznie mogą przyczynić się do powstrzymania długookresowych 

20 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, Ministerstwo Infrastruktury 2011, s. 12.
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zmian klimatycznych na Ziemi, jeśli takie faktycznie występują. Wreszcie istnieje 
bardzo prozaiczny powód – fundusze publiczne w krajach wysoko rozwiniętych oraz 
w krajach Europy Środkowej, które przeszły transformację systemową, są w sytu-
acji kryzysowej i polityka pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury obok 
pobierania wysokiej akcyzy na paliwa, przyczynia się do ograniczania deficytów 
w budżetach publicznych.
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Tendencje zmian w polityce fiskalnej  
wobec sektora lotniczego – przesłanki  
badań eksperckich

1. Wprowadzenie

W pierwszym etapie badań prowadzonych w Katedrze Transportu w 2010 roku 
dokonano szerokiej analizy regulacji i działań ze strony państwa i organów UE, 
których skutkiem jest rosnący fiskalizm. Wnioski płynące z pierwszego etapu badań 
były dość jednoznaczne i potwierdziły wstępną tezę postawioną w badaniach, iż 
w transporcie lotniczym mamy do czynienia z nadmiernym fiskalizmem, wynika-
jącym głównie z przyjmowania założenia, że usługi lotnicze ciągle jeszcze należą do 
usług elitarnych i można zatem obarczać transport lotniczy wieloma różnorakimi 
opłatami, podatkami, regulacjami generującymi dodatkowe koszty, zakładając, że 
odbiór społeczny takich działań nie będzie negatywny. Niestety tak się nie dzieje 
i dzisiaj, kiedy mobilność lotnicza ludności, także w Polsce, rośnie, dostęp do usług 
lotniczych się zwiększa, a „wzrost wartości czasu” powoduje, że szybkie przemiesz-
czenie staje koniecznością. Należy krytycznie ocenić taką filozofię podejścia do 
rynku lotniczego, która czyni usługi lotnicze „wdzięcznym obszarem aktywności 
organów fiskalnych”. Podkreśla to także A. M. Pilarski w swojej książce poświęconej 
efektywności transportu lotniczego1.

Mamy tu na myśli zarówno regulatorów krajowych, jak i unijnych. Dzisiaj w zasa-
dzie całe prawo unijne jest implementowane w polskich przepisach  regulujących 

1 A. M. Pilarski, Why Caǹ t We Make Money in Aviation?, Ashgate 2007.
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działanie lotnictwa, a znajdujemy w nim wiele nowych zapisów, które de facto 
podrażać muszą usługi lotnicze, a tym samym i podwyższać ich ceny dla klienta.

Sektor lotniczy może być wprawdzie wspierany finansowo w formie subsydiów 
przez państwo czy jego organa samorządowe, ale w bardzo ograniczonym zakresie 
i głównie w wypadku, gdy na podmioty tego sektora nakładany jest obowiązek służby 
publicznej. Okazuje się, że w przypadku transportu lotniczego fiskalizm jest przeja-
wem działań regulacyjnych państwa, nie zawsze zbieżnych z interesem publicznym, 
gdyż aspekt redystrybucji środków, który de nomine powinien przyświecać tym 
działaniom, nie uwzględnia rzeczywistych oczekiwań społecznych i dość arbitralnie 
określa, co jest celowe i użyteczne społecznie, a co nie. Obciążenia finansowe znacz-
nie podrażają koszty funkcjonowania podmiotów tego sektora, a tym samym i ceny 
jego usług; co za tym idzie – zmniejszają efektywność i konkurencyjności branży 
lotniczej w stosunku do innych gałęzi transportu. Sztandarowym przykładem tego 
jest włączenie, od 1 stycznia 2012 roku, transportu lotniczego w europejski system 
handlu emisjami gazów cieplarnianych, co, jak szacują podmioty tego sektora 
i organizacje je zrzeszające, m.in. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników 
Lotniczych, spowoduje, że łączne koszty z tego tytułu dla linii lotniczych w 2012 roku 
sięgną 900 mln euro, a w 2020 roku ma to już być 28 mld euro2. Oczywiście zależeć 
to będzie od ceny uprawnień do emisji, która znacznie się waha (obecnie ok. 8 euro 
za tonę). Koszty te będą przerzucane na pasażerów poprzez wzrost cen biletów lot-
niczych. Uczyni to europejski transport lotniczy mniej konkurencyjnym w stosunku 
do operatorów spoza Europy, którzy nie będą objęci systemem handlu emisjami. 
Przewoźnicy z innych kontynentów i spoza UE już dzisiaj protestują przeciwko 
obłożeniu ich kosztami z tego tytułu i podjęli działania nawet na szczeblu swoich 
rządów, zmierzające do podważenia podstaw prawnych takich praktyk. Mówi się 
wręcz o wojnie lotniczej UE–USA3.

Unia Europejska nakazuje dokonywanie opłat wszystkim przewoźnikom, któ-
rzy lecą do portów lotniczych na jej terenie lub też z nich odlatują. W dodatku linie 
amerykańskie będą musiały zapłacić za emisję CO2 nie tylko na tym odcinku trasy, 
który przebiega przez europejską przestrzeń powietrzną, ale za całą trasę przelotu. 
Amerykanie nazywają to podatkiem eksterytorialnym do budżetu UE i paradoksal-
nie może się okazać, że USA, a także Chiny, same ustanowią własne systemy opłat 
za emisje CO2 i strumienie finansowe wygenerowane na skutek tych regulacji zasilą 
nie budżet unijny, a budżety amerykańskie czy chińskie, gdyż prawo unijne mówi, 

2 Por. Podróże lotnicze będą znacznie droższe, „Rzeczpospolita” z 4.01.2012.
3 A. Słojewska, Wojna lotnicza UE–USA?, „Rzeczpospolita” z 22.12.2011.
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że opłaty nie będą nakładane na przewoźników z krajów, w których funkcjonują 
podobne obciążenia podatkowe.

Szeroką analizę wpływu włączenia transportu lotniczego w europejski system 
handlu emisjami zawarto w kilku ostatnich publikacjach autorów badania statu-
towego Katedry Transportu4. Obciążenia z tytułu włączenia lotnictwa do handlu 
emisjami to tylko jeden z wielu przykładów zmian w ostatnim okresie, które powodują 
negatywne efekty w sektorze lotniczym. K. J. Button w swojej publikacji w całości 
poświęconej podatkom w lotnictwie wręcz przestrzega przed traktowaniem usług 
lotniczych jako dóbr luksusowych i obciążania go licznymi fiskalnymi opłatami5. 
Potwierdzają to także inni autorzy i badacze rynku lotniczego, również w I etapie 
badań zespół Katedry Transportu SGH, w wyniku przeprowadzonych studiów, 
sformułował wiele syntetycznych ocen dotyczących wpływu reżimu podatkowego 
na rozwój tego sektora, dostępność jego usług czy wręcz penalizowania transportu 
lotniczego w stosunku do innych gałęzi.

Jednocześnie zmiany w regulacjach dodatkowo obciążają podmioty kosztami, 
które w zasadzie powinny ponosić organa państwa, jak np. pobieranie cła na lotniskach 
czy ochrona granic państwa. Podmioty rynku lotniczego zmuszone są pośrednio 
do finansowania działań, które nie są związane z usługami transportu lotniczego, 
ale służą wypełnianiu założeń polityki państwa.

Widzimy tu naruszenie roli fiskalizmu jako działań regulacyjnych państwa, 
zbieżnych z interesem publicznym, a szczególnie w aspekcie redystrybucji środków, 
który powinien de nomine przyświecać tym działaniom.

2.  Przesłanki i zakres badań eksperckich w zakresie 
fiskalizmu w transporcie lotniczym

W drugim etapie badań przygotowano ankietę, którą skierowano do ekspertów 
sektora lotniczego poprzez portal internetowy www.prtl.pl. Jest to portal bardzo 
dobrze prowadzony przez znawców problematyki lotniczej, odwiedzany przez 

4 Por. E. Marciszewska, Sektor lotniczy w kontekście wprowadzenia europejskiego systemu handlu 
emisjami, „Przegląd Komunikacyjny” 2012, nr 2; E. Marciszewska, I. Bergel, Aviation on the Eve of 
its Inclusion in the European Unioǹ s Emissions Trading System, w: Companies on the Climate Change, 
red. M. Cygler, C. Fabregoule, OW SGH, Warszawa 2011.

5 Por. E. Marciszewska, A. Hoszman, Obciążenia fiskalne transportu lotniczego – elitaryzm czy 
egalitaryzm usług lotniczych, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec świa-
towych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. nauk. R. Bartkowiak, 
J. Ostaszewski, OW SGH, Warszawa 2011 r.
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pracowników portów lotniczych, linii lotniczych, różnych instytucji państwowych, 
samorządowych, a także ekspertów i analityków rynku lotniczego. Na portalu 
tym zamieszczane są wywiady ze specjalistami, zatrudnionymi w przedsiębior-
stwach lotniczych i portach, w PAŻP, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, z posłami do 
Parlamentu RP, a także innymi znawcami polskiego rynku lotniczego i trendów 
rozwojowych na rynku globalnym. Współzałożyciel i redaktor tego portalu Marek 
Serafin otrzymał w 2011 roku, prestiżową w lotnictwie nagrodę AVIONETKA 2011 
w kategorii „Osobistość Roku”.

Założyliśmy, że w badaniu eksperckim udział weźmie ok. 30–40 osób. Okazało 
się, że ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem i została dobrze przyjęta 
przez odwiedzających stronę internetową prtl. W sumie przez internet ankietę 
wypełniły 43 osoby, a kolejnych 15 wypełniło ankietę podczas Aviation Breakfast 
w dniu 7 grudnia 2011 roku. Byli wśród nich prezesi regionalnych portów lotniczych, 
posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury, prezesi PAŻP-u, ULC-u, Departamentu 
Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Eurolotu, Związku Portów Regionalnych, 
linii lotniczych i firm handlingowych a także firm consultingowych.

Trzeba podkreślić, że cały zamysł badawczy miał na celu zbadanie opinii eksper-
tów co do tendencji i oceny polityki fiskalnej w transporcie lotniczym i wychwycenie 
różnicy w tych ocenach, wynikających z roli, jaką pełnią respondenci w sektorze 
lotniczym. Przy każdym pytaniu zamieszczono w ankiecie rubrykę na dodatkowe 
komentarze, w której wielu respondentów przedstawiło swoje refleksje i dodatkowe 
uwagi odnośnie do skutków fiskalnych obciążeń dla sektora lotniczego, rynku 
i usługobiorców.

W pytaniu pierwszym chodziło głównie o pozyskanie opinii, co do tendencji 
w kształtowaniu obciążeń fiskalnych i opłat, zarówno generalnych, takich jak podatki 
dochodowe, VAT, parapodatki zwiększające koszty pracy, podatki od nieruchomości, 
ekologiczne, akcyza, jak i tych charakterystycznych dla sektora lotniczego (np. opłaty 
lotniskowe, czy opłaty za korzystanie z przestrzeni powietrznej).

Podmioty rynku lotniczego zobowiązane są do ponoszenia tych opłat podobnie 
jak przedsiębiorstwa z innych sektorów gospodarki, a dodatkowo niejako ponoszą 
szczególne opłaty związane ze specyfiką branży i usług przez nią świadczonych.

W drugim pytaniu, obejmującym swym zakresem szczególnie ważny problem 
zwiększenia obciążeń fiskalnych i wpływu tego zjawiska na koszty i ostatecznych 
płatników, chcieliśmy wysondować, na kogo ostatecznie przerzucony będzie ciężar 
wzrostu obciążeń fiskalnych. Sytuacja na rynku lotniczym jest bardzo trudna, dodat-
kowo pogłębiona skutkami kryzysu 2008–2009, a presja na koszty jest ogromna. 
Linie lotnicze dokonały restrukturyzacji, obniżając wiele pozycji swoich kosztów 
do granic, na jakie pozwala zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie standardów 
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jakościowych usług. Nastąpiły zmiany w modelach biznesowych tradycyjnych 
linii lotniczych. W ramach obniżki kosztów zaczęły one upraszczać swój produkt, 
upodobniając go do oferty tanich linii lotniczych. Wszystkie linie lotnicze nieza-
leżnie od rynku, na którym operują, dokonały znacznych redukcji zatrudnienia6. 
W I połowie 2009 roku SAS zredukował zatrudnienie o 8600 osób z 23 000 osób 
i dodatkowo o kolejne 1500 osób w II połowie 2009 roku, Lufthansa – o ponad 
2500 osób. PLL LOT z 3500 zatrudnionych zwolnił 400 osób, a British Airways 
z 14 000 pracowników zmniejszyły zatrudnienie do 12 300 osób.

Restrukturyzacji uległy także siatki połączeń, co zmniejszyło ofertę, a tym samym 
i przychody. Jednocześnie pojawiło się wiele nowych regulacji, które dodatkowo 
obciążyły przedsiębiorstwa lotnicze, jak choćby wspomniane już włączenie linii 
lotniczych do handlu emisjami w UE. Szacuje się, że z tego tytułu część kosztów 
zostanie przerzucona przez linie lotnicze na konsumentów. Według szacunków eks-
pertów z Komisji Europejskiej w przypadku biletu z Europy do USA w obie strony, 
koszt powinien wzrosnąć od 2 do 12 euro. Komisja Europejska nie zachęca wcale 
do uczynienia nowego systemu neutralnego cenowo, uzasadniając, że to pasażer 
odpowiada za emisje CO2 i w systemie rynkowym powinien za to płacić. Wydaje 
się, że szacunki Komisji Europejskiej odnośnie do wzrostu kosztów są zaniżone. Dla 
polskiego przewoźnika wprowadzenie systemu handlu emisjami, według wstępnych 
obliczeń, to dodatkowy koszt rzędu 2,5 mln dolarów rocznie. Dla większości linii 
europejskich to też sumy dodatkowych kosztów rzędu 3 mln euro corocznie do 
2020 roku. Urzędnicy z Brukseli argumentują, że do dziś przewoźnicy lotniczy nie 
płacili za emisje w ogóle, bo w przeciwieństwie do użytkowników dróg, paliwo lotni-
cze nie jest obłożone podatkiem7. Eurodeputowani podkreślają, że np. w USA wpro-
wadzono podatek federalny na wszystkie loty międzynarodowe i wynosi on 16,3 
dolara na pasażera.

Według opracowania Ernst & Young oraz York Aviation przewiduje się, że koszt 
partycypowania w systemie handlu emisjami dla linii lotniczych, w zależności od 
przyjętego poziomu ceny pozwolenia i poziomu aukcji, wyniesie w latach 2012–2020 
od 40 do 103 miliardów USD, co jest znaczącym obciążeniem wobec prognozowanego 
zysku operacyjnego na poziomie 106 mld USD, który w kontekście wychodzenia 
z kryzysu i tak wydaje się optymistycznym założeniem. Marże operacyjne sieciowych 
przewoźników i tak z reguły niskie w sektorze lotniczym (na poziomie 4%) mogą 

6 Analizę skutków kryzysu w sektorze lotniczym zawierają m.in. opracowania: E. Marciszewska, 
Reakcje przedsiębiorstw sektora lotniczego na kryzys – procesy restrukturyzacyjne, „Studia i Prace Kole-
gium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt 101, OW SGH, Warszawa 2010; W. Rydzkowski, Wpływ kryzysu 
ekonomicznego na transport lotniczy w Unii Europejskiej, „Przegląd Komunikacyjny” 2010, nr 3.

7 A. Słojewska, Wojna lotnicza UE–USA?, „Rzeczpospolita” z 22.12.2011.
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spaść nawet do 2,4–1,2%, a marże LCC z 14% zmaleją do przedziału 9,5–12%, zaś 
pozostałych linii z prognozowanego poziomu 2% do poziomu –2,4–0,9%. Stąd też 
zasadnym wydaje się pytanie, jak będą się zachowywać przewoźnicy europejscy i czy 
przyjmą na siebie wzrost kosztów, nie obarczając tym pasażerów, czy też podniosą 
ceny biletów, stając się mniej konkurencyjni w porównaniu z konkurentami spoza 
Europy. Efekt tego może być bardzo głęboki dla gospodarki europejskiej jako takiej, 
gdyż może pociągnąć za sobą spadek oferowania w Europie, a co zatem idzie spadek 
przychodów i udziału w rynku, a w rezultacie – dalszy spadek zatrudnienia w całej 
Unii Europejskiej.

Kolejny problem z tym związany to rozłożenie rosnących obciążeń fiskalnych 
pomiędzy różne segmenty rynku lotniczego. Sytuacja wzrostu kosztów może bowiem 
powodować różne wybory ze strony linii lotniczych, jeśli chodzi o politykę cenową. 
Wydaje się, że łatwiej jest przerzucić ciężar wzrostu kosztów w cenę biletów klasy 
biznes niż ekonomicznej. Trzeba jednak pamiętać, że rynek już w czasie kryzysu 
2008–2009 zweryfikował tradycyjne podejście do tego problemu. Okazało się, że 
w pierwszej kolejności to klasa biznes i premium zareagowała na sytuację kryzysową. 
Wprowadzone od 2005 r. nowe produkty, jak np. „business – only transatlantic travel”, 
skierowane do obsługi ruchu biznesowego specjalnie przygotowanymi samolotami 
przez takie linie jak: EOS Airlines, MAXJET Airways, Silverjet zniknęły z rynku 
już w połowie 2008 roku, co było skutkiem rosnących cen paliwa, a co za tym idzie 
wzrostu cen biletów w segmencie przewoźników biznesowych. Co więcej, część 
klientów klasy biznes nie tylko przesiadła się do ekonomicznej, ale także nawet 
zaczęła korzystać z oferty tanich linii lotniczych, które paradoksalnie zanotowały 
wzrost popytu na swoje usługi, chociaż też częściowo zredukowały ofertę.

Według danych IATA przewozy w klasach Premium wewnątrz Europy w okresie 
styczeń–listopad 2009 roku zmniejszyły się o 26%. Ogółem straty przewoźników 
europejskich wyniosły 4,3 mld USD, co stanowiło ponad 40% strat światowych8. 
Można zatem stwierdzić, że odbudowa popytu w klasach Premium musi być dzia-
łaniem priorytetowym w przywracaniu rentowności przewoźników lotniczych, 
a zatem obarczanie tego segmentu ruchu dodatkowymi kosztami i przerzucenie ich 
na ceny biletów jest problematyczne. Alternatywne działania w postaci podnoszenia 
cen w klasie ekonomicznej prowadzić może z kolei do „kurczenia” się rynku.

Podobne tendencje zaobserwowano też na polskim rynku lotniczym, stąd też 
w badaniu ankietowym (pytanie trzecie) dokonano próby wysondowania, jak 

8 Cyt. za: Rynek Lotniczy. Air Transport Market 2010. Raport, „Wiadomości Turystyczne”, Instytut 
Turystyki, Warszawa 2010.
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zwiększenie obciążeń fiskalnych rozłoży się na ceny biletów poszczególnych klas. 
Jaka będzie tu filozofia podejścia do revenue management.

Z kolei czwarte pytanie w ankiecie dotyczyło wpływu zmian w obciążeniach 
fiskalnych na strukturę popytu na usługi transportu lotniczego, a nawet szerzej 
– zmian w strukturze popytu na usługi transportowe w układzie międzygałęzio-
wym i geograficznym. Wydaje się bowiem, że pogorszenie pozycji konkurencyjnej 
usług lotniczych w stosunku do innych gałęzi transportu może wpłynąć na zmiany 
preferencji i wyborów po stronie popytowej. To zależy od oferty innych gałęzi 
transportu (głównie transportu kolejowego), który może skutecznie konkurować, 
np. na trasach krajowych, z komunikacją lotniczą (szczególnie w momencie, kiedy 
zakończone zostaną procesy modernizacji szlaków kolejowych i przystosowania 
ich do obsługi szybszych pociągów). Tu pojawia się problem cen paliw, ich wzrostu, 
akcyzy i opłacalności poszczególnych środków transportu. Obłożenie podatkami 
kerozyny może spowodować dalszy wzrost cen usług transportu lotniczego, a trzeba 
pamiętać, że koszty paliwa lotniczego stanowią około 23% kosztów operacyjnych, 
co i tak jest poziomem znacznie niższym niż w roku 2008 – gdy zanotowano udział 
kosztów paliwa na poziomie 33%9. Jednocześnie rośnie cena benzyny i oleju napę-
dowego, co czyni motoryzację indywidualną mniej konkurencyjną w stosunku do 
oferty np. LCC na trasach europejskich w podróżach fakultatywnych.

Te wszystkie zmiany mogą wpłynąć na zasadnicze przetasowania w struktu-
rze popytu na usługi transportu lotniczego. Pasażerowie mogą też zmienić swoje 
preferencje odnośnie do geograficznych kierunków podróży lotniczych na rzecz 
droższych lub tańszych ofert na rynku.

Kolejne pytanie było niejako pytaniem syntetyzującym i dotyczyło zmian 
w strukturze rynku lotniczego, wynikających z rosnących obciążeń fiskalnych 
podmiotów tego sektora.

Pewne tendencje w tym zakresie zaobserwowano już w czasie kryzysu 2008–2009, 
gdzie presja na koszty była bardzo duża i dały się zauważyć nowe zjawiska i działania 
w tej branży. Przewoźnicy niskokosztowi lepiej sobie poradzili z kryzysem, ich oferta 
okazała się bardziej konkurencyjna w stosunku do linii sieciowych. To wynikało 
także z zachowań rynkowych klientów, o czym już szerzej pisaliśmy. Wśród głów-
nych przewoźników na świecie w ruchu międzynarodowym na pierwszym miejscu 
znalazł się w 2009 roku tani irlandzki przewoźnik Ryanair z 13,5% przyrostem ruchu 
w stosunku do 2009 roku, podczas gdy Lufthansa zanotowała spadek ruchu o 1,7%, 
a British Airways o o 4,5%.

9 Por. ibidem, s. 10–11.
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Wprawdzie na rynku polskim w 2009 tanie linie zmniejszyły swoją aktywność, ale 
dwaj główni przewoźnicy LCC – Ryanair i Wizzair – zanotowali wzrost przewozów 
odpowiednio o 8,6% i 1,7% w stosunku do 2008 roku. Polskie Linie Lotnicze LOT 
zanotowały w tym czasie spadek o 8,3%, podobnie jak inne linie średnio na całym 
rynku europejskim10.

W skali europejskiej, a nawet globalnej, obserwowano w tym czasie zacieranie 
się ostrych granic modeli biznesowych przewoźników tradycyjnych i niskokoszto-
wych. W ramach poszukiwania źródeł dalszej obniżki kosztów, przewoźnicy sieciowi 
zaczęli także upraszczać swoje produkty – usługi, rezygnując często, np. z bezpłat-
nego cateringu, ograniczając dostęp prasy na pokładach, wykorzystując tani kanał 
dystrybucji – internet itd. Mamy do czynienia z powstawaniem hybrydowych modeli 
biznesowych. Skutkiem działań antykryzysowych była też dalsza konsolidacja 
branży, poszukiwanie efektów synergicznych poprzez zacieśnienie współpracy nie 
tylko pomiędzy liniami lotniczymi, ale także liniami i portami, które zanotowały 
spadki ruchu w swoich obszarach ciążenia11.

Obciążenia fiskalne, wzrost kosztów działania zarówno po stronie linii, jak 
i portów, konieczność poszukiwania dalszych możliwości poprawy efektywności 
działania stworzyły szanse dla wzrostu aktywności portów regionalnych, które 
mogą zaoferować liniom lepsze warunki współpracy, mają wsparcie władz samo-
rządowych i możliwości pozyskania dotacji w ramach przewidywanych regulacji 
unijnych, pomocy dla obsługi ruchu Public Service Obligation. Liczy się tu każdy 
rodzaj współpracy i pomocy, chociażby np. w postaci wsparcia marketingowego 
linii przez porty.

Interesującym zatem wydawało się pozyskanie opinii ekspertów branży lotni-
czej, jak zmieniać się będzie struktura rynku lotniczego. Czy procesy współpracy 
i wzajemnego wspierania będą prowadzić do dalszych spektakularnych posunięć 
konsolidacyjnych, ale także i bankructw w tym sektorze.

W raporcie R. Macario, E. Van de Voorde z października 2009 roku znajdujemy 
przykłady 14 przypadków bankructw i przejęć linii lotniczych w tym Sky Europe, 
obsługującej rynek polski12.

10 Dane za: Rynek Lotniczy…, op.cit.
11 O wadze tego problemu może świadczyć chociażby fakt poświęcenia jednej z sesji dorocznej kon-

ferencji Airports 2011. Various dimensions in Airports activities, której temat brzmiał: Developing 
a successful partnership between airport and airline, Warsaw, 16 November 2011.

12 R. Macario, E. van de Voorde, The impact of the economic crisis on the EU air transport sector, 
European Parlament Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and 
Cohesion Policies Transport and Tourism, October 2009.
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Zmieniła się także struktura geograficzna oferowania przez przewoźników siecio-
wych, takich jak British Airways, Lufthansa czy Air France/KLM, którzy w relacjach 
europejskich znacznie odczuli konkurencję tanich linii lotniczych. Tu nastąpiło nie 
tylko uproszczenie produktu, ale także oddanie części połączeń na rzecz mniejszych 
przewoźników regionalnych, którzy mogą jeszcze zaabsorbować część rosnących 
kosztów i konkurować z LCC. Ożywieniu uległ, podobnie jak w Polsce, ruch z por-
tów regionalnych Europy, oferujących tańszą obsługę i niższe opłaty lotniskowe.

W kolejnym pytaniu podniesiono raz jeszcze problem skutków włączenia linii 
lotniczych do systemu handlu emisjami. Częściowo, pośrednio w pytaniu drugim 
i trzecim, ta problematyka została zaanonsowana. Jednakże ze względu na ożywioną 
dyskusję, jaka rozwinęła się w całej Europie, a także globalnie, obejmując rynek lot-
niczy amerykański i azjatycki, chcieliśmy wysondować opinie polskich ekspertów 
co do skutków obciążeń fiskalnych z tytułu handlu emisjami dla linii lotniczych, 
a przede wszystkim wpływu ich na politykę cenową i efektywność przewoźników 
wspólnotowych, w tym także polskich. Trzeba bowiem podkreślić, że oceny w tym 
zakresie są bardzo różne. Komisja Europejska bardzo ostrożnie ocenia ekonomiczne 
i finansowe skutki tej regulacji, natomiast linie lotnicze, a szczególnie te spoza UE i ich 
rządy wskazują na rujnujące sektor lotniczy skutki tego zapisu. Przewiduje się bowiem 
ogólny spadek marż, a co za tym idzie – kolejne bankructwa (przy jednoczesnym 
spadku popytu na coraz droższe usługi). Produkty europejskiego rynku lotniczego 
będą w porównaniu z konkurentami spoza Europy mniej efektywne kosztowo, co 
spowoduje spadek ich udziału w rynku. Mówi się tu o tzw. mechanizmie wycieku 
emisji generowanego po stronie popytowej. Ryzyko pojawienia się tego zjawiska 
wynika z faktu wyboru przez pasażerów i firmy przesyłkowe atrakcyjniejszych cenowo 
przewoźników pozaeuropejskich. W rezultacie część ruchu lotniczego mającego 
miejsce nad Europą może „wycieknąć”, czy być przesunięte poza jej granice. Dotyczy 
to szczególnie ruchu tranzytowego, gdzie porty europejskie są tylko miejscem przesia-
dek i pasażerowie mogą wybrać trasy omijające UE, korzystając z węzłów lotniczych 
na przykład na Bliskim Wschodzie. W przypadku linii cargo operatorzy sektora TSL 
mogą dodać międzylądowanie także poza granicami UE np. w Rosji czy Północnej 
Afryce, ograniczając tym samym ruch w portach europejskich i pogarszając ich sytu-
ację ekonomiczną. Często będzie to łączyło się z wydłużeniami trasy, co w rezultacie 
może przyczynić się do wzrostu emisji CO2, a nie ich ograniczenia w skali globalnej.

Mogą też zmieniać się cele podróży turystycznych obsługiwanych przez linie 
spoza Europy na odcinkach, które w mniejszym stopniu podlegać będą EUETS. 
Może się zatem okazać, że nie tylko nie uzyska się efektów ekologicznych, dla któ-
rych UE wprowadza lotnictwo do systemu ETS, ale paradoksalnie w skali globalnej 
emisje się zwiększą. Stąd też interesującym wydaje się poznanie opinii ekspertów 
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w tym zakresie i ich ocen co do skutków EUETS dla pasażerów, linii, portów i całego 
sektora lotniczego jako elementu systemu transportowego.

Kolejne pytanie odnosiło się już stricte do rynku polskiego i uregulowań prawnych 
zawartych w znowelizowanej ustawie Prawo Lotnicze z 2011 roku, która dokonała 
w zakresie swojej regulacji wdrożenia wielu dyrektyw Wspólnot Europejskich. 
Dyrektywy te w wielu wypadkach nakładają zarówno na linie lotnicze, jak i na porty, 
a także organa kontroli ruchu lotniczego (PAŻP), nowe obowiązki, które niestety 
generują dodatkowe koszty. Mamy tu typowy przejaw regulacji państwowych, które 
powodują zobowiązania o charakterze fiskalnym. Na przykład, można tu wymienić 
dyrektywę 2004/82/WE Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zobowiąza-
nia przewoźników do przekazywania danych pasażerów czy też dyrektywę Rady 
89/629/EWG z dnia 4 grudnia 1989 roku w sprawie ograniczenia emisji hałasu 
w cywilnych ponaddźwiękowych samolotach odrzutowych.

Kolejna taka regulacja dotyczy obsługi pasażerów niepełnosprawnych oraz 
pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (rozporządzenie WE nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006). Nowe prawo przewiduje także 
możliwość nałożenia nowych dopłat do opłat lotniskowych na lotniskach użytku 
publicznego, na których występują problemy związane z ochroną środowiska przed 
nadmiernym hałasem, tj. tzw. opłatę hałasową.

Bardzo wiele kontrowersji budziły i nadal budzą zapisy nowej ustawy Prawo Lot-
nicze odnośnie do zadań, kompetencji i systemów finansowania inwestycji i działań 
nałożonych ustawą. W noweli prawa ustalono podział obowiązków, a co za tym idzie 
ciężar finansowania działań związanych z ochroną granicy i kontrolą bezpieczeństwa 
w portach lotniczych. Jest to nowy zapis, który nie tylko budzi kontrowersje, ale 
także ma konkretny wymiar finansowy. Związek Portów Regionalnych włączył się 
m.in. w szeroką dyskusję nad zapisami ustawy, które nakładają na regionalne porty 
lotnicze nowe obciążenia finansowe bardzo trudne do udźwignięcia. Jedną z takich 
zmian jest przerzucenie całej odpowiedzialności za realizację zadań związanych 
z kontrolą bezpieczeństwa na granicach państwowych (lotniskach obsługujących ruch 
międzynarodowy) na zarządzających portami, którzy dodatkowo są zobowiązani do 
zorganizowania tzw. służby ochrony lotniska, zróżnicowanej na wewnętrzną służbę 
ochrony albo specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. Artykuł 186b ustawy 
p. 16 wyraźnie mówi, iż „koszty związane z wykonywaniem przez Straż Graniczną 
kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w sytuacjach związanych z zapew-
nieniem porządku publicznego, ponosi zarządzający lotniskiem”. „Koszty związane 
z realizacją zadań ochrony lotnictwa cywilnego ponoszone przez zarządzających 
lotniskami mogą być wliczone do opłat lotniskowych, a ponoszone przez organy 
zarządzania ruchem lotniczym – do opłat pobieranych przez te organa”.
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Do tej pory za kontrolę bezpieczeństwa odpowiadały jednostki Straży Granicznej, 
mające swe oddziały na lotniskach. Nowa ustawa przewiduje niejako dublowanie 
się czynności Straży Granicznej i nowych jednostek służby ochrony lotniska. Straż 
Graniczna ma je, jak przewidują nowe regulacje, nadzorować.

Regulacja ta powoduje nie tylko konieczność stworzenia tych służb przez 
zarządzających lotniskiem, ale także ich wyposażenia, oddania pomieszczeń dla 
nowozatrudnionych itd. Przewiduje się, że np. w Krakowie spowoduje to konieczność 
zatrudnienia około 200 nowych pracowników. Szacuje się, że koszt takiej operacji 
wyniesie ok. 9 mln zł rocznie13.

Jednocześnie zmiana ustawy o granicy państwowej, przygotowana przez MSWiA 
zakłada całkowite przerzucenie kosztów utrzymania lotniczych przejść granicznych 
na zarządzających lotniskami. Jest to ewidentne przerzucenie odpowiedzialności 
i kosztów z instytucji państwowej na podmiot lotniczy.

Rozszerza się też odpowiedzialność wobec pasażerów i zasady tej odpowiedzial-
ności wzmacniające ochronę pasażerów i ich rodzin. Oparte one zostały na konwencji 
montrealskiej.

Wszystkie te zapisy powodują obciążenia przewoźników i całego sektora lotni-
czego dodatkowymi kosztami, chociażby wynikającymi z konieczności informowania 
pasażerów o zasadach tej odpowiedzialności w postaci druków na biletach czy karcie 
pokładowej. Stąd też wydaje się, że ocena tych zapisów w nowej ustawie Prawo Lot-
nicze przez ekspertów może stanowić ważny przyczynek do dalszego doskonalenia 
prawa lotniczego, szczególnie w aspekcie jego skutków od strony polityki fiskalnej. 
Ważnym elementem zapisów regulacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i unijnym, odnoszących się do możliwości przepływów finansowych państwo 
– podmioty sektora lotniczego jest szereg decyzji odnośnie do pomocy publicznej 
dla sektora lotniczego, subwencji, wsparcia w ramach realizacji usług Public Service 
Obligation (PSO), czy też wsparcia ze strony samorządów lokalnych lub innych pod-
miotów, w tym także w postaci różnego rodzaju zwolnień z opłat i podatków. Trzeba 
tu na wstępie jednoznacznie ocenić, że sektor lotniczy nie jest hojnie wspierany ze 
strony Komisji Europejskiej i organów poszczególnych państw. Wręcz przeciwnie, 
ocenia się, że w stosunku do takich sektorów jak bankowy czy nawet motoryzacyjny, 
zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i przy procesach nagłych wahań na rynku, 
linie lotnicze nie otrzymują należnego wsparcia. Jak podkreślają przedstawiciele 
AEA (Zrzeszenie Europejskich Linii Lotniczych) nie chodzi o pomoc finansową, ale 
o to, aby Komisja Europejska zapobiegła dalszemu wzrostowi kosztów usług lotni-
czych, kontroli lotów i ochrony lotnisk. Oczywiście celem tego nie jest  ograniczenie 

13 J. Pamuła, Prawo podcinające skrzydła, „Rzeczpospolita. Analizy i Opinie”, 2011.
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wydatków na bezpieczeństwo, ale aby np. Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Lotniczego rozszerzała tylko wtedy wymagania prawne, kiedy w sposób oczywisty 
i pilny wymagają tego względy bezpieczeństwa. Zmiany w zapisach polskiego prawa 
lotniczego mają swoje źródło w regulacjach unijnych, dotyczy to także subwencji czy 
szerzej pomocy publicznej a także świadczenia usług lotniczych w zakresie PSO. 
Podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy państwowej przedsiębiorstwom 
działającym na wspólnym rynku określone są w artykułach 87–89 traktatu rzym-
skiego. Art. 87 (1) stanowi, iż „z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w trak-
tacie jakakolwiek pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub pochodząca ze 
środków państwowych, niezależnie od formy jest niezgodna z zasadami wspólnego 
rynku, jeżeli zniekształca lub zagraża zniekształceniem konkurencji przez uprzywile-
jowanie przedsiębiorstw lub produkcji określonych towarów. Kolejne zapisy traktatu 
określają, jakie rodzaje pomocy są lub mogą być wyłączone od powyższego zakazu”. 
Szeroką analizę uregulowań w zakresie pomocy publicznej (subsydiów) w transporcie 
lotniczym i ewolucji podejścia do wspierania podmiotów tego sektora zawiera m.in. 
opracowanie E. Marciszewskiej i A. Maksymczak14.

W roku 1994 Komisja Europejska przyjęła regulacje w sprawie zasad stosowa-
nia artykułów 87 i 88 traktatu rzymskiego oraz artykułu 61 umowy o Europejskiej 
Strefie Ekonomicznej (EEA), w kwestiach pomocy państwa w sektorze transportu 
lotniczego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie, Komisja ma 
obowiązek zbadać, czy pomoc udzielana przedsiębiorstwom lotniczym ze środków 
publicznych w formie dotacji, pożyczki lub gwarancji kredytowych stanowi pomoc 
państwową w rozumieniu artykułów 87 i 88 traktatu, czy też jest ona normalną 
inwestycją rynkową podejmowaną przez prywatnego właściciela w interesie swojej 
firmy, a więc czy jest zgodna z zasadą „inwestora na wolnym rynku (market economy 
investor principle)”. W celu stwierdzenia, czy dana inwestycja jest zgodna z tą zasadą, 
Komisja ma obowiązek przeprowadzenia stosownego dochodzenia. Jeżeli Komisja 
ustali, że prywatny inwestor, będąc na miejscu władz państwowych nie dokonałby 
danej inwestycji, biorąc pod uwagę prawdopodobny rozwój rynku oraz pozycję danej 
linii lotniczej, to inwestycja ta zostanie uznana za pomoc państwową w rozumieniu 
zapisów traktatu. Tylko gdy pomoc ta stanowi część programu restrukturyzacyjnego, 
mającego na celu przewrócenie przedsiębiorstwu dobrej kondycji finansowej, pomoc 
taka może być zaaprobowana przez Komisję. Państwa unijne mają swobodę działań 
w odniesieniu do wewnętrznego rynku usług lotniczych pod warunkiem respektowania 
przepisów europejskich. Często rządy państw członkowskich i podmioty narodowe 

14 E. Marciszewska, A. Maksymczak, Subsydia w transporcie lotniczym, część 1, „Przegląd Komu-
nikacyjny” 1999, nr 5 oraz część 2, „Przegląd Komunikacyjny” 1999, nr 6.
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rynku lotniczego dążą do ustanowienia zapisów w prawie krajowym, które byłyby 
„korzystniejsze” niż przewidują to regulacje na poziomie unijnym. Tak też było z nowelą 
polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Grupa robocza powołana z przedstawicieli samorzą-
dów wojewódzkich i Związku Portów Regionalnych próbowała wymusić na polskim 
regulatorze zapisy, które mogły świadczyć o tym, że rozwiązania prawa unijnego nie 
w pełni regulują dotowanie połączeń lotniczych w ramach Public Service Obligation.

Tymczasem w Unii Europejskiej istnieje przecież rozwiązanie prawne, które 
pozwala sektorowi publicznemu zgodnie z przepisami dotować połączenia lotnicze 
i z powodzeniem stosowane jest ono w większości krajów UE. Najczęściej z takiego 
rozwiązania korzystają Francuzi i Niemcy. PSO dotyczy, co trzeba podkreślić, wszyst-
kich gałęzi transportu, nie tylko komunikacji lotniczej organizowanej w interesie 
publicznym. Procedura ta oparta jest na przetargu. Samorząd określa, jakie połączenia 
chce uruchomić, z jaką częstotliwością obsługi i jakimi samolotami mają być one 
obsługiwane. Umowa może przewidywać nawet 100-procentowe pokrycie kosztów 
przez stronę publiczną, a wpływy ze sprzedaży biletów zasilają kasę samorządów. 
Uregulowania w zakresie PSO przewidują także rozwiązania w systemie mieszanym, 
tj. takim, gdzie samorząd dopłaca tylko część kosztów i pobiera wpływy z biletów. 
Ten drugi system motywuje przewoźnika do sprzedaży jak największej puli bile-
tów. Z PSO próbują korzystać przewoźnicy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
nasi południowi sąsiedzi. Komisja Europejska otrzymała zawiadomienie o trzech 
przetargach na obsługę połączeń z Ostrawy do Brukseli, Amsterdamu i Londynu. 
Żaden z nich nie zakończył się niestety sukcesem. We Francji formułę finansowa-
nia na podstawie PSO wykorzystuje się jako instrument dla zapewnienia połączeń 
krajowych. W przetargach uczestniczą z reguły mali przewoźnicy posiadający mały 
park samolotowy, chociaż na podstawie tej formuły latał także Air France & CCM, 
obsługując połączenie Paryż – Figari. Polskie regiony organizują przetargi na promocje 
skierowane do linii lotniczych, jest to jednak forma ukrytego wsparcia finansowego.

W noweli ustawy Prawo Lotnicze w artykule 22b i 22c znajdujemy zapisy odnośnie 
do możliwości dofinansowania ze środków publicznych polskich podmiotów. Regu-
lacja przewiduje, że „Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udziela dofinansowania 
zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności 
lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie na wniosek podmiotu niezaliczanego 
do sektora finansów publicznych, w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji”15. Minister właściwy do spraw transportu, jak przewiduje 
ustawa, w drodze rozporządzenia i uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej 
dotyczące pomocy publicznej, określa szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria 

15 Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze z późn. zm., art. 266.
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rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie obowiązku 
użyteczności publicznej, zgodnie z zapisami Art. 183 p. 1 i p. 2. Artykuł 197 ustawy 
Prawo Lotnicze przewiduje z kolei, że minister właściwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wojewody lub właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego może w drodze rozporządzenia „nałożyć obowiązek 
użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między 
dwoma portami lotniczymi położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub między portem lotniczym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
a innym portem lotniczym położonym na terytorium Unii Europejskiej16”.

W regulacjach polskich dokonano także zapisu odnośnie do trybu postępowa-
nia w zakresie wyboru przewoźnika w przypadku, gdy żaden przewoźnik w okre-
sie 3 miesięcy od obowiązku wprowadzenia służby publicznej na danej trasie nie 
rozpocznie jej obsługi, a także sposobu udziału w finansowaniu i rekompensacie 
kosztów przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zapisy ustawy odnośnie PSO wywołują ciągle wiele emocji i dyskusji. Dowo-
dem tego jest też przebieg dyskusji podczas II Aviation Breakfast w dniu 7 grudnia 
2011 roku zorganizowanego przez PwC Polska i portal internetowy prtl.pl oraz BBSG. 
Dyskusja ta skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z ewentualnym wspie-
raniem finansowym komunikacji regionalnej przez władze lokalne i porty lotnicze. 
Zdaniem większości uczestników dyskusji obecny stan prawny w Polsce umożliwia 
stosowanie mechanizmu PSO, zgodnie z zasadami ustalonymi w prawie unijnym. 
Eksperci sektora lotniczego i jego podmioty (porty i linie lotnicze) są przekonani, że 
powinien być to system preferowany we wspieraniu komunikacji lotniczej w regionach, 
a jednocześnie zastępujący niejasne i wątpliwe co do prawnych podstaw praktyki 
wykorzystujące np. fundusze marketingowe, oceniane jako niezgodne z prawem 
źródło finansowania linii lotniczych czy też czasami i portów lotniczych. W tej 
kwestii wypowiedział się m.in. prezes Eurolotu, wskazując na niektóre połączenia 
krajowe, które powinny być subsydiowane. Zwrócił uwagę też i na takie relacje, które 
spółka rozwija i obsługuje bez konieczności wsparcia finansowego. W dyskusji pod-
czas II Aviation Breakfast wskazano na potrzebę identyfikacji najważniejszych dla 
regionu połączeń i systemu ich oceny. Podkreślano też zauważalną nierównowagę 
w angażowaniu środków publicznych we wspieranie komunikacji lotniczej. O ile 
bowiem, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, środki publiczne są szeroko 
dostępne, a nawet można mówić o swego rodzaju przeinwestowaniu, o tyle pomoc 
dla operatorów tego rynku jest niewielka. Niektóre służby (np. PAŻP) oceniają, że 

16 Art. 197 Ustawy Prawo Lotnicze z dn. 3 lipca 2002 z późn.zm.
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istniejąca infrastruktura jest w stanie obsłużyć nawet czterokrotnie większy ruch 
niż obecnie. Natomiast zakres wspierania operacji lotniczych zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami i procedurami jest wciąż niewielki i budzi znaczne kontrowersje.

Wydaje się zatem, że postawienie w badaniu ankietowym skierowanym do 
ekspertów kwestii rodzajów pomocy, jakie otrzymały podmioty rynku lotniczego 
w Polsce, jest zasadne i może pokazać nieco inny obraz niż wynikałoby to z dotych-
czasowej wiedzy i ocen w zakresie pomocy finansowej dla sektora lotniczego. W Pol-
sce np. specyficzny problem przekazania nieruchomości zasobów Agencji Mienia 
Wojskowego, z którym wiązano wiele nadziei na rozwój regionalnej czy lokalnej 
komunikacji lotniczej, okazał się głębszy niż zakładano. Zagospodarowanie tych 
nieruchomości na cele lotnicze wymaga ogromnych środków finansowych i tylko 
niektóre samorządy są w stanie wygospodarować takie środki. Dotychczas tylko 
Modlin można wskazać jako pozytywny przypadek.

4. Podsumowanie

W wielu opracowaniach zespołu badawczego Katedry Transportu wskazywano 
na problemy, które mieszczą się w tematyce badań nad fiskalizmem w sektorze trans-
portu lotniczego. Wszystkie te opracowania wskazują na wiele aspektów nierównego 
traktowania lotnictwa w polityce fiskalnej w stosunku do innych podmiotów rynku 
transportowego. Wiele regulacji na poziomie krajowym i unijnym, a nawet ogólnoświa-
towym, generuje nowe, dodatkowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw lotniczych, 
które czynią usługi lotnicze coraz droższymi, a efektywność działalności w zakresie 
ich świadczenia pogarsza się. Warto zatem monitorować zjawisko narastającego 
fiskalizmu i przeregulowania w tym zakresie sektora lotniczego. Badania prowadzone 
przez Katedrę Transportu zainteresowały regulatorów rynku lotniczego i spotkały się 
z dobrym przyjęciem i oceną ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, resortu trans-
portu i parlamentarzystów. Uzyskane w trakcie badań ankietowych opinie i postulaty 
świadczą o prawidłowym kierunku procesu badawczego i potrzebie jego kontynuacji.

Podobne wyzwania badawcze podejmuje się także w innych krajach, również 
na szczeblu Unii Europejskiej i stowarzyszeń lotniczych. Jak podkreśla sekretarz 
generalny Europejskiego Stowarzyszenia Linii Lotniczych Urlich Schulte-Strathaus 
„władze (…) powinny przynajmniej zrozumieć, że nakładanie bez końca podatków 
na transport lotniczy szkodzi gospodarce. Muszą także rozwiązać kwestię handlu 
emisjami i stworzyć taki system, który byłby do zaakceptowania globalnie”17.

17 D. Walewska, Bilety lotnicze będą droższe po Nowym Roku, „Rzeczpospolita” z 20.12.2011.
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Przewoźnicy pasażerscy a polityka fiskalna

1. Wprowadzenie

W poszukiwaniu modelu polityki fiskalnej w odniesieniu do sektora trans-
portu, a więc skali fiskalizmu, metod oraz narzędzi jej realizacji, bardzo ważne 
jest przypomnienie, że operatorzy sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) 
są podmiotami opodatkowania, ale też adresatem i biorcami strumieni środków 
finansowych pochodzących z budżetów różnych szczebli. Odnosi się to zwłaszcza 
do finansowania rozwoju infrastruktury transportu ze środków budżetu państwa. 
Celem tego opracowania jest zbadanie powiązań przewoźników pasażerskich z jed-
nej strony ze stosowanymi w polityce redystrybucyjnej państwa formami wsparcia 
finansowego dla sfery osobowej, a z drugiej – z obciążeniami podatkowymi i opła-
tami, które przewoźnicy pasażerscy ponoszą. Warto podkreślić, że w odniesieniu 
do tej sfery działania przedsiębiorstw transportowych interwencjonizm państwa 
występuje praktycznie w każdym systemie społeczno-gospodarczym, a jego celem 
jest zapewnienie jak najlepszej obsługi komunikacyjnej społeczeństw z pełnym 
dostępem wszystkich członków społeczeństwa do usług transportowych.

Możliwości transportu i przemieszczania się są w powszechnym odczuciu 
postrzegane jako dobro podstawowe, niezbędne, powszechne i należne1. Wynika 
to z niezbędności transportu w realizacji prawie wszystkich form aktywności 
człowieka, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w życiu społecznym. Mimo szyb-
kich zmian zachodzących w otaczającym nas świecie i rozwoju nowoczesnych 
form komunikowania ludzi (internet), dostępność usług transportowych ciągle 

1 Por. S. Zamkowska, A. Mężyk, Konflikty i dylematy w rozwoju transportu, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 628, Szczecin 2010, s. 406.
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 warunkuje realizację codziennej aktywności ludzi, a oferowany standard obsługi 
komunikacyjnej stanowi o jakości życia społeczeństwa. Jednocześnie rosnący stan-
dard życia i rozpowszechnianie się rozwoju cywilizacyjnego powodują, że szybko 
rosną oczekiwania społeczne wobec transportu. Wyrazem tego jest presja społeczna 
na dostępność w otaczającej bliskiej rzeczywistości: tanich połączeń lotniczych, szyb-
kich i komfortowych pociągów, częstych połączeń autobusowych czy nowoczesnego 
transportu miejskiego (w tym metra w dużych miastach). Zaspokojenie tych wzra-
stających oczekiwań wobec transportu jest jak najbardziej pożądane i technicznie 
możliwe, ale kosztowne. Toteż wobec ograniczeń budżetowych, a więc konieczności 
dokonywania wyboru celów finansowanych z publicznych środków, istotna jest 
kwestia, jakie środki z budżetu przeznaczyć na rozwój i funkcjonowanie transportu, 
a jakie na inne potrzeby społeczeństwa, jak: ochrona zdrowia, kultura, edukacja, 
nauka, system bezpieczeństwa, obronności itp. Wobec konieczności finansowania 
ze środków publicznych różnorodnych celów potencjalnym źródłem finansowania 
wzrastających oczekiwań społecznych w zakresie transportu (jak skrócenie czasu 
podróży i podniesienie jej komfortu, powszechna dostępność usług dla różnych grup 
pasażerów, w tym niepełnosprawnych) jest włączenie w finansowanie tych usług 
w szerszym zakresie użytkowników transportu.

W literaturze ekonomicznej funkcjonuje pojęcie „willigness to pay”, a więc 
skłonność do płacenia za usługę czy dobro przez jej konsumenta. Najczęściej jednak 
oczekiwania wobec dostępności usług transportowych i poprawy ich jakości nie idą 
w parze ze skłonnością do płacenia za nie. Takim przykładem szeroko dyskutowanym 
w mediach była propozycja wprowadzenia w transporcie kolejowym tzw. opłaty 
dworcowej, z której wpływy miały być przeznaczone na poprawę standardów dwor-
ców kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy wpro-
wadzającej „opłatę dworcową”, którą wnosiliby przewoźnicy korzystający z danego 
dworca. Przychody z tej opłaty miałyby być przeznaczone na utrzymanie tzw. części 
wspólnej dworców, czyli peronów, przejść, dojść do kas, schodów, parkingów itp. 
Zgodnie z dyrektywą 2001/14 dworzec jest elementem infrastruktury i wiele krajów 
już od dawna pobiera taką opłatę2. Ministerstwo oszacowało, że koszt utrzymania 
około tysiąca czynnych dworców w 2010 roku to ok. 126 mln zł, co oznaczałoby 
(zgodnie z zapowiedziami przewoźników konieczności podniesienia cen biletów) 
obciążenie jednego biletu pasażerskiego kwotą średnio ok. 0,86 zł. Choć opłata ta nie 
stanowiłaby istotnego obciążenia dla przewoźników kolejowych, przewoźnicy zapo-
wiedzieli przerzucenie jej na pasażera, podobnie jak funkcjonuje koszt użytkowania 

2 Por. Jest już projekt ustawy wprowadzającej opłatę dworcową, http://biznes.gazetaprawna.pl/arty-
kuly/465732, jest_juz_projektu_stawy_wprowadzajacej_oplate_dworcowa, artykuł z dnia 17.11.2010.
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dworców w cenach biletów w transporcie autobusowym. Koncepcja ta nie zyskała 
jednak aprobaty i nie została wprowadzona.

Biorąc pod uwagę społeczne znaczenie pełnej dostępności przestrzennej i jak 
najlepszej dostępności ekonomicznej transportu dla ogółu społeczeństwa, we 
współczesnej polityce transportowej realizowanej w różnych systemach społeczno-
-ekonomicznych przyjmuje się następujące cele:
• zapewnienie usług PSO, a więc usług, których w warunkach rynkowych prze-

woźnicy nie realizują ze względu na brak motywacji ekonomicznej,
• zapewnienie usług komunikacyjnych osobom, które nie mogą (np. ze względu 

na stan zdrowia, na wiek) lub nie chcą korzystać ze środków motoryzacji indy-
widualnej,

• zaspokojenie potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych,
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego wykorzystania 

infrastruktury transportowej, zwłaszcza zapobieganie zjawisku kongestii 
na drogach,

• zapewnienie bezpieczeństwa usług transportowych,
• ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne,
• eliminowanie negatywnych efektów konkurencji wewnątrzgałęziowej.

Do realizacji tych zadań w polityce transportowej jej podmioty muszą posia-
dać niezbędne narzędzia i środki finansowe. Warto przyjrzeć się, w jakim zakresie 
w warunkach współczesnych XXI wieku, w dobie realizacji zrównoważonego roz-
woju w Europie znajdują w polskiej polityce transportowej zastosowanie narzędzia 
regulacji rynku przewozów pasażerskich (a zwłaszcza jak oddziałują narzędzia 
natury fiskalnej) i czy stosowana polityka redystrybucji dochodów stanowi nadal 
ważne źródło ich finansowania.

2.  Dotacje, subwencje i rekompensaty 
dla przewoźników pasażerskich w przewozach 
kolejowych i autobusowych

W przewozach pasażerskich niskim poziomem odpłatności za usługi charak-
teryzują się przewozy realizowane w systemie zbiorowym w obsłudze codziennych 
dojazdów do pracy i szkół zarówno w miastach, jak i w aglomeracjach. To właśnie 
przewoźnicy komunikacji miejskiej i regionalnej doświadczali zawsze trudności 
finansowych w zbilansowaniu ponoszonych kosztów swojej działalności z wpływami 
uzyskiwanymi ze sprzedaży usług. Tradycyjnie komunikacja miejska i regionalna 
jako głęboko deficytowa była dofinansowana. W nowym systemie organizacyjnym 
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transportu kolejowego w Polsce kolejowa komunikacja regionalna została objęta 
kontraktami podpisywanymi przez przewoźników kolejowych z samorządami 
województw, które finansują w dużym zakresie jej funkcjonowanie. Samorząd 
województwa mazowieckiego był pierwszym samorządem, który powołał – we 
współpracy z przewoźnikiem PKP Przewozy Regionalne – własną spółkę „Koleje 
Mazowieckie – KM” już w 2004 roku. Z początkiem 2005 roku rozpoczęła ona 
działalność przewozową w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze 
województwa mazowieckiego jako element zintegrowanego transportu publicznego. 
Od tej pory w kolejnych latach Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” świadczy usługę 
publiczną w postaci regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie 
rocznych umów zawieranych z samorządem województwa mazowieckiego. Samorząd 
jako zamawiający usługi przewozowe gwarantuje rekompensatę finansową, która 
wynosiła zgodnie z informacją podaną w Raportach Rocznych Spółki:
• 152 mln zł w 2007 roku,
• 182 mln zł w 2008 roku,
• 183,7 mln zł w 2009 roku.

Dotacja samorządowa stanowi w strukturze przychodów netto Spółki „Koleje 
Mazowieckie-KM” zbliżoną wartość z kwotą uzyskaną ze sprzedaży biletów Kolei 
Mazowieckich, natomiast dużo mniejszy udział ma rekompensata, jaką Spółka 
otrzymuje z tytułu ulg ustawowych.

Przykładowo, w 2007 roku struktura przychodów netto ze sprzedaży Kolei 
Mazowieckich – KM (ogólna kwota 375 550 906 zł) przedstawiała się następująco:
• sprzedaż biletów Kolei Mazowieckich 156 471 368 zł,
• dotacja samorządowa 152 000 000 zł,
• dotacja z tytułu ulg ustawowych 23 830 785 zł,
• pozostałe przychody 1 915 930 zł,
• sprzedaż biletów innych przewoźników 41 332 823 zł.

W pozostałych województwach kolejowe przewozy regionalne realizowała do 
końca 2008 roku Spółka PKP Przewozy Regionalne, której przewozy były dofinan-
sowane przez samorządy poszczególnych województw w ramach podpisywanych 
corocznych kontraktów. Skalę dofinansowania tych przewozów pokazano w tabeli 1.

Po przekazaniu w końcu 2008 roku przewozów regionalnych samorządom 
i wydzieleniu ich z grupy PKP, ten segment przewozów ma charakter kontraktowy 
realizowany na podstawie umów z samorządami. Samorządy określają, jakie środki 
finansowe w budżecie województw chcą przeznaczyć na dofinansowanie swoich 
przewoźników. Warto zwrócić uwagę, że w województwach kujawsko-pomorskim 
i pomorskim w latach 2008–2011 kwota środków samorządowych przeznaczanych 
na dofinansowanie przewozów regionalnych kolejowych pozostawała prawie na tym 
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samym poziomie, podczas gdy w pozostałych województwach wzrost wynosił od 
15% (woj. podkarpackie) do 79,71% (woj. warmińsko-mazurskie).

Tabela 1.  Dofinansowanie Przewozów Regionalnych przez samorządy województw 
w latach 2007–2010 (w tys. zł)

Województwo 2007 2008 2009 2010

Dolnośląskie 41 680,3 49 623,3 70 160,0 83 650,8

Kujawsko-pomorskie 48 767,4 31 078,8 33 541,6 34 046,0

Lubelskie 26 785,8 28 987,0 32 266,7 43 630,0

Lubuskie 20 175,7 20 175,7 24 291,7 31 625,2

Łódzkie 37 448,8 38 987,5 39 829,1 52 646,5

Małopolskie 39 300,0 43 086,1 61 643,6 69 000,0

Opolskie 24 809,1 23 589,4 31 138,0 38 069,6

Podkarpackie 32 030,0 33 000,0 36 910,0 37 997,5

Podlaskie 12 620,5 13 344,8 15 663,2 21 042,6

Pomorskie 42 002,0 42 826,8 49 022,5 43 695,4

Śląskie 76 080,0 82 731,9 99 999,4 110 463,3

Świętokrzyskie 11 250,0 12 750,0 15 066,2 23 589,4

Warmińsko-mazurskie 22 412,6 24 159,6 35 164,4 43 807,7

Wielkopolskie 72 000,0 74 108,0 80 455,6 106 921,8

Zachodniopomorskie 37 520,0 40 630,5 48 741,3 69 559,3

Razem 544 882,2 559 079,4 673 893,3 809 745,1

Źródło: Raport roczny, PKP Przewozy Regionalne 2008, Raport roczny, Przewozy Regionalne 2010.

Deficyt Spółki PKP Przewozy Regionalne we wszystkich województwach wyniósł 
w 2008 roku 711 662,5 tys. zł, co oznacza, że przekazane przez samorządy województw 
dofinansowanie w kwocie 559 079,4 tys. zł pokryło deficyt na poziomie 78,6%.

Strata Przewozów Regionalnych zmniejszyła się z 296 mln zł w 2009 roku do 
169,5 mln zł w 2010 roku. W strukturze przychodów dotacje od samorządów sta-
nowiły 46,2%, przychody ze sprzedaży – 30,8%, pozostałe przychody działalności 
operacyjnej – 8,8% oraz dotacja przedmiotowa – 7,3%. Dopłaty samorządowe 
w porównaniu z 2009 rokiem wzrosły o 135 851,8 tys. zł, tj. o 20,2%. W 2010 roku 
dotacja pokrywała deficyt z realizacji przewozów objętych umowami w 88%.

Najbardziej wyrazistym przykładem udziału przewoźników pasażerskich w efek-
tach prowadzonej polityki redystrybucji jest zapewnienie rekompensaty finansowej 
za stosowanie ulg w przejazdach pasażerskich gwarantowanych przez państwo lub 
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organizatora przewozów na danym obszarze, określonym grupom społecznym. 
Państwo i jego organy, dążąc do realizacji polityki powszechnego dostępu do usług 
publicznego transportu, określa w ramach możliwości budżetowych, jakim grupom 
pasażerów poprzez system gwarantowanych ulg chce pomóc i zapewnić dostępność 
ekonomiczną usług transportowych.

W polityce redystrybucji dochodów wykorzystane są dotacje i subwencje, z któ-
rych korzystają także przewoźnicy transportu pasażerskiego. Dotacje to wypłacane 
ze środków publicznych kwoty, które mają charakter jednostronnego świadczenia 
na rzecz podmiotów i innych instytucji z sektora publicznego i spoza niego. Bene-
ficjent dotacji zobowiązany jest do realizacji określonych przedsięwzięć i do odpo-
wiedniego rozliczenia środków.

Wyróżniamy trzy rodzaje dotacji:
1) celowe,
2) podmiotowe,
3) przedmiotowe.

Dotacje celowe to środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządów terytorialnych, 
a także zadań własnych tych jednostek. Dotacje podmiotowe to środki przeznaczone 
na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. Nato-
miast dotacje przedmiotowe (zwane także produktowymi) to po prostu dopłaty do 
określonych rodzajów wyrobów lub usług.

Wysokość dotacji jest obliczana według stawek jednostkowych, które ustala 
minister finansów, natomiast wykaz wyrobów i usług, do których udziela się dota-
cji przedmiotowych, ustalany jest corocznie w ustawie budżetowej. Od lat na liście 
dotacji przedmiotowych znajdują się krajowe przejazdy pasażerskie realizowane 
z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Dotowaniem 
objęte są przejazdy osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na podstawie 
obowiązującej Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego3.

Warto podkreślić, że ustawa ta reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób 
wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych, 
przy czym nie stosuje się jej do przewozów pasażerów w komunikacji miejskiej4. 
W przeszłości bardzo rozbudowany system uprawnień do ulgowych przejazdów, 

3 Por. Dz.U. z 2002 r., nr 175 poz. 1440 z późn. zm.
4 System ulg przejazdowych i zasad ich rekompensat dla przewoźników komunikacji miejskiej jest 

poza zakresem tej części opracowania.
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został stopniowo istotnie ograniczony. Nadal jednak odnosi się dzisiaj – poza grupami 
objętymi tymi przepisami ze względów społecznych jak dzieci, ucząca się młodzież, 
emeryci i renciści czy osoby niepełnosprawne – do niektórych grup zawodowych, jak5:
• umundurowani funkcjonariusze straży granicznej,
• funkcjonariusze celni w trakcie wykonywania czynności służbowych kontroli 

celnej w ruchu granicznym,
• umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzyma-

nych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej 
oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach egzekucyjnych,

• żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych 
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i  inne czynności służbowe 
w środkach transportu zbiorowego.
Mimo ograniczenia tytułów do ulgowych przejazdów i wyłączenie niektórych grup 

zawodowych, jak np.: pracownicy służby więziennej, żołnierze zawodowi, urzędnicy 
państwowi, nauczyciele i pracownicy akademiccy, pracownicy PAN, dotowaniem 
objęte są nadal przewozy kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych6. Stawki 
ulg stosowane w obowiązującym systemie uprawnień są bardzo zróżnicowane. 
W sprzedaży biletów jednorazowych współcześnie występują ulgi w wymiarze 37%, 
49%, 78%, 95% i 100%, a przy zakupie biletów miesięcznych ulgi w wymiarze 37%, 
49% i 78%. Przewoźnicy kolejowi mają więc prawo do należnej dotacji (precyzyjniej 
mówiąc rekompensaty) jako wartości utraconych wpływów taryfowych z tytułu 
stosowania ulg przejazdowych. Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania 
dotacji oraz stawkę dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, 
wyrównującą kolejowym przewoźnikom utracone przychody z tytułu honorowania 
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, określa Minister Finansów w dro-
dze rozporządzenia7. Finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów odbywa się 
ze środków budżetu centralnego oraz budżetów województw. Jakkolwiek w ustawie 
z 20 czerwca 1992 r. zapisano, że finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów należy do zadań własnych województwa, to sformułowanie to jako nie-

5 Por. art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznymi transportu zbiorowego.

6 Por. art. 16 ust. 3–5 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 648 i nr 113, poz. 745 oraz art. 12 ust. 1, 
1a i 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 
z późn. zm.) 

7 Por. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmio-
towej do krajowych przewozów pasażerskich.
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zgodne z Konstytucją utraciło moc w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego8 
z dniem 9.02.2008 r. Finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
w krajowych przewozach kolejowych odbywa się więc przez ustalenie tego tytułu 
dotacji przedmiotowej w corocznej ustawie budżetowej. Natomiast samorządy woje-
wództw przekazują przewoźnikom wykonującym autobusowe przewozy pasażerskie 
dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach 
pasażerskich, a więc kwotę dopłaty stanowiącą różnicę pomiędzy wartością sprze-
daży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością 
biletów uwzględniających te ulgi. Uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa 
przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem wojewódzkim określającą zasady 
przekazywania przewoźnikom dopłat, a więc posiada zezwolenie na wykonywanie 
przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym (wydane zgod-
nie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) oraz 
stosuje kasy rejestrujące, które umożliwiają określenie kwot dopłat do przewozów 
w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

W aspekcie obciążeń dla budżetu państwa z tytułu rekompensowania przewoź-
nikom autobusowym utraconych wpływów warto przeanalizować stosowane tytuły 
do ulgowych przejazdów.

W świetle informacji Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego 
i Spedycji (PIGTSiS) z 24.03.2010 r., uzyskanych od 103 przedsiębiorstw i spółek 
państwowej komunikacji samochodowej, największą w wyrazie wartościowym kwotę 
dopłat uzyskują przewoźnicy autobusowi do przewozów dzieci i młodzieży do szkół 
na podstawie biletów miesięcznych. Dane zgromadzone przez PIGTSiS wskazują, że 
ponad 80% kwoty dopłat do przewozów autobusowych jest efektem stosowania ulgi 
w wymiarze 49% na przejazdy uczniów za biletami miesięcznymi.

Warto zaznaczyć, że podobnym tytułem do dopłat jest przewóz dzieci niepełno-
sprawnych, którym przysługuje wyższy wymiar ulgi wynoszący 78% w przejazdach 
za biletami miesięcznymi, co stanowi w strukturze wartości dopłat 3,22%. W sumie 
dopłaty do przejazdów dzieci i młodzieży za biletami miesięcznymi stanowią 84% 
wartości dopłat uzyskanych przez przewoźników objętych powyższą analizą PIGTSiS. 
Oznacza to, że dopłaty do pozostałych 24 tytułów do ulg dla innych grup pasażerówi 
stanowią 16% wartości uzyskiwanych dopłat ogółem. Warto zauważyć, że zapewnienie 
tanich przewozów dzieci i młodzieży do szkół (w niektórych krajach bezpłatnych tzn. 
całkowicie finansowanych ze środków publicznych) jest tym tytułem do ulg, który 
nie budzi zastrzeżeń społecznych. Edukacja na poziomie podstawowym i średnim 
jest obowiązkowa (a przede wszystkim dostarcza niezbędnej bazy do zdobywania 

8 Dz.U. z 2006 r., nr 141, poz. 1011.
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przyszłego zawodu), toteż ułatwianie jej realizacji przez zapewnienie dojazdów do 
szkół za niską odpłatnością (bilety miesięczne czy przewozy gimbusami opłacanymi 
przez gminy) wpisuje się w funkcję użyteczności publicznej transportu.

Tytuły do ulg w przejazdach pasażerskich podlegają zmianom, czego przykładem 
jest najpierw pozbawienie studentów uprawnień do ulg, a obecnie ich przywrócenie 
w świetle zaproponowanych zmian w Ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. W świetle 
zaproponowanych ostatnio zmian w art. 6 Ustawy o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej na 2011 rok ustanowione są następujące 
uprawnienia do ulgowych przejazdów studentów:
• do ulgi 51% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów 
jednorazowych są uprawnieni studenci do 26 roku życia,

• do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie biletów miesięcznych 
są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia,

• do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów 
imiennych miesięcznych szkolnych są uprawnieni studenci do ukończenia 
26 roku życia.
W świetle tych zapisów zmian w Ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnie-

niach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego studenci będą mogli 
korzystać z przejazdów za biletami ulgowymi zarówno jednorazowymi w pociągach 
osobowych, pośpiesznych i ekspresowych, jak i miesięcznymi w pociągach osobowych 
i pośpiesznych. Natomiast w przypadku usług transportu autobusowego studenci 
będą mogli korzystać z ulg tylko przy przejazdach na podstawie biletów miesięcz-
nych, które są sprzedawane na przejazdy zwykłe i przyspieszone, czyli student nie 
ma prawa do przejazdu za biletem miesięcznym ulgowym w przypadku komunikacji 
pospiesznej. Powstaje zatem pytanie, czy takie rozwiązanie tytułów do ulgowych 
przejazdów nie narusza praw studentów do równego traktowania w dostępie do 
usług transportowych niezależnie od miejsca zamieszkania, biorąc pod uwagę, że 
dostępność przestrzenna usług transportu kolejowego jest dużo mniejsza aniżeli 
usług transportu autobusowego. Można przypuszczać, że ustanowienie prawa do 
ulgowych biletów na przejazdy studentów w transporcie kolejowym – zarówno 
w przypadku przejazdów za biletami jednorazowymi, jak i miesięcznymi – stanowi 
zachętę do wyboru tej gałęzi i jest wyrazem preferencji dla transportu kolejowego 
w realizowanej polityce transportowej w Polsce. Takie podejście do tytułów ulg 
kwestionuje PIGTSiS. Trudno jednak zgodzić się z opinią, że „dla budżetu państwa 
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fakt czy konkretny student pojedzie koleją, czy autobusem powinien być obojętny, 
ponieważ poziom oferowanych cen biletów przez tych przewoźników jest podobny. 
Rząd nie powinien dbać o to, aby wyłącznie kolej miała studentów do przewozu”9. 
System stosowanych uprawnień do ulgowych przejazdów w komunikacji publicznej 
jest wyrazem nie tylko preferencji społecznych realizowanych w polityce danego 
kraju, ale także wyrazem preferencji i celów polityki transportowej.

W świetle przedstawionych rozwiązań w zakresie funkcjonujących dotacji do 
krajowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym i autobusowym oraz 
systemu rekompensat z tytułu utraconych wpływów jako rezultatu stosowania 
ustawowych tytułów do ulgowych przejazdów pasażerów stwierdzić można, że 
przewoźnicy pasażerscy ciągle uczestniczą w istniejącym systemie redystrybucji 
dochodów. Jednocześnie jednak jako podmioty rynkowe w pełni podlegają roz-
wiązaniom fiskalnym stosowanym w polskim systemie gospodarczym, płacąc 
obowiązujące podatki i opłaty. Jedynym tytułem do zwolnień, jakie wskazali przed-
stawiciele przewoźników pasażerskich w badaniach ankietowych, jest lokalny podatek 
od nieruchomości. Z tego podatku zwolnieni są przewoźnicy miejscy, natomiast 
przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej pozamiejskiej uzyskują sporadycznie 
obniżenie tego podatku (przykładowo PKS Warszawa z 3 do 1%) w drodze decyzji 
uznaniowej władz lokalnych.

Wymienić można następujące tytuły opodatkowania przewoźników:
1) podatki na rzecz budżetu państwa:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek VAT,
 • cło i opłaty celne (podatek graniczny, VAT graniczny);

2) podatki i opłaty na rzecz budżetów lokalnych:
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty lokalne i miejscowe,
 • opłata skarbowa;

3) opłaty za korzystanie ze środowiska:
 • opłaty za emisję zanieczyszczeń gazowych,
 • opłaty za emisję ścieków,
 • opłaty za wody opadowe,

9 Por. www.pigtsis.pl/zmiany-dot-uprawnien-do-ulgowych-przejazdow-srodkami-publicznymi.
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 • opłaty za utylizację odpadów,
 • opłaty za emisję spalin;

4) pozostałe opłaty:
 • koncesje i licencje,
 • zezwolenia,
 • zezwolenia na przejazd poza granicami kraju,
 • opłaty drogowe (winiety),
 • opłaty za dozór techniczny,
 • opłaty radiowe i telewizyjne (abonamenty),
 • opłaty za publiczną emisję utworów,
 • opłaty za legalizację tachografów,
 • opłaty za koordynację rozkładów jazdy;

5) obciążenia związane z zatrudnieniem pracowników:
 • składki ZUS w części płaconej przez pracodawcę,
 • składka na Fundusz Pracy
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • zasiłki chorobowe;

6) kary pieniężne nakładane przez Inspekcję Transportu Samochodowego.

3. Zapewnienie usług Public Service Obligation (PSO)

Dla zapewnienia publicznych usług transportowych fundamentalne znaczenie ma 
obowiązujące od 3 grudnia 2009 roku w krajach Unii Europejskiej Rozporządzenie 
(WE) 1370/200010 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego. Rozporządzenie to zapewnia wdrożenie zasady regulo-
wanej konkurencji w zakresie udzielania kontraktów o świadczenie usług publicz-
nych. W świetle tego rozporządzenia obowiązkowe jest postępowanie przetargowe 
przy udzielaniu umów na usługi publiczne zarówno w przypadku umów w ramach 
zamówień publicznych, jak i koncesji na usługi. Podkreślić jednak trzeba, że moż-
liwe jest bezpośrednie zawieranie umów o świadczenie usług publicznych, jeżeli nie 
zakazuje tego prawodawstwo danego kraju. Powyższe rozporządzenie, które reguluje 
wykonywanie przewozów pasażerskich niezbędnych z punktu widzenia ogólnego 

10 Patrz: Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu i Rady z dnia 23 października 2007 r. doty-
czące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, EUR-Lex-32 007R1370-PL.
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interesu gospodarczego, weszło w życie w krajach Unii Europejskiej (w tym w Pol-
sce) 3.12.2009. Zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z 30.11.200911 od 
dnia wejście w życie aktu unijnego mają zastosowanie przepisy unijne oraz obecnie 
obowiązujące krajowe przepisy regulujące te rodzaje transportu. Pomimo tego, że 
Rozporządzenie (WE) 1370/2007 jest aktem bezpośrednio obowiązującym na tery-
torium RP, z uwagi na treść zawartych przepisów wymaga ustanowienia regulacji 
krajowej mającej przede wszystkim umożliwić stosowanie tych przepisów12. Takim 
aktem prawa krajowego, w którym zawarto stosowne rozwiązania jest Ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym.

UITP przeprowadziła przegląd zmian i ich skutków, jakie są efektem wpro-
wadzenia w życie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w niektórych krajach Unii 
Europejskiej13. E. Mounier wskazuje na kilka interesujących przykładów zmian 
stosunków umownych i rozwoju procesów rynkowych w krajach europejskich. 
W Finlandii wdrożenie Rozporządzenia 1370 wpłynęło na uchwalenie nowego prawa 
w zakresie transportu publicznego, które weszło w życie 3 grudnia 2009 roku. Ramy 
prawne transportu publicznego we Włoszech charakteryzowała duża niestabilność 
i wprowadzanie wielu reform w ciągu ostatnich 30 lat, w tym ostatniej w 2008 roku 
w celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem 1370.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi regulacjami odpowiednie władze 
muszą uzasadnić ekonomicznie decyzje o bezpośrednim udzieleniu zamówienia 
na usługi publiczne operatorowi wewnętrznemu oraz zwrócić się o opinię doradczą 
do krajowego urzędu do spraw konkurencji. Z kolei w Niemczech – mimo koniecz-
ności adaptacji istniejącego tam systemu prawnego, zwłaszcza w kwestii udzielania 
zamówień bezpośrednio operatorom, których nie można uznać za operatorów 
wewnętrznych w świetle Rozporządzenia 1370/2007, nie podjęto jeszcze decyzji 
odnośnie nowego prawodawstwa.

11 Komunikat Ministra Infrastruktury w sprawie Rozporządzenia (WE) 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych z zakresu kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego opublikowany na  stronie 
Ministerstwa www.gov.mi.

12 P. Mikiel, Umowa o świadczenie usług publicznych w świetle Rozporządzenia (WE) 1370/2007 
oraz projektowanych przepisów prawa krajowego, „Komunikacja Publiczna” 2010, nr 1, s. 10.

13 Przegląd został zaprezentowany w  broszurze UITP pt: „Organizacja oraz główni uczestnicy 
świadczenia usług w  transporcie publicznym na  niewielkie odległości –  nowe procesy rozwojowe 
w Unii Europejskiej”. Por. E. Mounier, Rozporządzenie 1370 w krajach Unii Europejskiej, „Komuni-
kacja Publiczna” 2010, nr 1, s. 48.
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4. Usługi użyteczności publicznej w transporcie

Jedną z trudnych kwestii, jaka pojawiła się w funkcjonowaniu transportu pasa-
żerskiego w wyniku przechodzenia tego sektora gospodarki na zasady rynkowe, było 
realizowanie w transporcie usług użyteczności publicznej. W przeszłości transport 
z racji licznych funkcji w obsłudze gospodarki i społeczeństwa zobowiązany był 
przez państwo – pełniące rolę podstawowego podmiotu polityki transportowej 
– do świadczenia szerokiego zakresu usług publicznych. W modelu gospodarczym, 
w którym państwo było zarazem właścicielem dużych sieciowych przedsiębiorstw 
transportowych (zwłaszcza kolei), nakładanie zobowiązań w zakresie świadczenia 
publicznych usług transportowych było szeroko praktykowane, chociaż świadcze-
nie usług transportowych o charakterze użyteczności publicznej było w praktyce 
często wymuszane na przedsiębiorstwach transportowych kosztem efektywności 
ich działania14. W wyniku postępującej transformacji w gospodarce, w tym w sek-
torze transportu, pogłębiało się niedostosowanie do nowych warunków działania 
regulacji dotyczących funkcjonowania transportu publicznego, co powodowało, 
z jednej strony, trudności finansowe funkcjonowania przewoźników pasażerskich, 
a z drugiej – kłopoty organów władzy w zapewnieniu i realizacji funkcji użyteczności 
publicznej transportu.

Przypomnieć trzeba, że w polskim systemie prawnym funkcjonowało wiele 
ustaw regulujących zasady przewozu osób, które w istotny sposób oddziaływały 
na warunki funkcjonowania transportu publicznego. Kluczowe dla tych usług 
akty prawne to: Prawo Przewozowe z 1984 roku, wielokrotnie zmieniana Ustawa 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego z dnia 
20 czerwca 1992 roku, Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym 
czy Ustawa z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz wiele kolejnych 
ustaw i rozporządzeń wykonawczych odnoszących się do szczegółowych kwestii 
transportu publicznego15. Analitycy rynku przewozów pasażerskich od lat wska-
zywali na potrzebę opracowania zasad regulacji tego rynku, a zwłaszcza zasad 
świadczenia transportowych usług publicznych w warunkach gospodarki rynkowej. 
Dodatkowym impulsem do opracowania nowych regulacji dotyczących przewozów 

14 I. Bergel, Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej w autobusowym 
i kolejowym transporcie pasażerskim, „Transport i Komunikacja” nr 1/2007.

15 H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Organizacja transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle 
„Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”, „Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1, s. 20. Autorzy 
wyliczają 25 aktów prawnych regulujących funkcjonowanie komunikacji miejskiej przed wprowadze-
niem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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o charakterze użyteczności publicznej było przyjęte w dniu 23 października 2007 roku 
przez  Parlament  Europejski i Radę Rozporządzenie nr 1370/2007 dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego16.

Ta bardzo ważna regulacja unijna stworzyła podstawy, na podstawie których 
państwa członkowskie UE mogą samodzielnie we własnym zakresie określać w prze-
pisach krajowych zasady i zakres interwencji w sektorze pasażerskiego transportu 
publicznego. Omawiana regulacja określa, jakie działania mogą podejmować, zacho-
wując zasady prawa wspólnotowego, właściwe organy władzy, w celu zapewnienia 
w transporcie publicznym świadczenia usług użyteczności publicznej, które miałyby 
bardziej masowy charakter, były bezpieczniejsze, odznaczałyby się wyższą jakością 
lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadach komercyjnych.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 określa między innymi warunki, na pod-
stawie których właściwe organy, nakładając zobowiązania do świadczenia usług 
publicznych lub zawierając umowy dotyczące tych zobowiązań, rekompensują pod-
miotom świadczącym usługi publiczne poniesione koszty lub przyznają wyłączne 
prawa w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia wspomnianych usług. 
Rozporządzenie to weszło w życie w krajach Unii Europejskiej (a więc także w Polsce) 
3 grudnia 2009 roku, co spowodowało przyspieszenie trwających od 2006 roku prac 
nad projektem ustawy o zbiorowym transporcie publicznym. Niezbędnym bowiem 
było ustanowienie regulacji krajowej dającej możliwość stosowania tych przepisów. 
Należy uznać słuszność stwierdzenia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 
która w opinii do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym napisała: 
„W sytuacji licznych niedoregulowań i potrzeby integracji transportu zbiorowego 
na wszystkich jego poziomach, istotnym się stało objęcie w sposób całościowy, za 
pomocą jednego aktu normatywnego, wszystkich możliwych rozwiązań w publicz-
nym transporcie zbiorowym”17.

Przesłanką wydania takiej opinii była między innymi zwiększająca się syste-
matycznie liczba przewoźników prywatnych, którzy oferowali usługi przewozowe 
(przede wszystkim w transporcie drogowym). Jednocześnie brak było w polskim 
ustawodawstwie jednej ustawy, która regulowałaby kompetencje organizatorów 
transportu publicznego, zasady finansowania przewoźników realizujących PSO 
i zasady dostępu przewoźników do rynku. W świetle obowiązujących do marca 
2011 roku różnorodnych przepisów odnoszących się do transportu publicznego, 

16 Rozporządzenie (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchy-
lające rozporządzenie Rady (EWG) nr 119/1969 i (EWG) nr 1107/1970. EUR – Lex – 32 007R – 1370 PL.

17 Opinia o projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisach wprowadzających 
ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, http://www.radalegislacyjna.gov.pl/index.php?id=439.
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jednostki administracji publicznej na odpowiednich szczeblach miały ograniczony 
wpływ na jego funkcjonowanie, bo chociaż w ich kompetencjach było wydawanie 
zezwoleń i licencji przewozowych, to władze nie miały pełnych możliwości kształto-
wania sieci komunikacyjnych, ich integracji oraz kontrolowania jakości przewozów. 
Rozbieżności i braki w sferze regulacji oraz wynikające stąd niedociągnięcia w sferze 
organizacji doprowadziły do sytuacji, w której łatwo można było rozpocząć świad-
czenie usług przewozowych osób (zwłaszcza środkami transportu drogowego), ale 
brak precyzyjnie określonych zasad prowadził często do chaosu organizacyjnego 
owocującego dezintegracją transportu publicznego. Poszkodowany wychodził 
z tego konsument usługi transportu, czyli pasażer, który w obliczu tej chaotycznej 
i nieprzejrzystej oferty często miał kłopot z wyborem przewoźnika i podejmował 
nie zawsze optymalne decyzje transportowe.

Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny niezbędne było uporządkowanie 
kompetencji18:
• regulatora – władz publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki 

transportowej,
• organizatora przewozów – urzędów lub zarządów transportu odpowiedzialnych 

za realizację polityki transportowej poprzez wykonanie czynności administra-
cyjnych oraz organizacyjno-zarządczych,

• przewoźników – odpowiedzialnych za realizację przewozów.
Podkreślić trzeba, że w zmieniających się warunkach gospodarczych powinny 

zostać uregulowane zasady dostępu do rynku i funkcjonowania transportu publicz-
nego w sposób umożliwiający jednocześnie:
• realizację polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającej podnoszenie atrak-

cyjności i integrację publicznego transportu zbiorowego,
• celowe kształtowanie podaży usług publicznego transportu zbiorowego w ramach 

otwartego rynku,
• stworzenie warunków uczciwej konkurencji, w tym skutecznego egzekwowania 

obowiązujących przepisów.

5. Podsumowanie

Od lat specjaliści od funkcjonowania rynku pasażerskiego zwracają uwagę 
na konieczność uporządkowania zasad świadczenia usług transportu publicznego 
w warunkach rynkowych. Brak było w polskim ustawodawstwie jednej ustawy, 

18 Por. H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Organizacja transportu…, op.cit., s. 21.
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która regulowałaby kompetencje organizatorów transportu publicznego, zasady 
finansowania i zasady dostępu przewoźników do rynku. W tej sytuacji jednostki 
administracji publicznej na odpowiednich szczeblach miały ograniczony wpływ 
na funkcjonowanie transportu publicznego. W ich kompetencjach leżało wydawanie 
zezwoleń i licencji przewozowych, ale nie miały pełnych możliwości kształtowania 
sieci komunikacyjnych, ich integracji oraz kontrolowania jakości przewozów.

Efektywność funkcjonowania przewoźników pasażerskich stała w sprzeczności 
z dotychczasowymi zasadami zapewnienia przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej. Toteż przygotowywana od kilku lat Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym wprowadza rozwiązania dostosowane do warunków kra-
jowych, jakich wybór pozostawia państwom członkowskim Rozporządzenie (WE) 
Nr 1370/2007.
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Poprawa efektywności gospodarowania 
w sektorze publicznym jako alternatywa  
dla zwiększania obciążeń fiskalnych 
– przykład branży transportowej

1. Wprowadzenie

W dotychczasowych badaniach Katedry Transportu SGH, dotyczących fiska-
lizmu w transporcie (opublikowanych częściowo w niniejszym zeszycie), główny 
nacisk położony był na kwestie analizy przepływów pieniężnych pomiędzy sektorem 
prywatnym a sektorem publicznym.

W najbliższych latach wyzwaniem będą rosnące potrzeby finansowe, związane 
z utrzymaniem nowej infrastruktury (w szczególności autostrad, dróg szybkiego 
ruchu i lotnisk), dokończeniem sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, obejmującej 
przynajmniej wszystkie miasta wojewódzkie oraz rozpoczęciem modernizacji linii 
kolejowych na szeroką skalę, a także późniejszym ich utrzymaniem. Środków wymaga 
również zapewnienie odpowiedniej oferty przewozowej w komunikacji, wykorzy-
stującej nowo nabywane pojazdy oraz rozbudowaną infrastrukturę – w przeciwnym 
razie bowiem nie osiągną one zakładanego oddziaływania.

W takich warunkach zbilansowanie przychodów i wydatków sektora publicz-
nego staje się poważnym wyzwaniem, niezależnie od koniunktury gospodarczej. 
Najłatwiejszą możliwością jest oczywiście zwiększenie obciążeń fiskalnych, chociaż 
może ono wywołać oczywiste efekty w postaci osłabienia konkurencyjności między-
narodowej, a także impulsu inflacyjnego. Potencjalnie istnieją jednak rozwiązania 
alternatywne, bez wątpienia bardziej złożone i trudniejsze do wprowadzenia, ale 
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nie wywołujące tak znaczących skutków ubocznych. Jednym z nich jest zwiększenie 
efektywności wydatków publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja hipotezy, że taka możliwość 
istnieje, poprzez wskazanie wybranych przykładów, w których środki publiczne 
wydawane są nieefektywnie. Dodatkowo w części wnioskowej wypracowane zostaną 
rekomendacje kierunkowe dla sektora publicznego, pozwalające na zwiększenie 
efektywności dokonywanych wydatków – zarówno o charakterze bieżącym, jak 
i inwestycyjnym.

2. Pojęcie efektywności

Omawiając pojęcie efektywności, należy podkreślić, że w teorii ekonomii ma 
ono dwoisty charakter, gdyż wyróżnić można:
1) efektywność alokacyjną (nazywaną także efektywnością w sensie Pareto oraz 

efektywnością społeczną), związaną z uzyskaniem z istniejących zasobów – w skali 
ogólnospołecznej – maksymalnego zadowolenia dla konsumentów; stan tej 
efektywności osiąga się przy takiej organizacji produkcji i konsumpcji, w której 
zwiększenie osobistego dobrobytu jednej osoby musi powodować zmniejszenie 
dobrobytu innych osób1:

2) efektywność wewnętrzną (efektywność X, efektywność menedżerską, efektyw-
ność techniczną), związaną z odpowiednim wykorzystaniem posiadanych zaso-
bów (pracy i kapitału) w celu uzyskania możliwie dobrego stosunku efektu do 
nakładów; pojęcie to zostało wprowadzone do teorii ekonomii dopiero w 1966 r. 
przez H. Liebensteina2.
W warunkach konkurencji doskonałej osiągnięcie efektywności alokacyjnej 

zapewnia wolny rynek i czyni to – zdaniem P. Samuelsona – znacznie lepiej niż 
jakiekolwiek inne mechanizmy. Natomiast to ingerencje państwowe spychają 
gospodarkę poniżej granicy możliwych użyteczności, czyli krzywej, które wyznacza 
maksymalny poziom dobrobytu3.

Zjawisko to pokazano na rysunku 1, na którym pole szare obrazuje sumę rent 
producenta i konsumenta (a zatem łączny dobrobyt społeczny) w warunkach konku-

1 P.  Samuelson, W.  Nordhaus, Ekonomia, t.  I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 443.

2 H. Liebenstein, Allocative Efficiency vs. X-Efficiency, „American Economic Review” No. 3/1966, 
s. 392–415, por. też. H. Liebenstein, Competition and X-Efficiency: Reply, „The Journal of Political Eco-
nomy”, No. 3/1973, s. 765–777.

3 Szerzej w: Samuleson, Nordhaus, op.cit., s. 442–456.
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rencji, zaś zakreskowane – przy regulacji. Cena minimalna zwiększa rentę producenta 
i zmniejsza rentę konsumenta w taki sposób, iż ich suma ulega zmniejszeniu, co nie 
jest efektywne społecznie (chociaż oczywiście korzystne dla producenta). Ubytek 
dobrobytu społecznego obrazuje pole szare, lecz niezakreskowane4.

Istnieją jednak przypadki, kiedy wolny rynek jest istotnie zawodny i nie pozwala 
na osiągnięcie efektywności w sensie Pareto. Teoretycy wskazują, że dzieje się tak 
w przypadku występowania omówionych już efektów zewnętrznych, a także w przy-
padku konkurencji niedoskonałej – kiedy jedno przedsiębiorstwo ma silną pozycję 
na lokalnym rynku (patent lub wyłączność – por. rozważania dotyczące monopolu 
naturalnego) lub gdy występuje niedoskonałość informacji5.

Rysunek 1.  Porównanie sumy renty producenta i renty konsumenta  
przy cenie rynkowej (E) oraz regulowanej (R)

S

P  

PR  

PE  

Q  QR QE

Oznaczenia: Q – ilość, P – cena, S – podaż, D – popyt.
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Kip Viscusi, J. Vernon, J. Harrington, Economics of Regulation and 
Antitrust, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), London 1995, s. 76–78.

Bez wątpienia jednym z takich przypadków jest sektor infrastruktury trans-
portowej, w którym nie tylko istnieją silne efekty zewnętrzne, ale również państwo 

4 W. Kip Viscusi, J. Vernon, J. Harrington, Economics of Regulation and Antitrust, MIT Press, Cam-
bridge (Massachusetts), London 1995, s. 76–78.

5 Ibidem, s. 457.
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posiada faktyczny monopol na świadczenie tego typu usług. Stąd też kwestia osiągania 
efektywności alokacyjnej w transporcie nabiera istotnego znaczenia, gdyż stan ten 
z pewnością nie jest osiągany w sposób „automatyczny” i wymaga znacznych starań.

Zjawisko nieefektywności X – zdaniem H. Liebensteina – może mieć wielokrotnie 
większe znaczenie w całej gospodarce niż nieefektywność alokacyjna, aczkolwiek 
w sektorze transportu oba te pojęcia będą raczej koegzystowały w znacznym stopniu.

Zdaniem Liebensteina przyczyn nieefektywności X można dopatrywać się w6:
• niekompletności umów o pracę sprawiającej, że pracownicy jedynie w określo-

nym zakresie działają w interesie przedsiębiorstwa,
• braku znajomości funkcji produkcji, powodującym podejmowanie błędnych 

decyzji strategicznych i taktycznych,
• nabywaniu czynników produkcji na różnych zasadach.

Co więcej – w warunkach monopolistycznych przedsiębiorstwa nie starają się 
osiągać większej efektywności X, zwłaszcza jeśli regulacja nie dotyczy poziomu 
kosztów lecz stopy zysku7.

3.  Przykłady nieefektywności Pareto w strategicznym 
kształtowaniu systemu transportowego

Maksymalizacji efektywności w sensie Pareto przy podejmowaniu strategicznych 
decyzji, dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej, służy analiza kosztów 
i korzyści, zwana również analizą CBA (Cost-Benefit-Analysis)8. W swoich założe-
niach opiera się ona nie tylko na obliczaniu wskaźników efektywności finansowej, 
ale także na uzupełnianiu ich o efekty zewnętrzne, takie jak np. oszczędności czasu, 
zmniejszenie kosztów środowiskowych, zmniejszenie kosztów wypadków itp.

Niestety w przypadku realizowanych aktualnie w Polsce inwestycji infrastruk-
turalnych analiza kosztów i korzyści przeprowadzana jest dopiero na etapie studium 
wykonalności projektu w zasadzie jedynie dla projektów współfinansowanych ze 

6 Ibidem, s. 412.
7 H. Liebenstein, Competition…, op.cit.
8 Por. np. E. Mishan, E. Quah, Cost-Benefit-Analysis, Routledge, Abingdon 2007. Najważniejsze 

ze stosowanych w  Polsce metod CBA zawierają: Niebieska księga, Infrastruktura drogowa, Jaspers, 
Warszawa 2008, http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/BlueBookRo-
ads2008_09_30.pdf, dostęp: 30.12.2010; Niebieska księga, Sektor kolejowy, Infrastruktura i  tabor, 
Jaspers, Warszawa 2008, http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Blue_
Book_Railways_1512_TC_without.pdf, dostęp: 30.12.2011, a także analogiczne księgi dla transportu 
lotniczego i miejskiego.
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środków unijnych. W wielu przypadkach jest ona przeprowadzana już po podję-
ciu decyzji o realizacji danego projektu, rozumianej jako wpisanie go do strategii 
krajowych oraz na listy indykatywne odpowiednich programów operacyjnych, 
zapewniających dofinansowanie unijne.

W ten sposób analiza kosztów i korzyści nie decyduje o priorytecie danego 
projektu, a jedynie o jego kształcie (wybierany jest jeden z kilku wariantów). Teore-
tycznie jej złe wyniki mogą spowodować brak dofinansowania unijnego. Co więcej, 
w analizach kosztów i korzyści rzadko kiedy uwzględnia się koszty zewnętrzne, 
związane z uciążliwością danej inwestycji, nawet na etapie wyboru jej wariantu. Może 
to doprowadzać to do sytuacji, kiedy inwestycja generuje nieoptymalny stosunek 
całości kosztów i korzyści.

W efekcie, obserwując ogół inwestycji drogowych realizowanych w okresie 
2007–2010, zauważyć można, iż cechują się one:
• stosunkowo dużym poziomem „konkurencji” między sobą, niesprzyjającym 

maksymalizowaniu łącznych korzyści zewnętrznych,
• planowaniem inwestycji w sposób zorientowany wyłącznie na efekt, bez uwzględ-

niania uciążliwości procesu budowy,
• unikaniem projektów trudnych i drogich, lecz potrzebnych, na rzecz łatwiejszych, 

lecz generujących mniejsze oszczędności czasu, ale łatwiejszych do realizacji, 
dobrze wpływających na wskaźniki produktu.
Przykładem realizacji inwestycji o stosunkowo dużym poziomie konkurencji 

między sobą mogą być trwająca budowa drogi szybkiego ruchu S7 z Elbląga do 
Olsztynka, konkurencyjnej do już oddanej do użytku autostrady A1 na odcinku 
z Gdańska do Torunia. Obie drogi zapewniają połączenie Warszawa–Gdańsk 
o podobnej długości, przy czym ciąg drogi krajowej DK 7 tworzy takie połączenie 
samodzielnie, zaś autostrada A1 – w połączeniu z DK 7 na odcinku Warszawa–Płońsk 
oraz DK 10 na odcinku Płońsk–Toruń. W takiej sytuacji skrócenie czasu na jednym 
z równoległych ciągów może mieć duży wpływ na oszczędności czasu, zaś budowa 
drugiej drogi będzie miała wpływ znikomy.

Co więcej, rozbudowywany w pierwszej kolejności odcinek drogi S7 Elbląg–Miłom-
łyn jest stosunkowo mało obciążony, gdyż Elbląg ciąży (generuje największy ruch) do 
Gdańska, a nie do Warszawy i Olsztyna, zaś Ostróda – do Olsztyna i Warszawy, a nie 
do Elbląga. Skutkuje to obciążeniem odcinka na poziomie SDR (średniego dobowego 
ruchu) wynoszącego poniżej 15 tysięcy pojazdów dla odcinka Pasłęk–Małdyty9. Jest 

9 Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. http://
www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.4_SDR_w_pkt_
pomiarowych_w_2010_roku.pdf, dostęp: 10.04.2011.
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to obciążenie niższe niż np. na odcinkach DK 17  Zakręt–Garwolin (SDR na poziomie 
16–19 tysięcy pojazdów), czy DK 8 Wyszków–Ostrów Mazowiecka (SDR na poziomie 
15,5–19,5 tysięcy pojazdów), dodatkowo zaś podane odcinki stanowią jedyne połączenie 
Białegostoku i Lublina z Warszawą, natomiast w przypadku Gdańska jest to połącze-
nie alternatywne. Dodatkowo autostrada A1 na odcinku północnym wciąż posiada 
bardzo duże rezerwy przepustowości (SDR na poziomie 10,5–15,5 tysięcy pojazdów), 
wynikające zapewne z wysokiego poziomu opłat dla samochodów osobowych oraz 
małej liczby wjazdów i dojazdów.

Stąd też w krótkim terminie z pewnością bardziej zasadne byłoby skupienie się 
chociażby na budowie innych ciągów (np. S17 Warszawa–Lublin, S8 Warszawa–Bia-
łystok lub S10 Warszawa–Toruń) niż częściowe dublowanie bezkolizyjnego ciągu 
Warszawa–Gdańsk.

Ilustracją problemu skoncentrowania się na efekcie inwestycji, bez uwzględnienia 
uciążliwości procesu budowy, może być rozpoczęta aktualnie przebudowa DK 8 
w województwie łódzkim, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego 
do Piotrkowa Trybunalskiego. Na tym odcinku DK 8 stanowi praktycznie jedyne 
połączenie Warszawy z aglomeracją górnośląską oraz Wrocławiem, a także – jako 
droga dwujezdniowa – stanowiła popularne połączenie do Krakowa i Łodzi. Jest 
to odcinek o bardzo wysokim obciążeniu ruchem (SDR powyżej 25 tysięcy pojaz-
dów), wyposażony w skrzyżowania kolizyjne i liczne ograniczenia prędkości, a zatem 
rzeczywiście wymagający rozbudowy w rozsądnej perspektywie. Jego zwężenie 
w chwili obecnej do szerokości jednego pasa ruchu w każdą stronę istotnie pogorszyło 
rzeczywistą jakość powiązań komunikacyjnych pomiędzy największymi polskimi 
aglomeracjami oraz spowodowało istotne koszty zewnętrzne.

Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby odczekanie z rozpoczęciem 
modernizacji DK 8 do czasu realizacji połączenia autostradowego pomiędzy War-
szawą a okolicami Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez ciąg A2 Konotopa (War-
szawa)–Stryków (w budowie) i A1 Stryków–Tuszyn (inwestycja zakontraktowana), 
którym można byłoby poprowadzić objazd rozbudowywanej drogi, oraz jednoczesne 
przeniesienie środków inwestycyjnych na inne odcinki ciągu DK 8/S8, najlepiej 
realizowane w nowym śladzie, w celu niepogarszania czasu przejazdu w trakcie 
trwania procesu inwestycyjnego.

Należy również zauważyć, że opisywana rozbudowa drogi S8 na odcinku z kie-
runku z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego stanowi inwestycję bezpośrednio 
konkurencyjną do autostrady A2 – obie drogi będą mieć podobne parametry i zbli-
żone położenie (do ok. 50 km od siebie), jednak pomimo podobnych kosztów budowy 
i eksploatacji będą występowały istotne różnice w poziomie opłat dla samochodów 
osobowych (droga ekspresowa będzie dla nich w dającej się przewidzieć przyszłości 
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bezpłatna zaś autostrada – płatna). Będzie to doprowadzało do nienaturalnego prze-
rzucenia ruchu z ciągu A2 na S8, zamiast typowej dla wszystkich krajów zachodnich 
koncentracji ruchu na autostradach, na których krótki czas przejazdu rekompensuje 
dłuższą drogę.

Z kolei ostatni z opisywanych problemów był sygnalizowany m.in. w rekomen-
dacjach badania IGiZP PAN10, które wskazywało na konieczność przyspieszenia 
budowy południowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2. Należy podkreślić, 
że – mimo realizacji odcinka drogi S8 Konotopa–Powązkowska oraz modernizacji 
warszawskiego odcinka S8 na prawym brzegu Wisły – rozbudowa warszawskiego 
węzła drogowego wciąż realizowana jest bardzo powoli, w porównaniu np. z Wrocła-
wiem, Katowicami, Krakowem czy Poznaniem (chociaż żadne z tych miast nie tworzy 
tak istotnego węzła korytarzy TEN-T), w których zapewnia się bezkolizyjny układ 
podstawowych dróg tranzytowych. W sposób oczywisty ogranicza to drożność II 
paneuropejskiego korytarza transportowego, co wpływa negatywnie na powiązania 
komunikacyjne takich miast, jak Białystok, Lublin z II korytarzem transportowym 
(Poznaniem i Berlinem), a także na jakość powiązań I i II korytarza transportowego 
(czyli połączenie z krajów bałtyckich w kierunku Berlina).

W transporcie kolejowym zauważyć można:
• skupienie się na niewielkiej liczbie dużych projektów (relatywnie mało efek-

tywnych), zamiast stosowania polityki usuwania wąskich gardeł, wynikającej 
również z polityk unijnych,

• brak dostatecznych środków na zapewnienie oferty przewozowej na wielu liniach.
Narastającym problemem – wraz z coraz większą dostępnością środków inwe-

stycyjnych – staje się swego rodzaju „niezrównoważenie” realizowanych inwestycji. 
Wykonywane są duże, sztandarowe projekty w niewielkiej liczbie, podczas gdy 
na wielu liniach istnieją wąskie gardła, których likwidacja mogłaby przynieść bardzo 
istotne korzyści, jednak brak jest na to środków.

Przykładami sztandarowych projektów na kolei mogą być modernizacja linii 
kolejowych Warszawa–Gdańsk i Warszawa–Łódź. Chociaż oba projekty należy 
ocenić znacznie lepiej niż realizowane wcześniej niezwykle kosztowne moderni-
zacje odcinków linii E-30 na zachód od Legnicy, czy E-20 na wschód od Siedlec, 
to jednak niektóre odcinki tych linii – zakwalifikowane do modernizacji – wciąż 
charakteryzują się stosunkowo dobrym stanem technicznym. O ile modernizacja 
odcinków Skierniewice–Łódź Widzew czy Warszawa Wschodnia–Nasielsk nie 

10 T.  Komornicki et al., Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych 
w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 
2004–2006), IGiZP PAN, Warszawa 2010.
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budzi większych wątpliwości, to jednak kompletna przebudowa zapewniających 
wciąż dość atrakcyjny czas przejazdów odcinków Żyrardów–Skierniewice oraz 
centralnej części linii Warszawa–Gdańsk może budzić wątpliwości. Wątpliwości 
te są jeszcze silniejsze, jeśli zestawi się je z potrzebami remontowymi na liniach 
Warszawa–Lublin (z odcinkiem jednotorowym Otwock–Pilawa, długości ok. 25 km), 
Warszawa–Radom–Kielce (z odcinkiem jednotorowym Warka–Radom, długości 
ok. 50 km)11 czy Warszawa–Białystok, dla których nie ma większych perspektyw 
na modernizację w dającej się przewidzieć przyszłości.

Oczywiście jednak najbardziej ewidentnym przykładem tego typu inwestycji 
jest zakontraktowany projekt budowy podziemnego dworca Łódź Fabryczna wraz 
z tunelem do stacji Łódź Widzew. Przebudowa tego 5-kilometrowego odcinka i jed-
nego dworca kosztuje ok. 1,5 mld zł, a zatem więcej niż byłoby potrzebne na przykład 
na wymianę całej floty łódzkich tramwajów na nowoczesne pojazdy niskopodłogowe.

Drugi z opisywanych problemów – brak dostatecznych środków na zapewnienie 
odpowiedniej oferty przewozowej – wynika w dużej mierze z braku lub słabości 
struktur organizatorskich w komunikacji kolejowej (zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i samorządowym). W efekcie nie ma precyzyjnego nadzoru nad działalnością 
i efektywnością przewoźników, w konsekwencji czego wiele samorządów ma poczu-
cie, że środki wydatkowane na kolej i tak nie zostaną spożytkowane efektywnie.

W komunikacji miejskiej wciąż inwestuje się w projekty polegające na prostej 
wymianie taboru autobusowego, bez poprawy innych, istotnych dla pasażerów 
aspektów konkurencyjności usług, takich jak np. czas przejazdu czy częstotliwość 
kursowania. Takie projekty charakteryzują się niską trwałością, albowiem zakupiony 
tabor w ciągu kilku lat się zestarzeje i straci na wartości, nie generując istotnych 
korzyści.

Obserwując realizowane projekty, należy stwierdzić, że ich beneficjentami (lub 
przewoźnikami, do których trafił zakupiony tabor autobusowy) najczęściej zosta-
wały przedsiębiorstwa komunalne, które z reguły cechują się niższą efektywnością 
ekonomiczną niż firmy prywatne12. Stąd też, jak zauważyli w ekspertyzie dla MRR 
R. Tomanek i B. Mazur, konieczne jest „uniknięcie faworyzowania podmiotów 
publicznych tam, gdzie stykają się one z bezpośrednią konfrontacją sektora prywat-
nego w konkurencji o publiczne zlecenia samorządowego organizatora przewozów”13. 

11 Istotny odcinek linii Warszawa–Radom znajduje się wprawdzie na liście indykatywnej POIiŚ, 
jednak szanse jego realizacji są coraz mniejsze.

12 Por.: M. Wolański, Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce, 
OW SGH, Warszawa 2011.

13 R. Tomanek, B. Mazur, Raport na temat wsparcia dla sektora transportu publicznego w ramach 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna 
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W przeciwnym razie, ze względu na cofnięcie proefektywnościowych procesów 
demonopolizacyjnych i umocnienie monopoli komunalnych, krótkotrwała korzyść, 
związana z zakupem nowych autobusów z dofinansowaniem unijnym, może zostać 
okupiona długotrwałym spadkiem efektywności typu X, która będzie omawiana 
w kolejnym rozdziale.

4.  Przykład nieefektywności X w eksploatacji  
systemów transportowych

Dobrym przykładem nieefektwności typu X jest utrzymywanie przez samo-
rząd m.st. Warszawy funkcjonowania Miejskich Zakładów Autobusowych (MZA) 
– spółki komunalnej, otrzymującej rekordowo wysokie w skali kraju wynagrodzenie 
za realizowane usługi przewozowe.

Należy podkreślić, że droższa usługa nie zawsze musi świadczyć o mniejszej 
efektywności usługodawcy, albowiem różnica może wynikać np. z wyższej jakości 
usług (świadczonych nowymi autobusami, wyłącznie autobusami przegubowymi 
itp.) lub np. mniej korzystnych warunków świadczenia usługi (np. realizacja usług 
w miastach o dużym stopniu kongestii, czyli zakorkowania). Stąd też w niniejszej 
części badania zostanie przeprowadzone porównanie wynagrodzenia dla Miejskich 
Zakładów Autobusowych, z wykorzystaniem dwóch równoległych toków rozumo-
wania:
1) bezpośredniego porównania cen, stosowanych na rynku usług komunikacji 

miejskiej w Warszawie – tj. w rozliczeniach pomiędzy Zarządem Transportu 
Miejskiego (ZTM) a MZA oraz przewoźnikami niezależnymi – z uwzględnie-
niem podstawowych czynników różnicujących koszty,

2) bezpośredniego porównania poziomu kosztów wykonywania usług w lokalnym 
transporcie zbiorowym przez przewoźników komunalnych w pięciu sześciu naj-
większych polskich miastach (Warszawa oraz Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, 
Gdańsk) – z uwzględnieniem podstawowych czynników różnicujących koszty.
Porównanie stawek wynagrodzenia za wozokilometr płaconych różnym prze-

woźnikom przez ZTM jest przedstawione w tabeli 1.

w Katowicach, Katowice 2009, s. 19–21.
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Tabela 1.  Porównanie cen i parametrów jakościowych usług przewozowych, 
świadczonych na rzecz ZTM Warszawa (dane za 2009 r.)

Przewoźnik 
(rok 

rozpoczęcia 
kontraktu) 

Cena 
wozokilometra 

[zł, netto] 

Średnia 
długość 

autobusu 
[m] 

Średni wiek 
autobusu 

[lat] 

Średni 
roczny 

przebieg 
autobusu 
[tys. km] *

Procent 
autobusów 

niskopodłogowych
(w tym 

niskowejściowych) 

Procent 
autobusów 
klimatyzo-

wanych

MZA 7,41 15,1 9** 76,7 72% 18%

Prywatni 
średnio

4,89 11,9 2,5**/4,5*** min. 74,1 100% 75%

Mobilis (2003) 4,45 10 6**/5*** min. 76 100% 0%

Mobilis (2007) 4,75 12 2**/4,75*** min. 72 100% 100%

Mobilis (2008) 3,43 8,28 1**/3,8*** min. 76,5 100% 100%

Mobilis (2009) 5,44 10,7 0**/4*** min. 72 100% 100%

ITS (2003) 4,69 12 6**/5*** min. 76 100% 0%

ITS (2006) 6,68 18 3**/5** min. 76 100% 100%

PKS 
Grodzisk Maz. 
(2007) 

4,74 12 2**/4,75*** min. 72 100% 100%

PKS 
Grodzisk Maz. 
(2009) 

4,99 12 0**/4*** min. 72 100% 100%

Uwagi: *Z wyłączeniem rezerwy, w przypadku przewoźników prywatnych – minimalna zakładana umową z Mobi-
lis lub szacunkowa dla innych przewoźników prywatnych, w przypadku MZA (z braku innych danych) wartość 
rzeczywista. **Aktualny. ***Średni w ciągu trwania kontraktu. Stan rok 2009.
Źródło: „Komunikacja miejska w liczbach” 2009, nr 2, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2010; 
dane techniczne taboru wg. serwisu www.przegubowiec.pl oraz SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Miejskich Zakła-
dów Autobusowych sp. z o.o. w latach 2011–2013, MZA, Warszawa 2010, http://www.mza.waw.pl/logistyka/kom-
pleksowe_ubezpieczenie/siwz_1.pdf,http://www.mza.waw.pl/logistyka/kompleksowe_ubezpieczenie/siwz_2.pdf, 
http://www.mza.waw.pl/logistyka/kompleksowe_ubezpieczenie/siwz_3.pdf, dostęp: 19.11.2010; obliczenia własne 
na podstawie powyższych.

Zestawienie to wskazuje, że istnieje jeden czynnik, uzasadniający wyższy poziom 
kosztów usług MZA niż przewoźników prywatnych – jest nim wyższa średnia dłu-
gość autobusu. Pozostałe czynniki powinny implikować niższy poziom kosztów.

Przyjmując najbardziej ostrożne założenia, że pomija się niekorzystne dla 
MZA różnice dotyczące średniego rocznego przebiegu autobusu, średniego wieku 
autobusu oraz procentu autobusów klimatyzowanych, otrzymujemy informację, że 
wynagrodzenie wypłacane MZA jest o 52% wyższe niż wypłacana przewoźnikom 
prywatnym, podczas gdy średnia długość autobusu jest jedynie o 27% wyższa.
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Zakładając zatem znów ostrożnie, że cena wozokilometra jest wprost proporcjo-
nalna do długości autobusu14 – a zatem porównując cenę wozokilometra podzieloną 
przez średnią długość pojazdu – uzyskujemy 20% różnicę pomiędzy poziomem cen 
rynkowych (który można przyjąć jako poziom kosztów średniego, dobrze prowadzo-
nego przedsiębiorstwa wraz z rozsądnym zyskiem) a stawką wynagrodzenia wypła-
caną MZA. W wartościach bezwzględnych oznacza to, że wartość wynagrodzenia 
wypłacona MZA przekroczyła w 2009 r. o 104 mln zł wartość rynkową zakupywanych 
usług. Różnica ta jest poważnie niedoszacowana, gdyż nie uwzględniono przy tym 
wielu cech niekorzystnych dla taboru MZA.

Aby potwierdzić omawianą dysproporcję, możliwe jest – jeszcze prostsze – bez-
pośrednie porównanie stawek wynagrodzeń, uzyskiwanych przez przewoźników 
prywatnych wyłącznie autobusami 18-metrowymi, niskopodłogowymi, klima-
tyzowanymi. Warunek taki spełniają dwa kontrakty – zawarty przez firmę ITS 
Michalczewski w 2006 roku oraz przez Mobilis w 2010 roku (obsługa od 1.12.2010). 
Należy przy tym podkreślić, że porównując stawkę stosowaną w 2010 roku dla firmy 
Mobilis ze stawką stosowaną w 2009 roku dla firmy MZA po raz kolejny nastąpi 
pewne niedoszacowanie różnicy, ze względu na zjawiska inflacyjne (tabela 2).

Tabela 2.  Porównanie cen i parametrów jakościowych usług przewozowych, 
świadczonych na rzecz ZTM Warszawa przez MZA oraz przez przewoźników 
prywatnych autobusami 18‑metrowymi

Przewoźnik 
(rok 

rozpoczęcia 
kontraktu) 

Cena 
wozokilometra 

[zł, netto] 

Średnia 
długość 

autobusu 
[m] 

Średni 
wiek 

autobusu 
[lat] 

Średni 
roczny 

przebieg 
autobusu 

[tys.
km] *

Procent  
autobusów 

niskopodłogo-
wych

(w tym nisko-
wejściowych) 

Procent  
autobusów  

klimatyzowa-
nych

MZA 7,41 15,1 9** 76,7 72% 18%

ITS (2006) 6,68 18 3** / 5** min. 76 100% 100%

Mobilis (2009) 7,07 18 - / 4*** min. 72 100% 100%

Uwagi: jak w tabeli 1. Dla kontraktu Mobilis (2009) ceny dotyczą roku 2010/2011, dla pozostałych – 2009.
Źródło: jak pod tabelą 1 oraz informacje Mobilis sp. z o.o.

14 Dla ostrożności tego założenia można dowieźć, odwołując się do parametrów modelu cytowa-
nego w poprzednim rozdziale lub wskazując na strukturę kosztów, że autobus 18-metrowy rzeczywi-
ście kosztuje o 50% więcej niż autobus 12-metrowy, jednak wymaga tak samo jednego kierowcy i spala 
o 25% więcej paliwa. Można również pokazać, że gdyby koszt eksploatacji 2 autobusów 18-metrowych 
(łączna długość 36 metrów i pojemność 300 pasażerów) był wyższy niż 3 autobusów 12-metrowych 
(łączna długość 36 metrów i pojemność 300 pasażerów), to stosowanie autobusów 18-metrowych byłoby 
całkowicie niezasadne, ze względu na wyższe koszty i niższą częstotliwość kursowania.
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Porównanie w sposób jasny wykazuje, że poziom wynagrodzenia otrzymywany 
przez MZA przewyższa nawet cenę rynkową obsługi wszystkich linii wyłącznie tabo-
rem 18-metrowym (autobusy przegubowe), klimatyzowanym, w pełni przyjaznym 
osobom niepełnosprawnym. Kryterium to 31.12.2009 spełniało tylko 180 najlep-
szych autobusów spośród liczącej 1413 pojazdów floty MZA. Co więcej, kontrakty 
z przewoźnikami prywatnymi zakładają wymianę pojazdów po 10 latach, podczas 
gdy w MZA autobusy są wymieniane po średnio 18 latach eksploatacji.

Należy przy tym podkreślić, że dodatkowo:
• przewoźnicy prywatni zmuszeni są pokrywać pełne koszty swojej działalności, 

w tym związane z wynajmem gruntów, podczas gdy MZA korzysta z obiektów 
użyczonych przez miasto lub wniesionych przez miasto aportem do spółki,

• pracownicy przewoźników komunalnych (a także ich rodziny) są upoważnieni 
do bezpłatnych przejazdów warszawską komunikacją miejską, natomiast takie 
uprawnienie nie przysługuje pracownikom przewoźników prywatnych,

• w stosunku do przewoźników prywatnych stosowane są wyższe wymogi, co do 
jakości nowo kupowanego taboru.
Wszystkie powyżej określone czynniki przemawiają za dalszym niedoszacowa-

niem różnicy poziomu wynagrodzenia.
Inną metodą porównania kosztów MZA z poziomem kosztów rynkowych może 

być porównanie stawki wynagrodzenia za wozokilometr wypłacanej przewoźnikom 
komunalnym w Warszawie oraz pięciu innych wielkich miastach Polski (tabela 3).

Porównanie wskazuje, że MZA operuje w warunkach, w których powinno mieć 
niższe koszty niż pozostali przewoźnicy komunalni. Wskazują na to:
• wyższy średni wiek autobusu,
• wyższy średni roczny przebieg autobusu,
• niższy udział autobusów niskopodłogowych,
• wyższa średnia prędkość eksploatacyjna.

Jedynym czynnikiem, przemawiającym na korzyść MZA – tj. uzasadniającym 
wyższy poziom kosztów stołecznego operatora – jest nieco wyższa średnia długość 
autobusu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, można jednak przeliczyć wielkość 
wynagrodzenia na metr bieżący autobusu. Wskaźnik ten w przypadku Warszawy 
jest o 9% wyższy niż dla spółek komunalnych w innych dużych miastach. Ozna-
cza to, że wynagrodzenie wypłacone MZA w 2009 roku wynosiło o co najmniej 
51,5 mln zł więcej niż średnie wynagrodzenie w 5 innych największych miastach 
Polski. Wyłączając z tych rozważań Poznań, w którym poziom kosztów wyraźnie 
odbiega od średniej krajowej (również w komunikacji tramwajowej, w której koszt 
wagonokliometra wynosił 15,16 zł, wobec 8,37 zł w Warszawie, 9,56 zł w Krakowie czy 
7,19 zł w Elblągu), otrzymujemy różnicę sięgającą 17,5%, czyli 93 mln zł w roku 2009.
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Tabela 3.  Porównanie cen i parametrów jakościowych usług przewozowych, 
świadczonych przez przewoźników komunalnych w sześciu największych 
polskich miastach (dane za 2009 r.)

Przewoźnik
Cena wozo-

kilometra
[zł/wozokm] 

Średnia 
długość 

autobusu
[m] 

Średni 
wiek 

autobusu 
[lat] 

Średni 
roczny 

przebieg 
autobusu 
[tys. km] *

Procent 
autobusów 

niskopo-
dłogowych

Średnia 
prędkość 

eksploata-
cyjna

[km/h] 

Liczba 
urucha-
mianych 

autobusów
(waga do 
średniej) 

MZA Warszawa 7,41 15,1 9 81 72% 17 –

Inne miasta 
(średnia 
ważona) 

6,30 14,0 7,3 76,6 91% 16,1 –

Inne miasta 
bez Poznania 
(średnia 
ważona) 

5,88 14,0 7,1 82,3 90% 16,3 –

MPK Łódź 5,57 14,2 7 91,5 85% 17,7 321,7

MPK Kraków 6,25 13,6 7 82 95% 16,5 430,6

MPK Wrocław 5,36 14,6 7 74 83% 15,6 311,2

MPK Poznań 7,88 13,7 8 55 96% 15,4 336

ZKM Gdańsk 6,42 13,7 8 81 100% 14,2 180

Uwagi: Dla Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska przyjęto wielkość wynagrodzenia płaconego przez zarząd 
transportu przewoźnikowi za wozokilometr autobusu. Dla Wrocławia wielkość wynagrodzenia podzielono pomię-
dzy komunikację tramwajową i autobusową, zakładając stosunek ceny wozokilometra w komunikacji tramwajowej 
do ceny wozokilometra w komunikacji autobusowej w wysokości 1,43 (na podstawie średniej ważonej takiego sto-
sunku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Elblągu, tj. miast, dla których dostępne były wiarygodne dane porów-
nawcze). Dla Łodzi w ten sam sposób podzielono koszty, gdyż przedsiębiorstwo miało stratę. *Dla porównywalno-
ści uwzględniono wozokilometry płatne i niepłatne (brak danych o płatnych dla niektórych miast.
Źródło: „Komunikacja miejska w liczbach” 2009, nr 2 oraz obliczenia własne na tej podstawie.

W powyższym obliczeniu dla uproszczenia pominięto wpływ różnicy w rocznym 
przebiegu autobusu, który nie przekracza 1 gr/km na korzyść MZA. Należy podkreślić, 
że mimo to obliczona wartość wskaźnika jest poważnie niedoszacowana, w szczegól-
ności ze względu na znacznie gorszą jakość taboru autobusowego w Warszawie (ponad 
1,5 roku wyższy średni wiek oraz aż 28% autobusów wysokopodłogowych, w innych 
miastach stanowiących jedynie 9% floty) oraz sprzyjające warunki eksploatacyjne 
(wysoki średni przebieg roczny autobusu, wysoka prędkość eksploatacyjna). Można 
zatem powiedzieć, że za cenę przewyższającą o 7,5% średnią krajową oraz o 16% 
poziom kosztów średniego, dobrze prowadzonego przedsiębiorstwa, MZA świadczą 
usługi o stosunkowo złej jakości, najgorszej spośród 6 największych miast Polski.
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5. Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że w polskim systemie transportowym istnieją 
duże możliwości do poprawy efektywności – zarówno alokacyjnej, jak i wewnętrznej 
– a zatem istnieje alternatywa dla zwiększania obciążeń fiskalnych.

Wykorzystanie tej możliwości wymaga jednak, po pierwsze, oceny kosztów 
i korzyści poszczególnych inwestycji transportowych na etapie ich priorytetyzacji 
– przed tworzeniem list indykatywnych, czy innych strategii, zawierających wykazy 
inwestycji. W ten sposób możliwe będzie osiągnięcie wyższej efektywności alokacyjnej, 
polegającej na realizacji tych inwestycji, które przyniosą społeczeństwu najwyższy 
stosunek kosztów do korzyści. Należy podkreślić, że obecnie decyzje te podejmo-
wane są w sposób uznaniowy i polityczny, czego przykładem była np. tocząca się 
na początku 2011 r. dyskusja o nowelizacji Programu Budowy Dróg Krajowych.

Po drugie, w wielu przypadkach istnieje możliwość poprawy efektywności 
wewnętrznej, nawet o 20–25%. Wymaga to jednak lepszej motywacji zarządzających 
środkami publicznymi do efektywnego ich wydawania, m.in. poprzez różnego rodzaju 
działania motywacyjne z zakresu New Public Management15 oraz kontrole NIK.

Jednak należy przy tym pamiętać, że niektóre decyzje poprawiające efektywność 
wewnętrzną mogą być politycznie trudne, zwłaszcza dla samorządowców. Dlatego 
też istnieją przypadki, że samorządy wręcz ograniczają ofertę usług publicznych 
(np. komunikacji miejskiej), zamiast poprawiać ich efektywność.

Obok limitów zadłużania, głównym narzędziem umożliwiającym motywowanie 
samorządów do efektywnych działań, pozostającym w dyspozycji władz central-
nych, jest przyznawanie dotacji unijnych (a w przyszłości również dotacji krajowych 
w trybie konkursowym) tym podmiotom, które wykazują wysoką efektywność 
wewnętrzną. Tymczasem, jak wspomniano wcześniej, aktualnie mamy do czynienia 
z wręcz przeciwnym trendem.
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Kształtowanie nowego modelu finansowania 
oraz zasad ustalania stawek dostępu  
do infrastruktury kolejowej w Polsce

1. Wprowadzenie

Opłaty za korzystanie z infrastruktury transportowej (zwane również stawkami 
dostępu) są narzędziem ekonomicznym, które może pełnić różne funkcje. Funkcja 
fiskalna ma na celu gromadzenie funduszy przeznaczonych na zwrot poniesionych 
nakładów na budowę obiektów infrastruktury transportu, kosztów ich utrzymania, 
a także zapewnienie zysku inwestorowi lub/i zarządcy. Funkcja ta jest często łączona 
z realizacją różnych celów polityki transportowej, m.in. regulacją wielkości przewozów 
i oddziaływaniem na ich strukturę. W takich przypadkach poprzez odpowiednie 
zróżnicowanie opłat można uzyskać dodatkowe pożądane efekty1.

Jednocześnie znane z podstaw ekonomiki transportu specyficzne cechy infra-
struktury transportowej (takie jak: niepodzielność techniczna i ekonomiczna, długi 
okres żywotności, długi okres powstawania, brak możliwości importu, wysoka 
kapitało- i majątkochłonność) powodują, że dla rozwoju infrastruktury transporto-
wej niezbędne jest perspektywiczne planowanie i przygotowanie długoletnich (lecz 
stale aktualizowanych) programów rozwoju. Zapewnienie spójnej polityki państwa 
w zakresie finansowania infrastruktury kolejowej jest kluczem do stabilnych i kon-
kurencyjnych stawek dostępu.

1 Zob. Rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Wyd. Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2002, s. 117.
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W 2011 roku w Polsce po raz pierwszy zgodnie z nowymi przepisami opracowany 
został wieloletni program inwestycji kolejowych, a także rozpoczęła się publiczna 
dyskusja nad nowym modelem finansowania infrastruktury kolejowej, opartym 
na wieloletnich kontraktach na jej utrzymanie, oraz podjęto prace nad nowymi 
zasadami kalkulacji stawek jednostkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej.

W opracowaniu, które jest kontynuacją badań autorki prowadzonych w ubiegłych 
latach2, omówione zostały dotychczasowe i nowe uwarunkowania finansowania 
infrastruktury kolejowej w Polsce oraz kształtowania stawek dostępu za korzystanie 
z tej infrastruktury.

2.  Analiza wielkości i źródeł finansowania  
infrastruktury kolejowej w latach 2005–2011

Działalność inwestycyjna i operacyjna (w tym prowadzenie ruchu i utrzymanie 
sieci) państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S. A. – finansowana 
jest obecnie z następujących źródeł:
• środki publiczne: środki budżetowe (pochodzące z podatku akcyzowego), Fundusz 

Kolejowy oraz pozostałe środki (w tym jednostek samorządu terytorialnego),
• środki własne PKP PLK S. A., pochodzące z opłat za dostęp do infrastruktury 

oraz z dokapitalizowania3,
• fundusze unijne (ISPA, FS, EFRR, TEN-T, PHARE),
• kredyty zaciągane w bankach komercyjnych lub/i z EBI.

Obecny model finansowania infrastruktury kolejowej w Polsce został przed-
stawiony na rysunku 1.

W latach 2005–2011 nakłady inwestycyjne PKP PLK S. A. wzrosły z 0,95 mld PLN 
do 3,70 mld PLN, jednak działalność tego zarządcy nadal jest prowadzona w warun-
kach niedoboru środków na ten cel. Ilustrują to m.in. dane dotyczące nakładów 
planowanych i poniesionych, przedstawione na rysunku 2. Średni wskaźnik wyko-

2 Por. J. Pieriegud, Zmiany w mechanizmach finansowania infrastruktury kolejowej i drogowej w Pol-
sce, w: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, red. nauk. R. Bartkowiak, 
J. Ostaszewski, M. Zaleska, OW SGH, Warszawa 2007, s. 157–165; J. Pieriegud, Railway infrastructure 
financing and charging system in Poland, „Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, 
The Jan Perner Transport Faculty”, No. 14 (2008), Univerzita Pardubice 2009, s. 275–285.

3 Środki z dokapitalizowania są to środki przekazane do PKP PLK SA przez PKP SA z wcześniej 
udzielonej przez budżet państwa pożyczki dla PKP SA. Pożyczka jest spłaca poprzez przekazanie Skar-
bowi Państwa akcji PKP PLK SA.
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nania planu był w analizowanym okresie na poziomie ok. 80%, przy czym w latach 
2010 i 2011 spadł do poziomu 72% i 77%.

Rysunek 1.  Obecny model finansowania infrastruktury zarządzanej  
przez PKP PLK S. A.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PKP PLK S. A.

Rysunek 2.  Wielkość nakładów na działalność inwestycyjną PKP PLK S. A.  
w latach 2005–2011 (mld PLN)

0,95
1,38

2,45

3,18
2,81 2,76

3,7

1,12

1,69

2,98

3,66 3,63 3,81

4,79

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Poniesione nakłady Planowane nakłady

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i raportów rocznych PKP PLK S. A.
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Istotny wpływ na wielkość nakładów ma brak stabilności źródeł finansowa-
nia (zob. rysunek 3). Udział środków budżetowych po raz pierwszy przekroczył 
50%w 2010 roku, a w latach 2008–2009 był na poziomie poniżej 20%.

Rysunek 3. Struktura nakładów inwestycyjnych PKP PLK S. A. w latach 2005–2010
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Źródło: jak pod rysunkiem 2.

Drugim co do wielkości źródłem finansowania inwestycji kolejowych, stano-
wiącym w ostatnich latach ok. 30% całkowitych nakładów, są fundusze unijne, 
a w szczególności środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach realizowanego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (POIiŚ). Należy 
jednak pamiętać, iż możliwość wykorzystania środków UE wiąże się ze spełnieniem 
wielu warunków określonych w dokumentach strategicznych, w tym zapewnienia 
tzw. wkładu krajowego. Projekty kolejowe są finansowane głównie w ramach priory-
tetu VII POIiŚ – Transport przyjazny środowisku (12,1 mld EUR, w tym 7,7 mld EUR 
z FS), działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego (4,86 mld EUR). Na modernizację 
linii kolejowych zarezerwowano 4,4 mld EUR.

W latach 2010 i 2011 nastąpił znaczący postęp w zakresie przeprowadzenia 
przetargów i podpisania kontraktów na roboty budowlane i usługi w ramach projek-
tów modernizacyjnych POIiŚ. W 2010 roku PKP PLK S. A. podpisały 52 kontrakty 
o łącznej wartości 5,74 mld PLN, w tym 24 kontrakty na roboty budowlane na kwotę 
5,65 mld PLN. W 2011 roku podpisano 56 kontraktów o łącznej wartości 5,86 mld PLN, 
w tym 29 kontraktów na roboty budowlane na kwotę 5,77 mld PLN. Oprócz tego, 
według stanu na początek 2012 r., w toku znajdowały się kolejne 23 kontrakty o war-
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tości 6,88 mld PLN. Tymczasem proces aplikowania o środki unijne był nadal bardzo 
opóźniony. Do końca 2011 roku w ramach POIiŚ PKP PLK S. A. podpisały z Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowy dotyczące dofinansowania 
13 projektów modernizacyjnych o wartości całkowitej brutto 12,76 mld PLN i wkła-
dzie UE – 6,23 mld PLN. W 2010 roku nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie.

Środki na rewitalizację linii kolejowych zarezerwowały również urzędy marszał-
kowskie w ramach regionalnych programach operacyjnych (RPO). W tym zakresie 
sytuacja wygląda nieco lepiej. Kwota dotacji unijnych zarezerwowana na budowę 
i remonty torów oraz zakup taboru kolejowego wynosi ogółem 1,34 mld PLN. Do 
2015 roku w ramach powyższych środków PKP PLK S. A. planują zrealizować 
24 projekty o łącznej wartości 1,64 mld PLN.

Prowadzone na szeroką skalę prace modernizacyjne, podnoszące techniczne 
parametry konstrukcyjne linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S. A., przy 
istniejącym modelu finansowania przedstawionym na rysunku 1, będą miały bezpo-
średni wpływ na wzrost stawek jednostkowych za korzystanie z tych linii wskutek 
zmiany kategorii linii na wyższą.

3.  Finansowanie infrastruktury kolejowej  
ze środków publicznych

Co roku w budżecie ministra właściwego do spraw transportu i w Funduszu 
Kolejowym (FK) zapewniane są środki publiczne na utrzymanie i  inwestycje 
na liniach kolejowych.

Zobowiązanie do finansowania infrastruktury kolejowej zostało częściowo prze-
jęte przez Skarb Państwa poprzez odpowiednie zapisy w Ustawie z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym4. Zgodnie z art. 38 tej ustawy z budżetu państwa 
finansowane są:
1) inwestycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych,
2) inwestycje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu 

wyłącznie obronnym,
3) koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o zna-

czeniu państwowym.
Wydatki budżetu państwa przeznaczane na finansowanie infrastruktury trans-

portu lądowego (drogi publiczne i infrastruktura kolejowa) są ustalane corocznie 
w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku 

4 Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
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akcyzowego od paliw silnikowych5. Wysokość dochodów budżetu państwa w latach 
2005–2010 z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych przedstawiono 
na rysunku 4. W 2010 roku do budżetu państwa z tego tytułu wpłynęło 22,7 mld PLN, 
tj. o 36,7% więcej niż w 2005 roku. W planie budżetu na 2011 rok założono dochody 
na poziomie 25,3 mld PLN. Przewiduje się, że podwyżka stawek akcyzy na paliwa 
silnikowe, która została wprowadzona nowelizacją ustawy o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej i zaczęła obowiązywać od 1 stycz-
nia 2012 roku, spowoduje dodatkowy wpływ do budżetu państwa szacowany na 
ok. 2,2 mld PLN w skali roku, w tym 2,1 mld PLN z tytułu akcyzy na olej napędowy.

Podział środków pochodzących z akcyzy na paliwa silnikowe pomiędzy zadania 
inwestycyjne drogowe i kolejowe nie wynika ze stałych zasad określonych przepisami 
ustawy, lecz jest uznaniową decyzją ministra infrastruktury wynikającą z aktualnej 
polityki transportowej państwa. W ostatnich latach proporcja ta kształtuje się w rela-
cji 60% – drogi oraz 40% – kolej. W 2011 roku podział środków budżetu państwa 
na zadania drogowe i kolejowe wynosił 59% do 41%.

Rysunek 4.  Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego  
na paliwa silnikowe (mln PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

5 Art. 5 Ustawy z 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.
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Jak pokazano na rysunku 5, PKP PLK S. A. od 2006 roku, zgodnie z ustawą 
o transporcie kolejowym (art. 38a), uzyskuje z budżetu państwa dotację podmiotową 
na dofinansowywanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, 
która obniża bazę kosztową przy kalkulacji stawek dostępu za korzystanie z niej.

Rysunek 5.  Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej ze środków budżetowych 
w latach 2005–2011 dla PKP PLK S. A. (PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw budżetowych z lat 2005–2011.

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na rozwój infrastruktury kolejowej 
przewidziano środki w wysokości 2 333 980 tys. PLN, w tym 1 296 204 tys. PLN 
(tj. 129,6% ustawy budżetowej na 2011 rok) na dotacje podmiotowe dla PKP PLK S. A. 
na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej m.in.: 
utrzymania i remontów w branży automatyki i telekomunikacji, utrzymania w branży 
energetyki, utrzymania i remontów w branży drogowej, wynagrodzeń pracowników 
bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej.

Dodatkowym źródłem finansowania infrastruktury kolejowej ze środków 
publicznych od 2006 roku jest Fundusz Kolejowy. Jest to fundusz celowy (nie stanowi 
on źródła budżetowego), który powstał na podstawie ustawy z 16 grudnia 2005 r. 
Zgodnie z ustawą środki funduszu mogą pochodzić z6:

6 Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, Dz.U. z 2006 r., nr 12, poz. 61.
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• wpływów z opłaty paliwowej7 pobieranej od paliw silnikowych i gazu wprowa-
dzanych na rynek krajowy,

• odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu,
• przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw 

transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia Funduszu,
• przychodów ze sprzedaży akcji,
• środków z kredytów i pożyczek zaciąganych na rzecz FK przez BGK,
• wpływów z obligacji emitowanych na rzecz FK przez BGK.

Sposób podziału środków Funduszu określany jest corocznie w „Programie rze-
czowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu”, który jest opracowywany 
przez Ministra Infrastruktury w uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz w poro-
zumieniu z BGK. Wysokość wydatków Funduszu Kolejowego w latach 2006–2011 
zaprezentowano w tabeli 1 oraz na rysunku 6.

Tabela 1. Podział wydatków Funduszu Kolejowego w latach 2006–2011 (mln PLN)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Część A (inwestycje) 9,86 232,72 430,00 473,55 183,79 210,30

w tym:

PKP PLK S. A. 9,86 222,72 412,76 463,04 168,90 205,30

PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o. – 10,00 17,24 10,51 14,89 5,00

Część B (remonty 
i utrzymanie) 71,95 12,02 – 44,96 70,00 70,00

w tym: PKP PLK S. A. 71,95 12,02 – 44,96 70,00 70,00

Część C 127,74 152,22 – 200,00 246,05 175,00

Część D (nabycie od PKP S. A. 
akcji PKP PLK S. A.) – – – – 500,00 500,00

RAZEM 209,55 396,96 430,00 718,51 499,85 955,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów rzeczowo-finansowych wykorzystania środków FK.

Istotne zmiany w podziale środków będących w dyspozycji Funduszu Kolejo-
wego zostały wprowadzone Ustawą z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu 
Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-

7 Zgodnie z Ustawą z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym (art. 37i) 80% opłaty paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, 
zaś kwota stanowiąca 20% tej opłaty – Funduszu Kolejowego.
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siębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”8. Zgodnie z uchwalonymi 
strategiami dla transportu kolejowego w latach 2010–2014 z wpływów Funduszu 
Kolejowego na wykup przez Skarb Państwa od PKP S. A. akcji PKP PLK S. A. 
corocznie przeznaczana będzie kwota co najmniej 500 mln PLN, z wyjątkiem roku 
2012, w którym będzie wynosiła co najmniej 350 mln PLN. Konsekwencją tego jest 
znacznie zmniejszenie środków finansowych na inwestycje (por. rysunek 6). Wydatki 
na inwestycje zarezerwowane w programie rzeczowo-finansowym wykorzystania 
środków Funduszu Kolejowego w 2010 i 2011 roku stanowiły jedynie 39% i 44% 
środków z 2009 roku. Projekt Programu na 2012 rok zakłada, że Fundusz Kolejowy 
będzie dysponował kwotą w wysokości ok. 980 mln PLN.

Rysunek 6. Wydatki Funduszu Kolejowego w latach 2006–2011 (mln PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie programów rzeczowo-finansowych wykorzystania środków FK.

Dnia 23 września 2011 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu 
Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym9, która wprowadziła możliwość 
zaciągania przez zarządcę infrastruktury kredytów, pożyczek lub emisji obligacji 
gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ponadto rozszerzyła zakres zadań, na które 
mogą być przeznaczane środki Funduszu Kolejowego o wydatki bieżące PKP PLK 
S. A. związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

8 Dz.U. nr 10, poz. 686.
9 Dz.U. nr 187, poz. 1113.
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4. Wieloletni program inwestycji kolejowych

Nowa ustawa o finansach publicznych uchwalona w dniu 27 sierpnia 2009 r. 
wprowadziła obowiązek planowania wieloletniego oraz zadaniowego dla jednostek 
podsektora rządowego. Dokumentem nadrzędnym w tym systemie jest Wieloletni 
Plan Finansowy Państwa (WPFP), który jest planem dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzanym na cztery lata budżetowe. 
Pierwszy WPFP został uchwalony 3 sierpnia 2010 r. i obejmuje lata 2010–2013. Zada-
nia związane z rozwojem infrastruktury kolejowej realizowane są w ramach funkcji 
19 „Infrastruktura transportowa”, zadania 19.2. Wspieranie transportu kolejowego.

Podstawę prawną sporządzenia wieloletniego programu inwestycji obejmującego 
linie kolejowe stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. art. 38c Ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Zgodnie z zapisami ust. 2: „Program 
wieloletni określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych, 
na okres nie krótszy niż 3 lata. Program wieloletni obejmuje wszystkie inwestycje 
realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest 
minister właściwy do spraw transportu. Program wieloletni zawiera w szczególności 
harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji z podziałem 
na roczne etapy oraz wskazuje wszystkie źródła finansowania inwestycji. W pro-
gramie wieloletnim wskazuje się, czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o zna-
czeniu państwowym oraz czy dana inwestycja jest współfinansowana ze środków 
pochodzących z budżetu UE”.

Pierwszy Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspek-
tywą do 2015 roku (WPIK) został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 7 listopada 
2011 roku. Inwestycje kolejowe ujęte w WPIK obejmują zadania dotyczące budowy 
nowej infrastruktury, modernizacji oraz odtworzenia istniejącej infrastruktury. 
Wartość tych zadań w latach 2011–2013 ma wynieść 21,5 mld PLN, z czego ze środków 
unijnych ma pochodzić 10,3 mld PLN, tj. ok. 50%. W osobną grupę wyodrębniono 
działania przygotowawcze, czyli opracowanie studiów wykonalności, dokumentacji 
projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, 
opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Program natomiast nie obejmuje zadań z zakresu eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury kolejowej, na które (poza środkami pozyskanymi przez PKP PLK 
S. A.) przekazywane mają być środki w odpowiedniej wysokości z Budżetu Państwa 
i Funduszu Kolejowego. Przewidziano, że wysokość środków przeznaczonych na ten 
cel w latach 2011–2013 wyniesie ok. 3,7 mld PLN, w tym ponad 94% tych środków 
ma pochodzić z budżetu państwa (tabela 2).
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Tabela 2.  Wsparcie działalności operacyjnej PKP PLK S. A. ze środków publicznych  
do 2015 roku (wydatki netto planowane na utrzymanie, mln PLN)

Źródło 
finansowania

2010 
wykonanie 2011 2012 2013 2011–2013 2014 2015 2011–2015

Budżet Państwa 850 1 000 1 175 1 280 3 455 1 385 1 535 6 375

Fundusz Kolejowy 70 70 70 70 210 70 70 350

Razem 920 1 070 1 245 1 350 3 665 1 455 1 605 6 725

Źródło: Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015, Ministerstwo Infrastruktury, 
maj 2011, s. 9.

5.  Finansowanie infrastruktury kolejowej  
ze środków własnych PKP PLK S. A.

PKP PLK S. A. jako zarządca państwowej infrastruktury kolejowej udostępniają 
ją na podstawie umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów zawieranych 
z licencjonowanymi przewoźnikami kolejowymi. Zasady, na podstawie których 
przyznaje się prawo do korzystania z linii kolejowych, określone są w ustawie 
o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Szczegółowe warunki 
są określane corocznie w regulaminie udostępniania tras PKP PLK S. A. oraz cenniku.

W Polsce od 1999 roku, kiedy po raz pierwszy opracowano i opublikowano 
pierwszy cennik usług w ramach udostępniania linii kolejowych PKP, zasady obli-
czania stawek za dostęp do infrastruktury i ich wysokość zmieniały się kilkakrotnie. 
Zgodnie z art. 8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury 
kolejowej podstawę kalkulacji stawek dostępu stanowią10:
1) koszty bezpośrednie:

a) koszty utrzymania,
b) koszty prowadzenia ruchu,
c) amortyzacja;

2) koszty pośrednie działalności obejmującej pozostałe uzasadnione koszty zarządcy 
infrastruktury, inne niż wymienione w punkcie 1 i 3;

10 Dz.U. nr 35, poz. 274.
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3) koszty finansowe związane z obsługą kredytów zaciągniętych przez zarządcę 
na rozwój i modernizacje udostępnianej infrastruktury;

4) praca eksploatacyjna.
Opłata podstawowa zgodnie z rozporządzeniem jest określona jako iloczyn 

liczby zrealizowanych pociągokilometrów, stawki właściwej dla danej kategorii linii 
kolejowej oraz rodzaju pociągu i masy całkowitej brutto pociągu. Do wyznaczenia 
katalogu linii kolejowych uwzględnia się następujące kryteria:
• średniodobowe natężenie ruchu pociągów,
• dopuszczalną prędkość techniczną z uwzględnieniem ograniczeń stałych.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej określane są odrębnie dla pociągów 
pasażerskich i towarowych. Na rysunku 7 pokazano, jak kształtowały się średnie 
stawki jednostkowej opłaty podstawowej w latach 2000–2011, w rozbiciu na kategorie 
pociągów. W 2010 roku (Cennik 2009/2010) zrezygnowano z preferencyjnej stawki 
dla pociągów intermodalnych, wprowadzonej w Cenniku 2004/2005.

Rysunek 7.  Wielkość średnich stawek jednostkowych i średniosieciowych  
stawek podstawowych za dostęp do infrastruktury PKP PLK S. A. 
w latach 2005–2012 (PLN/pockm)
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Źródło: na podstawie cenników PKP PLK S. A. oraz materiałów UTK.



Kształtowanie nowego modelu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu… 97

Zarządca infrastruktury, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, 
po  mniejsza wysokość planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kole-
jowej o przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej 
pochodzące z Budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz 
o przewidywane środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Kształtowanie się 
kosztów działalności operacyjnej PKP PLK S. A. w podziale na utrzymanie, pro-
wadzenie ruchu i administrowanie oraz z uwzględnieniem dotacji budżetowej 
zaprezentowano na rysunku 8.

Rysunek 8.  Struktura kosztów działalności operacyjnej PKP PLK S. A.  
w latach 2006–2010 (mln PLN)
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Źródło: J. Majerczak, Aktualny stan sieci kolejowej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych, Materiały 
konferencji „Przyszłość kolejowego transportu towarowego w Polsce”, IGTL, Warszawa, czerwiec 2011.

Analiza pokazuje, iż koszty utrzymania stanowią ok. 65% całkowitych kosztów 
operacyjnych PKP PLK S. A.; kolejne 23% generują koszty prowadzenia ruchu oraz 
12% koszty administracyjne. Koszty amortyzacji kwalifikowane do kalkulacji stawek 
dostępu w 2010 roku wynosiły 785 mln PLN, tj. ok. 30% kosztów utrzymania. Co 
więcej, szacuje się, że z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne koszty te będą 
wzrastać w najbliższych latach o ok. 200 mln PLN.

Stopień pokrycia kosztów utrzymaniowych PKP PLK S. A. dotacją podmio-
tową i środkami z Funduszu Kolejowego zwiększył się w ostatnich latach do 35% 
(rysunek 9), mimo to wskaźnik ten pozostaje jednym z najniższych w porównaniu 
z innymi zarządcami w Europie.



Jana Pieriegud98

Rysunek 9.  Stopień pokrycia kosztów utrzymaniowych PKP PLK S. A. dotacją 
podmiotową i środkami z Funduszu Kolejowego (%)
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Źródło: jak do rysunku 8.

W 2010 roku PKP PLK S. A. udostępniała linie kolejowe 52 przewoźnikom, 
z których 11 wykonywało przewozy pasażerskie, 36 – towarowe, a 5 – pasażer-
skie i towarowe11. Wielkość świadczonych usług w zakresie udostępniania linii 
kolejowych jest mierzona pracą eksploatacyjną wyrażoną w pociągokilometrach 
(pockm). W 2010 roku zrealizowano 221,2 mln pockm; było to jedynie o 4% więcej 
niż w 2009 roku i w stosunku do 2005 roku. Przychody z tytułu udostępniania linii 
kolejowych w 2010 roku wyniosły 2,56 mld PLN (o 7,6% więcej niż w 2009 roku).

Struktura wykonywanej pracy eksploatacyjnej i przychodów jest jednym z istot-
nych czynników wpływających na wysokość przychodów uzyskiwanych przez 
PKP PLK S. A. Zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych w ostatnich 
latach obserwowany jest wzrost pracy przewozowej realizowanej przez operatorów 
spoza Grupy PKP. Łączny udział przewoźników pasażerskich zwiększył się z ok. 60% 
w 2005 roku do 66% w 2010 roku (rysunek 10). Około 80% wykonanej w 2010 roku 
pracy eksploatacyjnej przypadało na trzech przewoźników: Przewozy Regio-
nalne Sp. z o.o., PKP Cargo SA i PKP Intercity. PKP Cargo S. A. z 24-procentowym 
udziałem w pracy eksploatacyjnej wygenerowała 43% przychodów PKP PLK S. A. 
z tytułu udostępniania linii kolejowych.

11 Raport roczny PKP PLK S. A. za 2010 rok, s. 31.
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Rysunek 10.  Struktura pracy eksploatacyjnej na sieci PKP PLK S. A.  
według przewoźników w latach 2005–2010 (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych PKP PLK S. A.

6.  Kształtowanie nowego modelu finansowania 
infrastruktury kolejowej oraz zasad ustalania  
stawek dostępu

Kiedy znaczące zwiększenie przychodów z tytułu udostępniania linii kolejowych 
jest ograniczone potencjalnym popytem na przewozy, a koszty utrzymania wykazują 
tendencję rosnącą, w Polsce poszukiwane są nowe modele i instrumenty finanso-
wania infrastruktury kolejowej, które w perspektywie długoterminowej zapewnia-
łyby efektywny system utrzymania infrastruktury kolejowej oraz atrakcyjny dla 
przewoźników i klientów poziom stawek dostępu, gwarantujący konkurencyjność 
transportu kolejowego na rynku usług transportowych.

Jeden z dyskutowanych aktualnie w Polsce modeli (przedstawiony na rysunku 11) 
zakłada, że finansowanie utrzymania infrastruktury kolejowej ma się odbywać 
w postaci wieloletniego kontraktu między rządem a PKP PLK S. A. Rozgraniczenie 
kwestii finansowania inwestycji w infrastrukturę kolejową, jej utrzymania oraz 
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prowadzenia ruchu ma zapewnić przejrzystość i ciągłość w zakresie wydatkowania 
środków publicznych na te cele.

Rysunek 11.  Pożądany model finansowania infrastruktury zarządzanej  
przez PKP PLK S. A.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PKP PLK S. A.

Wieloletni kontrakt ma stworzyć warunki do racjonalnego planowania i reali-
zacji inwestycji oraz umożliwić efektywną pracę zarządcy i innych funkcjonujących 
na rynku podmiotów. Określenie wieloletni oznacza co najmniej 5-letni. Wysokość 
dofinansowania powinna być określona z góry i niezmienna. Niewykorzystane 
w jednym roku środki po rozliczeniu powinny przechodzić na kolejny rok. Zakres 
prac powinien być ściśle określony – wskazane powinny być linie kolejowe, przed-
miot robót i oczekiwane efekty.

Istotą wieloletniego kontraktu jest ukierunkowanie na osiągnięcie wcześniej 
postawionego celu. Ważny będzie rezultat docelowy i pośredni, sposób rozliczenia, 
skuteczność działań oraz konsekwencje (pozytywne i negatywne) dla wypełniają-
cego zobowiązanie. Działania zarządcy miałyby podlegać ocenie. Nacisk ma być 
położony na: niezawodność (w jakim czasie po przerwie byłby przywrócony ruch), 
dostępność linii (czas przerwy), jakość usług (punktualność pociągów, bezpie-
czeństwo, oferowana prędkość, długość odcinków z ograniczeniami prędkości), 
efektywność sprzedaży (zł/km linii). Załączniki do kontraktu natomiast powinny 
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dotyczyć: opisu sieci i jej elementów wraz z zakładanymi parametrami techniczno-
-eksploatacyjnymi; szczególnych zadań powierzonych przez ministra właściwego 
ds. transportu (dodatkowych, nieutrzymaniowych); rocznego planu zadań objętych 
kontraktem; kosztów kwalifikowanych w ramach rocznego planu zadań; rocznego 
planu finansowego.

PKP PLK S. A. i Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
mają świadomość, że podpisanie kontraktu niesie skutki nie tylko dla państwowego 
zarządcy, ale także dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym.

Od czerwca 2011 roku działa również powołany przez prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego zespół ds. stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infra-
struktury kolejowej, którego celem jest opracowanie nowych zasad kalkulacji stawek 
jednostkowych opłaty podstawowej, które by pozwoliły na ujednolicenie sposobu 
kalkulacji stawek dostępu przez wszystkich zarządców infrastruktury kolejowej.

7. Podsumowanie

W Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia nieustannie poszukiwano efektywnych 
metod finansowania infrastruktury kolejowej. Analiza wysokości i źródeł finan-
sowania w latach 2005–2011 pokazała, że obecny model nie jest w stanie zapewnić 
niezbędnych środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej i znaczącą poprawę 
jej stanu technicznego.

W propozycji Komisji Europejskiej dot. rewizji I Pakietu Kolejowego (recast), 
zakładającej połączenie trzech niezależnych dotychczas dyrektyw12, duży nacisk 
kładzie się na doprecyzowanie zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej i większego udziału krajów członkowskich w finansowaniu kosztów 
infrastruktury kolejowej. Ustalony kompromis pomiędzy ministrami transportu UE 
zakłada, że każdy kraj członkowski będzie miał pięć lat na stopniowe dostosowanie 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej do poziomu określonego w metodyce 
Komisji Europejskiej.

Proponowany w Polsce model jest zgodny z tymi zaleceniami. Jednakże wypra-
cowanie efektywnego systemu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu 
do infrastruktury kolejowej w Polsce wymagać będzie w najbliższych kilku latach 

12 Dyrektywa 2001/12/WE o rozwoju kolei wspólnotowych, dyrektywa 2001/13/WE w sprawie wyda-
wania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywa 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolno-
ści przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury.
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ścisłej współpracy całego środowiska kolejowego m.in.: naukowców, ekspertów, 
przewoźników, zarządców i regulatorów rynku kolejowego.
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Fiskalizm w transporcie lotniczym  
na tle innych gałęzi transportu

1. Wprowadzenie

Fiskalizm odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zarówno oferty, jak i popytu 
na usługi transportu lotniczego. Wpływ tych obciążeń jest wielowymiarowy, a przez 
to trudny do skwantyfikowania. Nie przeszkadza to jednak w identyfikacji głównych 
skutków polityki fiskalnej dla transportu lotniczego. Cenne jest zatem poznanie charak-
terystyki i elementów polityki fiskalnej względem transportu lotniczego. Taka analiza 
jest szczególnie wartościowa w porównaniu do innych gałęzi transportu. Ponadto ważne 
jest, aby zidentyfikować podstawowe skutki, jakie dla transportu lotniczego wywołują 
obciążenia fiskalne. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu podjęto 
próbę scharakteryzowania podstawowych elementów systemu fiskalnego w transpor-
cie lotniczym, również na tle innych gałęzi transportu oraz próbę zidentyfikowania 
podstawowych efektów obciążeń fiskalnych dla transportu lotniczego. Rozważania 
mają na celu weryfikację tezy, że obciążenia fiskalne nakładane na transport lotniczy 
w ogólnym rozrachunku wpływają negatywnie na funkcjonowanie i rozwój tego sek-
tora, również w ramach jego konkurencyjności względem innych gałęzi transportu.

2.  Obciążenia fiskalne transportu lotniczego  
na tle innych gałęzi transportu

Gdy przeprowadza się analizę porównawczą różnych gałęzi transportu pod 
względem opodatkowania, korzystne jest użycie powszechnie uznawanej definicji 
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ICAO dotyczącej obciążeń fiskalnych podróży lotniczych. ICAO wyróżnia dwa 
rodzaje opodatkowania: opłaty użytkowników, które co do zasady mają pokryć 
koszty związane z zapewnieniem sektorowi odpowiedniej infrastruktury i usług oraz 
podatki, które nie mają w całości przeznaczenia lotniczego. Istotne jest również, aby 
wyżej wymienione pozycje rozpatrywać w kategoriach netto. Oznacza to, że opłaty 
użytkowników są bilansowane z kosztami infrastruktury, a podatki z otrzymanym 
wsparciem finansowym w formie subsydiów1.

Badania porównawcze potwierdzają, że transport lotniczy w przeciwieństwie 
do innych gałęzi transportu pokrywa w całości z opłat koszty infrastruktury, 
z której korzysta. Po pierwsze, w ramach opłat trasowych i za zbliżanie pokrywane 
są koszty funkcjonowania dróg lotniczych2 obszaru kontrolowanego lotniska. 
Koszty funkcjonowania lotnisk, zarówno w ramach operacji lotniczych, jak i ruchu 
pasażerskiego, pokrywane są przez przewoźników w postaci opłat lotniskowych 
i szeroko rozumianych opłat pasażerskich. Dodatkowo przewoźnicy lotniczy 
obciążani są różnego rodzaju innymi formami podatków, które są przeznaczane 
na rozwój infrastruktury, ale w efekcie mogą również pełnić rolę czysto fiskalną 
z punktu widzenia budżetów regionalnych i państwa. Przeciwnie do stanu w sekto-
rze transportu lotniczego, w przypadku innych gałęzi transportu, w szczególności 
kolei i transportu drogowego, finansowanie infrastruktury odbywa się w formie 
opodatkowania, ale bilansowego przez inwestycje publiczne oraz subsydia3. W efek-
cie w krajach rozwiniętych transport lotniczy generuje wpływy netto do budżetu4. 
Szacuje się, że płatności poniesione z tego tytułu na rzecz zarządów lotnisk oraz 
dostarczycieli usług nawigacyjnych wyniosły w 2006 roku 42 mld USD5. Zgodnie 
z przedstawioną typologią ICAO, wyżej wymienione opłaty nie wyczerpują listy 
obciążeń fiskalnych nakładanych na transport lotniczy. Dodatkowo lokalne, regio-
nalne i państwowe władze pobierają szereg podatków, które nie mają co do zasady 
związku z finansowaniem infrastruktury transportu lotniczego. Są to różnego 
rodzaju obciążenia fiskalne związane z wykonywaniem usługi transportowej oraz 
podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykłady wskazują, 
że wszelkiego rodzaju podatki nakładane na przewoźników lotniczych stanowią 

1 M. Smyth, B. Pearce, Aviation Taxes and Charges, IATA Economics Briefing No 2, Montreal, lis-
topad 2005, s. 9.

2 Obecnie pojęcie dróg lotniczych przestaje obowiązywać z uwagi na coraz szersze wykorzystywa-
nie bezpośrednich profili przelotów.

3 Air Transport Action Group, The economic and social benefits of air transport, ATAG, Genewa 
2008, s. 11.

4 Ibidem, s. 11.
5 Ibidem.
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dla nich duże obciążenie. W Stanach Zjednoczonych przykład typowej podróży 
wewnętrznej z przesiadką pokazuje, że dla taryfy w wysokości 300 USD podatki 
rządowe stanowią aż 65 USD, czyli 21,8% wysokości taryfy i 17,9% wysokości ceny 
biletu. Przy czym wartości te nie uwzględniają opłat za infrastrukturę ponoszonych 
przez linię oraz innych podatków nakładanych bezpośrednio na przewoźnika, takich 
jak VAT, akcyza na paliwo, podatek dochodowy czy od nieruchomości6.

Wysokość podatków nakładanych na przewoźników lotniczych sprawia, że 
ta forma podróży jest dyskryminowana w porównaniu do innych środków transportu. 
Powołując się na kolejny przykład ze Stanów Zjednoczonych, można zaobserwować, 
że w zależności od trasy udział tego typu kosztów stanowi od 12 do 24% w przypadku 
podróży lotniczej, a w przypadku samochodu nie przekracza 2%. Co ważne, transport 
kolejowy jest w ogóle wolny od tego typu obciążeń. Poniżej przedstawiono przykład 
ww. opłat dla trzech tras wewnętrznych w USA: Chicago–Detroit, Los Angeles–Las 
Vegas oraz Philadelphia–Pittsburgh (tabele 1–3).

Tabela 1.  Koszt podróży pasażera różnymi środkami transportu zestawiony 
z obowiązującymi podatkami federalnymi, nakładanymi z tytułu  
realizacji tego przewozu. Trasa: Chicago–Detroit

Wyszczególnienie Koszt dla klienta Podatki federalne Udział podatków 
w koszcie biletu

Kolej 46 USD 0 USD 0%

Samochód 166,18 USD 3,13 USD 2%

Transport lotniczy 156,68 USD 29,72 USD 19%

Źródło: K. J. Button, The taxation of air transportation, Center for Transportation Policy, Operations and Logistics, 
School of Public Policy, George Mason University, Fairfax, Virginia, kwiecień 2005, s. 17

Tabela 2.  Koszt podróży pasażera różnymi środkami transportu zestawiony 
z obowiązującymi podatkami federalnymi, nakładanymi z tytułu  
realizacji tego przewozu. Trasa: Los Angeles–Las Vegas

Wyszczególnienie Koszt dla klienta Podatki federalne Udział podatków 
w koszcie biletu

Kolej 190 USD 0 USD 0%

Samochód 161,62 USD 3,07 USD 2%

Transport lotniczy 110,98 USD 26,53 USD 24%

Źródło: jak pod tabelą 1.

6 Szerzej na ten temat w: Air Travel Association, Government-Imposed Taxes/Fees on Commercial 
Air Travel, http://www.airlines.org/Economics/Taxes/Pages/GovTaxesandFeesonAirlineTravel.aspx, 
dostęp: 15 grudnia 2010.
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Tabela 3.  Koszt podróży pasażera różnymi środkami transportu zestawiony 
z obowiązującymi podatkami federalnymi, nakładanymi z tytułu  
realizacji tego przewozu. Trasa: Philadelphia–Pittsburgh

Wyszczególnienie Koszt dla klienta Podatki federalne Udział podatków 
w koszcie biletu

Kolej 78 USD 0 USD 0%

Samochód 191,52 USD 4,31 USD 2%

Transport lotniczy 389,60 USD 45,97 USD 12%

Źródło: jak pod tabelą 1.

Nierównomierne rozłożenie obciążeń podatkowych na różne gałęzie trans-
portu potwierdzają również dane z rynku europejskiego. Przedstawione niżej trzy 
przykłady z rynków niemieckiego, francuskiego oraz brytyjskiego pokazują, że 
w każdym przypadku transport lotniczy był płatnikiem netto z tytułu podatków 
i opłat. Warto zauważyć, że w przypadku rynku francuskiego wielkość subsydiów 
przekroczyła wartość odprowadzanych podatków. W Wielkiej Brytanii z kolei 
koszty infrastruktury były wyższe od opłat pobieranych z tego tytułu. W przypadku 
Niemiec zarówno wielkość podatków, jak i opłat przewyższyły poziom udzielanych 
subsydiów oraz kosztów infrastruktury. Szczegółowe dane zawierają tabele 4, 5 i 6.

Tabela 4.  Bilans netto (mln EUR) obciążeń podatkowych, opłat, kosztów 
infrastruktury i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem  
(włączone są również dane dla autobusów), koleją oraz szynowymi 
środkami komunikacji miejskiej w Niemczech w 2003 r.

Wyszczególnienie Transport  
lotniczy

Transport 
samochodowy Kolej Szynowy transport 

miejski

Podatki 364 41 305  –11 168  –1 622

Opłaty 420  –25 765 –880  –2 067

Razem 784 15 540  –12 048  –3 689

Źródło: M. Smyth, B. Pearce, Aviation Taxes and Charges, „IATA Economics”, Briefing No 2, Montreal, listopad 
2005, s. 11.
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Tabela 5.  Bilans netto (mln EUR) obciążeń podatkowych, opłat, kosztów 
infrastruktury i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem  
(włączone są również dane dla autobusów), koleją oraz szynowymi 
środkami komunikacji miejskiej we Francji w 2003 r.

Wyszczególnienie Transport  
lotniczy

Transport 
samochodowy Kolej Szynowy transport 

miejski

Podatki –135 39 849  –5 659  –3 304

Opłaty 861  –18 342 –520  –1 850

Razem 726 21 507  –6 179  –5 154

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 13.

Tabela 6.  Bilans netto (mln EUR) obciążeń podatkowych, opłat, kosztów 
infrastruktury i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem  
(włączone są również dane dla autobusów), koleją oraz szynowymi 
środkami komunikacji miejskiej w Wielkiej Brytanii w 2003 r.

Wyszczególnienie Transport lotniczy Transport 
samochodowy Kolej Szynowy transport 

miejski

Podatki 1 319 43 724  –2 297 –979

Opłaty –660  –12 469 151  –1 196

Razem 659 31 255  –2 146  –2 175

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 15.

Przedstawione powyżej dane wskazują, że również transport drogowy jest 
płatnikiem netto z tytułu podatków i opłat we wszystkich analizowanych krajach. 
Co ciekawe, we wszystkich przypadkach wielkość ponoszonych opłat przewyższał 
koszt infrastruktury. Ostateczny bilans był natomiast wynikiem wyższych podat-
ków, których nie rekompensowały otrzymywane subsydia. W przeciwieństwie do 
obu wspomnianych środków transportu kolej i szynowy transport miejski były 
silnie dotowane zarówno w obszarze subsydiów, jak i kosztów infrastruktury. Tylko 
w przypadku transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii wielkość opłat przewyższyła 
koszt infrastruktury. We wszystkich pozostałych kategoriach i państwach wielkości 
kształtowały się na korzyść gałęzi transportu lotniczego.

Warto zauważyć, że same wartości nominalne nie przedstawiają pełnego obrazu 
bilansu kosztów i przychodów w ramach płaconych podatków i opłat. Dane te powinny 
być zestawione z liczbą realizowanych podróży, co zawarto w tabelach 7–9.
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Tabela 7.  Bilans netto obciążeń podatkowych, opłat, kosztów infrastruktury 
i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem (włączone są również dane 
dla autobusów), koleją oraz szynowymi środkami komunikacji miejskiej 
w Niemczech w 2003 roku zestawione z danymi o liczbie podróży

Wyszczególnienie Transport 
lotniczy

Transport 
samochodowy Kolej Szynowy 

transport miejski

Liczba pasażerów (mln) 104 65 981 1 939 7 762

Suma podatków i opłat (mln EUR) 784 15 540  –12 048  –3 689

Suma podatków i opłat 
na pasażera 7,5 0,2 –6,2 –0,5

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 11.

Tabela 8.  Bilans netto obciążeń podatkowych, opłat, kosztów infrastruktury 
i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem (włączone są również dane 
dla autobusów), koleją oraz szynowymi środkami komunikacji miejskiej we 
Francji w 2003 roku zestawione z danymi o liczbie podróży

Transport 
lotniczy

Transport 
samochodowy Kolej Szynowy 

transport miejski

Liczba pasażerów (mln) 87 60 000–70 000 833 N/A

Suma podatków i opłat (mln EUR) 726 21 507  –6 179  –5 154

Suma podatków i opłat 
na pasażera 8,4 0,3–0,4 –7,4 N/A

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 13.

Tabela 9.  Bilans netto obciążeń podatkowych, opłat, kosztów infrastruktury 
i subsydiów dla podróży lotniczej, samochodem (włączone są również dane 
dla autobusów), koleją oraz szynowymi środkami komunikacji miejskiej 
w Wielkiej Brytanii w 2003 roku zestawione z danymi o liczbie podróży

Wyszczególnienie Transport 
lotniczy

Transport 
samochodowy Kolej Szynowy 

transport miejski

Liczba pasażerów (mln) 142 69 384 892 966

Suma podatków i opłat (mln EUR) 659 31 255  –2 146  –2 175

Suma podatków i opłat 
na pasażera 4,6 0,5 –2,4 –2,3

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 15.
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że pomimo faktu, iż 
nominalnie transport drogowy łącznie odprowadza wyższe opłaty i podatki netto 
w porównaniu do transport lotniczego, to jednak są to wielokrotnie niższe wartości 
w przeliczeniu na jedną osobę podróżującą.

3.  Efektywność systemu fiskalnego  
w transporcie lotniczym

W kontekście powyższych danych warto zadać pytanie, jakie przyczyny leżą 
u podstaw dyskryminowania transportu lotniczego w stosunku do innych gałęzi. 
Ciekawe argumenty przytacza K. J. Button7. Wymienia on wiele czynników, które jego 
zdaniem zachęcają władze do opodatkowania tego sektora8. Po pierwsze, transport 
lotniczy to gałąź, która generuje duże obroty, a przy okazji funkcjonuje na podstawie 
stosunkowo małej sieci dostawców. Jego opodatkowanie jest zatem tanie i wygodne 
dla władz9. Transport lotniczy nie dysponuje też wystarczającą siłą, która pozwoliłaby 
blokować decyzje polityków. Dodatkowo ciągle funkcjonuje przekonanie, wbrew 
faktom, że usługi transportu lotniczego stanowią dobro luksusowe10. K. J. Button 
zwraca w tym kontekście uwagę na fakt, że transport lotniczy przestał być już usługą 
zarezerwowaną dla osób o odpowiednio wysokim dochodzie. Powołuje się na dane 
z gospodarki, które pokazują, że popyt na usługi przewozów lotniczych zmalał 
poniżej tempa dochodu narodowego. Przewozy lotnicze mają zatem obecnie status 
dóbr zwykłych, a nie, jak w szczególności w latach 60. – 70., dóbr luksusowych11.

Z pozoru pozytywne fiskalnie cechy, wskazane przez K. J. Buttona, należy jednak 
rozważać w kontekście warunków, które spełnia efektywny system opodatkowania. 
Zwraca on uwagę na fakt, że właściwie działający system fiskalny powinien być 
dogodny pod względem administracyjnym oraz powinien brać pod uwagę efekty 
ujemne dla produkcji i konsumpcji oraz wpływ na różne grupy interesów12.

Mimo że co do zasady, jak pokazano wyżej, podatki nakładane na transport 
lotniczy są efektywne z punktu widzenia administracyjnego, również w tym przy-
padku istnieją znaczące ograniczenia, gdyż ważne jest, aby przewidywać wysokość 

7 K. J. Button, The taxation of air transportation, Center for Transportation Policy, Operations and 
Logistics, School of Public Policy, George Mason University, Fairfax, Virginia, kwiecień 2005.

8 Ibidem, s. I.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 5.
12 Ibidem, s. I.
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wpływów osiąganych z podatków oraz ich ciągłość. Z drugiej strony, sektor wrażliwy 
na koniunkturę gospodarczą oraz losowe zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, erupcje 
wulkanów czy epidemie, tego nie zapewnia13.

Fiskalizm w przypadku transportu lotniczego nie spełnia natomiast w całości 
wspomnianych wyżej pozostałych kryteriów, pod względem wpływu zarówno 
na produkcję oraz konsumpcję, jak i grupy interesów14. Przede wszystkim w tym 
kontekście efektywność opodatkowania powinna oznaczać, że negatywne efekty 
wynikające z nałożenia podatków są zminimalizowane w stosunku do sytuacji, 
w której nie funkcjonowałyby obciążenia fiskalne. Jedną z zasad, które warunkują 
wypełnienie tego kryterium, jest nakładanie większych podatków na produkty 
cechujące się małą elastycznością popytu i mniejsze obciążenia fiskalne na produkty, 
których elastyczność cenowa jest wysoka15. W przypadku wysokiej elastyczności 
cenowej popytu na usługi transportu lotniczego obciążenia fiskalne wywierają nega-
tywny wpływ na jego wielkość. Teoretycznie podatki i opłaty nakładane na sektor 
transportu lotniczego powinny być przeniesione bezpośrednio na pasażera w formie 
wyższej ceny biletu. Biorąc jednak pod uwagę wyżej wspomniany argument doty-
czący elastyczności cenowej, nie jest to do końca możliwe. W obecnym otoczeniu 
rynkowym linie lotnicze napotykają problem związany z możliwością podniesienia 
cen, a zatem absorbują również podatki w formie gorszych wyników finansowych 
lub/i zmniejszenia zakresu i jakości usług oferowanych pasażerom16. Warto zauwa-
żyć, że wywołuje to dodatkowe ograniczenie administracyjne, ponieważ trudniej 
jest szacować wielkość przychodu z nałożonych podatków, z uwagi na trudne do 
przewidzenia efekty obciążeń fiskalnych po stronie popytu17.

Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia efektywności systemu fiskalnego 
jest sposób naliczania, pobierania i alokowania opłat za infrastrukturę. K. J. Button 
zwraca uwagę, że opłaty za użytkowanie infrastruktury stosuje się wówczas, gdy 
pobieranie opłat za usługi zapewniane na szczeblu lokalnym i państwowym jest 
nieopłacalne ze względu na ich powszechność i częstotliwość. Teoretycznie wysokość 
opłaty powinna odpowiadać rzeczywistemu kosztowi i zakresowi wykonanej usługi. 
W tym przypadku kluczowy jest sposób naliczania i pobierania takich opłat. Prawi-
dłowe opłaty powinny spełniać następujące kryteria: wywierać wpływ na użytkow-
nika w taki sposób, aby dostępna infrastruktura była wykorzystywana efektywnie 

13 Ibidem, s. 3.
14 Ibidem, s. I.
15 Ibidem, s. 4.
16 Ibidem, s. VI.
17 Ibidem, s. 4.
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przez użytkowników i wskazywała, gdzie potrzebne są zmiany oraz generowała 
środki potrzebne na inwestycje służące dalszemu zwiększaniu jej przepustowości18.

K. J. Button zwraca również uwagę na ciekawy aspekt opłat ponoszonych na rzecz 
infrastruktury. Są one tak skonstruowane, że lotnictwo pasażerskie niejako subsydiuje 
lotnictwo General Aviation (GA), które często związane jest z przewozem pasażerów 
o najwyższym światowym dochodzie19. K. J. Button zwraca uwagę, że GA w USA 
stanowi bardzo duże obciążenie dla systemu transportu lotniczego. Z drugiej strony, 
ponosi ono tylko 2%20 opłat wnoszonych do Airport and Airway Trust Fund21.

System poboru opłat jest niekorzystny dla transportu lotniczego nie tylko 
w obrębie samego lotnictwa. W zakresie poboru opłat transport lotniczy jest dys-
kryminowany również w porównaniu do innych gałęzi transportu. Przykładowo, 
w Stanach Zjednoczonych po wydarzeniach z 11 września 2001 roku linie lotnicze 
są obciążane aż dwoma rodzajami opłat związanymi z security. Natomiast w przy-
padku przekraczania granicy z Meksykiem i Kanadą drogą lądową nie stosuje się 
takich obciążeń. Przewozy drogą lądową nie podlegają również podobnym obcią-
żeniom, jak pobierane w transporcie lotniczym opłaty za międzynarodowe odloty 
i przyloty, opłaty imigracyjne, celne czy za inspekcję rolno-spożywczą. Z drugiej 
strony, przewozy kolejowe są silnie subsydiowane. Cytowane dane GAO wskazują, że 
do każdego pasażera podróżującego koleją na trasie Orlando–Los Angeles dopłacano 
350 USD w postaci dotacji, a na trasie Pontiac–Chicago 66 USD22.

Warto podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych opłaty oraz podatki są liczne 
i zróżnicowane, a zbierane z nich środki nie są dystrybuowane zgodnie z ich prze-
znaczeniem. Co więcej, sposób ich pobierania, nie zapewnia odpowiedniej ich 
alokacji, stosownie do natężenia ruchu i jego specyfiki. Nie powoduje też zachęt do 
oszczędnego dysponowania środkami. Co więcej, dysponenci mają wręcz tendencję 
do inwestycji o dużej skali i skomplikowaniu, które nie zapewniają optymalnych 
relacji poniesionych kosztów, do osiągniętych korzyści, a często realizują cele, które 
nie są potrzebne z punktu widzenia użytkowników23.

18 Ibidem, s. 5.
19 Ibidem, s. II.
20 Ibidem, s. 5.
21 Airway and Airport Trust Fund zbiera środki na inwestycje w ramach trzech z czterech podsta-

wowych obszarów działalności FAA oraz w znaczącym stopniu finansujący czwarty obszar – operacje. 
Zob. GAO, Airport and Airway Trust Fund, GAO, Waszyngton, wrzesień 2003, s. 1.

22 K. J. Button, op.cit., s. 4.
23 Ibidem.
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4. Skutki obciążeń fiskalnych dla transportu lotniczego

K. J. Button zwraca uwagę na negatywne efekty, jakie wywołuje reżim podatkowy 
obowiązujący w sektorze transportu lotniczego24.
1. Opodatkowanie nakładane na linie lotnicze jest nieproporcjonalnie wysokie, 

opóźnia rozwój sektora względem całej gospodarki i ogranicza potencjalny 
pozytywny wpływ przewozów lotniczych na rozwój w wymiarze społeczno-
-ekonomicznym.

2. Poziom opodatkowania ogranicza zdolność konkurowania transportu lotniczego 
z innymi gałęziami transportu.

3. Struktura opodatkowania powoduje obciążenia w górę łańcucha wartości usług 
lotniczych, a zatem nakłada dodatkowe koszty na linie lotnicze i ich klientów.

4. Opodatkowanie wpływa na pozycję konkurencyjną przewoźników w stosunku 
do ich konkurentów niepodlegających danemu reżimowi, co ma szczególne 
znaczenie w kontekście wymiaru globalnego przewozów lotniczych.

5. Opodatkowanie ukryte w postaci nałożonych na użytkowników opłat powo-
duje wiele nieefektywności: usługi, z których korzystają linie lotnicze, są im 
oferowane w nadmiarze, w porównaniu do sytuacji, w której byłyby kupowane 
na wolnym rynku. Usługi te są oferowane w sposób nieefektywny oraz ukrywają 
finansowanie działań, które nie są związane bezpośrednio z usługą transportu 
lotniczego, a służą wypełnianiu polityki państwa, np.: pobieranie cła, ochrona 
granic państwa.
K. J. Button powołuje się na studia przypadku. Oblicza, że zmniejszenie obcią-

żeń podatkowych dla linii lotniczych o połowę w regionie Waszyngtonu, w wyniku 
spadku ceny biletów, zwiększyłoby liczbę podróży pracowników związanych 
z przemysłem zaawansowanych technologii o blisko 3%, zwiększając liczbę podróży 
ogółem o 41 tysięcy rocznie. Według Buttona stanowi to istotne wsparcie dla roz-
woju przemysłu w rejonie Waszyngtonu25. Drugi przykład obejmuje zatrudnienie 
na Florydzie. Button szacuje, że redukcja podatku PFC (Passenger Facility Charge)26 
o połowę, spowodowałaby w sposób pośredni i bezpośredni zwiększenie zatrudnienia 
o 35,6 tys. pracowników w regionie. Na przykład, wyeliminowanie opłaty z tytułu 

24 Ibidem, s. 1.
25 Ibidem, s. 12.
26 Jest to opłata ponoszona na wsparcie rozwoju i ekspansji lotnisk amerykańskich.
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11 września (FSSF – Federal Security Service Fee)27, pozwoliłoby obniżyć ceny, a tym 
samym zwiększyć zatrudnienie, co zdaniem Buttona dodałoby w regionie 60 tys. 
dodatkowych miejsc pracy28.

K. J. Button zauważa, że obciążenia podatkowe linii lotniczych rosły w USA 
dynamicznie29. Fakt zwiększania obciążeń fiskalnych potwierdzają również dane 
europejskie. Na przedstawionym w tablicy 10 przykładzie widać, że w przypadku 
Niemiec i Francji, gdzie wprawdzie podatki przypadające na jednego pasażera nie 
zmieniły się pomiędzy latami 1998 a 2003, ale wzrosły opłaty, co w efekcie spowo-
dowało wzrost całości kosztów fiskalnych przypadających na jednego pasażera. 
W Wielkiej Brytanii obciążenie podatkami pasażera zmalało, ale towarzyszył temu 
wzrost kosztów opłat. W efekcie całość kosztów zmalała w bardzo małym stopniu. 
Szczegółowe dane zawarto w tabeli 10.

Tabela 10.  Wysokość opłat oraz podatków przypadająca na jednego pasażera 
transportu lotniczego w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. 
Porównanie lat 1998–2003

Wyszczególnienie
Niemcy (EUR) Francja (EUR) Wielka Brytania (GBP) 

1998 2003 1998 2003 1998 2003

Podatki 3,5 3,5 1,8 1,8 5,9 4,5

Opłaty 27,7 29,6 19,6 21,8 7,7 9,0

Suma 31,2 33,1 21,4 23,6 13,6 13,5

Źródło: jak pod tabelą 4, s. 17.

Z powyższych danych wysuwa się jednoznaczny wniosek. Obciążenie transportu 
lotniczego jest nieproporcjonalnie wysokie, w szczególności w porównaniu do innych 
gałęzi transportu. Należy to rozpatrywać szczególnie w kontekście pozytywnych 
efektów, które nie były brane pod uwagę w analizie, a które wywołuje transport 
lotniczy, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Do podobnych 
wniosków dochodzi Button, który nie neguje fiskalizmu jako takiego, a jedynie 
jego poziom, strukturę oraz wpływ na sektor transportu lotniczego, a tym samym 
i całą gospodarkę30.

27 Opłata została wprowadzona po atakach z 11 września 2001 roku I jest związana z finansowaniem 
ochrony lotnictwa przed bezprawną ingerencją.

28 K. J. Button, op.cit., s. 15.
29 Ibidem, s. 7.
30 Ibidem, s. 1.
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5. Podsumowanie

Badania porównawcze potwierdzają, że transport lotniczy w przeciwieństwie do 
innych gałęzi transportu pokrywa w całości z opłat koszty infrastruktury, z której 
korzysta. Inaczej odbywa się to w przypadku innych gałęzi transportu, gdzie w szcze-
gólności w przypadku kolei i transportu drogowego, finansowanie infrastruktury 
odbywa się w formie opodatkowania, ale bilansowanego przez inwestycje publiczne 
oraz subsydia. Co ważne, system opodatkowania transportu lotniczego nie jest 
efektywny. Przez te czynniki podróżowanie samolotami jest dyskryminowane 
w porównaniu do innych środków transportu. Warto również zauważyć, że władze 
chętnie nakładają obciążenia fiskalne na transport lotniczy. Dzieje się tak, ponieważ 
transport lotniczy to gałąź, która generuje duże obroty, a przy okazji funkcjonuje 
na podstawie stosunkowo małej sieci dostawców, którzy nie dysponują dostateczną 
siłą, żeby blokować decyzje polityków. Dodatkowo podróżowanie samolotami 
wbrew zmianom, do których doszło, wciąż postrzegane jest jako dobro luksusowe. 
W efekcie obciążenia nakładane na transport lotniczy wywołują wiele skutków 
negatywnych dla tego sektora, w tym między innymi opóźniają jego rozwój oraz 
zaburzają możliwość konkurowania z innymi gałęziami transportu.
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Ocena tendencji w zakresie fiskalizmu 
w transporcie lotniczym w świetle wyników 
badań eksperckich

1. Wprowadzenie

Rosnące obciążenia fiskalne i parapodatkowe podmiotów funkcjonujących 
w sektorze transportu lotniczego stanowią jedną z najistotniejszych barier rozwoju 
lotnictwa cywilnego oraz przyczyniają się do powstawania nierównowagi między-
sektorowej na rynku transportowym. Choć analiza sytuacji w sektorze wskazuje, że 
nadmierny fiskalizm jest stosowany zwłaszcza wobec przewoźników lotniczych, inne 
grupy podmiotów, takie jak porty lotnicze, również podlegają licznym obciążeniom. 
W celu scharakteryzowania kształtujących się tendencji w zakresie obciążeń zarówno 
o charakterze fiskalnym, jak i parapodatkowym, przeprowadzono ankietę ekspercką.

Ankieta ekspercka dotycząca wpływu polityki fiskalnej na sektor transportu 
lotniczego została przeprowadzona za pomocą dwóch kanałów:
1) w formie ankiety elektronicznej zamieszczonej w portalu internetowym Polski 

Rynek Transportu Lotniczego (www.prtl.pl),
2) w formie ankiety papierowej wypełnionej przez uczestników spotkania II Avia-

tion Breakfast zorganizowanego przez PwC Polska, portal PRTL.pl oraz firmę 
doradczą BBSG.
Ankieta w formie elektronicznej była dostępna na stronie internetowej www.

prtl.pl w dniach 1–15 grudnia 2011 r., natomiast badanie za pośrednictwem ankiety 
w formie papierowej zostało przeprowadzone w dniu 7 grudnia 2011 r.

Ankieta została skierowana do ekspertów rynku lotniczego, tj. do przedstawi-
cieli portów lotniczych, przewoźników, pracowników firm doradczych, środowiska 
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naukowego i innych. W celu uzyskania jak największego zwrotu ankiety interneto-
wej dwukrotnie rozesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia 
do wybranych osób znajdujących się w bazie adresowej podmiotu prowadzącego 
badanie bezpośrednie, a także do adresatów wskazanych przez zlecającego badanie.

Zwrot z ankiety był następujący: wypełniono 43 ankiety elektroniczne oraz 
15 ankiet papierowych, co daje łączną liczbę ankiet na poziomie 58. Należy podkreślić, 
że dobór próby miał charakter celowy. Dobór losowy nie był wskazany, ponieważ 
celem autorów badania było uzyskanie opinii ekspertów na temat potencjalnych 
skutków zastosowania wybranych narzędzi polityki fiskalnej i regulacyjnej wobec 
podmiotów działających na rynku transportu lotniczego.

2. Charakterystyka respondentów

W metryczce zawarto tylko jedno pytanie dotyczące instytucji reprezentowanej 
przez respondenta. Wśród osób, które wypełniły ankietę, najliczniej reprezentowane 
były osoby ze środowiska naukowego oraz przedstawiciele firm doradczych, którzy 
stanowili łącznie 30% wszystkich respondentów (rysunek 1). Drugą najliczniejszą 
grupą były osoby związane zawodowo z przewoźnikami lotniczymi, których udział 
w próbie wyniósł 19%. Ponadto stosunkowo licznie byli reprezentowani przedstawiciele 

Rysunek 1. Struktura respondentów według reprezentowanych przez nich instytucji
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Źródło: opracowanie własne.
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portów lotniczych (14%), organów administracji centralnej (12%) oraz organizacji 
lub stowarzyszeń lotniczych (10%). Respondenci reprezentujący podmioty świad-
czące obsługę naziemną lub techniczną, innych użytkowników lotniska, dostawców 
usług nawigacyjnych i organy administracji samorządowej mieli najmniejszy udział 
w próbie (poniżej 10% każda z powyższych kategorii, łącznie przedstawiciele tych 
czterech kategorii stanowili zaledwie 15% wszystkich respondentów).

3.  Tendencje w kształtowaniu się obciążeń podmiotów 
sektora transportu lotniczego

Pierwsze pytanie dotyczyło tendencji w kształtowaniu się wybranych opłat 
i obciążeń nakładanych na podmioty działające w sektorze transportu lotniczego. 
W każdym przypadku możliwe były trzy odpowiedzi: wzrost, spadek lub stabilizacja.

Rysunek 2.  Postrzegane tendencje w kształtowaniu się opłat, podatków i innych 
obciążeń nakładanych na podmioty działające w sektorze transportu 
lotniczego (na słupkach podano liczbę poszczególnych odpowiedzi 
respondentów)
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Źródło: opracowanie własne.

W przypadku podatków generalnych (rysunek 2), takich jak na przykład VAT, 
podatki dochodowe podatki i parapodatki zwiększające koszty pracy, większość 
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(86%) respondentów wskazała na tendencję wzrostową. Co należy szczególnie 
podkreślić – nikt z ankietowanych nie dostrzegł spadku tych obciążeń. Nie jest 
to jedynie odczucie subiektywne. W 2011 roku podniesione zostały wszystkie stawki 
podatku od dochodów i usług (VAT), zwiększono wysokość składek na ubezpie-
czenie zdrowotne i społeczne (wynikające z podniesienia od 1 stycznia 2011 roku 
wysokości płacy minimalnej oraz w związku z aktualizacją podstawy ubezpieczenia 
zdrowotnego, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego).

Ponadto istnieje pewne ryzyko dalszego podnoszenia stawek podatku VAT oraz 
pewny jest dalszy wzrost obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne w związku z systematycznym wzrostem średniej płacy w sektorze przed-
siębiorstw oraz z podnoszeniem wysokości płacy minimalnej.

W przypadku podatku od nieruchomości większość respondentów (62%) wska-
zuje na stabilizację. Ponad 1/3 dostrzega wzrost tego obciążenia. Niepokojące według 
respondentów są plany wprowadzenia podatków od nieruchomości należących do 
portów lotniczych. Takie dodatkowe obciążenie mogłoby nawet zagrozić funkcjo-
nowaniu niektórych z nich.

Zdecydowana większość respondentów (87%) wskazuje na wzrost podatków 
ekologicznych, takich jak na przykład obciążenia z tytułu włączenia lotnictwa do 
Europejskiego Mechanizmu Handlu Emisjami. Zaledwie 13% wskazuje na stabilizację 
w kształtowaniu się tego rodzaju obciążeń. Nikt z badanych nie dostrzegł spadku 
tych podatków. Najmniejszy udział respondentów dostrzegających wzrost tego 
obciążenia wystąpił w przypadku przedstawicieli portów lotniczych (75%), nauki 
i firm konsultingowych (82%). W niektórych grupach wszyscy ankietowani wskazali 
na wzrost tego obciążenia (m.in. organizacje i stowarzyszenia lotnicze, podmioty 
świadczące obsługę naziemną lub techniczną). Także w komentarzach do tego pyta-
nia respondenci wyrażają swoje obawy dotyczące możliwości drastycznego wzrostu 
obciążeń fiskalnych z tytułu opłat o charakterze ekologicznym/środowiskowym.

Nieco inna sytuacja występuje w przypadku opłat za korzystanie z przestrzeni 
powietrznej. Ponad 60% respondentów dostrzega wzrost tych obciążeń, 1/3 ankie-
towanych zauważa ich stabilizację, natomiast 5% wskazuje na spadek tych opłat. 
Wśród respondentów, którzy dostrzegają spadek opłat za korzystanie z przestrzeni 
powietrznej, znaleźli się przedstawiciele następujących instytucji: dostawca usług 
nawigacyjnych, organ administracji centralnej i port lotniczy. Nie dziwi zwłasz-
cza takie zdanie przedstawiciela podmiotu dostarczającego usługi nawigacyjne. 
W komentarzach do pytania respondenci zwracają uwagę, że zgodnie z planami 
Unii Europejskiej dotyczącymi wzrostu efektywności podmiotów zarządzających 
przestrzenią powietrzną zakładany jest realny spadek tych opłat.



Ocena tendencji w zakresie fiskalizmu w transporcie lotniczym w świetle wyników … 119

Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące tendencji w kształtowaniu się opłat 
lotniskowych jest podobny, jak w przypadku tendencji w opłatach za korzystanie 
z przestrzeni powietrznej – blisko 2/3 respondentów wskazuje na występowanie 
tendencji wzrostowej wysokości tych opłat, 28% dostrzega ich stabilizację, nato-
miast 7% ankietowanych wskazuje, że wysokość tych opłat znajduje się w ten-
dencji spadkowej. Co ciekawe, wśród przedstawicieli przewoźników lotniczych 
aż 45% uważa, że wysokość tych opłat jest stabilna, podczas gdy 55% dostrzega 
ich wzrost. Jest to wiarygodny sygnał, że opłaty te rzeczywiście są stosunkowo 
stabilne lub notują lekki wzrost. Gdyby opłaty te znajdowały się w wyraźnie wzro-
stowej tendencji, przewoźnicy lotniczy, jako uiszczający te opłaty, na pewno by 
to dostrzegli. W przypadku portów lotniczych 50% ankietowanych przedstawicieli 
wskazuje na wzrost opłat lotniskowych, 38% zauważa ich stabilizację, natomiast 
12% dostrzega spadek tych opłat. Oznacza to, że przedstawiciele portów lotniczych 
w mniejszym stopniu niż ogół respondentów dostrzegają tendencje wzrostowe opłat 
lotniskowych. Ankietowani zwracają uwagę, że należy spodziewać się wzrostu opłat 
lotniskowych w związku z obciążeniem portów lotniczych kosztami związanymi 
z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Jeden 
z respondentów zwrócił także uwagę na możliwość dalszego wzrostu opłat lot-
niskowych: „wzrost kosztów działalności przewoźników lotniczych spodziewany 
jest na skutek wprowadzonych rozwiązań w ustawie Prawo lotnicze w obszarach 
poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), przekazywania danych pasażer-
skich, opłat lotniczych”.

W opinii respondentów akcyza jest jednym z najbardziej stabilnych (jeśli cho-
dzi o wysokość) podatków i obciążeń stosowanych wobec podmiotów działających 
w sektorze transportu lotniczego. Na stabilność tego obciążenia wskazało 43% 
ankietowanych, nieco ponad połowa odnotowała jego wzrost, a zaledwie 2% respon-
dentów zauważyło spadek tego podatku.

W przypadku niemal wszystkich wyszczególnionych w pytaniu rodzajów podat-
ków respondenci dostrzegają tendencję wzrostową. Jedynie w przypadku podatku 
od nieruchomości większość ankietowanych wskazuje na stabilizację jego wysoko-
ści. W przypadku pozostałych obciążeń większość respondentów (od 55% do 87% 
w zależności od pytania) dostrzega tendencję wzrostową. W każdym pytaniu naj-
mniejszą grupę stanowią ankietowani, którzy zauważają spadek danego podatku lub 
obciążenia. W żadnym z przypadków liczba ankietowanych wskazujących na spadek 
wysokości danego podatku nie przekraczała 10% wszystkich odpowiedzi. Co więcej, 
w przypadku trzech rodzajów podatków (czyli połowy wszystkich, o które pytano) 
żaden z respondentów nie wskazał tendencji spadkowej. Dotyczyło to podatków 
generalnych, od nieruchomości i ekologicznych.
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W komentarzach respondenci zauważają, że wysoki poziom fiskalizmu w lotnic-
twie wynika z łatwości, z jaką można nakładać podatki na podmioty tego sektora. 
Ankietowani wskazują też na nierówne traktowanie podmiotów z różnych gałęzi 
transportu – przede wszystkim faworyzowanie kolei i zwiększanie obciążeń trans-
portu lotniczego.

4.  Alokacja wzrostu kosztów między podmioty  
sektora transportu lotniczego

Kolejne pytania dotyczyły wpływu, jaki poszczególne zmiany obciążeń fiskalnych 
i parafiskalnych będą miały na sektor transportu lotniczego. Pierwsze z serii tych 
pytań (rysunek 3) dotyczyło tego, kto ostatecznie poniesie koszty wyższych obciążeń 
fiskalnych (rozumianych ogólnie, całościowo), tj. czy zostaną one zaabsorbowane 
przez linie lotnicze (jeśli tak, to w jakim stopniu), czy też zostaną przerzucone 
na pasażerów (jeśli tak, to w jakim stopniu). Zaabsorbowanie dodatkowych kosztów 
przez przewoźników lotniczych wiązałoby się ze spadkiem ich marż, które już obecnie 
są bardzo niskie, a nierzadko przyjmują wartości ujemne. Natomiast przeniesienie 
dodatkowych obciążeń fiskalnych na pasażerów doprowadziłoby do wzrostu cen 
biletów, jakie muszą płacić pasażerowie. Rozwiązania pośrednie, tj. takie, w któ-
rych część dodatkowych kosztów jest pokrywana przez przewoźników, natomiast 
pozostała część jest przerzucana na pasażerów, skutkowałyby zarówno dalszym 
spadkiem marż linii lotniczych, jak i wzrostem cen biletów, ale zmiany te byłyby 
proporcjonalnie mniejsze w porównaniu do dwóch pierwszych wariantów. Należy 
podkreślić, że przeniesienie kosztów wynikających z obciążeń fiskalnych na pasaże-
rów również spowoduje spadek marż przewoźników. Jak pokazują badania1, popyt 
na usługi transportu lotniczego jest w ogromnej części elastyczny – wzrost cen tych 
usług doprowadzi zatem do spadku popytu.

Zaledwie 2% ankietowanych stwierdziło, że linie lotnicze wezmą na siebie w całości 
wzrost kosztów wynikających z obciążeń fiskalnych. Że linie lotnicze co prawda nie 
wezmą na siebie całych dodatkowych kosztów, jednak zaabsorbują ich większą część 
uważa 9% respondentów. Z drugiej strony, aż 59% ankietowanych uważa, że koszty 
obciążeń fiskalnych zostaną w większości przerzucone na pasażerów, a kolejnych 
30% twierdzi wręcz, że wzrost kosztów zostanie w całości uwzględniony w cenach 
biletów. W komentarzach do tego pytania ankietowani wskazują, że linie lotnicze 

1 D. W. Gillen, W. G. Morrison, C. Stewart, Air Travel Demand Elasticities: Concepts, Issues and 
Measurement, Department of Finance, Canada 2003.



Ocena tendencji w zakresie fiskalizmu w transporcie lotniczym w świetle wyników … 121

już obecnie funkcjonują w obszarze bardzo niskich marż, a w długim horyzoncie 
czasowym wiele z nich generuje straty. Zdaniem ankietowanych niska rentowność 
przewoźników lotniczych powoduje, że nie są oni w stanie absorbować dalszego 
wzrostu kosztów i że te dodatkowe koszty będą powodowały wzrost cen biletów 
lotniczych.

Rysunek 3. Kto poniesie koszty związane ze wzrostem obciążeń fiskalnych?

W całości pasażerowie
30%

W większości 
pasażerowie
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W większości linie lotnicze 
9%

W całości linie lotnicze 2%

Źródło: opracowanie własne.

5. Wzrost cen biletów

Trzecie pytanie dotyczyło struktury podwyżek cen biletów w poszczególnych 
klasach podróży przy założeniu, że zwiększenie obciążeń wywoła zwyżkę taryf 
(rysunek 4). Blisko 40% respondentów stwierdziło, że ceny biletów zarówno w klasie 
ekonomicznej, jak i klasie biznes wzrosną w tym samym stopniu (proporcjonalnie). 
Podobna liczba respondentów stwierdziła, że w większym stopniu wzrost ten odczują 
pasażerowie klasy ekonomicznej. Jak wynika z komentarzy, ma się to wiązać z tym, 
że opłata ekologiczna, która jest obecnie postrzegana jako główne źródło wzrostu cen 
biletów lotniczych, w najbliższym czasie będzie dodawana do ceny biletu na podob-
nej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku opłaty paliwowej, to znaczy taka sama 
(co do wartości bezwzględnej) kwota będzie doliczana zarówno do biletów w klasie 
ekonomicznej, jak i w klasie biznes. Biorąc pod uwagę, że bilety w tej pierwszej klasie 
są tańsze, spowoduje to proporcjonalnie większy wzrost cen tych biletów. Najmniej 
respondentów spodziewa się większego wzrostu cen biletów w klasie biznes. Jest 
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to argumentowane tym, że podobnie jak podczas poprzedniego kryzysu w sektorze 
lotniczym (będącego pokłosiem globalnego kryzysu gospodarczego) nastąpi pro-
porcjonalnie większy spadek popytu na podróże w klasie biznes (w porównaniu do 
klasy ekonomicznej).

Rysunek 4. Kogo i w jakim stopniu dotknie wzrost cen biletów?
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.  Elastyczność cenowa popytu w różnych segmentach usług  
pasażerskiego transportu lotniczego

Źródło: D. W. Gillen, W. G. Morrison, C. Stewart, Air Travel Demand Elasticities: Concepts, Issues and Measure-
ment, Department of Finance, Canada, 2003.
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Jeśli stanie się tak, jak przewidują ankietowani eksperci, oznaczać to będzie 
zmianę dominującej dotychczas zasady, według której popyt na bilety w klasie biz-
nes jest stosunkowo sztywny (rysunek 5). Pierwszy przejaw tej zmiany można było 
obserwować już podczas kryzysu na rynku lotniczym w ostatnich latach pierwszej 
dekady tego wieku. W komentarzach pojawiły się także głosy, że tzw. popyt bizne-
sowy okaże się dość sztywny, a największy spadek dotknie ruch turystyczny i loty 
z widocznością (VFR). Uzasadniałoby to zatem przerzucenie kosztów wynikających 
z dodatkowych obciążeń na pasażerów klasy biznes. Najbardziej prawdopodobny 
scenariusz jest jednak taki, że nowy podatek ekologiczny będzie doliczany do 
każdego biletu w jednakowej wysokości, ponieważ jest to rozwiązanie najprostsze 
z punktu widzenia przewoźnika i jego wprowadzenie będzie wymagać stosunkowo 
najniższych nakładów.

6. Zmiany struktury popytu

Pytanie czwarte dotyczyło zmian struktury popytu na usługi transportu lotni-
czego po wprowadzeniu podwyżek cen biletów wynikających ze wzrostu obciążeń 
fiskalnych. W przypadku tego pytania można było wybrać więcej niż jedną odpo-
wiedź. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 6. Zaledwie dwóch responden-
tów spodziewa się wzrostu zainteresowania przewozami lotniczymi (w komentarzu 
wskazano jednak, że wynika to z ogólnej tendencji rynkowej, natomiast w związku 
ze zwyżką cen biletów wzrost ten będzie mniejszy) pomimo wyższej ich ceny, tylko 
jeden ankietowany stwierdził, że wzrost cen skłoni pasażerów do zamiany dotychczas 
używanych środków transportu na samolot, a nikt nie spodziewa się, aby wyższe ceny 
biletów przekonały pasażerów do wyboru droższych kierunków podróży2. Większość 
ankietowanych spodziewa się natomiast wystąpienia negatywnych tendencji zwią-
zanych ze wzrostem cen biletów. Największa liczba respondentów, bo aż 34 osoby 
wskazały, że dojdzie do wzrostu zainteresowania „tańszymi kierunkami”, zwłaszcza 
w ramach pakietów turystycznych, w których usługę przewozu lotniczego wykonują 
przewoźnicy spoza Unii Europejskiej. Ponadto ankietowani twierdzą, że wzrost cen 
biletów spowoduje spadek zainteresowania przewozami lotniczymi i pasażerowie będą 
chętniej korzystać z alternatywnych środków transportu. Jednocześnie ankietowani 
wskazują, że zwiększy się zainteresowanie ofertą przewoźników z krajów, w których 

2 Przez droższe kierunki podróży należy rozumieć rejsy do tych miejsc docelowych, w których 
koszty uprawiania turystyki są wyższe oraz w przypadku których sam koszt dotarcia jest większy. 
Dotyczy to przede wszystkim podróży w celach turystycznych.
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obciążenia fiskalne transportu lotniczego są niższe (np. kraje Zatoki Perskiej), co 
przekłada się niższe ceny biletów lotniczych. Spadnie zatem pozycja konkurencyjna 
przewoźników wspólnotowych na rzecz przewoźników spoza Unii Europejskiej, 
którzy w mniejszym stopniu będą odczuwać wzrost obciążeń fiskalnych.

Rysunek 6.  W jaki sposób zmiany w obciążeniach fiskalnych będą wpływały 
na strukturę popytu na usługi transportu lotniczego?
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Źródło: opracowanie własne.

W komentarzach do tego pytania ankietowani zauważają, że w wielu przypad-
kach nie ma alternatywy dla transportu lotniczego ze względu na nieakceptowalnie 
długi czas podróży, choć inni wskazują, że zwłaszcza w relacjach krajowych w Polsce 
alternatywą staje się samochód osobowy. Jest to możliwe dzięki temu, iż stosunkowo 
szybko rozbudowywana jest sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Ponadto respon-
denci zauważają wzrost zainteresowania lotnictwem ogólnym oraz widzą miejsce 
dla systemu transportu małymi samolotami.

7. Zmiany struktury rynku

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwych zmian w strukturze rynku 
lotniczego w wyniku modyfikacji obciążeń fiskalnych sektora transportu lotniczego 
(rysunek 7) wskazuje, że respondenci spodziewają się kontynuacji tendencji, które 
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w większości zostały już zapoczątkowane. Największa liczba ankietowanych (34 osoby) 
spodziewa się kontynuacji procesów konsolidacyjnych w branży lotniczej – dotyczy 
to przede wszystkim przewoźników lotniczych. Wystąpienia tendencji odwrotnej 
spodziewa się zaledwie 3 respondentów. Należy podkreślić, że prawo wspólnotowe 
wprowadza pewne ograniczenia w zakresie fuzji i przejęć w sektorze lotniczym 
w celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji. Pewnym rozwiązaniem jest jednak 
budowanie ściślejszej współpracy w ramach aliansów przewoźników lotniczych, 
a także wzmacnianie ich siły. Dalszego wzrostu znaczenia regionalnych portów 
lotniczych spodziewa się 24 respondentów. Jest to poniekąd konsekwencja spodzie-
wanego wzrostu udziału przewoźników niskokosztowych w rynku (spodziewa się 
tego 21 respondentów), który to udział według danych ULC już obecnie jest wysoki 
i wynosi w Polsce w ostatnich latach ok. 50%. Zmiany te będą wynikać po części 
z dotacji władz lokalnych do przewozów lotniczych realizowanych do/z portów 
regionalnych głównie przez przewoźników niskokosztowych, których trudniej jest 
utrzymać w porcie lotniczym ze względu na większą elastyczność siatki połączeń 
w porównaniu do przewoźników tradycyjnych działających na podstawie modelu 
hub-and-spoke. Niestety takie działania samorządów zniekształcają rynek transportu 
lotniczego, doprowadzając do zaburzeń jego struktury. Zaledwie 3 ankietowanych 
spodziewa się spadku udziału przewoźników niskokosztowych na rzecz tradycyjnych.

Rysunek 7.  Jakie zmiany w strukturze rynku lotniczego będą efektem zmiany 
obciążeń fiskalnych sektora transportu lotniczego?
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Źródło: opracowanie własne.
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Zważywszy jednak na kształtujące się od kilku lat na rynku polskim tendencje, 
w tym przypadku należy spodziewać się raczej stabilizacji udziału rynkowego prze-
woźników niskokosztowych i tradycyjnych. Linia podziału rynku między te dwa 
rodzaje przewoźników od 2007 roku przebiega mniej więcej według zasady „pół 
na pół” (rysunek 8).

Rysunek 8.  Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych w rynku 
pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce w latach 2002–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UOKiK i ULC.

Wracając do analizy spodziewanych zmian w strukturze rynku lotniczego, 
należy wskazać, że respondenci spodziewają się także ewolucji najpopularniejszych 
obecnie modeli biznesowych, tj. przewoźnika niskokosztowego i tradycyjnego. 
Tego, że coraz popularniejszy będzie model hybrydowy, stanowiący połączenie 
dwóch wspomnianych wyżej modeli biznesowych, oczekuje 22 ankietowanych. 
Coraz większa liczba przewoźników tradycyjnych modyfikuje swój produkt w taki 
sposób, że staje się on bliższy produktowi niskokosztowemu, tzn. wiele elementów 
produktu charakterystycznych dla przewoźników tradycyjnych, takich jak na przy-
kład bezpłatny catering podczas lotu, jest ograniczanych lub całkowicie eliminowa-
nych w celu obniżenia kosztów. Dotyczy to na przykład takich przewoźników, jak 
SAS, gdzie brak jest cateringu w rejsach europejskich czy Alitalia, gdzie na lotach 
krótkodystansowych serwowane są tylko przekąski i napoje. Część ankietowanych 
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(13 osób) spodziewa się także wzrostu współpracy między przewoźnikami lotniczymi 
a portami, co ma dać korzyści obu stronom. Przeciwnej tendencji, tj. rozluźnienia 
tej współpracy, spodziewa się zaledwie 2 respondentów. W komentarzach do tego 
pytania respondenci wskazują, że spodziewają się także wzrostu kooperacji mię-
dzygałęziowej, tj. oczekują, że linie lotnicze będą współpracować z przewoźnikami 
kolejowymi i autobusowymi. Rozwój takiej współpracy jest szczególnie pożądany 
z punktu widzenia mieszkańców mniejszych miast charakteryzujących się sła-
bym dostępem do infrastruktury transportu lotniczego. Zakup łączonego biletu 
na całą podróż z pewnością zwiększyłby jej komfort i sprawiłby, że większa liczba 
pasażerów mogłaby się zdecydować na kupno takiego biletu. Podobne rozwiąza-
nia funkcjonują już wielu krajach (np. w Niemczech, gdzie dostępna jest oferta 
Rail&Fly). Respondenci spodziewają się także, że w związku ze wzrostem kosztów 
korzystania z dużych portów lotniczych, ruch zostanie przeniesiony na mniejsze 
lotniska (a nawet lądowiska) i wzrośnie rola i znaczenie lotnictwa cywilnego, przede 
wszystkim w przypadku pasażerów podróżujących w celach służbowych, którzy 
korzystali dotychczas z klasy biznes.

8.  Europejski System Handlu Emisjami  
– skutki dla lotnictwa

Pytanie szóste dotyczyło konsekwencji związanych z włączeniem przewoźników 
wspólnotowych do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (European Union 
Emmission Trading Scheeme – EU ETS). Zaledwie 3 ankietowanych stwierdziło, że 
nie będzie to miało wpływu na sektor transportu lotniczego (rysunek 9). Pozostali 
respondenci spodziewają się, że EU ETS będzie brzemienny w skutki dla podmio-
tów tego sektora. Największa liczba ankietowanych (45 osób) oczekuje wzrostu cen 
biletów lotniczych. Istnieje wysokie ryzyko realizacji tego scenariusza, ponieważ 
linie lotnicze będą prawdopodobnie zmuszone doliczać dodatkową opłatę do ceny 
biletu, tak jak ma to miejsce w przypadku opłat lotniskowych czy opłaty paliwowej. 
Niektórzy przewoźnicy (np. irlandzki Ryanair) już dodają ten element do ceny biletu. 
W przypadku Ryanair opłata z tytułu EU ETS wynosi 1,2 zł w przypadku wylotów 
z Polski (za odcinek lotu za pasażera), 0,25 euro w przypadku wylotów z krajów 
strefy euro oraz 0,25 funta szterlinga w przypadku wylotów z lotnisk brytyjskich. 
Część ankietowanych (19 osób) spodziewa się spadku marż przewoźników lotniczych, 
chociaż w komentarzach do innych pytań niektórzy wskazują, że obecnie marże 
są na tyle niskie, że dalszy spadek może zagrozić istnieniu wielu linii lotniczych. 
Wśród konsekwencji objęcia sektora transportu lotniczego Europejskim Systemem 
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Handlu Emisjami respondenci wskazują także ryzyko zmniejszenia ruchu tran-
zytowego w portach Unii Europejskiej na rzecz lotnisk zlokalizowanych poza UE.

Rysunek 9.  Jakie skutki dla przewoźników wspólnotowych (w tym polskich) będzie 
miało włączenie linii lotniczych do systemu handlu emisjami?

20

46

21

13

19

27

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Spadek marż
przewoźników

lotniczych

Wzrost cen
biletów 

lotniczych

Zmniejszenie
udziału ruchu

tranzytowego na
lotniskach UE na

rzecz portów
spoza UE

Ogólny spadek
ruchu w portach

europejskich

Wzrost 
znaczenia

innych gałęzi
transportu
kosztem 
lotnictwa

Nieuzyskanie
zamierzonych

efektów
ograniczenia
emisji w skali

globalnej

Pozostanie bez
wpływu

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z komentarzy, ankietowani spodziewają się spadku popularności 
dalekodystansowych połączeń bezpośrednich z portów unijnych i zastąpienia ich 
lotami przesiadkowymi w portach poza UE, aby możliwie najkrótszy segment lotu 
był objęty opłatami z tytułu EU ETS. Respondenci (19 osób) spodziewają się wzrostu 
znaczenia innych gałęzi transportu kosztem lotnictwa. Dotyczyć to będzie przede 
wszystkim podróży na stosunkowo krótkich dystansach (zwykle do 300 kilome-
trów, chociaż w niektórych przypadkach nawet ponad 500 km), gdzie dostępne 
(i akceptowalne pod względem czasu trwania podróży) będą inne środki transportu, 
zwłaszcza szybka kolej i motoryzacja indywidualna (tam, gdzie istnieją autostrady 
i drogi ekspresowe). Tylko 13 respondentów oczekuje spadku ruchu w portach lot-
niczych UE. Prognozy wskazują, że ruch ten powinien nadal rosnąć, choć tempo 
tego wzrostu będzie z pewnością wolniejsze w związku z wprowadzeniem EU ETS.

Znaczna część ankietowanych, bo aż 26 osób, zauważa, że wprowadzenie 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami nie da spodziewanych przez decydentów 
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efektów ograniczenia emisji w skali całego świata. Mimo że ruch lotniczy z portów 
Unii Europejskiej oraz w przestrzeni powietrznej UE ulegnie ograniczeniu (tzn. jego 
wzrost będzie mniej dynamiczny, niż gdyby EU ETS nie został wprowadzony) 
i zostanie on przeniesiony poza przestrzeń UE. Często będzie się to nawet wiązało 
z „nadkładaniem drogi”. Paradoksalnie objęcie lotnictwa EU ETS może nawet 
doprowadzić do wzrostu emisji w skali globalnej.

W komentarzach do tego pytania ankietowani podkreślają, że objęcie przewoź-
ników wspólnotowych EU ETS spowoduje spadek ich konkurencyjności na rynku 
globalnym. Będzie to dotyczyć przede wszystkim rejsów dalekiego zasięgu, zwłaszcza 
do Azji oraz ruchu tranzytowego przez porty wspólnotowe Ameryka Północna – Azja, 
na których to kierunkach obecna jest silna konkurencja ze strony przewoźników 
pozawspólnotowych, zwłaszcza z rejonu Zatoki Perskiej.

9.  Ustawa Prawo lotnicze a obciążenia podmiotów 
sektora transportu lotniczego

Pytanie siódme dotyczyło wpływu nowelizacji Ustawy Prawo lotnicze na obcią-
żenia sektora transportu lotniczego (rysunek 10). Nie są to co prawda obciążenia 
stricte fiskalne, mają jednak wpływ na koszty prowadzenia działalności lotniczej.

Wdrożenie zapisów ustawy będzie się wiązało z koniecznością poniesienia przez 
podmioty sektora transportu lotniczego kosztów, które zostały na potrzeby niniejszego 
badania ujęte w trzy grupy. Aż 47 respondentów (czyli blisko 90% ankietowanych, 
którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie) spodziewa się wzrostu kosztów związa-
nych z zapewnieniem odpowiednich standardów w zakresie bezpieczeństwa. Część 
kosztów teoretycznie będzie ponoszona przez podmioty zarządzające przestrzenią 
powietrzną. W przypadku Polski jest to PAŻP, który jednak zgodnie z zapisami 
prawa (dotyczącymi finansowania działalności PAŻP) przerzuci te koszty w pełni 
na przewoźników lotniczych. Do kosztów bezpieczeństwa należy także zaliczyć 
koszty ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej, które w pewnym stopniu 
(tj. w zakresie przekazywania danych o pasażerach) obciążą podmioty sektora 
transportu lotniczego. Respondenci (37 osób) spodziewają się także wzrostu kosz-
tów wynikających z konieczności realizacji zapisów ustawy dotyczących ochrony 
środowiska. Ponadto w komentarzach zwraca się uwagę, że z ustawy nie usunięto 
zapisów umożliwiających nakładanie opłat związanych z zanieczyszczaniem śro-
dowiska naturalnego wyłącznie na przewoźników polskich. Powoduje to, że polscy 
przewoźnicy w związku z objęciem EU ETS będą zmuszeni wnosić podwójne opłaty, 
co dyskryminuje ich względem przewoźników zarejestrowanych w innych krajach. 
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Najmniejsza liczba ankietowanych (29 osób) oczekuje wzrostu kosztów wynikają-
cych z realizacji zapisów ustawy odnośnie do odpowiedzialności przewoźników 
względem pasażerów.

Rysunek 10.  Jak nowelizacja prawa lotniczego wpłynie na obciążenia  
sektora lotniczego?
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Źródło: opracowanie własne.

W komentarzach do tego pytania respondenci wyrażają jednak swój sceptycyzm 
co do tego, czy nowelizacja Ustawy Prawo lotnicze doprowadzi do poprawy szeroko 
rozumianej jakości usług świadczonych przez podmioty sektora transportu lotniczego. 
Jednocześnie zwrócono uwagę, że nowelizacja prawa lotniczego umożliwiła korzy-
stanie z niewielkich lotnisk (w tym aeroklubowych) w znacznie większym zakresie 
niż dotychczas, co pozwoli na rozwój transportu przy wykorzystaniu niewielkich 
samolotów, tj. w ramach lotnictwa ogólnego.

10.  Pomoc udzielana podmiotom sektora  
transportu lotniczego

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło pomocy, jaką otrzymała firma reprezento-
wana przez ankietowanego. Strukturę podmiotów (według rodzajów zdefiniowanych 
w pytaniu metryczkowym), które otrzymały pomoc przedstawiono na rysunku 11.
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Rysunek 11.  Struktura podmiotów reprezentowanych przez ankietowanych,  
które otrzymały pomoc
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Rysunek 12. Jakiego rodzaju pomoc otrzymała Pani/Pana firma w ostatnim czasie?
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Niemal połowa respondentów (23) stwierdziło, że taka pomoc została udzielona 
(rysunek 12). Firmy reprezentowane przez 3 ankietowanych otrzymały więcej niż 
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jeden rodzaj pomocy (według klasyfikacji przedstawionej w pytaniu). Pomoc była 
kierowana przede wszystkim do portów lotniczych, przewoźników lotniczych i orga-
nizacji lub stowarzyszeń lotniczych (odsetek w grupie podmiotów, które otrzymały 
pomoc był wyższy niż w udział w całej próbie).

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych najwięcej podmiotów (9) otrzymało 
subwencję ogólną. Wśród nich trzy podmioty to przewoźnicy lotniczy. Odsetek tych 
podmiotów w tym przypadku jest wyższy niż w całej próbie (gdzie przewoźnicy 
lotniczy stanowią 19% całości), co pozwala przypuszczać, że subwencje ogólne były 
kierowane do linii lotniczych częściej niż do innych podmiotów. Siedmiu ankietowa-
nych stwierdziło otrzymanie wsparcia marketingowego ze strony innego podmiotu. 
W tej grupie również dominowali przewoźnicy lotniczy. Z 7 podmiotów, które 
otrzymały to wsparcie aż 5 stanowiły linie lotnicze. Wsparcie ze strony samorządów 
otrzymały 4 podmioty. Tylko jeden respondent zaznaczył, na czym polegała ta pomoc 
– linia lotnicza otrzymała dofinansowanie do przelotów z portów regionalnych. 
Trzy podmioty uzyskały nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego (były 
to: port lotniczy, dostawca usług nawigacyjnych i organ administracji centralnej). 
Pokazuje to, że przekazywanie substancji infrastrukturalnej z zasobu AMW w celu 
rozbudowy infrastruktury lotniczej ma znacznie mniejszy zasięg niż planowano, 
a uzyskane efekty nie odpowiadają założeniom. Potwierdzają to także komentarze do 
tego pytania. Subwencje w ramach PSO otrzymała 1 linia lotnicza i 1 port lotniczy, 
natomiast zwolnienia z opłat i podatków dotyczyły 1 portu lotniczego i 1 organizacji 
lub stowarzyszenia lotniczego.

11. Podsumowanie

Przedstawiona powyżej analiza odpowiedzi uzyskanych w badaniu ankietowym 
wskazuje, że zachodzą istotne zmiany w otoczeniu sektora transportu lotniczego 
i w samym sektorze. Zwiększenie obciążeń fiskalnych wobec przewoźników wspól-
notowych prowadzi do spadku ich konkurencyjności na rynku globalnym. Większe 
opłaty i podatki nakładane na podmioty sektora transportu lotniczego powodują, że 
lotnictwo w Unii Europejskiej rozwija się wolniej. Ponadto liczne narzędzia fiskalne 
powodują zniekształcenia nie tylko rynku lotniczego, ale także na rynku transportowym 
traktowanym całościowo. Fiskalizm dyskryminujący sektor lotniczy i faworyzujący 
inne gałęzie transportu powoduje nierównomierny rozwój sektora transportu pod 
względem struktury gałęziowej. Z drugiej strony, brak systematyczności i spójności 
w polityce subsydiowania przewoźników lotniczych, którą prowadzą przede wszystkim 
władze lokalne, prowadzi do dalszych zniekształceń rynku lotniczego.
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Należy podkreślić, że linie lotnicze już dziś wypracowują bardzo niskie marże 
zysku. Dalsze zwiększanie obciążeń tego sektora będzie zatem wymagało podnoszenia 
cen biletów, w przeciwnym razie wielu podmiotom grozi bankructwo. W związku 
z postępującym fiskalizmem modyfikowane są modele biznesowe, na podstawie 
których funkcjonują przewoźnicy lotniczy. Szukanie oszczędności prowadzi do 
ograniczania produktu, co z kolei powoduje, że produkt przewoźników tradycyjnych 
upodabnia się do produktu niskokosztowego. Proces ten prowadzi do wykształcenia 
się nowego modelu działalności – przewoźnika hybrydowego, który ma zarówno 
cechy linii tradycyjnej, jak i niskokosztowej.

Analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentów wskazuje, że w związku 
z coraz większym fiskalizmem w sektorze transportu lotniczego w Unii Europejskiej 
występują liczne negatywne tendencje, których ostatecznym skutkiem jest nieopty-
malne tempo i struktura rozwoju tego sektora.
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Rola keynesowskiej myśli ekonomicznej  
we wspieraniu wzrostu gospodarczego 
w Polsce w latach 2001–2005 (część 2)

1. Wprowadzenie

Przełom wieków XX i XXI to czas znaczącego spowolnienia gospodarczego 
w polskiej gospodarce. Przyczyny leżały zasadniczo po stronie spadającego popytu, 
w szczególności inwestycyjnego. Dodatkowo ze względu na fakt, iż polska gospodarka 
już w dużym stopniu wykazywała cechy rynkowości, za uzasadnione należy uznać 
stwierdzenie, iż polski rząd mógł chcieć odwołać się do koncepcji keynesowskich. 
Potwierdzały to również dokumenty i oficjalne zapowiedzi dotyczące kierunków 
polityki gospodarczej w tamtym okresie.

W ramach niniejszego artykułu spróbujemy podjąć wyzwanie, jakim jest doko-
nanie kalkulacji inwestycyjnego mnożnika keynesowskiego. Kalkulacja dokonana 
zostanie dla lat 2001–2005, a zatem dla czasu, kiedy to rządy w Polsce sprawowała 
koalicja SLD-UP-PSL, która podjęła się wyprowadzenia polskiej gospodarki z tara-
patów. Zamiar ten chcemy zrealizować po to, by przekonać się, czy polityka keyne-
sizmu mogłaby być skuteczna i w konsekwencji, czy rzeczywiście byłaby właściwa. 
Chodzi o to, by sprawdzić, jak duży wpływ na poziom dochodu w gospodarce 
miałyby ekspansywne działania w sferze polityki fiskalnej. Innymi słowy ważne 
jest sprawdzenie, jak duży przyrost dochodu w gospodarce wywarłby dodatkowy 
wydatek w określonej kwocie.

W analizie pod uwagę weźmiemy również możliwości stosowania ekspansji 
fiskalnej w kontekście stanu finansów publicznych na początku XXI wieku.
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2. Problem konstrukcji mnożnika keynesowskiego

Koncepcja mnożnika dość powszechnie choć błędnie przypisywana jest osobie 
Johna Maynarda Keynesa. W rzeczywistości twórcą tego pomysłu był Richard Ferdy-
nand Kahn, który zaproponował podejście wiążące kwestię bezrobocia z wielkością 
nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Stworzył on tzw. mnożnik zatrudnienia, 
który w istocie stanowił pierwowzór inwestycyjnego mnożnika keynesowskiego. 
Mnożnik ten łączył wpływ nakładów inwestycyjnych w gospodarce wraz z przyro-
stem ogólnego zatrudnienia1 spowodowanego zmianami w tych nakładach.

Istotne jest także stwierdzenie, iż błędnie utożsamia się podejście popytowe 
w gospodarce jedynie z nazwiskiem Keynesa. W rzeczywistości problem niedosta-
tecznego popytu jako pierwszy dostrzeżony został przez szwedzkiego ekonomistę 
Gunnara Myrdala miedzy innymi w publikacji The Political Element in the Deve-
lopment of Economic Theory z 1930 roku oraz Crisis in the Population Question 
z 1934 roku. Zagadnienie zostało także zauważone przez wybitnego polskiego eko-
nomistę Michała Kaleckiego, który w 1933 opublikował Próbę teorii koniunktury. 
Według opinii wielu osób tylko fakt, iż naukowcy ci publikowali głównie w swoich 
ojczystych językach, sprawił, iż to nie oni są postrzegani jako twórcy popytowego 
podejścia w ekonomii.

2.1. Klasyczna postać mnożnika keynesowskiego

Powszechnie przyjętą postacią mnożnika wydatków jest ta, która została przyto-
czona w poprzednim etapie badania. Dla przypomnienia, wygląda ona następująco:

 
M =

− −( ) +
1

1 1c t m
, (1)

gdzie:
M – wartość mnożnika,
c – wartość krańcowej skłonności do konsumpcji,
t – średnia stopa opodatkowania,
m – wartość krańcowej skłonności do importu.

W myśl powyższego wzoru efektywność ekspansywnej polityki fiskalnej jest 
tym większa, im większa jest krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu pozo-

1 Źródło: PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/haslo/3919004/kahn-richard-ferdinand.html, dostęp: 
26.02.2012.
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stającego do dyspozycji, niższe opodatkowanie dochodów a także niższa krańcowa 
skłonność do importu, rozumiana także jako udział importu w Produkcie Krajowym 
Brutto2. Powyższa postać mnożnika jest powszechnie przyjęta w podręcznikach do 
nauki ekonomii i w nauczaniu akademickim. Budzi ona jednak kontrowersje wśród 
niektórych ekonomistów. Dotyczą one parametru m. Żeby zilustrować różnice mię-
dzy wspomnianym podejściem a alternatywnym, przyjrzyjmy się zmodyfikowanej 
postaci mnożnika.

2.2. Zmodyfikowana postać mnożnika keynesowskiego

Jak wspomniano, najbardziej rozpowszechniona postać mnożnika inwesty-
cyjnego, opisana w poprzednim podpunkcie, nie jest do końca poprawna, przy-
najmniej w świetle poglądów niektórych ekonomistów. Wskazują na to między 
innymi Jerzy Osiatyński3 a także Kazimierz Łaski oraz Jolanta Zięba4. Autorzy 
ci podkreślają, że ujmowanie we wzorze na mnożnik krańcowej skłonności do 
importu (m), określanej przez nich również jako importochłonność gospodarki, 
jest posunięciem błędnym. Właściwa postać mnożnika inwestycyjnego powinna 
prezentować się następująco:

 
M mA

c t mA
=

−
− −( ) −( )

1
1 1 1

. (2)

W szczególności wspomnieć należy o parametrze mA. Wielkość ta oznacza iloraz 
wartości importu przez wielkość absorpcji krajowej zdefiniowanej jako A = C + I + G. 
Dzięki takiemu zabiegowi, według wspomnianych autorów, którzy wpisują się 
zasadniczo w keynesowski nurt myśli ekonomicznej, szacunkowe wartości mnoż-
nika wydatkowego powinny być dużo bliższe rzeczywistości i w konsekwencji lepiej 
ilustrować potencjalną skuteczność polityki fiskalnej państwa w okresie spowolnienia 
gospodarczego (recesji) spowodowanego niedostatkiem popytu efektywnego.

2 Takie stwierdzenie wynika z  faktu, iż w  teorii keynesowskiej funkcja popytu na  import jest 
liniową funkcją dochodu.

3 J. Osiatyński, Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu i wyzwania 
u progu 2011 roku, w:, Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, War-
szawa 2010, s. 213–214

4 K. Łaski, J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla 
Polski, „Materiały i Studia”, Zeszyt NBP nr 246, Warszawa 2010, s. 10–12
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2.3. Cele badawcze i hipotezy

W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba zrealizowania dwóch zasad-
niczych celów badawczych. Pierwszy z nich to porównanie wyników kalkulacji 
mnożników inwestycyjnych w obu wersjach i próba skonfrontowania ze sobą ich 
wielkości. Jest to jednakże cel dodatkowy. Cel zasadniczy to sprawdzenie potencjalnej 
skuteczności ekspansywnej polityki fiskalnej w świetle różnych założeń w Polsce 
w latach 2001–2005, czyli w okresie spowolnienia gospodarczego.

Zasadniczą hipotezą badawczą badania jest stwierdzenie, że choć w latach 
2001–2005 mieliśmy do czynienia w pewnych aspektach z przejawami keynesowskiej 
polityki ekonomicznej oraz że sytuacja w początkowym szczególnie okresie badania 
uzasadniała stosowanie takiej polityki ze względu na spadający popyt inwestycyjny 
w gospodarce związany z pogarszającymi się warunkami gospodarowania i coraz 
gorszymi perspektywami, to taka polityka nie miała szansy być w sposób znaczący 
skuteczna. Co więcej, jej skuteczność z roku na rok byłaby coraz mniejsza, a jej wdra-
żanie utrudnione ze względu na problemy w sektorze publicznym oraz postępujące 
uzależnienie od importu.

3. Kalkulacja mnożnika keynesowskiego

W tym momencie przedstawmy skalkulowane wartości mnożników w różnych 
wersjach.

3.1. Kalkulacja mnożnika w tradycyjnej formie

W bieżącej części opracowania dokonamy kalkulacji mnożnika keynesowskiego 
w wersji tradycyjnej tzn. według wzoru nr (1). Żeby tego dokonać, potrzebne nam 
będą następujące dane:
• wartość krańcowej skłonności do konsumpcji (parametr c)
• przeciętna stopa opodatkowania (parametr t) 
• wartość krańcowej skłonności do importu (parametr m)

Ze względu na brak miejsca nie przedstawimy szczegółowej kalkulacji parametrów 
niezbędnych do obliczenia mnożnika. Od razu przystąpimy do zaprezentowania 
oszacowanych wartości mnożnika. Wyniki ukazane zostały w tabeli 1.
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Tabela 1.  Szacunkowe wartości mnożnika keynesowskiego w latach 2001–2005 
w Polsce (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Lata Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Całoroczne

2001 1,64 1,37 1,34 1,20 1,36

2002 1,78 1,37 1,36 1,15 1,36

2003 1,58 1,29 1,26 1,09 1,28

2004 1,42 1,17 1,23 1,08 1,19

2005 1,45 1,20 1,22 1,08 1,21

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów.

Dokładniejszej interpretacji dokonamy jedynie w odniesieniu do wskaźników 
całorocznych. Zgodnie z obliczeniami zaprezentowanymi w tabeli 1 wielkość mnożnika 
w poszczególnych latach zamykała się w przedziale od 1,19 do 1,36. Najwyższa była 
w pierwszych dwóch okresach objętych niniejszym badaniem, kiedy wynosiła 1,36. 
Następnie w latach 2003–2004 wartość mnożnika uległa obniżeniu do 1,28 i 1,19. 
W dalszej kolejności w roku 2005 nastąpiło nieznaczne odbicie do wielkości 1,21.

Warto sobie jednak zadać pytanie, skąd wynika generalnie malejący trend 
w odniesieniu do wartości mnożnika. Przyczyny są zasadniczo trzy.
1. W najmniejszym stopniu, zadecydowała o tym malejąca krańcowa skłonność do 

konsumpcji. Podkreślić należy jednak, że w głównej mierze czynnik ten wywarł 
wpływ w końcowych latach badania, gdyż w latach 2001–2003 parametr ten 
pozostawał na stabilnym poziomie 0,64–0,66. Dopiero w ostatnich dwóch latach 
obniżył się do poziomu wynoszącego 0,62–0,63, co przyczyniło się do obniżenia 
wartości mnożnika inwestycyjnego, gdyż coraz mniejsza część dochodu dys-
pozycyjnego w formie dalszych wydatków powiększała dochód w gospodarce.

2. Duży wpływ odegrał parametr krańcowej skłonności do importu. W latach 
2001–2004 jej wielkość wzrosła z 0,26 do poziomu 0,35, czyli aż o 0,09. Dopiero 
w 2005 roku wielkość ta zmalała. Nie należy się jednak dziwić takiemu prze-
biegowi wielkości wyrażającej skłonność do importu, gdyż lata 2001–2004 
to czas szybkiego procesu otwierania polskiej gospodarki na handel zagraniczny 
z powodu postępującej integracji naszego kraju ze strukturami Unii Europejskiej. 
Spowodowało to zwiększony napływ dóbr importowanych do Polski. Nie należy 
jednak sprowadzać kwestii tylko do Unii Europejskiej, ogólnie rzecz ujmując, 
polska gospodarka nawiązywała coraz szersze więzi z zagranicznymi partnerami 
handlowymi, co przekładało się na wzrost zarówno eksportu, jak i importu.

3. Ostatnim czynnikiem, który wpłynął na określony trend w kształtowaniu się 
mnożnika keynesowskiego, była stopa opodatkowania dochodów netto ludności. 
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Jej zmiany w ujęciu rocznym nie były znaczące – wartość parametru zamykała 
się przedziale od niewiele ponad 17% w 2003 roku do niewiele ponad 19% 
w 2004 roku. Niemniej jej stopniowy wzrost (z wyjątkiem roku 2005) również 
wpłynął na to, że wartość mnożnika keynesowskiego ulegała obniżeniu.
Ogólnie rzecz ujmując, największą zmiennością charakteryzował się parametr 

krańcowej skłonności do importu. Mniejsza z kolei była zmienność krańcowej 
skłonności do konsumpcji oraz stopy opodatkowania.

Jak wspomniano w pierwszej części niniejszego badania, lata 2001–2005 to okres 
poprzedzony znaczącym spowolnieniem gospodarczym. Źródło tego spowolnienia 
leżało zasadniczo po stronie popytowej gospodarki. Uzasadnione zatem wydaje się 
przypuszczenie, iż rządy w tamtym okresie mogły uciekać się do keynesowskich 
sposobów pobudzania spowalniającej gospodarki.

Powstaje pytanie, na ile taka polityka mogła być skuteczna. Patrząc na dotych-
czasowe obliczenia, wydaje się, że relatywnie mało skuteczna. Co więcej, z roku 
na rok (z wyjątkiem 2005) skuteczność była coraz mniejsza. Wynika to z faktu, iż 
w latach 2001–2004 wartość mnożnika była coraz mniejsza. Zgodnie z obliczeniami, 
które przedstawiono w tabeli 1 można pokusić się o sformułowanie niżej wnioski.
• W roku 2001, gdy wartość mnożnika osiągnęła 1,36. Zwiększenie wydatków 

w ramach ekspansywnej polityki fiskalnej sektora finansów publicznych o 1 miliard 
PLN przynosiłoby wzrost dochodów w skali całej gospodarki o 1,36 mld PLN. 
Jednakże przy stopie opodatkowania na poziomie 17,73% zwrotnie do sek-
tora finansów publicznych w postaci podatków trafiłoby jedynie nieco ponad 
241 mln PLN, co oznaczałoby wzrost deficytu tegoż sektora o niecałe 759 mln PLN.

• W roku 2002, gdy wartość mnożnika ponownie osiągnęła 1,36, zwiększenie 
wydatków sektora finansów publicznych o 1 mld PLN powodowałoby także 
wzrost dochodów o 1,36 mld PLN. Jednakże obniżeniu uległa stopa opodatko-
wania dochodów – do poziomu 17,32%. Oznacza to, iż zwrotnie w formie podat-
ków do sektora trafiłaby kwota w wysokości niemal 236 mln, co oznaczałoby 
powiększenie zadłużenia sektora finansów publicznych o ponad 764 mln PLN.

• W roku 2003, gdy wartość mnożnika inwestycyjnego spadła do poziomu 1,28, 
wzrost wydatków sektora finansów publicznych o 1 miliard PLN powodowałby 
wzrost dochodu o 1,28 mld PLN. Jednocześnie stopa opodatkowania dochodów 
wzrosła do poziomu 18,87%. Oznacza to, że zwrotnie do sektora finansów 
publicznych w formie dochodów z podatków wpłynęłaby kwota na poziomie 
241,5 mln PLN. W konsekwencji skutkiem takiego działania byłoby zwiększenie 
zadłużenia sektora finansów publicznych o kwotę ponad 758 mln PLN.

• W roku 2004 wartość mnożnika osiągnęła rekordowe minimum na poziomie 
1,19. Oznacza to, iż każdy 1 miliard nowych wydatków sektora finansów 
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publicznych przyniósłby przyrost dochodu na poziomie zaledwie 1,19 mld PLN. 
Zwrotnie do budżetu państwa w formie wpływów podatkowych, wynikających 
ze zwiększenia aktywności gospodarczej, wpłynęłaby kwota w wysokości 
niewiele ponad 227 mln PLN. Wynikało to z faktu, iż stopa opodatkowania 
dochodów w roku 2004 wyniosła około 19,08%. Taka polityka ekspansji fiskal-
nej wiązałaby się ze zwiększeniem zadłużenia sektora finansów publicznych 
o około 773 mln PLN.

• W roku 2005 wartość mnożnika wydatkowego nieco wzrosła w porównaniu 
z rokiem 2004 i osiągnęła poziom 1,21. Oznacza to, że wzrost wydatków sektora 
finansów publicznych o kwotę 1 mld PLN wiązałby się ze wzrostem dochodów 
w gospodarce o 1,21 mld PLN. Jednocześnie obniżeniu uległa stopa opodatko-
wania – osiągnęła poziom 18,64%. Oznacza to, że zwrotnie do budżetu w formie 
wpływów podatkowych w związku z przyśpieszeniem tempa wzrostu gospodar-
czego wpłynęłaby kwota w wysokości ponad 225,5 mln PLN. Oznacza to wzrost 
zadłużenia publicznego o niemal 775 mln PLN.
Kwoty potencjalnego wzrostu zadłużenia publicznego omówione wyżej mają 

szczególne znaczenie, ponieważ, jak wspomniano we wcześniejszym etapie badania, 
szczególnie początkowe lata XXI wieku to okres, kiedy finanse publiczne znajdo-
wały się w bardzo złej kondycji. Należy wysnuć przypuszczenie, że taka sytuacja nie 
wynikała jednak z podjęcia szeroko zakrojonego programu nakierowanego na pobu-
dzenie gospodarki, a była skutkiem znaczącego spowolnienia gospodarczego oraz 
populistycznej polityki gospodarczej spowodowanej między innymi zbliżającymi 
się w 2001 roku wyborami parlamentarnymi. Co więcej, właśnie te populistyczne 
zachowania utrudniały podjęcie rzeczywistego programu skierowanego na pobu-
dzenie gasnącej aktywności gospodarczej.

3.2. Kalkulacja mnożnika w zmodyfikowanej formie

Kolejny etap pracy to kalkulacja keynesowskiego mnożnika inwestycyjnego 
w świetle modyfikacji zaproponowanych przez Jolantę Ziębę, Jerzego Osiatyńskiego 
oraz Kazimierza Łaskiego. Żeby tego dokonać konieczna będzie analiza następu-
jących parametrów:
• krańcowej skłonność do konsumpcji (c),
• stopy opodatkowania (t),
• udziału wartości importu w wielkości absorpcji krajowej zdefiniowanej jako 

A = C + I + G, (mA).
Ponownie ze względu na brak miejsca nie przedstawimy szczegółowej kalku-

lacji parametrów niezbędnych do obliczenia mnożnika. Od razu przystąpimy do 
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 zaprezentowania oszacowanych wartości tego parametru. Dokonamy tego w podziale 
na dwa następujące warianty:
1) dla 50-procentowego wsadu importowego w artykuły eksportowane,
2) dla 60-procentowego wsadu importowego w artykuły eksportowane.

Przyjęte parametry w przybliżeniu stanowić będą swego rodzaju „punkty gra-
niczne” dla minimalnej i maksymalnej oszacowanej wartości inwestycyjnego mnoż-
nika keynesowskiego w latach 2001–2005. Kalkulacja ta pozwoli ocenić skuteczność 
potencjalnej ekspansywnej polityki rządu polskiego w latach objętych badaniem.

3.2.1.  Kalkulacja mnożnika dla 50‑procentowego wsadu importowego 
artykułów eksportowanych

Szacunkowe wartości mnożnika w omawianym wariancie zaprezentowane 
zostały w tabeli 2. Ponownie należy poczynić zastrzeżenie, że informacje w ujęciu 
kwartalnym ze względu na trudność w dostępie do danych w zakresie stopy opodat-
kowania są orientacyjne. Z tego też względu opisowi, wyjaśnieniom i interpretacji 
podlegać będą jedynie obliczenia w ujęciu całorocznym.

Tabela 2.  Wartości mnożnika keynesowskiego w wersji zmodyfikowanej w Polsce 
w latach 2001–2005 (wariant 1.)

Lata Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Całorocznie

2001 1,87 1,53 1,51 1,31 1,51

2002 2,07 1,54 1,52 1,30 1,54

2003 1,85 1,47 1,44 1,23 1,44

2004 1,67 1,33 1,41 1,22 1,37

2005 1,73 1,40 1,40 1,22 1,40

Źródło: jak pod tabelą 1.

Powyższe dane potwierdzają przypuszczenie, iż w zmodyfikowanej wersji wartości 
mnożnika będą odnotowywane na wyższym poziomie. O ile w pierwotnej wersji 
osiągane wartości omawianego parametru zamykały się w przedziale od 1,19 do 1,36, 
to w niniejszej wersji w wariancie minimalnym zawierają się one w przedziale od 
1,37 do 1,54. W tymże wariacie mamy do czynienia także z mniej jednoznacznym 
trendem w zakresie kształtowania się tejże wartości niż w poprzednim przypadku. 
W pierwszych dwóch latach objętych badaniem wartość mnożnika wzrosła nie-
znacznie z 1,51 do 1,54. W kolejnych latach miał miejsce spadek aż do minimalnego 
poziomu wynoszącego 1,37. W ostatnim roku z kolei mnożnik wzrósł do 1,40. Trend 
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generalnego spadku wartości mnożnika wynikał między innymi z systematycznie 
rosnącej stopy opodatkowania (spadek odnotowano dopiero w roku 2005). Wpływ 
wywarł także parametr mA. Do roku 2004 wzrastał, natomiast w ostatnim roku 
badania uległ obniżeniu.

Warto zadać sobie pytanie, jak interpretować otrzymane wartości. Otóż otrzy-
mane dane pokazują, że polityka potencjalnej ekspansji fiskalnej mogła być dość 
nieskuteczna. Wartości mnożnika wskazują, że określony impuls fiskalny nie był 
w stanie przynieść większego przyrostu dochodu w gospodarce polskiej niż 154% 
wartości tego impulsu. Przyjrzyjmy się bliżej możliwym do osiągnięcia efektom 
i ewentualnym negatywnym konsekwencjom ekspansywnej polityki fiskalnej 
w omawianym okresie.
• W roku 2001 wartość mnożnika w dyskutowanym obecnie przez nas warian-

cie minimum wyniosła 1,51. Wielkość ta oznacza, iż impuls fiskalny ze strony 
sektora finansów publicznych na poziomie 1 mld PLN przynosiłby przyrost 
dochodu w gospodarce na poziomie 1,51 mld PLN. Zwrotnie do budżetu pań-
stwa w postaci podatków wpłynęłaby kwota na poziomie niemal 268 mln PLN, 
ponieważ stopa opodatkowania w tymże roku wyniosła około 17,72%. Takie 
postępowanie wiązałoby się z wygenerowaniem deficytu sektora finansów 
publicznych na poziomie 732 mln PLN.

• W roku 2002 wartość mnożnika wyniosła rekordowe 1,54. Wartość ta oznacza, że 
potencjalny impuls fiskalny na poziomie 1 mld PLN przyniósłby wzrost dochodu 
w gospodarce na poziomie 1,54 mld PLN. Poziom ten oznacza, że zwrotnie do 
sektora finansów publicznych w formie wpływów podatkowych wpłynęłoby 
niemal 267 mln, bo przeciętna stopa opodatkowania dochodów w tym roku 
wyniosła 17,32%. Taka polityka wiązałaby się z przyrostem zadłużenia w sektorze 
finansów publicznych w kwocie 733 mln PLN.

• W roku 2003 wartość mnożnika spadła o 0,1 w porównaniu z rokiem poprzed-
nim i osiągnęła poziom 1,44. Poziom ten oznacza, że potencjalny impuls fiskalny 
o wartości 1 mld PLN ze strony sektora finansów publicznych wygenerowałby 
dochód w gospodarce na poziomie 1,44 mld PLN. Wielkość ta oznacza, że 
zwrotnie do sektora finansów publicznych w formie wpływów podatkowych 
wpłynęłaby kwota o wartości niemal 272 mln PLN. Takie obliczenie wynika 
z faktu, iż stopa opodatkowania w omawianym roku osiągnęła poziom 18,87%. 
Prowadzenie takiej polityki spowodowałoby przyrost zadłużenia w sektorze 
finansów publicznych na poziomie 728 mln PLN.

• W roku 2004 wartość mnożnika osiągnęła rekordowe minimum na poziomie 1,37. 
Wielkość ta oznacza, że potencjalny impuls fiskalny na poziomie 1 mld PLN 
ze strony sektora finansów publicznych wygenerowałby dochód na poziomie 
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1,37 mld PLN w skali makrogospodarki. Taka sytuacja spowodowałaby przyrost 
dochodów sektora finansów publicznych na poziomie ponad 261 mln PLN. 
Stwierdzenie to wynika z faktu, iż przeciętna stopa opodatkowania docho-
dów w gospodarce w roku 2004 wyniosła 19,08%. Taka sytuacja wiązałaby się 
z pojawieniem się nowego zadłużenia publicznego w polskim sektorze finansów 
publicznych na poziomie 739 mln PLN.

• W roku 2005 wartość mnożnika nieco wzrosła w porównaniu z rokiem poprzed-
nim i osiągnęła poziom 1,40. Oznacza to, że gdyby strona rządowa zdecydowała 
się na impuls fiskalny w kwocie 1 mld PLN, to taka polityka przyczyniłaby się 
do wzrostu dochodu w gospodarce w kwocie 1,4 mld PLN. W dalszym etapie 
przychody podatkowe wzrosłyby o 261 mln PLN. Wynika to z faktu, że przeciętna 
stopa opodatkowania w Polsce w roku 2005 wyniosła 18,64%. Taki rozwój sytu-
acji spowodowałby wzrost zadłużenia publicznego na poziomie 739 mln PLN.
Pamiętać należy, iż interpretacja przytoczona powyżej opiera się na założeniu, 

iż w rzeczywistości do czynienia mamy z najniższą możliwą wartością mnożnika 
keynesowskiego, a zatem otrzymane wyniki mogą być zaniżone. Niemniej przyto-
czone wyżej opisy podsumować należy stwierdzeniem, iż stosowanie ekspansywnej 
polityki fiskalnej (szczególnie na początku omawianego okresu, gdy z teoretycznego 
punktu widzenia była ona najbardziej uzasadniona) było raczej nieuzasadnione 
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, była ona relatywnie mało skuteczna ze 
względu na dość niskie wartości mnożnika. Po drugie pamiętać należy, iż na przeło-
mie wieków XX i XXI mieliśmy do czynienia z bardzo złą kondycją sektora finansów 
publicznych. Ogromna dziura budżetowa w tamtym okresie powodowała, iż nowy 
rząd koalicji SLD-UP-PSL uciekać się raczej musiał do ograniczania przynajmniej 
niektórych wydatków i podnoszenia opodatkowania, a nie do poluzowania fiskalnego. 
Radykalnie utrudnione było zatem urzeczywistnienie wielu dokumentów progra-
mowych zakładających wzrost w gospodarce nakładów publicznych o charakterze 
inwestycyjnym.

3.2.2.  Kalkulacja mnożnika dla 60‑procentowego wsadu importowego 
artykułów eksportowanych

W kolejnym etapie dokonamy podobnych kalkulacji, jak w poprzednim pod-
rozdziale, z tym wyjątkiem, że przyjmiemy drugi skrajny wariant zakładający, że 
wsad importowy artykułów eksportowanych wyniósł 60%. Wartości mnożnika 
skalkulowane przy takim założeniu przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3.  Wartości mnożnika keynesowskiego w wersji zmodyfikowanej w Polsce 
w latach 2001–2005 (wariant 2.)

Lata Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Całorocznie

2001 1,97 1,59 1,57 1,35 1,57

2002 2,19 1,60 1,59 1,35 1,60

2003 1,97 1,54 1,51 1,28 1,52

2004 1,79 1,41 1,50 1,29 1,46

2005 1,86 1,49 1,48 1,29 1,48

Źródło: jak pod tabelą 1.

Warto bliżej przyjrzeć się uzyskanym wynikom. Zgodnie z oczekiwaniami 
w drugim wariancie uzyskane wartości mnożnika są wyższe niż w poprzednim 
i zamykają się przedziale wartości 1,46–1,60. Najwyższa wartość osiągnięta została 
w roku 2002, zaś najniższa 2 lata później. Podobnie jak poprzednio, zaobserwo-
wać można, iż przez pierwszą część badanego okresu wartość mnożnika rosła, by 
następnie spaść. W końcu w ostatnim roku wartość ponownie nieznacznie wzrosła.

Taki przebieg, podobnie jak poprzednim razem, należy z jednej strony uzasadnić 
coraz większym otwarciem gospodarki, a z drugiej – określonymi zmianami stopy 
opodatkowania dochodów. Przyjrzyjmy się bliżej skutkom takiego kształtowania 
się wartości mnożnika keynesowskiego w kolejnych latach.
• W roku 2001 wartość mnożnika osiągnęła poziom 1,57. Oznacza to, że gdyby 

rząd zdecydował się na ekspansję fiskalną na poziomie 1 mld PLN, to taki 
wydatek wygenerowałby dochód w gospodarce na poziomie 1,57 mld PLN. Taki 
rozwój sytuacji wygenerowałby nowy dochód dla sektora finansów publicznych 
na poziomie ponad 278 mln PLN. Kalkulacja ta wynika z faktu, że przeciętna 
stopa opodatkowania w tym roku wyniosła 17,72%. Taka sytuacja wygenerowa-
łaby nowy dług w sektorze publicznym na poziomie 722 mln PLN.

• W roku 2002 mnożnik osiągnął poziom 1,60, co było najwyższym poziomem 
w czasie objętym badaniem. Wielkość ta oznacza, iż gdyby sektor publiczny 
wygenerował nowe wydatki na poziomie 1 mld PLN, to taka interwencja spo-
wodowałaby przyrost dochodu w gospodarce o 1,6 mld PLN. Taki przebieg 
spowodowałby zwrotny przyrost dochodów w sektorze publicznym na poziomie 
277 mln PLN. Stwierdzenie to wynika z faktu, iż szacowana przeciętna stopa 
opodatkowania dochodów z różnych tytułów w Polsce w 2002 roku wyniosła 
17,32%. W konsekwencji ubytek środków w sektorze publicznym wyniósłby 
723 mln PLN. Omawiany w tym podpunkcie wariant ukazuje sytuację, w której 
mamy do czynienia z najskuteczniejszą polityką fiskalną, ponieważ najwyższa 
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wartość mnożnika ze wszystkich analizowanych okresów powoduje największy 
przyrost dochodu spowodowany ekspansywną polityką fiskalną. Nie oznacza 
to jednak sytuacji największego przyrostu dochodów do sektora publicznego ze 
względu na relatywnie niższą stopę opodatkowania dochodów w tym okresie.

• W roku 2003 mnożnik znacząco się obniżył i osiągnął poziom 1,52. Taka zmiana 
skutkowała obniżeniem skuteczności polityki fiskalnej. Wynika to z faktu, iż gdyby 
sektor publiczny w formie nowych wydatków wygenerował popyt na poziomie 
1 mld PLN, to przyniosłoby to przyrost dochodu w skali gospodarki na poziomie 
1,52 mld PLN. Z kolei tenże wzrost dochodu spowodowałby wzrost wpływów 
podatkowych w wysokości 287 mln PLN. Oszacowanie to wynika z faktu, że 
średnia stopa opodatkowania dochodów w 2003 roku osiągnęła poziom 18,87%. 
Niestety, taki przebieg sytuacji wygenerowałby wzrost zadłużenia w sektorze 
publicznym na poziomie 713 mln PLN. W tym to wariancie mamy do czynienia 
z najmniejszym uszczerbkiem dla finansów publicznych ze wszystkich analizo-
wanych w niniejszym raporcie wariantów, jednakże należy podkreślić, że jest 
to wciąż znacząca wyrwa w dochodach w sytuacji pogłębiających się problemów 
finansowych w sektorze publicznym.

• W roku 2004 mnożnik keynesowski osiągnął rekordowe minimum na poziomie 
1,46. Taka zmiana oznacza znaczące pogorszenie skuteczności polityki fiskalnej. 
Gdyby zdecydowano się na dodatkowy impuls popytowy na poziomie 1 mld PLN, 
to takie posunięcie w świetle naszych szacunków spowodowałoby przyrost 
dochodów na poziomie 1,46 mld PLN. W omawianym roku przeciętna stopa 
opodatkowania wyniosła 19,08%, co oznacza, że zwrotnie w postaci dochodów 
do sektora finansów publicznych wróciłaby kwota w wysokości 278,5 mln PLN. 
Oznaczałoby to przyrost zadłużenia w sektorze publicznym w wysokości 
721,5 mln PLN.

• W roku 2005 wartość mnożnika wzrosła nieznacznie do poziomu 1,48. Oznacza 
to niewielką poprawę skuteczności polityki fiskalnej. Gdyby sektor publiczny 
zwiększył nakłady przykładowo o 1 mld PLN, to takie posunięcie wygenerowa-
łoby dochód na poziomie 1,48 mld PLN. Taki przyrost dochodu spowodowałby 
dla sektora publicznego zwrotny przyrost dochodów podatkowych na poziomie 
niemal 276 mln PLN. Wynika to z faktu, iż stopa opodatkowania w roku 2005 
w Polsce w ujęciu średnim wyniosła 18,64%. Nie zmienia to jednak faktu, że 
w wyniku ekspansywnej polityki fiskalnej deficyt sektora finansów publicznych 
wzrósłby o kwotę 724 mln PLN.
Jak już wskazano, takie kształtowanie się mnożnika oznacza, iż skuteczność 

polityki fiskalnej w czasie objętym badaniem nie była duża, dużo niższa w każdym 
razie niż jest to przedstawiane w wielu przykładach w podręcznikach akademickich. 
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Według danych otrzymanych w niniejszych analizach, w najbardziej optymistycz-
nym wariancie liczyć można było jedynie na o 60% większy przyrost dochodu 
w porównaniu do wielkości impulsu fiskalnego. W najgorszym wypadku z kolei 
przyrost dochodu w gospodarce był zaledwie o 46% wyższy niż wartość założonego 
początkowego impulsu fiskalnego.

Po raz kolejny należy podkreślić, iż wydaje się, że żaden z omawianych wariantów 
nie przynosi optymistycznych wniosków dla możliwości zastosowania ekspansywnej 
polityki fiskalnej w omawianym okresie lat 2001–2005. W obliczu dużych kłopotów 
w sektorze finansów publicznych na przełomie wieków XX i XXI bardzo trudne 
było zastosowanie ekspansywnej polityki fiskalnej. Przy spodziewanym deficycie 
budżetowym na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych praktycznie niemożliwe 
było wygenerowanie dodatkowych środków publicznych na podjęcie ekspansywnej 
polityki fiskalnej potrzebnej skądinąd ze względu na wykazane w pierwszym etapie 
badania bardzo gwałtowne spadki w obszarze popytu inwestycyjnego.

4. Podsumowanie

W trakcie badań opisanych w części 2 okazało się, że mnożniki skalkulowane 
w wersji zmodyfikowanej, zaproponowanej przez Kazimierza Łaskiego, Jerzego 
Osiatyńskiego oraz Jolantę Ziębę w sposób systematyczny są wyższe od tych kal-
kulowanych w tradycyjnej postaci. Potwierdzenie znajduje się w tabeli 4.

Tabela 4.  Zestawienie wartości mnożników w poszczególnych wariantach  
w skali rocznej

Lata
Mnożnik 
klasyczny

(1) 

Mnożnik 
zmodyfikowany

(wersja 50%)
(2) 

Mnożnik 
zmodyfikowany

(wersja 60%)
(3) 

Różnica
(2) – (1) 

Różnica
(3) – (1) 

Różnica
(3) – (2) 

2001 1,36 1,51 1,57 0,15 0,21 0,06

2002 1,36 1,54 1,60 0,18 0,24 0,06

2003 1,28 1,44 1,52 0,16 0,24 0,08

2004 1,19 1,37 1,46 0,18 0,27 0,09

2005 1,21 1,40 1,48 0,19 0,27 0,08

Źródło: jak pod tabelą 1.

Można zatem stwierdzić, iż wprowadzenie proponowanej przez wspomnianych 
ekonomistów modyfikacji poprawia skuteczność prowadzonej polityki fiskalnej. 
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Pozostaje jednak pytanie, czy przedstawione wyżej wartości mnożników dla poszcze-
gólnych lat sprawiają, iż potencjalną ekspansję fiskalną należy uznać za skuteczną 
i rekomendowaną? Czy wspomniana modyfikacja w formule mnożnika sprawia, 
iż decyzja dotycząca wdrożenia programu fiskalnego ulega zmianie? Otóż wydaje 
się, że w obu przypadkach odpowiedź brzmi „być może”. Wynika to z faktu, iż jeśli 
przyjrzymy się tabelom 5 i 6, to będziemy w stanie dowiedzieć się, iż przed okresem 
spowolnienia gospodarczego na przełomie wieków mieliśmy do czynienia z relatywnie 
niskim poziomem deficytu budżetowego (na poziomie kilkunastu miliardów PLN 
oraz około 2% PKB), a także długu publicznego (poniżej 300 mld PLN oraz około 
40% PKB). Co więcej, patrząc na gwałtowny przyrost deficytu oraz długu publicznego 
w latach 2001–2004 można wysnuć przypuszczenie, iż taką ekspansję próbowano 
stosować. Choć nie całkowicie, to jednak w dużym stopniu jest to błędny wnio-
sek. Jak wskazywaliśmy na poprzednim etapie badania, szczególnie w pierwszym 
okresie objętym analizą, deficyt wynikał w dużo większym stopniu z gwałtownego 
spadku dochodów z powodu spowalniającej gospodarki niż z powodu zastosowania 
wyprzedzającej ekspansji fiskalnej. W kolejnych latach podejście to uległo pewnej 
modyfikacji, jednak niedużej. Stwierdzić należy, iż niezależnie od wariantu mnoż-
nika, jego wartości znajdują się na dość niskich poziomach, co wskazuje na fakt, 
że niezależnie od innych czynników, za pomocą narzędzi fiskalnych trudno było 
wyrwać gospodarkę z zastoju.

Sytuację sektora finansów publicznych ilustrują tabele 5 i 6.

Tabela 5. Deficyt budżetu państwa w Polsce w latach 2001–2005

Deficyt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

w mld PLN 12,48 15,39 32,36 39,4 37,04 41,42 28,36

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

Źródło: http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1273665687.pdf.

Tabela 6. Dług publiczny w Polsce w latach 2001–2005

Dług 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

w mld PLN 273 383,5 280 474,0 302 106,7 353 843,0 408 631,3 432 284,4 467 733,0

w % PKB 41,0% 37,7% 38,8% 43,8% 48,5% 46,9% 47,7%

Źródło: jak pod tabelą 5.

Odnosząc się do sformułowanej tezy badawczej i tez uszczegóławiających, powie-
dzieć można, iż ich weryfikacja jest w dużym stopniu pozytywna, ale nie w stopniu 
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całkowitym. Prawdziwe okazało się stwierdzenie o relatywnie niskiej skuteczności 
polityki fiskalnej ze względu na dość niskie wartości mnożnika, nieprzekraczające 
wartości 1,60. Pewne wahanie w stanowczości co do oceny stopnia pozytywnego 
zweryfikowania tezy wynika z faktu, iż nie mieliśmy do czynienia z jednoznacznie 
malejącą wartością mnożnika keynesowskiego – jego wartość w badanym okresie 
podlegała wahaniom.

Wydaje się, że cele badawcze zostały zrealizowane – porównaliśmy dwa podejścia 
do kalkulacji mnożnika, ich efekty oraz przeanalizowaliśmy potencjalną skuteczność 
ekspansywnej polityki fiskalnej w tamtym czasie.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż choć co do istoty nurt keynesowski właściwie 
wskazuje na problem, z jakim polska gospodarka spotkała się na progu XXI wieku, czyli 
niedostatek popytu szczególnie inwestycyjnego w gospodarce, to w globalizującym 
się świecie taka polityka nieco może tracić na znaczeniu ze względu na pogłębiające 
się współzależności między państwami. Co więcej, gdy długi publiczne i deficyty 
budżetowe są stałym elementem współczesnych finansów publicznych, a nie są gene-
rowane jedynie w sytuacjach kryzysowych w celu pobudzenia popytu w gospodarce, 
coraz trudniejsze może być znalezienie źródeł finansowania potencjalnej ekspansji 
fiskalnej. Nie wolno również zapominać o takich przeszkodach, jak ograniczenia 
instytucjonalne stosowania interwencjonistycznej polityki fiskalnej przez rządy, 
np. złe prawo opóźniające proces inwestycyjny. Podkreślić należy jednak jeszcze raz 
poprawną diagnozę przyczyn problemów, z jakimi może borykać się gospodarka 
w sytuacji spowolnienia gospodarczego.
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Efektywność funduszy inwestycyjnych  
akcji małych i średnich spółek w Polsce 
w latach 2006–2011

1. Wprowadzenie

Fundusze inwestycyjne akcji małych i średnich spółek są jedną z najciekaw-
szych grup wśród funduszy akcji polskich i jednocześnie budzą wiele kontrowersji. 
Zdobyły one uznanie klientów w czasie hossy zakończonej w 2007 roku, a w kolej-
nych latach zostały poddane fali krytyki. Zarzucano im przede wszystkim słabe 
wyniki inwestycyjne1, zarówno nominalne, jak i w porównaniu do funduszy akcji 
uniwersalnych.

Oddzielne traktowanie tej grupy funduszy w badaniach naukowych jest celowe 
ze względu nie tylko na jej wyodrębnienie przez praktyków rynkowych, ale także 
na udokumentowany dla wielu rynków kapitałowych „efekt małych spółek”. Jed-
nym z pierwszych badaczy, który go opisał był R. Banz2. Od wielu lat trwa dyskusja 
na temat tego, czy efekt ten jest anomalią rynku kapitałowego, czyli odstępstwem od 
teorii rynku efektywnego, jak twierdzą zwolennicy finansów behawioralnych, czy 
też ma on racjonalne uzasadnienie w innym poziomie ryzyka związanego z inwe-
stycjami w spółki z tego segmentu rynku kapitałowego, jak argumentują zwolennicy 

1 Por. np. J. Morbiato, Wyjątkowo słaby rok funduszy inwestycyjnych, „Parkiet” z 4 stycznia 2012.
2 R. Banz, The Relationship Between Return And Market Value Of Common Stocks, „Journal of 

Financial Economics”, March 1981, Vol. 9, Issue 1, s. 3–18.



Rafał Suchan152

teorii rynków efektywnych3. Szerzej dyskusję tę opisali S. Buczek4 oraz A. Szyszka5. 
Niezależnie od powyższego sporu, istnieje konsensus, że segment ten ma swoją 
specyfikę. W niektórych okresach zachowuje się on znacznie lepiej od całości rynku 
akcji, a w innych – znacznie gorzej. Z tego powodu badania zdolności selekcyjnych 
zarządzających funduszami akcji małych i średnich spółek powinny być prowadzone 
odrębnie, a uzyskiwane przez nich wyniki porównywane z benchmarkiem odnoszą-
cym się do tego segmentu rynku kapitałowego. Fundusze małych i średnich spółek 
nie były dotychczas przedmiotem odrębnych badań w Polsce i były włączane do 
prób badawczych wraz z funduszami akcji uniwersalnych. W niniejszym artykule 
opisano badania efektywności przeciętnego zarządzającego funduszem akcji małych 
i średnich spółek w Polsce w latach 2006–2011 na tle tego segmentu rynku kapitało-
wego. Postawiono następujące tezy badawcze. Po pierwsze, zarządzający przeciętnym 
funduszem akcji małych i średnich spółek nie uzyskuje ponadprzeciętnych wyników 
inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko na bazie netto, czyli po uwzględnieniu 
kosztów operacyjnych. Po drugie, osiąga on ponadprzeciętne wyniki skorygowane 
o ryzyko na bazie brutto, czyli przed naliczeniem kosztów. Przez ponadprzeciętne 
wyniki rozumiemy wyniki lepsze od przyjętego benchmarku odnoszącego się do 
tego segmentu rynku kapitałowego.

2.  Rozwój grupy funduszy małych i średnich spółek 
w Polsce

Zgodnie z powszechnie przyjętą na polskim rynku funduszy inwestycyjnych 
klasyfikacją firmy Analiz Online S. A. fundusze dzielimy na segmenty, a te na grupy. 
Jedną z grup w segmencie funduszy akcji polskich wyodrębnionych ze względu na jed-
norodność polityki inwestycyjnej są fundusze małych i średnich spółek. Spełniają 
one jedno z dwóch kryteriów6: (1) inwestycje w sektorze małych i średnich spółek 
stanowią co najmniej 66% ich aktywów, lub (2) inwestycje w tym sektorze stanowią 
ponad 50% aktywów i fundusz przyjął benchmark składający się co najmniej w 80% 

3 E. Fama, K. French, Common risk factors in the returns on stocks and bonds, „Journal of Finan-
cial Economics”, February 1993, Vol. 33, Issue 1, s. 3–56.

4 S. B. Buczek, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa, 
2005, s. 74.

5 A. Szyszka, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 89.

6 Analizy Online S. A., Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online. Wersja z 31 lipca 2010, 
źródło: www.analizy.pl.
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z indeksu tego sektora. W tabeli 1 zaprezentowano strukturę segmentu funduszy akcji 
polskich według wartości aktywów netto („WAN”) na dzień 30 listopada 2011 roku. 
Grupa funduszy akcji małych i średnich spółek stanowiła 8% całego segmentu.

Tabela 1. Struktura segmentu funduszy akcji polskich

Grupa WAN na 30.11.2011 
(mln PLN) 

Udział  
w segmencie

akcji polskich – uniwersalne (AKP_UN) 16 281,4 90%

akcji polskich małych i średnich spółek (AKP_MS) 1 458,5 8%

akcji polskich – pozostałe (AKP_XX) 156,5 1%

akcji polskich – sektorowych pozostałe (AKP_SK) 104,7 1%

RAZEM 18 001,1 100%

Źródło: Analizy Online S. A.

Wykres 1.  Wartość aktywów netto i liczba funduszy akcji małych i średnich spółek 
w Polsce w latach 2002–2011
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Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie 1 przedstawiono rozwój ilościowy i wartościowy tej grupy w latach 
2002–2011. W większości przypadków fundusze małych i średnich spółek zaczęły 
działać po okresie relatywnie silnego zachowania się tego segmentu rynku kapita-
łowego w latach 2003–2005. Do końca 2004 roku działał tylko 1 fundusz małych 
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i średnich spółek. W II półroczu 2005 roku zostały utworzone kolejne dwa fundusze, 
a dynamiczny rozwój nastąpił w latach 2006–2007, kiedy to powstało aż 12 funduszy. 
Aktywa netto tej grupy rosły aż do roku 2007, a następnie wyraźnie spadły w związku 
z kryzysem finansowym skutkującym negatywną rewaluacją ich aktywów oraz 
przewagą umorzeń jednostek uczestnictwa nad ich nabyciami.

3. Próba badawcza

W tabeli 2 przedstawiono 19 funduszy małych i średnich spółek, działających 
w okresie 2002–2011. Fundusz Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO został 
w czerwcu 2009 roku połączony z funduszem Pioneer Małych i Średnich Spółek 
Rynku Polskiego FIO i po tej dacie nie jest on uwzględniany na wykresie 1. Jako 
okres badawczy wybrano lata 2006–2011, gdyż do połowy 2005 roku działał tylko 
1 fundusz małych i średnich spółek (Investor Top 25 Małych Spółek FIO), a kolejne 
dwa fundusze powstały w lipcu i wrześniu 2005 roku (odpowiednio: Pioneer Małych 
i Średnich Spółek Rynku Polskiego i ING Średnich i Małych Spółek). Badania 
wyników skorygowanych o ryzyko będą prowadzone w okresach rocznych, dlatego 
włączenie roku 2004 i wcześniejszych polegałoby na badaniu jednego funduszu, 
a włączenie do badań roku 2005 spowodowałoby, że wyniki dla tego roku byłyby 
zbytnio obciążone wynikami jednego funduszu istniejącego przez cały rok. Kolej-
nym argumentem przemawiającym za wyborem okresu badawczego jest dostępność 
danych dotyczących stóp wypłaty dywidendy z indeksów mWIG40 i sWIG80, które 
będą stanowiły wzorzec odniesienia dla tej grupy. Dane o stopach wypłaty dywidendy 
dla tych indeksów pozyskano po raz pierwszy za rok 20067.

Tabela 2. Grupa polskich funduszy małych i średnich spółek

Lp. Nazwa Początek 
działalności

Koniec 
działalności Uwagi

Fundusze włączone do próby

1 Investor Top 25 Małych Spółek FIO 11.2002

2 Pioneer Małych i Średnich Spółek 
Rynku Polskiego

07.2005

3 ING Średnich i Małych Spółek 09.2005 Fundusz istniał od 08.2001 jako 
ING Euroclick SFIO; w 09.2005 
zmienił politykę inwestycyjną

7 Zgodnie z informacjami z GPW S. A. wcześniejsze dane nie są obecnie dostępne.
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4 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
FIO

05.2006

5 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 09.2006

6 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 09.2006 Fundusz istniał od 3.12.1999 
jako BPH Top Ameryka FIO; 
w 09.2006 zmienił politykę 
inwestycyjną

7 Pioneer Średnich Spółek Rynku 
Polskiego FIO

10.2006 06.2009 W dniu 5 czerwca 2009 r. 
nastąpiło połączenie Pioneer 
Średnich Spółek Rynku 
Polskiego FIO oraz Pioneer 
Małych i Średnich Spółek Rynku 
Polskiego FIO

8 Amplico Małych i Średnich Spółek 11.2006

9 Millennium Dynamicznych Spółek 04.2007

10 Skarbiec Małych i Średnich Spółek 06.2007

11 Noble Fund Akcji Małych i Średnich 
Spółek

08.2007

12 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 09.2007

13 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 
FIO

09.2007

14 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 11.2007

15 Aviva Investors Małych Spółek 04.2008

16 Amplico Akcji Małych Spółek 
(Światowy SFIO) 

12.2010 Fundusz istniał od 15.09.2006 
jako AIG FIO Obligacji 
Zagranicznych, w 12.2010 
zmienił politykę inwestycyjną

17 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
Plus

02.2011

Fundusze wyłączone z próby

18 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 
(KBC Portfel VIP) 

11.2007 Minimalna wpłata 100 000 zł

19 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 02.2008 Fundusz przeznaczony 
na potrzeby innych funduszy 
z grupy KBC

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych poszczególnych TFI.

Postanowiono wykluczyć z próby badawczej dwa fundusze: KBC Portfel Akcji 
Średnich Spółek (KBC Portfel VIP) oraz KBC Akcji Małych Spółek SFIO. Pierwszy 
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z nich jest adresowany do bardzo nielicznej grupy najbogatszych klientów, gdyż 
minimalna wpłata do niego została ustalona na poziomie 100 tys. zł. Drugi fun-
dusz jest dedykowany podmiotom z grupy kapitałowej KBC. Oba fundusze nie 
są zatem dostępne dla przeciętnego klienta, z punktu widzenia którego prowadzone 
są niniejsze badania. Warto także zwrócić uwagę, że utworzony w lutym 2011 roku 
fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus został włączony do indeksu opi-
sującego przeciętny fundusz. Można pozwolić sobie na taki zabieg mimo zastrzeżeń, 
że minimalnym okresem obserwacji dla prawidłowego ustalenia miar wyników 
inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko powinien być 1 rok8, gdyż badaniu będą 
podlegać wyniki indeksu przeciętnego funduszu, a nie wyniki indywidualnych 
funduszy. Wyniki dla indeksu będą ustalone dla całego roku 2011 i możliwe będzie 
prawidłowe obliczenie miar efektywności.

Do indeksu włączono również fundusz Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego 
FIO, który został w czerwcu 2009 roku połączony z innych funduszem. Próba jest 
zatem wolna od efektu przetrwania (ang. survivorship bias), który stanowi poważny 
problem w badaniach prowadzonych na rynku amerykańskim9. Efekt przetrwania 
dla polskiego rynku funduszy akcji w latach 1999–2004 K. Gabryelczyk10 oszaco-
wała w wysokości –0,376% dla zwykłej stopy zwrotu i –0,0029% dla alfy Jensena. 
Wyniki jej badań wskazują, że w Polsce likwidowane były fundusze, które miały 
stopę zwrotu powyżej średniej, co jest zjawiskiem odwrotnym niż na rynku amery-
kańskim, na którym likwidowane są fundusze osiągające najsłabsze wyniki. Autorka 
upatrywała przyczyn tego zjawiska w tym, że polski rynek był w badanym przez nią 
okresie w fazie dynamicznego rozwoju i znacznie więcej funduszy było tworzonych 
niż likwidowanych.

W próbie badawczej znalazły się również te fundusze, które przed włączeniem 
ich do grupy funduszy małych i średnich spółek prowadziły odmienną politykę 
inwestycyjną i były klasyfikowane do innych segmentów i grup (ING Średnich 
i Małych Spółek, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, Amplico Akcji Małych Spółek).

8 D.  Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i  ocena efektywności, 
Cedewu, Warszawa 2008, s. 127.

9 B. Malkiel, Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991, „Journal of Finance”, 
June 1995, Vol. 50, Issue 2, s. 549–572.

10 K.  Gabryelczyk, Efekt przetrwania i  wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w  Polsce, 
w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, t. 1, Prace Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1088, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wrocław 2005, 
s. 181.
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4. Indeksy przeciętnego funduszu

W celu zweryfikowania postawionych tez badawczych zmodyfikowano procedurę 
wykorzystaną przez D. Dawidowicza11. Utworzono indeks przeciętnego funduszu, 
który jest średnią wszystkich funduszy małych i średnich spółek ważoną ich udziałami 
w tej grupie („indeks ważony”). Miarą udziału w grupie jest wartość aktywów netto 
danego funduszu na początek miesiąca do ogółu aktywów netto grupy. Indeks ten 
informuje o wynikach uzyskiwanych przez przeciętnego zarządzającego funduszem 
akcji małych i średnich spółek. Dawidowicz używał jako wag wartości aktywów 
netto na koniec danego miesiąca. W niniejszych badaniach uznano, że użycie WAN 
na początek miesiąca jest bardziej właściwe, gdyż to aktywa na początek miesiąca 
wpływają na wynik inwestycyjny w większym stopniu niż aktywa na koniec miesiąca. 
Stopę zwrotu z indeksu ważonego obliczono, posługując się następującym wzorem:
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gdzie:
Rindeks, t – stopa zwrotu z indeksu ważonego w miesiącu t,
Pj, t – cena jednostki uczestnictwa j-tego funduszu na ostatni dzień roboczy miesiąca t,
Pj, t – 1 – cena jednostki uczestnictwa j-tego funduszu na ostatni dzień roboczy mie-
siąca t – 1,
WANj, t – 1 – wartość aktywów netto j-tego funduszu na ostatni dzień roboczy mie-
siąca t – 1,
n – liczba funduszy inwestycyjnych objętych indeksem.

Niektóre fundusze posiadały kilka kategorii jednostek uczestnictwa różniących 
się np. opłatami za zarządzanie, dlatego jako cenę jednostki uczestnictwa w powyż-
szym wzorze przyjęto główną kategorię jednostek uczestnictwa przeznaczoną dla 
klienta detalicznego. Najczęściej była to jednostka oznaczona jest literą A. Fundusze 
rozpoczynające działalność po raz pierwszy uwzględniono w indeksie w miesiącu 
następującym po miesiącu włączenia ich do grupy funduszy małych i średnich spółek, 
a po raz ostatni w miesiącu poprzedzającym wykluczenie z tej grupy. Dzięki temu 
w indeksie znalazły się wyłącznie fundusze, które należały do grupy przez pełny 

11 D.  Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i  ocena efektywności, 
Cedewu, Warszawa 2008, s. 115.
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miesiąc kalendarzowy. Nie stosowano kryterium minimalnego okresu działalności 
funduszu, aby próba nie była obciążona (tzw. look-ahead bias).

Indeks ważony informuje, jaka przeciętna stopa zwrotu przypadała na aktywa 
wszystkich funduszy. Innymi słowy informuje, jaki wynik wypracował zarządza-
jący przeciętnym funduszem oraz jaką stopę zwrotu uzyskał klient przeciętnego 
funduszu. Analizy Online S. A., obliczając średnią FI AKP_MS12, używają średniej 
arytmetycznej i nie biorą pod uwagę wielkości funduszu. Taka średnia jest bardziej 
istotna dla potencjalnego klienta, który dopiero rozważa wybór funduszu. Z jego 
perspektywy wszystkie fundusze są postrzegane równo pod względem stopy zwrotu. 
Utworzono zatem również drugi indeks przeciętnego funduszu na podstawie średniej 
arytmetycznej wszystkich funduszy w próbie („indeks nieważony”).

Wyniki dwóch indeksów obliczono zarówno na bazie netto jak i brutto. Wyniki 
brutto indywidualnych funduszy uzyskano na podstawie ich wyników netto skory-
gowanych o koszty operacyjne wg następującego wzoru13:

R R
wskaznik kosztów operacyjnych

brutto, j, t netto, j, t
j( ) (= + +1 1⋅ ,, )y

12
1− ,

gdzie:
Rbrutto, j, t – stopa zwrotu brutto j-tego funduszu w miesiącu t,
Rnetto, j, t – stopa zwrotu netto j-tego funduszu w miesiącu t,
wskaźnik kosztów operacyjnychj, y – wskaźnik kosztów operacyjnych j-tego funduszu 
w roku y obliczony jako iloraz kosztów operacyjnych funduszu netto poniesionych 
w roku y i średnich aktywów netto funduszu w roku y; zarówno licznik, jak i mia-
nownik można odczytać z rocznych sprawozdań finansowych funduszy14.

5. Metodologia badań i dobór parametrów

Badania przeprowadzono, wykorzystując alfę Jensena oraz korzystając pomocniczo 
ze wskaźników Sharpe’a, Treynora i wskaźnika informacyjnego (ang. Information 
Ratio). Alfa Jensena wyrażona jest następującym wzorem15:

12 Jest to średnia grupy funduszy małych i średnich spółek.
13 Wzór zakłada uproszczenie polegające na tym, że koszty operacyjne rozkładają się równo w trak-

cie każdego roku.
14 Dane za rok 2011 zaczerpnięto z  półrocznych sprawozdań finansowych na  dzień 30.06.2011 

i dokonano ich annualizacji. Sprawozdania na dzień 31.12.2011 w momencie prowadzenia badań nie 
były jeszcze dostępne.

15 M. Jensen, The performance of mutual funds in the period 1945–1964, „Journal of Finance”, May 
1968, Vol. 23 Issue 2, s. 393.
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AJ r r r rj j f j m f= − − − β ,

gdzie:
AJj – alfa Jensena dla j-tego funduszu,
rj – stopa zwrotu z j-tego funduszu,
βj – wskaźnik beta dla j-tego funduszu,
rm – stopa zwrotu z benchmarku,
rf – stopa wolna od ryzyka.

Większość badań amerykańskich posługuje się alfą Jensena16 ze względu na jej 
zalety w porównaniu z innymi miarami. Po pierwsze, umożliwia ona porównanie 
wyników niezależnie od panującej na rynku koniunktury. Przykładowo, można uzy-
skać dodatnią alfę Jensena w okresie, w którym stopy zwrotu z rynku akcji są ujemne. 
Po drugie, umożliwia porównania pomiędzy funduszami nie tylko w tym samym 
okresie, ale także pomiędzy różnymi okresami. Po trzecie, umożliwia połączenie 
dwóch parametrów: stopy zwrotu i ryzyka w jednej mierze. Po czwarte, jest ona 
łatwa do interpretacji, gdyż wyraża, o ile skorygowana o ryzyko stopa zwrotu była 
różna od benchmarku. Po piąte, możliwe jest przeprowadzenie testów statystycznej 
istotności alfy Jensena za pomocą statystyki t17. Inne miary nie posiadają wszystkich 
tych zalet jednocześnie.

Obliczenie alfy Jensena wymaga wcześniejszego oszacowania parametru β za 
pomocą następującego wzoru18:

β
δj

j m

m

r r
r

=
cov( , )

( )2 ,

gdzie:
cov (rj, rm) – kowariancja pomiędzy stopami zwrotu z j-tego funduszu oraz z bench-
marku (rm),
δ2 (rm) – wariancja stopy zwrotu z benchmarku (rm).

Oszacowania parametru β można dokonać na podstawie miesięcznych obser-
wacji dla całego badanego okresu 2006–2011, jednak wymaga to przyjęcia założenia 
o stałości tego parametru w całym okresie, co wydaje się mocno kontrowersyjne. 

16 lub wyrazem wolnym w modelach wieloczynnikowych.
17 Wykorzystanie statystyki t wymaga przyjęcia założenia o normalności rozkładu alf Jensena, co 

niekoniecznie musi być spełnione w rzeczywistości.
18 Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments, 5th edition, The McGraw-Hill Companies, 2001, s. 265.
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Badany okres charakteryzował się bowiem dużą zmiennością na rynkach kapita-
łowych i zarządzający z całą pewnością nie utrzymywali stałego poziomu ryzyka 
systematycznego. Nieprawidłowe oszacowanie parametru β powodowałoby tym-
czasem zaniżenie lub zawyżenie alfy Jensena. Często postulowane jest stosowanie 
modeli warunkowych (ang. conditional models), które zakładają, że parametr β ulega 
zmianie pod wpływem nowych informacji. Niektóre badania wykazały, że modele 
te są lepsze niż ich tradycyjne odpowiedniki19.

W niniejszych badaniach zastosowano inne podejście. Oszacowano parametr 
β dla każdego roku kalendarzowego z osobna i na tej podstawie w każdym roku 
obliczono alfę Jensena przy użyciu innego β. Przyjęto zatem upraszczające założenie, 
że β jest stała w każdym roku i zmienia się wyłącznie na przełomie lat. W tabeli 7 
zaprezentowano wyniki oszacowania parametrów β, które wskazują, że różniły się 
one w kolejnych latach, co potwierdza, że przyjęcie założenia o stałości β w całym 
badanym okresie byłoby istotnym błędem.

Za stopę wolną od ryzyka przyjęto WIBID 1M. Alternatywnym podejściem jest 
przyjęcie np. rentowności 13-tygodniowych20 lub 52-tygodniowych bonów skar-
bowych21. Przyjmując WIBID 1M uznano, że stopa 1-miesięczna lepiej przybliża 
teoretyczną koncepcję stopy wolnej od ryzyka od stóp dla dłuższych okresów, które 
w większym stopniu są obarczone ryzykiem stopy procentowej.

Benchmark, czyli stopę rm określono kilkuetapowo, wzorując się na procedurze 
M. Staniszewskiego22. Zawężono liczbę możliwych przybliżeń portfela rynkowego (rm) 
do indeksów mWIG40 i sWIG80 opisujących zachowanie małych i średnich spółek23. 
Indeksy te są indeksami cenowymi, czyli nie uwzględniają dochodów z pożytków 
z akcji (np. dywidend i praw poboru). Porównywanie wyników funduszu z takimi 
cenowymi indeksami giełdowymi powodowałoby zawyżenie jego relatywnych stóp 
zwrotu, gdyż fundusz utrzymujący w swoim portfelu akcje czerpie z nich pożytki. 
Postanowiono zatem skorygować stopy zwrotu z cenowych indeksów giełdowych 
o stopy wypłat dywidendy według następującego wzoru24:

19 R. Otten, D. Bams, How to measure mutual fund performance: economic versus statistical rele-
vance, „Accounting & Finance”, July 2004, Vol. 44 Issue 2, s. 221.

20 M. Staniszewski, Efektywność polskiego rynku kapitałowego z perspektywy funduszy inwestycyj-
nych akcji, praca doktorska SGH Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2004, s. 68.

21 D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne…, op.cit., s. 121, 75.
22 M. Staniszewski, Efektywność polskiego…, op.cit., s. 65.
23 Ze względu na  objętość niniejszego artykułu nie przedstawiono dowodu na  to, że indeksy 

mWIG40 i sWIG80 lepiej objaśniają zmienność indeksu ważonego niż indeks szerokiego rynku (WIG). 
24 Zaprezentowany wzór zawiera uproszczenia. Po pierwsze, przyjmuje, że wypłaty dywidend 

roz kładają się równomiernie w roku. W rzeczywistości kulminacja ich wypłat przypada zwykle na 
3 kwartał – po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółek przez ich akcjonariuszy. Po drugie, 
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R
Indeks

Indeks
Stopa dywidendy

brutto
t

t

y= + ⋅ + −
−

( ) ( )1 1
12

1
1

,

gdzie:
Rbrutto – stopa zwrotu z indeksu giełdowego skorygowana o stopę wypłaty dywidendy,
Indekst – poziom indeksu giełdowego na ostatni dzień roboczy w miesiącu t,
Indekst – 1 – poziom indeksu giełdowego na ostatni dzień roboczy w miesiącu t – 1,
Stopa dywidendyy – stopa wypłaty dywidendy dla indeksu giełdowego na ostatni 
dzień roboczy roku y (iloraz sumy wypłaconych dywidend w roku y przez spółki 
z indeksu giełdowego i wartości indeksu giełdowego w ostatnim dniu roboczym roku).

Pominięto, jako nieistotne, inne pożytki, takie jak prawa poboru. W tabeli 3 
przedstawiono stopy wypłat dywidendy dla indeksów warszawskiej giełdy bazujących 
na małych i średnich spółkach na ostatnią sesję giełdową w poszczególnych latach.

Tabela 3.  Stopy wypłat dywidendy dla indeksów cenowych mWIG40 i sWIG80 
na ostatnią sesję w roku kalendarzowym

Rok mWIG40 sWIG80

2006 1,9% 0,7%

2007 1,6% 0,6%

2008 3,2% 2,0%

2009 0,7% 1,0%

2010 1,2% 1,3%

2011 1,9% 2,8%

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych  S. A. (http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIG), dane historyczne 
uzyskano bezpośrednio z Działu Produktów Informacyjnych GPW S. A. [email: Dane.Historyczne@gpw.pl].

W kolejnym kroku przeprowadzono analizę regresji indeksu ważonego (zmienna 
objaśniana) względem kombinacji indeksów mWIG40 i sWIG80 skorygowanych 
o stopy wypłaty dywidend (zmienna objaśniająca). Proporcje indeksów mWIG40 
i sWIG80 ustalano, co 1 punkt procentowy tak, aby zmaksymalizować współczynnik 
determinacji. Skrócone wyniki tej procedury zostały przedstawione w tabeli 4. Pogru-
bioną czcionką zaznaczono kombinację o najwyższym współczynniku determinacji.

stopa wypłaty dywidendy to iloraz sumy wypłaconych dywidend w trakcie roku do wartości indeksu 
na ostatni dzień roku, a zatem jest uzależniona od poziomu indeksu w ostatnim dniu roku.
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Tabela 4.  Wartości współczynników determinacji modelu regresji indeksu ważonego 
względem kombinacji indeksów mWIG40 i sWIG80 skorygowanych o stopy 
wypłaty dywidend

mWIG40 sWIG80 Współczynnik determinacji

20% 80% 0,9205

40% 60% 0,9439

60% 40% 0,9562

70% 30% 0,9580

71% 29% 0,9581

80% 20% 0,9569

90% 10% 0,9529

Źródło: obliczenia własne.

Najwyższy współczynnik determinacji (0,9581) uzyskano dla kombinacji 71% 
mWIG40 i 29% sWIG80. Współczynnik regresji dla takiej kombinacji wyniósł 0,865, 
co wskazuje na 86,5-procentowy udział części akcyjnej w indeksie ważonym. Odrzu-
cono hipotezę zerową o braku zależności korelacyjnej pomiędzy indeksem ważo-
nym a kombinacją indeksów (H0: βy = 0) za pomocą statystyki t przy 1% poziomie 
istotności. Wysoka wartość współczynnika determinacji (0,9581) potwierdza dobre 
dopasowanie modelu regresji. Statystyczna analiza regresji wskazuje, że przeciętny 
fundusz (mierzony indeksem ważonym) utrzymywał w badanym okresie średnio 
86,5% swoich aktywów w akcjach.

W kolejnym kroku przeanalizowano składy portfeli funduszy ujawnione w pół-
rocznych i rocznych sprawozdaniach finansowych, a wyniki analizy zaprezentowano 
w tabeli 5. Średni udział akcji w aktywach netto funduszy w badanym okresie 
wyniósł 89%, przy czym zaangażowanie w akcje polskie wyniosło 85%, a w akcje 
zagraniczne 4%.

W ostatnim kroku przeanalizowano benchmarki przyjęte przez każdy z fundu-
szy oraz statutowe limity zaangażowania w akcje, a ich zestawienie przedstawiono 
w tabeli 6.
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Tabela 6.  Analiza przyjętych benchmarków oraz statutowych limitów zaangażowania 
w akcje funduszy małych i średnich spółek

Lp. Nazwa Benchmark Min. 
akcji

Max. 
akcji

1 Investor Top 25 Małych Spółek FIO 80% DWS MS + 20% WIBID 6M 70,0% 100,0%

2 Pioneer Małych i Średnich Spółek 
Rynku Polskiego

80% mWIG40 + 20% sWIG80 67,0% 100,0%

3 ING Średnich i Małych Spółek 60% mWIG40 + 35% sWIG80 + 5% 
WIBID ON

70,0% 100,0%

4 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
FIO

45% mWIG40 + 35% sWIG80 + 10% 
WIG20 + 10% WIBID Overnight

60,0% 100,0%

5 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 
3M × (1 – stopa rezerwy obowiązkowej) 

70,0% 100,0%

6 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 100% mWIG40 70,0% 100,0%

7 Pioneer Średnich Spółek Rynku 
Polskiego FIO

Dane niedostępne N/A N/A

8 Amplico Małych i Średnich Spółek 90% mWIG40 + 10% WIBID 3M 70,0% 100,0%

9 Millennium Dynamicznych Spółek 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% 
WIBID 6M – opłata za zarządzanie

60,0% 100,0%

10 Skarbiec Małych i Średnich Spółek 10% WIBID 3M + 90% mWIG40 – koszt 
wynagrodzenia stałego za zarządzanie

66,0% 100,0%

11 Noble Fund Akcji Małych i Średnich 
Spółek

80% mWIG40 + 20% WIBID ON 60,0% 100,0%

12 UniAkcje MiŚ Spółek 90% sWIG80 + 10% wskaźnik NBP 
dla 1–3 mies. depozytów dla osób 
fizycznych

70,0% 100,0%

13 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 
FIO

60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% 
1‑dniowy indeks pieniężny – koszty 
stałe Funduszu

70,0% 100,0%

14 Allianz Akcji Małych i Średnich 
Spółek

70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% 
CPGI subindex 1–3

70,0% 100,0%

15 Aviva Investors Małych Spółek 90% sWIG80 + 10% WIBID 3M 60,0% 100,0%

16 Amplico Akcji Małych Spółek 90% sWIG80 + 10% WIBID 3M 66,0% 100,0%

17 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
Plus

45% mWIG40 + 35% sWIG80 + 10% 
WIG20 + 10% WIBID ON

60,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie statutów i prospektów informacyjnych funduszy wg stanu na dzień 
15 grudnia 2011 roku.
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Z tabeli 6 wynika, że większość funduszy stosuje benchmarki będące kombinacją 
indeksów mWIG40 i sWIG80 z przeważającym udziałem mWIG40. Limity statutowe 
zaangażowania w akcje wynoszą najczęściej pomiędzy 66% a 100%.

Na podstawie powyższej kilkustopniowej procedury przyjęto, przy zachowa-
niu dokładności rzędu 5 punktów procentowych, że benchmarkiem dla funduszy 
małych i średni spółek będzie: 15% WIBID 1M, 60% mWIG40 i 25% sWIG80. 
Udział WIBID-u ustalono na podstawie analizy regresji i analizy sprawozdań finan-
sowych wskazującej na odpowiednio 86,5 i 85-procentowy udział krajowej części 
akcyjnej. Udział WIBID-u zaokrąglono do pełnych 5 punktów procentowych, czyli 
do poziomu 15%. Proporcje indeksów mWIG40 i sWIG80 ustalono na podstawie 
modelu regresji wskazującego na ich udział w części akcyjnej portfela wynoszący 
odpowiednio 71% i 29%.

6. Wyniki badań

W tabeli 7 przedstawiono wyniki badań efektywności zarządzającego przeciętnym 
funduszem akcji małych i średnich spółek w Polsce w latach 2006–2011 na bazie netto 
i brutto na tle tego segmentu rynku kapitałowego. Wartości statystyki t służącej do 
oceny istotności alfy Jensena obliczono wg następującego wzoru25:

statystyka t alfa

n

Y

alfa Y
=
δ

;

gdzie:
alfaY  – średnia arytmetyczna uzyskanych miesięcznych alf Jensena w roku Y,
δalfa Y – odchylenie standardowe miesięcznych alf Jensena w roku Y,
n – liczba obserwacji w roku (n = 12).

Oceny statystycznej istotności miesięcznych alf Jensena dokonano na 1%, 5% 
i 10% poziomie istotności.

25 Wzór jest szczególnym przypadkiem statystyki t o rozkładzie t-Studenta o n – 1 stopniach swo-
body służącym do oceny istotności średnich arytmetycznych opracowanym na podstawie: A. Lusz-
niewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowanie, wyda-
nie III zm., C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 165.
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Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają słuszność przyjętego podejścia 
badawczego zakładającego zmienność parametru β w kolejnych latach. Parametr β 
dla indeksu ważonego wahała się znacznie: od 0,73 w 2006 roku do 1,15 w 2011 roku. 
Współczynniki determinacji wskazują na dobre dopasowanie modelu do danych 
rzeczywistych, wahające się dla indeksu ważonego pomiędzy 0,8250 a 0,9966. 
Warto zwrócić uwagę, że model ma wyraźnie słabsze dopasowanie w roku 2006, 
dlatego wyniki dla tego roku należy traktować z większym dystansem. Powodem 
słabszego dopasowania modelu w tym roku jest prawie 3-krotne zwiększenie liczby 
funduszy w próbie z 3 do 8. Fundusze te prawdopodobnie potrzebowały więcej czasu 
na wdrożenie docelowej polityki inwestycyjnej, a ich wyniki można w mniejszym 
stopniu wyjaśnić za pomocą przyjętego benchmarku.

Gdy analizuje się wartości alf Jensena, widać wyraźnie, że w każdym roku 
wskaźniki te zarówno na bazie brutto, jak i netto są wyższe dla indeksu nieważonego 
niż dla indeksu ważonego. Obszar ten wymaga głębszych badań, ale można na tym 
etapie już wyciągnąć wstępny wniosek, że zarządzający dużymi funduszami małych 
i średnich spółek uzyskiwali gorsze wyniki niż zarządzający małymi funduszami. 
Stanowi to potwierdzenie efektu zaobserwowanego na rynku amerykańskim m.in. 
przez Chena et al.26. Badacze ci wykazali, że wyniki inwestycyjne brutto i netto maleją 
ze wzrostem wielkości funduszu. Efekt ten był szczególnie widoczny wśród funduszy 
małych spółek, a badacze upatrywali przyczyn tego zjawiska w niskiej płynności 
w tym segmencie rynku giełdowego i braku możliwości sprawnego zarządzania 
dużym portfelem akcji małych spółek.

Alfy Jensena na bazie netto dla indeksu ważonego w 4 latach były ujemne, a trzy 
z nich były istotne na 1-procentowym poziomie. Z kolei na bazie brutto były ujemne 
w 3 latach. Dodatnie alfy Jensena dla indeksu ważonego wystąpiły w 2 latach na bazie 
netto i w 3 latach na bazie brutto i tylko jedna z nich była istotna na 10-procentowym 
poziomie. Średnia alfa Jensena dla indeksu ważonego w całym okresie wyniosła 
–0,32% i była istotna na 10-procentowym poziomie.

Alfy Jensena na bazie netto oraz brutto dla indeksu nieważonego w 3 latach 
były ujemne. Dodatnie alfy Jensena dla indeksu nieważonego na bazie netto wystą-
piły w 3 latach, ale tylko raz były istotne na 10-procentowym poziomie, natomiast 
na bazie brutto były dodatnie w 3 latach. Średnia alfa Jensena na bazie brutto dla 
indeksu nieważonego wyniosła +0,32% i była istotna na 10-procentowym poziomie.

26 J.  Chen, H.  Hong, H.  Ming, J.  Kubik, Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The 
Role of Liquidity and Organization, „American Economic Review”, December 2004, Vol. 94, Issue 5, 
s. 1276–1302.
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Zaobserwowano także, że zarządzający funduszami małych i średnich spółek 
znacznie lepiej radzili sobie w czasie giełdowej koniunktury (lata 2006–2007), kiedy 
to alfy Jensena dla obu indeksów zarówno na bazie brutto, jak i netto przyjęły 
wartości dodatnie. Zarządzający funduszami nie poradzili sobie w czasie kryzysu 
w 2008 roku, kiedy wszystkie alfy Jensena były ujemne. W 2009 roku, kiedy to roz-
począł się kolejny trend wzrostowy, zarządzający funduszami nadal uzyskiwali 
słabe wyniki – wszystkie alfy Jensena były ujemne. Zarządzający poprawili wyniki 
w kolejnym roku trendu wzrostowego (2010), kiedy to 3 z 4 alf Jensena były dodatnie. 
W roku 2011, w którym wystąpiła kolejna fala kryzysu, wszystkie alfy były ujemne.

Wyniki badań przeprowadzone za pomocą wskaźników Sharpe’a, Treynora oraz 
wskaźnika informacyjnego zostały zaprezentowane w tabeli 8. Wskaźnik Sharpe’a 
określający premię za ryzyko na jednostkę ryzyka całkowitego wskazuje, że przeciętny 
zarządzający był bardziej efektywny od benchmarku w okresach giełdowej koniunk-
tury w latach 2006–2007 i mniej efektywny w okresach giełdowej dekoniunktury 
w latach 2008 i 2011. W czasie koniunktury w roku 2009 przeciętny zarządzający 
był mniej efektywny od benchmarku, a w roku 2010 był mniej efektywny od bench-
marku na bazie netto, ale bardziej efektywny na bazie brutto. Wskaźnik Treynora, 
określający premię za ryzyko na jednostkę ryzyka systematycznego, wskazuje, że 
w latach 2006–2007 przeciętny zarządzający uzyskiwał wyższą premię za ryzyko 
niż benchmark w latach 2008–2009 oraz w roku 2011 niższą, a dla roku 2010 wyniki 
są niejednoznaczne. Wskaźnik informacyjny (ang. Information Ratio), mówiący 
o stosunku wysokości dodatkowej stopy zwrotu z tytułu odchylenia od benchmarku 
do ryzyka towarzyszącego temu odchyleniu, wskazuje, że z tytułu aktywnego 
zarządzania przeciętny zarządzający uzyskał dodatnią stopę zwrotu na bazie brutto 
w latach 2006–2007 oraz w roku 2010, natomiast na bazie netto tylko w roku 2007. 
Oznacza to, że w latach 2006 i 2010 aktywne zarządzanie wygenerowało dodatkową 
stopę zwrotu, ale nie pokryła ona kosztów operacyjnych funduszu.

7. Podsumowanie

W artykule opisano badania efektywności zarządzającego przeciętnym fun-
duszem akcji małych i średnich spółek w Polsce w latach 2006–2011. Ze względu 
na stosunkowo krótki okres badawczy w porównaniu do badań przeprowadzanych 
na rynkach rozwiniętych oraz wysoką zmienność rynków kapitałowych w tym 
okresie, należy zachować dużą ostrożność w interpretacji uzyskanych wyników. 
Trzeba również pamiętać, że wyniki różniły się między sobą w poszczególnych 
latach, a także w zależności od rodzaju zastosowanego indeksu oraz bazy i nie zawsze 
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były istotne statystycznie. Odnosząc się do tez postawionych na wstępie, należy 
stwierdzić, że po pierwsze, na bazie netto przeciętny zarządzający funduszami akcji 
małych i średnich spółek w całym badanym okresie uzyskał wyniki skorygowane 
o ryzyko nieznacznie gorsze od przyjętego benchmarku, co szczególnie widoczne 
jest wśród zarządzających dużymi funduszami z tej grupy. Po drugie, na bazie brutto 
przeciętny zarządzający funduszami akcji małych i średnich spółek uzyskał wyniki 
skorygowane o ryzyko nieznacznie lepsze od benchmarku, co szczególnie widoczne 
jest wśród zarządzających małymi funduszami z tej grupy.

Po przeprowadzeniu powyższych badań wyników zarządzania polskimi fundu-
szami małych i średnich spółek wyłaniają się kolejne obszary wymagające dalszych 
i bardziej szczegółowych analiz:
• badanie wpływu wielkości indywidualnego funduszu na wyniki inwestycyjne 

skorygowane o ryzyko i poszukiwanie przyczyn występowania tego zjawiska,
• badanie wpływu kosztów indywidualnego funduszu na wyniki inwestycyjne 

skorygowane o ryzyko,
• badanie wyników inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko funduszy w począt-

kowej fazie ich działania,
• badanie wyników inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko przy zastosowaniu 

modeli warunkowych,
• badanie wyników inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko przy użyciu obser-

wacji o większej częstotliwości niż miesięczna (np. na bazie danych dziennych).
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wrogie przejęcia – przykład 
Vistula & Wólczanka kontra Kruk

1. Wprowadzenie

Wrogie przejęcia są praktyką dosyć często spotykaną w krajach o rozwiniętych 
rynkach kapitałowych. Przedsiębiorstwa w nich działające mają dwie możliwości 
rozwoju – rozwijać się w sposób organiczny lub łączyć aktywa i działalność z inną 
firmą. Druga z nich może być realizowana przez połączenie się firm (czyli fuzję lub 
poprzez wykup jednej firmy przez drugą czyli przejęcie). Szczególną formą przejęcia 
jest przejęcie wbrew woli osób zarządzających przejmowaną firmą, czyli wrogie prze-
jęcie (hostile takeover). Przypadki wykupu firmy wbrew woli jej menadżerów zdarzają 
się częściej w krajach o długiej tradycji działania rynku fuzji i przejęć, szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Państwa te miały odpowiednio długi 
czas na dostosowanie regulacji prawnych do tego typu transakcji i tam rozwinęły 
się techniki wrogich przejęć i obrony przed nimi2.

Ze względu na szczególne uwarunkowania polskiej gospodarki, gdzie rynek 
kapitałowy zaczął się rozwijać dopiero na początku lat 90. XX w., transakcje, lub 
próby, wrogich przejęć zdarzają się rzadko. Szczególnie ciekawym przykładem jest 
więc zaprezentowany w tym artykule opis wrogiego przejęcia firmy W. Kruk S. A. 

1 Autor jest stypendystą projektu „Weź stypendium – dla rozwoju” realizowanego przez Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie na dziennych studiach doktoranckich, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Por. J. Armour, J. B. Jacobs, C. J. Milhaupt, The Evolution of Hostile Takeover Regimes in Devel-
oped and Emerging Markets: An Analytical Framework, „Harvard International Law Journal”, Vol. 52, 
No. 1, Winter 2011, p. 219–285.
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przez Vistulę&Wólczankę S. A. i obrony zastosowanej przez firmę przejmowaną. 
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano istotę wrogiego 
przejęcia oraz sposoby obrony przeciw niemu, w drugiej przedstawiono opis przejęcia 
W. Kruk S. A. przez Vistulę&Wólczankę S. A., w trzeciej zaś zaprezentowano strategię 
obronną Wojciecha Kruka zmierzającą do odzyskania kontroli nad rodzinną firmą. 
Najważniejsze wnioski zaprezentowano w Podsumowaniu.

2. Wrogie przejęcie i techniki obrony

Istota wrogiego przejęcia polega na chęci wykupu danej firmy wbrew woli jej 
menadżerów. Powodów niechęci kadry zarządzającej do takiej transakcji jest wiele, 
poczynając od osobistych powodów (zagrożenie własnej pozycji) po oceny strate-
gicznych skutków (transakcja będzie rzutowała na długookresowy potencjał rozwoju 
firmy)3. Niezależnie od motywów menadżerowie firm, którzy nie chcą dopuścić do 
wrogiego przejęcia, mogą zastosować szereg metod obronnych. W tabeli 1 przed-
stawiono zestaw możliwych do zastosowania środków obronnych.4

Tabela 1. Metody obrony przed wrogim przejęciem – przed i po złożeniu oferty

Przed złożeniem oferty Po złożeniu oferty

• Trujące pigułki
• Pigułka rozwadniająca cel przejęcia
• Pigułka rozwadniająca najeźdźcę
• Trujące opcje sprzedaży

• Powiedz „nie”
• Skup akcji z rynku
• Szantaż akcyjny
• Sprzedaż klejnotów koronnych
• Kontroferta
• Biały rycerz
• Biały giermek

• Zapisy statutowe
• Kadencyjny zarząd
• Ograniczone prawa głosu
• Klauzula super większości
• Zasada uczciwej ceny
• Złote spadochrony

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Chang, K. M. Moore, Mergers and Acquisitions, in: Corporate Finance, 
Pearson, London 2011, s. 257–262.

3 P. J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia: Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 146–147.

4 R. P. Chang, K. M. Moore, Mergers and Acquisitions, in: Corporate Finance, Pearson, London 2011, 
s. 257.
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Metody obrony przed złożeniem oferty dzielą się na dwie zasadnicze grupy: 
określone prawa i instrumenty finansowe (tzw. trujące pigułki – poison pills) oraz 
zapisy statutowe, zwane również obroną rekina (shark repellents). Celem trujących 
pigułek jest ograniczenie atrakcyjności finansowej danego przedsiębiorstwa, a co za 
tym idzie – zmniejszenie prawdopodobieństwa złożenia oferty wrogiego przejęcia. 
Z kolei zapisy statutowe mają służyć ograniczeniu kontroli nawet po przejęciu danej 
firmy lub uczynić je bardziej kosztownym (czyli mniej opłacalnym).

Pierwszym typem trujących pigułek są tzw. pigułki rozwadniające cel przejęcia 
(flip – in pills). Pozwalają one na dodatkową emisję akcji z dyskontem, która jest 
oferowana dotychczasowym akcjonariuszom w sytuacji, gdy firma przejmująca 
obejmie określony poziom udziałów. Dzięki temu akcjonariat jest rozwadniany, 
zaś samo przejęcie będzie wymagało dodatkowych środków na wykup nowej emisji 
akcji. Drugim typem trujących pigułek są tzw. pigułki rozwadniające najeźdźcę 
(flip – over pills). Pozwalają one w sytuacji przejęcia przedsiębiorstwa wykupić jego 
akcjonariuszom udziały w firmie przejmującej po cenie z dyskontem. Oznacza 
to rozwodnienie akcjonariatu firmy przejmującej, co spowoduje zmniejszenie kontroli 
dotychczasowych akcjonariuszy nad ich firmą. Trzecim rodzajem trujących pigułek 
są tzw. trujące opcje sprzedaży (poison puts). Dają one posiadaczom obligacji przej-
mowanej firmy prawo do natychmiastowego ich odsprzedania w sytuacji przejęcia 
kontroli przez najeźdźcę. Powoduje to automatyczny drenaż danej spółki z gotówki 
zwiększeniem kosztu transakcji5.

Drugim typem sposobów obrony przed wrogimi przejęciami są zapisy statutowe. 
Pierwszym przykładem takiego zapisu jest kadencyjny zarząd (staggered board of 
directors), w którym dla różnych członków kadencja rozpoczyna się w różnych 
latach. Dzięki takiemu zapisowi przejmujący będzie potrzebował co najmniej kilku 
lat na wymianę wystarczającej części zarządu, by zechciał on zatwierdzić wrogie 
przejęcie. Według literatury przedmiotu tego typu zabezpieczenie jest najbardziej 
skutecznym w odstraszaniu potencjalnych najeźdźców przed podjęciem próby 
wrogiego przejęcia6.

5 Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w wielkość posiadanych przez firmę zasobów gotówko-
wych jest pozytywnie skorelowana z prawdopodobieństwem złożenia oferty jej przejęcia. Oznacza to, 
że zmniejszenie wielkości środków pieniężnych w firmie zmniejsza również jej atrakcyjność w oczach 
potencjalnego najeźdźcy. W literaturze przedmiotu wykazano, że firmy, które chciano przejąć, miały 
w przybliżeniu o 23% większe zasoby gotówki, od tych, wobec których nie podejmowano próby prze-
jęcia – por.: O. Faleye, Cash and Corporate Control, „Journal of Finance”, VOL. LIX, NO. 5, OCTOBER 
2004, s. 2041–2060.

6 Por. np.: L. Bebchuk, A. Cohen, A. Ferrell, What Matters in Corporate Governance?, „The Review 
of Financial Studies”, Vol. 22, No. 2, 2009, s. 783–827; R. Danies, Do classified boards affect firm value? 
Takeover defenses after the pill, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” (under revision), 
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Struktura zarządu ma również znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa suk-
cesu wrogiego przejęcia, nawet w sytuacji braku jakichkolwiek innych zabezpieczeń. 
Wykazano, że szanse na pojawienie się najeźdźcy wzrastają, jeśli CEO danej firmy 
jest jednocześnie szefem jej zarządu. Inwestorzy postrzegają bowiem taki zarząd 
jako mało elastyczny, skostniały, a co za tym idzie – niezbyt efektywny w kreowaniu 
optymalnej strategii rozwoju firmy7. Co więcej, liczba niezależnych członków zarządu 
jest pozytywnie skorelowana z prawdopodobieństwem pozytywnej zmiany strategii 
po nieudanej próbie wrogiego przejęcia, ponieważ taka sytuacja będzie postrzegana 
jako znak ostrzegawczy i wskazanie nieefektywnej strategii danej spółki8.

Drugim typem zapisów statutowych pozwalających na ograniczenie możli-
wości przejęcia są tzw. ograniczone prawa głosu (restricted voting rights) pozwa-
lające na głosowanie tylko tym akcjonariuszom, którzy nabyli znaczne udziały 
w nieodległym okresie. Skutkiem tego może się okazać, że firma, która nabyła 
znaczne udziały w ostatnim okresie, nie będzie mogła egzekwować z ich tytułu 
prawa głosu.

Innym rodzajem zapisu statutowego jest tzw. klauzula super większości (super-
majority voting provision). Zakłada ona, że aby firma została sprzedana, zgodę 
musi wyrazić znacznie więcej niż 50% akcjonariuszy (np. 75%), przy dodatkowym 
zastrzeżeniu, że minimum 50% z głosujących za sprzedażą firmy nie może należeć do 
inwestora, który nabył akcje w ostatnim okresie. W ten sposób nawet w sytuacji, jeśli 
potencjalny kupiec zdążył już zgromadzić nawet ponad 50% udziałów w przejmowa-
nej firmie, nie będzie on w stanie przegłosować transakcji w trakcie zgromadzenia 
akcjonariuszy. Kolejną strategią obronną przed najeźdźcą jest tzw. zasada uczciwej 
ceny, która zakłada, że oferowana cena kupna nie może być niższa niż maksymalna 
cena akcji spółki będącej celem wrogiego przejęcia z określonego okresu (np. z ostat-
nich sześciu miesięcy). W ten sposób wyznaczana jest już na samym początku pewna 
cena zaporowa, która może być tylko podwyższona.

Równie odstraszająco mają działać mają złote spadochrony (golden parachutes). 
Są to wieloletnie kontrakty podpisywane z menadżerami, które gwarantują im 
zatrudnienie w spółce, niezależnie od zmiany w strukturze właścicielskiej. W przy-

L. Bebchuk, The Case for Increasing Shareholder Power, „Harvard Law Review”, Vol. 118, No. 3, Janu-
ary 2005, s. 833–914 oraz L. Belze, Preventive anti-takeover defences: evidence from the French mar-
ket for corporate control, European Accounting Association 34th Annual Meeting, 19–22 April 2011, 
Rome Italy.

7 M. M. Bange, M. A. Mazzeo, Board Composition, Board Effectiveness, and the Observed Form of 
Takeover Bids, „The Review of Financial Studies”, Vol. 17, No. 4, Winter 2004, s. 1185–1215.

8 S. Chatterjee, J. S. Harrison, D. D. Bergh, Failed Takeover Attempts, Corporate Governance and 
Refocusing, „Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 1, January 2003, s. 87–96.
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padku zwolnienia takich osób przed upływem ich kontraktu firma zobowiązana 
jest wypłacić tym osobom bardzo wysokie odszkodowania, sięgające nawet wartości 
ich wieloletnich zarobków.

Gdy oferta wrogiego przejęcia została już złożona, spółka ma nadal wiele technik 
obronnych przed taką transakcją. Pierwszym sposobem jest przekonanie akcjo-
nariuszy, by powiedzieli „nie” ofercie przejęcia (just say no), przez wskazywanie 
na wady i problemy związane z taką transakcją. Drugą metodą jest skup swoich 
akcji z rynku. W ten sposób spółka podwyższa ich cenę, a jednocześnie drenuje 
się z płynnych środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane przez 
najeźdźcę do spłaty zobowiązań zaciągniętych na jej przejęcie.

Trzecią metodą jest szantaż akcyjny (greenmail) polegający na odkupieniu akcji 
od firmy chcącej dokonać przejęcia po cenie wyższej od rynkowej. Ryzyko, jakie jest 
związane z tą strategią, polega na osłabieniu finansowym spółki, która broniła się 
przed wrogim przejęciem. O ile bowiem przed próbą wrogiego przejęcia jej wartość 
mogła być niedoszacowana fundamentalnie, o tyle po obronie typu greenmail jej 
sytuacja finansowa może się znacznie pogorszyć (drenaż gotówkowy na potrzeby 
odkupienia własnych akcji). To z kolei może sprowokować kolejną próbę wrogiego 
przejęcia. Innym sposobem zniechęcenia do dokonania wrogiego przejęcia jest sprze-
daż przez obiekt przejmowany aktywów, które są szczególnie cenne dla najeźdźcy 
– tzw. klejnotów koronnych (crown jewel). Dzięki temu transakcja, z punktu widzenia 
dokonującego przejęcia, traci sens.

Może się również zdarzyć, że spółka będąca obiektem wrogiego przejęcia sama 
złoży kontrofertę („Pac-Man” defense). Strategia ta zakłada złożenie przez spółkę, 
która jest celem wrogiego przejęcia, oferty przejęcia samego najeźdźcy. Ryzyko, jakie 
wiąże się z tego typu obroną, polega na podważeniu własnej wiarygodności jako 
spółki, która byłaby w stanie doprowadzić do skutku złożoną przez siebie ofertę. 
Gdyby się okazało, że to niemożliwe, mniejszościowi inwestorzy byliby bardziej 
skłonni zaakceptować ofertę wrogiego przejęcia.

Broniąca się przed najeźdźcą spółka może również zwrócić się do innej firmy 
tzw. białego rycerza (white knight), która zechce ją przejąć i z którą połączenie zagwa-
rantuje synergię i znaczne korzyści dla akcjonariuszy. Alternatywą dla białego rycerza 
jest strategia białego giermka (white squire). Zakłada ona zwrócenie się do trzeciej 
strony z prośbą o zakup mniejszościowego pakietu, który będzie wystarczający do 
zablokowania transakcji wrogiego przejęcia.

Należy zauważyć, że obrona przed wrogim przejęciem nie zawsze leży w interesie 
samych akcjonariuszy firmy – celu najeźdźcy. W wielu pracach pojawia się stwier-
dzenie, że zastosowanie zbyt wielu środków obrony przed taką transakcją powoduje 
spadek dyscyplinującego mechanizmu rynkowego, a co za tym idzie – przekłada się 
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na mniejszą efektywność danego podmiotu9. Co więcej, jeżeli stosowane techniki 
obronne będą finansowane wzrostem zadłużenia, może to skutkować zwiększeniem 
się ryzyka kredytowego oraz wzrostem kosztu finansowania i to niezależnie od 
dotychczasowego ryzyka kredytowego podmiotu10. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
pozyskany kapitał w formie długu zostanie przeznaczony na obronę przed wrogim 
przejęciem, a nie na rozwój firmy, może się okazać, że taka obrona będzie wręcz 
pogarszała sytuację firmy, zamiast ją poprawić. Tym niemniej, już na etapie pierwszej 
emisji akcji na rynku pierwotnym w Stanach Zjednoczonych ponad połowa firm 
stosuje co najmniej jedną strategię obronną przed wrogim przejęciem. Średnio jest 
to 1,71 metody obronnej przypadającej na spółkę11.

3. Rynek wrogich przejęć

Rynek wrogich przejęć zaczął się szczególnie intensywnie rozwijać w okresie 
tzw. IV fali fuzji i przejęć w latach 80. XX w.12 Był to okres naznaczony przede 
wszystkim wykorzystaniem innowacji finansowych, zaangażowaniem banków 
inwestycyjnych i znacznym kredytowaniem w dokonywanych transakcjach przejęć. 
Fala ta objęła wszystkie państwa z rozwiniętymi rynkami finansowymi. Ze względu 
na brak istnienia rynku kapitałowego w Polsce pierwsze próby rodzimych wrogich 
przejęć pojawiły się dopiero w latach 90. XX w.

Wśród innowacji finansowych, które zaczęły być wykorzystywane w tym okresie, 
należałoby wymieć przede wszystkim instrumenty z dynamicznie rozwijającego się 
wówczas rynku obligacji o wysokim ryzyku niewypłacalności – tzw. śmieciowych 
obligacji (junk bonds)13. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe było zwiększenie udziału 
kredytu w procesie przejęcia14.

9 R. W. Masulis, C. Wang, F. Xie, Corporate Governance and Acquirer Returns, „The Journal of 
Finance”, Vol. 62, No. 4, August 2007, s. 1851–1889.

10 Ch. Mann, Takeover Defenses and Credit Risk, Moody’s Investors Service Global Credit Research, 
Report Number 89 713, December 2004, s. 4.

11 L. C. Field, J. M. Karpoff, Takeover Defenses of IPO Firms, „The Journal of Finance”, Vol. 57, No. 5, 
October 2002, s. 1857–1889.

12 M. Lewandowski, Istota i motywy fuzji i przejęć, w: Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, 
Warszawa 2009, s. 53. W okresie koniec XIX w. – początek XXI wieku wyodrębnia się 5 wielkich fal 
(okresów nasilenia się procesów) fuzji i przejęć. Były to kolejno: I fala (1893–1904), II fala (1920–1929), 
III fala (II poł. lat 50. – 1970), IV fala (lata 80. XX w.) oraz V fala (1993–2000). Ibidem, s. 52–55.

13 Ibidem. s. 54.
14 To właśnie na lata 80. XX w. przypadał szczyt kariery Michaela Milkena – „króla śmieciowych 

obligacji”, pierwowzoru postaci Gordona Gekko z filmy Oliviera Stone’a Wall Street. Dokonywał on 



Wrogie przejęcia – przykład Vistula & Wólczanka kontra Kruk 179

Drugim równie ważnym czynnikiem determinującym szczególne nasilenie wro-
gich przejęć w latach 80. XX w. był postęp technologiczny oraz łatwiejszy dostęp do 
informacji i ich szybsza analiza. Pozwoliła ona na dostrzeżenie wielu nieefektywnie 
zarządzanych przedsiębiorstw. Dzięki temu łatwiej było zidentyfikować potencjalny 
cel przejęcia, a dzięki innowacjom finansowym – łatwiej można było sfinansować 
samą transakcję przejęcia.

Rzeczywiście wiele wrogich przejęć skutkowało poprawą efektywności przed-
siębiorstw, które zostały zakupione przez najeźdźcę. Podstawowym argumentem 
przejmującej strony było stwierdzenie, że będzie ona w stanie dokonać lepszej alo-
kacji aktywów połączonej z optymalizacją kosztową funkcjonowania firmy. Badania 
przeprowadzone w szczycie IV fali fuzji i przejęć (okres 1981–1985) na spółkach 
z listy Fortune 500 i indeksu Wall Street Journal Index, które były celem wrogiego 
przejęcia, potwierdzają, że firmy te miały cechy wskazujące na słabe zarządzanie. 
Przedsiębiorstwa te byłby zwykle mniejsze, starsze, wolniej rozwijające się, bardziej 
zadłużone, z niższymi współczynnikami q-Tobina15 niż porównywalne spółki 
z badanej próby16.

Literatura przedmiotu wskazuje na pozytywny wpływ wrogich przejęć na poprawę 
efektywności zakupionych przedsiębiorstw w generowaniu przychodu17. Ograni-
czeniu ulegają nieuzasadnione wynikami wysokie koszty, zwłaszcza zarobki części 
pracowników18. Na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie próby 320 
firm notowanych na londyńskiej giełdzie, które stały się przedmiotem wrogiego 
przejęcia w Wielkiej Brytanii w latach 1985–1986, wykazano, że w skutek tej trans-
akcji nastąpiła znaczna poprawa wyników finansowych19.

Przy omawianiu rynku wrogich przejęć należy zaznaczyć, że transakcje tego typu 
zdarzają się relatywnie rzadko w porównaniu z przyjaznymi fuzjami i przejęciami. 
Przykładowo Pepper D. Culpepper podaje, że w okresie 1990–2007 w dziewiętnastu 
zbadanych państwach miały miejsce średnio dwa udane wrogie przejęcia, sześć 

wrogich przejęć, kierując się tylko i wyłącznie żądzą zysku („Chciwość jest dobra”), niezależnie od 
późniejszego losu przejmowanych firm i ich pracowników.

15 Współczynnik q-Tobina obrazuje relację giełdowej wartości akcji do ich księgowej wyceny. 
– A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 113.

16 R. Mock, A. Shleifer, R. W. Vishny, Characteristics of hostile and friendly takeover targets, „National 
Biuro of Economic Research Working Papers”, No. 2295, June 1987, s. 30.

17 O. Kini, W. Kracaw, S. Mian, The Nature of Discipline by Corporate Takeovers, „The Journal of 
Finance”, Vol. 59, No. 4, August 2004, s. 1511–1552.

18 J. Gokhale, E. L. Groshen, D. Neumark, Do hostile takeovers reduce extramarginal wage payments?, 
National Biuro of Economic Research Working Papers, No. 4346, April 1993, s. 24–25.

19 A. Cosh, P. Guest, The long-run performance of hostile takeovers: U. K. evidence, ESRC Centre for 
Business Research, University of Cambridge Working Papers, No. 215, September 2001, s. 30–31.
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nieudanych prób i 321 przyjaznych fuzji i przejęć20. Mała liczba tego typu transakcji 
wynika z faktu, iż aby wrogie przejęcie mogło mieć miejsce, wskazane jest duże 
rozdrobnienie akcjonariatu, co zdarza się względnie rzadko21.

W ujęciu ilościowym w 2010 r. wrogie przejęcia stanowiły 15% wszystkich 
dokonanych transakcji przejęć na świecie w tym okresie22. Rynkiem, na którym 
dokonywanych jest najwięcej tego typu transakcji, są Stany Zjednoczone. W ciągu 
zaledwie pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wartość dokonanych tam wrogich 
przejęć wynosiła 211 mld USD23. Stanowiło to ponad połowę wartości tego typu 
transakcji na całym świecie w 2008 r. (rysunek 1).

Rysunek 1. Wartość globalnego rynku wrogich przejęć w latach 2006–2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010

Źródło: dane Thomson Reuters.

Na tle rynku światowego historia polskich wrogich przejęć jest uboga. Związane 
jest to z faktem, iż tradycja takowych transakcji sięga zaledwie 17 lat, ponieważ 
dopiero od początku lat 90. XX w. polska giełda wznowiła swoją działalność. Rodzimy 

20 P. D.  Culpepper, Quiet Politics and Business Power: Corporate Control in  Europe and Japan, 
„Cambridge University Press”, Cambridge 2011, Tablica 2.3, s. 33.

21 R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, Corporate Ownership Around the World, „Journal 
of Finance”, Vol. LIV, No. 2, April 1999, s. 471–517.

22 Hostile bids set to  rise again in  2011, Thomson Reuters, 6.01.2011, http://www.reuters.com/ 
article/2011/01/06/dealtalk-hostiles-idUSN0610526120110106.

23 J. Hall, Hostile takeovers hit record as market swoons, Thomson Reuters, 29.09.2008, http://www.
reuters.com/article/2008/09/29/us-mergers-hostiles-idUSTRE48S2P120 080 929.



Wrogie przejęcia – przykład Vistula & Wólczanka kontra Kruk 181

rynek kapitałowy ominął więc szczyt IV fali fuzji i przejęć z lat 80. XX w. Skutkiem 
tego dotychczasowa lista prób wrogich przejęć na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, które zakończyły się sukcesem, jest krótka (tabela 2). Również ich 
wartości były relatywnie niskie, sięgające w przypadku Banku Inicjatyw Gospodar-
czych i Banku Gdańskiego ok. 280 mln zł, w porównaniu do największych wrogich 
przejęć obserwowanych na rynkach zachodnich24.

Tabela 2.  Próby wrogich przejęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
w latach 1995–200925

Rok Przejmujący Przejmowany

PRZEJĘCIA UDANE

1995–1997 Bank Inicjatyw Gospodarczych Bank Gdański

1998–1999 Kalon Polifarb Cieszyn – Wrocław

2000–2001 Yawal Paged

PRZEJĘCIA NIEUDANE

1998 Bank Handlowy Pekao

1998–1999 Exbud Budimex

1998–1999 Kredyt Bank Bank Ochrony Środowiska

1999–2000 Deutsche Bank BIG Bank Gdański

1999–2000 Michał Sołowow Exbud

2001 Agora Art Marketing Syndicate

2008 Vistula&Wólczanka W. Kruk

2006–2009 Amrest Sfinks

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Szymański, B. Nogalski, Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochro-
nić swój biznes, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 203–346.

24 Największym wrogim przejęciem w  historii był zakup niemieckiego producenta narzędzi 
budowlanych Mannesmanna przez brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego Vodafone za 
180 mld USD w 2000 r. – Ł. Pałka, Wrogie przejęcie na GPW. Dlaczego Asseco się nie uda, Money.pl, 
24.02.2012, http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wrogie;przejecie;na;gpw;dlatego;asseco; 
sie;nie;uda,27,0,1 031 451.html.

25 W  tabeli nie uwzględniono najnowszego przypadku próby wrogiego przejęcia spółki Sygnity 
przez Asseco Poland za 250 mln zł. Do chwili złożenia tekstu nie było wiadomo, czy próba zakończy 
się sukcesem. – T. Prusek, Wielkie wrogie przejęcie w branży IT. Asseco Poland chce kupić Sygnity za 
ćwierć miliarda złotych, Wyborcza.biz, 23.02.2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11214284, 
Wielkie_wrogie_przejecie_w_branzy_IT__Asseco_Poland.html.
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4. Przejęcie W. Kruk S. A. przez Vistulę & Wólczankę S. A.

Historia próby pierwszego wrogiego przejęcia W. Kruk S. A. przez Vistulę-
&Wólczankę S. A. rozpoczęła się na początku maja 2008 r. Prezes Vistuli&Wól-
czanki S. A. Rafał Bauer zapewniał, że transakcja nie ma charakteru wrogiego 
przejęcia i ma na celu rozszerzenie portfela jego spółki o kolejny segment rynku 
wysokiej klasy wyrobów. Z teoretycznego punktu widzenia motywem, którym kiero-
wał się prezes Bauer była więc chęć dywersyfikacji działalności grupy kapitałowej26.

Wezwanie ogłoszone zostało 5 maja 2008 r. i dotyczyło 66% akcji. Propono-
wana cena nie była jednak zbyt wysoka – 23,7 zł. Było to o ok. 5% więcej niż cena 
z zamknięcia ze środy – 30 kwietnia 2008 r., czyli ostatniej sesji giełdowej sprzed 
ogłoszenia wezwania27. W sytuacji, kiedy relatywnie niska cena mogła być zniechę-
cająca dla części akcjonariuszy W. Kruka S. A., powodzenie projektu zależało od 
reakcji rodziny Kruków i instytucji finansowych, które były posiadaczami blisko 
40% akcji. Strukturę akcjonariatu spółek W. Kruk S. A. oraz Vistuli&Wólczanki S. A. 
w chwili poprzedzającej przejęcie prezentują odpowiednio rysunki 3 i 4.

Wojciech Kruk natychmiast odrzucił ofertę sprzedaży rodzinnej firmy28. Jak 
napisał w oświadczeniu dla prasy „Ogłoszone wezwanie traktuję jako próbę wrogiego 
przejęcia. Nie zamierzam do niego dopuścić. Wraz z zespołem doradców prowadzę 
zaawansowane rozmowy z inwestorami zarówno finansowymi, jak i branżowymi, 
których celem jest uniemożliwienie objęcia kontroli nad spółką przez Vistulę&Wól-
czankę. (…) W tym celu jestem również zdecydowany zaangażować znaczące środki 
własne.”29 Problem jednak polegał na tym, że owe środki własne nie były wystarczające 
na odparcie takiej próby przejęcia30. Potencjał finansowy W. Kruk S. A. był niepo-
równywalnie niski w porównaniu do potencjału firmy przejmującej (rysunek 5). Jak 
szacowano, obrona przed wrogim przejęciem rodzinnej firmy kosztowałaby Wojcie-
cha Kruka ponad 200 mln zł, a to przekraczało wartość rocznych obrotów firmy31.

26 R. Tuzimek, Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstw, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, 
red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005, s. 353.

27 Przejęcie Kruka wzbudza emocje, „Puls Biznesu”, 5.05.2008 r.
28 P. Mazurkiewicz, Grupa W. Kruk na celowniku, „Rzeczpospolita”, 5.05.2008 r.
29 W. Kruk broni się przed próbą przejęcia, Money.pl (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/arty-

kul/w;kruk;broni;sie;przed;proba;przejecia,130,0,342 402.html), 15.05.2008 r.
30 Nawet ogłoszenie konkurencyjnej oferty o skupie akcji własnych mogło doprowadzić do kontr-

oferty Vistuli&Wólczanki S. A. z wyższą ceną. Owa licytacja mogła się zakończyć tak wysokim wyli-
cytowaniem ceny, że jej zwycięzca poniósłby efektywnie straty, co w literaturze przedmiotu często 
określa się mianem „klątwy zwycięzcy” (winner’s curse). 

31 M. Ksiądzyna, http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/ekonomia/bialy-kruk/, 8.08.2008 r.
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Rysunek 3. Struktura akcjonariatu W. Kruk S. A. w maju 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rzeczpospolitej” (http://www.rp.pl/galeria/705492,2,138570.html).

Rysunek 4. Struktura akcjonariatu Vistuli&Wólczanki S. A. w maju 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rzeczpospolitej” (http://www.rp.pl/galeria/705492,2,138570.html).

Mimo zbliżającego się terminu zapisów na akcje, Wojciech Kruk starał się przeko-
nać pozostałych akcjonariuszy do odrzucenia oferty Vistuli&Wólczanki S. A. Zwracał 
uwagę na fakt, iż spółka ma duży potencjał wzrostu, generuje stabilne zyski, a ofero-
wana cena jest zdecydowanie za niska. Kruk próbował ponadto przekonać nowych 
inwestorów do zakupu udziałów w jego firmie, co mogłoby utrudnić jej przejęcie 
przez firmę prezesa Bauera. Również prezes W. Kruk S. A. Jan Rosochowicz był prze-
ciwny sprzedaży firmy, którą kierował i zapowiedział, że w razie dojścia do skutku 
transakcji zrezygnuje ze stanowiska. Odpowiedzią na te zabiegi było oświadczenie 
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zarządu Vistuli&Wólczanki S. A., w którym wskazywano na wiele synergii, które 
zostałyby uruchomione w wyniku przejęcia. Zwrócono uwagę na koncentrację dzia-
łalności skonsolidowanej grupy (likwidację wielu siedzib), likwidację nakładających 
się sieci dystrybucji oraz wzmocnienie pozycji negocjacyjnej względem dostawców 
surowców i dystrybutorów produktów grupy32.

Rysunek 5.  Przychody i zyski Vistuli&Wólczanki S. A. oraz W. Kruk S. A.  
w 2007 r. (mln zł)
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Źródło: dane serwisu Notoria.pl.

Wobec starań Wojciecha Kruka o odrzucenie oferty przejęcia prezes Bauer 23 maja 
2008 r. zdecydował się podnieść cenę wezwania z 23,7 do 24,5 zł33. Ruch ten o tyle 
miał znaczenie, że wówczas trwała bessa na giełdzie, a znaczącymi akcjonariuszami 
W. Kruk S. A. były fundusze inwestycyjne, które stały w obliczu odpływu kapitału 
i konieczności zgromadzenia gotówki, sprzedaż akcji firmy jubilerskiej, na której 
zdążyły już sporo zarobić, była kuszącą perspektywą pozyskania środków finansowych 

32 Raport bieżący Vistula Group, Nr 15/2008, 21 maja 2008 r.
33 G. Nawacki, V&W liczy na słabość funduszy, „Puls Biznesu”, 26.05.2008 r.
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na wypłaty z tytułu umarzanych jednostek uczestnictwa.34 Zarząd W. Kruk S. A., 
mimo podwyższenia ceny wezwania o 3,4%, podtrzymał swoją rekomendację odrzu-
cenia oferty Vistuli&Wólczanki S. A., argumentując zbyt niską ceną wykupu akcji35.

Wojciech Kruk w końcu zdał sobie sprawę, że prawdopodobieństwo udanego 
wezwania na akcje jego rodzinnej firmy jest duże, a zatrzymanie własnych akcji, 
mimo ogłoszonego wezwania, może doprowadzić do znacznego spadku ich wartości 
po zakończeniu transakcji. Podjął więc decyzję o sprzedaży znacznej większości udzia-
łów swoich i rodziny w firmie W. Kruk S. A.36 Po odsprzedaży akcji w rękach rodziny 
Wojciech Kruka pozostało 7,18% akcji. Również inni akcjonariusze W. Kruk S. A. 
odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie Vistuli&Wólczanki S. A. i firma kierowana 
przez prezesa Bauera zdołała nabyć 66% akcji firmy jubilerskiej (rysunek 6). Warto 
zwrócić uwagę, że na wezwanie pozytywnie odpowiedziały fundusze inwestycyjne, 
zmniejszając znacznie swoje zaangażowanie w firmę jubilerską. Jak zapowiadał 
prezes Bauer, to nie kończyło planów akwizycyjnych tej firmy37.

Rysunek 6.  Akcjonariat W. Kruk S. A. po udanym wezwaniu Vistuli&Wólczanki 
(30 czerwca 2008 r.)
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Źródło: Komentarz do skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej W. Kruk za II kwartał 2008 r.

34 Jak szacował Wojciech Kruk –  fundusze, które były znaczącymi akcjonariuszami firmy 
W. Kruk S. A. zdołały na nabyciu udziałów zarobić od 400% do 800%, w zależności od okresu, w któ-
rym kupili udziały. Por.: Z. Grzegorzewski, Wrogie Przejęcia, CFO Magazyn Menadżerów, wrzesień 
2008 r.

35 Stanowisko Zarządu W. KRUK S. A., Raport Bieżący, Nr 28/2008, 23 maja 2008 r.
36 „Kruk jednak upolowany”, http://biznes.interia.pl/news/kruk-jednak-upolowany,1116364, 26 maja 

2008 r.
37 P. Mazurkiewicz, Udane przejęcie grupy W. Kruk, „Rzeczpospolita”, 29.05.2008 r.
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5. Kontratak Kruka

Sprzedaż przez Wojciecha Kruka udziałów w rodzinnej firmie i pozorne zakoń-
czenie sukcesem transakcji wrogiego przejęcia wpłynęło stabilizująco na inwestorów. 
Jednocześnie Wojciech Kruk planował odzyskanie udziałów w swojej rodzinnej firmie 
jubilerskiej. Prostym sposobem na to było wejście w skład akcjonariatu spółki, która 
przejęła W. Kruka S. A. Pomysłowi temu sprzyjał relatywnie rozdrobniony akcjonariat 
firmy zarządzanej przez prezesa Bauera. Dodatkowo poszerzeniem swego portfela 
rynkowego o segment dóbr luksusowych zainteresowany był również Jerzy Mazgaj 
– prezes zarządu i główny akcjonariusz Alma Market S. A.

Obaj menadżerowie doszli do wniosku, że opłacalnym pomysłem byłoby 
wspólne przejęcie kontroli nad Vistulą&Wólczanką S. A. Dawało to bowiem szansę 
na zrealizowanie ich zamierzeń – Kruk mógłby nadał współdecydować o swojej 
rodzinnej firmie, zaś Mazgaj zyskiwał udział w rynku dóbr z wyższej półki. Wojciech 
Kruk postanowił wydać 1/3 środków pozyskanych ze sprzedaży akcji W. Kruk S. A. 
na zakup akcji Vistuli&Wólczanki i, jak sam stwierdził, „(…) kupując 5% akcji 
Vistuli, mam de facto prawie 14% akcji Kruka (…).”38 Prezes Mazgaj nabył kolejne 
prawie 6%. Razem dysponowali blisko 11%, co w porozumieniu z największym 
akcjonariuszem – OFE PZU pozwalało na wymianę członków rady nadzorczej 
Vistuli&Wólczanki S. A.39

Tak też się stało. 30 czerwca 2008 r. na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
Vistuli& Wólczanki S. A. zdecydowano o wymianie większości członków Rady Nad-
zorczej (RN) firmy prezesa Bauera. Przewodniczącym RN Vistuli&Wólczanki S. A 
wybrany został Jerzy Mazgaj. 15 lipca, po nieco ponad dwóch tygodniach od zmiany 
składu RN, dymisję złożył Rafał Bauer. Dymisja została przyjęta. Do zarządu Vistu-
li&Wólczanki w randze wiceprezesa wszedł również Jan Rosochowicz, były prezes 
W. Kruk S. A. Trzy dni później odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy W. Kruk S. A. Do RN rodzinnej firmy wybrany został Wojciech Kruk, 
jako jej przewodniczący. Pozostałymi członkami RN zostali również: Ewa Kruk, Jerzy 
Mazgaj, Michał Wójcik, Grzegorz Pilch (ówczesny wiceprezes Vistuli&Wólczanki) 
i Jan Rosochowicz40. Tym samym kontrolę nad firmą o blisko 170-letniej historii 
przejął ponownie Wojciech Kruk. W kolejnych latach zarówno Alma Market S. A., 

38 Z. Grzegorzewski, Wrogie przejęcia, „CFO Magazyn Menadżerów”, wrzesień 2008.
39 M. Ksiądzyna, Biały Kruk – jak mały wykupił dużego, „Top Menedżer” 2008, nr 8, http://www.

topmenedzer.pl/2008/08/case-study-bialy-kruk/.
40 J. Targalski, A. Francik, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, CH Beck, Warszawa 2009, s. 56.
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jak i rodzina Kruków zwiększyli swoje zaangażowanie w Vistulę S. A. (rysunek 7). 
W sierpniu 2008 r. zarządy W. Kruk S. A. i Vistuli&Wólczanki S. A. zadecydowały 
o połączeniu obu firm i stworzeniu spółki Vistula Group.

Rysunek 7. Struktura akcjonariatu Vistula Group S. A. (wiosna 2009 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Vistula Group S. A.

6. Podsumowanie

Wrogie przejęcie W. Kruk S. A. przez Vistulę&Wólczankę S. A oraz „kontr-
atak” Wojciecha Kruka, który ostatecznie doprowadził do odzyskania kontroli 
nad rodzinną firmą stanowi doskonały przykład skutecznej strategii obrony spółki 
publicznej przed wrogim przejęciem. Strategia ta składała się z wielu technik obron-
nych. Pierwszą z nich była próba powiedzenia „nie” przez prezesa Rosochowicza. 
Wojciech Kruk szukał jednocześnie „białego dziedzica”, który mógłby nabyć mniej-
szościowy pakiet akcji, tak by podwyższyć ich cenę i ograniczyć szansę na sukces 
próby wrogiego przejęcia. Kruk deklarował również potencjalne zaangażowanie się 
w skupywanie akcji z rynku. Ostatecznie jednak wykorzystano modyfikację metody 
obrony „na cwaniaka”. Kruk, sprzedając „małą firmę” – W. Kruk S. A., nabył udziały 
i w ostateczności – przejął część kontroli nad „większą” Vistulą& Wólczanką S. A Za 
podsumowanie całej strategii Wojciecha Kruka może posłużyć cytat z artykułu Michał 
Ksiądzyna. Napisał on: „Doskonałe posunięcia strategiczne widać jak na dłoni. Kruk 
wykorzystał słabość przeciwnika, poświęcając własną pozycję, której i tak nie byłby 
w stanie obronić. Wojciecha Kruka można z powodzeniem nazwać Białym Krukiem 
biznesu, menedżerem zdecydowanie wyróżniającym się geniuszem strategicznym 
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i odwagą”41. Stwierdzenia te stanowią najlepszą możliwą puentę historii wrogiego 
przejęcia firmy W. Kruk S. A.
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W recenzowanej książce1 Autor rysuje aktualny temat zasad, którymi kieruje się 
przedsiębiorstwo. Te zasady odnoszą się do celów i wartości realizowanych przez 
kierownictwo przedsiębiorstwa. Aktualność tematu wynika z rosnącej konieczno-
ści zwracania uwagi na rolę homo oeconomicus w przedsiębiorstwie zarówno jako 
podmiotu, jak i przedmiotu działalności tego przedsiębiorstwa.

Recenzowana książka jest odpowiedzią na ważne aktualne problemy, z którymi 
boryka się współczesna gospodarka i społeczeństwa.

Książka zawiera siedem rozdziałów poprzedzonych wstępem. Napisana jest 
na podstawie licznych źródeł literaturowych (krajowych i zagranicznych), prze-
pisów prawnych oraz zasobów czasopiśmiennictwa i publikacji elektronicznych 
z badanego zakresu.

Brak jest zakończenia zawierającego wnioski końcowe.

1 Recenzja została zgłoszona w listopadzie 2012 roku do opublikowania w czasopiśmie „Pieniądz 
i Więź”.
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Pracę rozpoczyna wstęp, w którym Autor kreśli obszar badawczy (przedmiot, 
podmioty badane, okres badania) definiuje problem badawczy i formułuje tezę, 
wokół której koncentruje się analiza teoretyczna i empiryczna. Bardzo istotne zna-
czenie ma wyeksponowanie, że przedsiębiorstwo jest podmiotem inteligentnym, co 
w konsekwencji prowadzi do podkreślenia, że celem jego działalności jest rozwój 
w miejsce powszechnie formułowanej maksymalizacji wartości. Ten paradygmat 
przewija się przez cały czas i potwierdza filozofię behawioralnego podejścia do 
celów i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Autor przygotował pracę, która 
powiększa zbiór literatury eksponującej rolę człowieka w procesie gospodarowania.

Struktura treści książki podporządkowana została przedmiotowi pracy, posta-
wionym celom i tezom. W pierwszym rozdziale, wprowadzającym do problematyki 
przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku, Autor skoncentrował swoją uwagę 
na rozważaniach dotyczących istoty współczesnej firmy. Za szczególnie cenne należy 
uznać interesujące uwagi na temat behawioryzmu jako głównego nurtu rozwoju teorii 
przedsiębiorstwa. Takie postawienie problemu umożliwia podmiotowe podejście 
do współczesnego przedsiębiorstwa, zakreśla ramy tej podmiotowości. Wskazuje 
na „osobowość przedsiębiorstwa” co wyraża się w szczególnym, indywidualnym 
charakterze relacji z innymi podmiotami.

W dalszej części pracy omówiono kategorię wartości w przedsiębiorstwie, na które 
składają się pracownicy, dobra rzeczowe, kapitał, wiedza i informacja. Te kategorie 
w wyrażeniu dynamicznym stanowią o sile, możliwościach i potencjale rozwojowym 
przedsiębiorstwa. Słusznie zatem Autor konstatuje, że „drogą do poprawy wyników, 
często najtańszą, bo bezinwestycyjną jest oddziaływanie na rozwój wewnętrznej 
kultury przedsiębiorstwa”. Natomiast konflikty czy chociażby sprzeczności pomię-
dzy interesariuszami przedsiębiorstwa skutkują negatywnymi konsekwencjami dla 
wartości przedsiębiorstwa i prowadzą do pomniejszenia jego potencjału rozwojo-
wego. Jeżeli, na przykład, właściciele czy kierujący przedsiębiorstwem przedkładają 
interes prywatny bezwzględnie nad interes przedsiębiorstwa, to uruchamiają spiralę 
wewnętrznej dezintegracji celów i wartości istniejących w przedsiębiorstwie, konse-
kwencją czego będzie spadek wartości przedsiębiorstwa i destabilizacja, prowadząca 
nawet do upadłości. Kultura przedsiębiorstwa jest kategorią, która zyskuje na popu-
larności. Jest to zrozumiałe, gdyż, jak pokazują badania, bogata kultura przekłada się 
na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Zatem należy przyjąć, że poziom kultury 
wewnętrznej jest wartością przedsiębiorstwa. Przekłada się w dłuższej perspektywie 
czasowej na jego wartość rynkową. Takie kategorie, jak podmiotowość, kultura 
wewnętrzna i w konsekwencji następujący rozwój przedsiębiorstwa, są wzajemnie 
powiązane i tworzą efekt synergii przekładający się na umacnianie podstaw rozwoju 
firmy w czasie przyszłym.
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Kluczowe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa ma jego samodzielność, wyra-
żająca się swobodą podejmowania przemyślanych wyborów i ukierunkowania tych 
wyborów na rozwój przedsiębiorstwa. Rozwój polega na ustawicznych zmianach 
poprzez permanentne i konsekwentne wprowadzanie nowych rozwiązań metodą 
krytycznej samooceny wobec zmian zachodzących w otoczeniu, a także ciągłej 
modernizacji wewnętrznej. Po zapoznaniu się z poglądami głoszonymi przez Autora 
w tej części książki rozumiemy jego filozofię naukową. Przedsiębiorstwo można 
porównać do osoby ludzkiej, do człowieka. Trafne jest porównanie przez Autora 
przedsiębiorstwa do osoby ludzkiej, kiedy pisze, że podobnie jak człowiek, przed-
siębiorstwo dąży do przetrwania, utrwalenia swojego istnienia, rozszerzenia swojej 
autonomii, a wreszcie do rozwoju i na koniec do realizacji potrzeb wyższego rzędu. 
Te ostanie cele mają charakter nadrzędny i uzupełniają podstawowe cele związane 
z troską o zapewnienie na początek podstawowych warunków istnienia przedsię-
biorstwa. Jednak te ostatnie, wyższe cele są niezwykle istotne, ponieważ świadczą 
o wartości i filozofii postępowania współczesnego przedsiębiorstwa. Jak pokazuje 
praktyka, przedsiębiorstwa coraz częściej starają się realizować te wyższe cele. Są 
takie przedsiębiorstwa, które w społeczeństwie postrzegane są jako bardzo dobrze 
funkcjonujące, wykonujące różne prace na rzecz społeczeństwa lokalnego, ochrony 
środowiska czy też przestrzegające zasad etyki. Te przedsiębiorstwa są „szanowane” 
przez społeczność, mówi się o nich z szacunkiem.

Przedsiębiorstwo wyrasta i rozwija się w środowisku je otaczającym – podlega 
pewnym uwarunkowaniom tego środowiska, ale również kształtuje to środowisko. 
Bardzo często przedsiębiorstwo „lideruje” w środowisku. Opiera swoją działalność 
na zatrudnieniu miejscowej ludności, stanowi dominujący w wielu aspektach element 
środowiska. Nie tylko jako producent czy usługodawca, ale także w wielu innych 
aspektach. Funkcjonuje w wymiarze geograficznym, rynkowym, instytucjonalno-
-prawnym i społeczno-kulturowym. Tak jest odbierane przez lokalną społeczność 
i środowisko.

Czasami rozważania Autora przyjmują charakter dyskusyjny. To dobrze, po -
nie waż świadczy, że nie kieruje się „prawdą objawioną”, że raczej wyraża swoją 
opinię, a nawet swoje życzenia. Można mieć wrażenie, że chciałby wychowywać 
przedsiębiorstwo. Skoro człowieka należy wychować, może więc i w stosunku do 
przedsiębiorstwa warto zaangażować się podobnie? Ma się takie wrażenie, kiedy 
czytamy o konkurencji. „Brak konkurencji, podobnie jak nadmierna konkurencja, 
negatywnie wpływa na rozwój każdego przedsiębiorstwa”. Czy to nie jest daleko 
idące uproszczenie, tak zwane pobożne życzenie?

Jednak Autor idzie dalej i formułuje kilka pytań, rozwijając tę kwestię. Zasta-
nawia się, jaki poziom konkurencji jest potrzebny, aby rozwój przedsiębiorstwa był 
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 optymalny? Jak można dobierać instrumenty konkurencji i wpływać na jej mechanizm, 
unikając podejmowania strategii wojennych? Jak minimalizować straty dla przed-
siębiorstwa które mogą powstać wskutek konkurencji? Jak konkurować, nie niszcząc 
własnego potencjału rozwojowego i konkurentów, w jaki sposób kształtować relacje 
w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorstwa? 
Jak w praktyce godzić zasady etyki biznesu z formami konkurencji czy wreszcie, 
jak inicjować współpracę z konkurentami w warunkach rynku konkurencyjnego 
i wspomagać przebieg procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie?

Te pytania prowokują do dyskusji z Autorem. Wydaje się bowiem, że konkurencja 
może mieć różne formy i być prowadzona przy zastosowaniu różnych strategii oraz 
wykorzystaniu różnych narzędzi. Problemem jest nie tyle ocena stanów skrajnych, 
ile opinia na temat stanów pośrednich. To oznacza, że najczęściej trudno jest jed-
noznacznie ocenić, jaki poziom konkurencji jest optymalny, jakie straty przyniesie 
konkurencja nam, czy drugiej stronie i czy te dzisiejsze straty w przyszłości nie 
przyniosą zysków, czy konkurując nie należy dążyć do osłabienia lub nawet wyeli-
minowania konkurenta. Co oznacza termin „sportowej rywalizacji” w konkurencji 
ekonomicznej, czy wreszcie organizować, czy też ograniczać współpracę z kon-
kurentami. Wydaje się, że na rynku chodzi jednak o to, by uzyskać przewagę nad 
konkurentem. Natomiast konkurent powinien potrafić obronić się na tym rynku. 
W tym miejscu przypomina się anegdota o rywalizacji miedzy lwem a gazelą, 
służąca poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy lepiej być lwem czy gazelą. Lew 
po obudzeniu się konstatuje, że musi dzisiaj być szybki i złapać gazelę, by przeżyć. 
Gazela po obudzeniu się myśli, że musi być szybka i uciec przed lwem. I jedno 
i drugie musi w tym świecie być szybkie i nie dać się dogonić, albo potrafić dogonić. 
Lew nie może się kierować troską o los gazeli i zaprzestać polowania, a gazela nie 
może być łaskawa i dać się zjeść. Muszą oboje konkurować, bo na tym opiera się 
ewolucja gatunku. Przedsiębiorstwa także muszą ze sobą konkurować i zwyciężać 
lub przegrywać. Jeżeli konkurują nieuczciwie, to ryzykują, że nieuczciwość zostanie 
zdemaskowana, a przedsiębiorstwo straci reputację. Jak pokazuje wiele przykładów, 
to może drogo kosztować i trzeba zastanowić się, czy warto podejmować takie 
ryzyko. Czy przykład z lwem i gazelą nie jest zbyt brutalny? Niech czytelnik odpowie 
sobie sam na to pytanie. Czy przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na konkurencję 
tylko do pewnego poziomu, w duchu sportowej rywalizacji, unikając podejmowania 
strategii wojennych? Oczywiście Autor ma swoje poglądy na ten temat i należy je 
szanować. Jednak można też chyba z nim podyskutować nad pytaniem, czy nie jest 
zbyt łaskawy dla uczestników konkurencyjnych gier na rynku. Tak zwane wrogie 
przejęcia były i nadal będą miały miejsce. Zresztą w sytuacjach szczególnych sąd 
zdecyduje, czy działania były podejmowane zgodnie czy też niezgodnie z prawem.
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Autor trafnie zauważa, że najczęściej słabszy w tej grze przegrywa. Może on 
jednak „uciec do przodu, czyli ustawić przedsiębiorstwo na ścieżce wzrostowej, 
poprzez wdrażanie niezbędnych zmian i ciężką, dobrze zorganizowaną pracę”. 
Tego typu rozwiązania są realizowane w przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze 
wewnętrznej, ponieważ konkurowanie dotyczy relacji z otoczeniem, a wewnątrz 
przedsiębiorstwa toczą się procesy rozwojowe.

Środowisko i otoczenie oddziałuje na kulturę przedsiębiorstwa. Problemy 
przedsiębiorstwa nie mogą być rozwiązane w oderwaniu od środowiska działania. 
W środowisku przedsiębiorstwo wyrasta, a realizuje się na rynku. Silny jest więc 
związek przedsiębiorstwa z regionem, aczkolwiek przedsiębiorstwo jako podmiot 
posiada odrębne interesy. Im większy krąg interesariuszy, tym większe są oczekiwania 
względem przedsiębiorstwa. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywa państwo. 
Oddziaływanie państwa na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw to problem 
złożony. Relacje sektor publiczny – sektor prywatny są miejscem ważnych decyzji 
skutkujących korzyściami dla państwa i dla sektora prywatnego. Ale jest to także 
miejsce, gdzie jest konfliktów interesów, gdzie pojawia się korupcja. To miejsce, 
gdzie trzeba poruszać się z wyobraźnią i bardzo ostrożnie. Państwo w Polsce jest 
największym pracodawcą, wpływa bezpośrednio na zatrudnienie, dochody ludności, 
a jednocześnie dysponuje możliwościami kształtowania proporcji makroekonomicz-
nych. Stąd trudno jest przecenić jego rolę w kształtowaniu warunków działania dla 
podmiotów gospodarczych i możliwości ich rozwoju. Państwo ma instrumenty do 
przeprowadzania takich zmian prawnych, które skutkują na rynku pracy, rynku 
pieniądza czy wpływają na dochody gospodarstw domowych. Państwo decyduje 
o strumieniach pieniężnych zasilających gospodarkę, reguluje sprawy podatkowe, może 
stymulować handel zagraniczny. Decyduje też o regulacjach sprzyjających przedsię-
biorczości. Poprzez swoje decyzje prowadzi do kształtowania wyników finansowych, 
a tym samym do kreowania perspektyw rozwoju. Może też podejmować decyzje, 
które będą krytycznie oceniane przez społeczeństwo. Wywoływać niezadowolenie 
z nadmiernej biurokracji, korupcji i nepotyzmu, wysokiego fiskalizmu czy braku 
należytej troski o losy osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Istotny wpływ 
na powyższe ma polityka społeczna. Na przykład, w Polsce jest wielu przeciwników 
polityki liberalnej opartej na filozofii zaufania do mechanizmu rynkowego i pro-
wadzącej do usprawiedliwienia niemrawego państwa. Oczywiście pamiętać należy 
o potrzebie zachowania odpowiednich proporcji w relacjach państwo – rynek, by 
nie obciążać nadmiernie państwa, które już w historii wprowadzało autorytarne 
rozwiązania i przekonywało, że centralne sterowanie daje gwarancję dobrobytu 
i sprawności zarządzania. Wydaje się, że ważne jest, by wzajemne oczekiwania 
przedsiębiorstwa i państwa było oparte na filozofii poszukiwania rozwiązań, które 
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uwzględniają potrzeby i oczekiwania obu stron. Te potrzeby mogą się czasami 
nawzajem wykluczać lub ograniczać możliwości rozwojowe.

Wiele uwagi Autor poświęcił relacjom międzyludzkim w mechanizmie rozwoju 
przedsiębiorstwa. Jest to słuszne, ponieważ to właśnie od człowieka zależy, na ile 
sprawnie i efektywnie zostaną wykorzystane możliwości produkcyjne czy usłu-
gowe. Gospodarowanie to proces oparty na wiedzy, aktywności i zaangażowaniu 
człowieka. Rozwój przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu zależy od kreowania 
i wykorzystania potencjału ludzkiego oraz wdrożenia trafnych rozwiązań. Autor 
w recenzowanej książce umiejętnie korzysta z dorobku wielu specjalistów. Jest 
zrozumiałe, że pisząc książkę opartą na behawioralnym podejściu, cytuje wybitne 
dzieło Jana Pawła II – Encyklikę Laborem exercens. Przywołuje pracę, by znaleźć 
odpowiedź na pytanie, jakie jest miejsce człowieka pracującego we współczesnym 
świecie. Encyklika napisana przed trzydziestu laty była już wtedy dużym wyda-
rzeniem, aktualnie nadal jest z wielki zainteresowaniem studiowana przez tych, 
którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o to, czym jest człowiek pracy. Pytanie 
to będzie aktualne w nadchodzącej przyszłości. Hipoteza o prymacie człowieka nad 
pracą jest drogowskazem dla tych, którzy zastanawiają się nad swoim życiem i dla 
władców, którzy zastanawiają się, jak należy organizować społeczeństwo. Dobrze, 
że Autor tak wyraźnie określa swoje przekonania. W dominującym i odnoszącym 
wiele sukcesów systemie kapitalistycznym, który wypromował wzorzec pucybuta 
– milionera, jest miejsce dla człowieka, który myśli o wartościach etycznych, huma-
nistycznych, który nie chce być niewolnikiem pracy nawet za cenę sukcesu material-
nego. Rosnąca wydajność pracy, zwiększające się zyski i obfitość dóbr materialnych 
nie są jedyną alternatywą, nie są preferowanym wyborem opartym na marketingu 
pracoholizmu. Jest więc miejsce dla człowieka, który koncentruje się na wartościach 
humanistycznych i czerpie z tego satysfakcję. Być może Francja, która wprowadza 
podatek w wysokości 75% od dochodów powyżej 1 mln euro, wysyła pewien sygnał 
– nie pędźcie za bogactwem.

Autor książki uważa, że jest uzasadnienie dla nowego paradygmatu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Jest to niezależność przedsiębiorstwa od jego kapitału i intere-
sariuszy. To teza odważna. Czy prawdziwa? Może inaczej postawmy pytanie: Jakie 
są konsekwencje takiego podejścia i czy niesie to pozytywne skutki dla zespołu pracow-
ników? Jeżeli przyjmiemy, że to kapitał ludzki jest dźwignią rozwoju przedsiębiorstwa, 
to zarządzając nim, należy o tym pamiętać. Jeżeli przyjmiemy, że produkcja służy 
zaspokajaniu potrzeb człowieka, to także wzmacnia argumenty w dyskusji na temat 
celów i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Trzeba na ten temat dyskutować, 
ponieważ wiele przedsiębiorstw ma nadal stosunki pracy z okresu wczesnego, sier-
miężnego kapitalizmu. Zaletą tej książki jest odważne stawianie problemów.
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Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych odkrywają nowe horyzonty 
analizy – umożliwiają i uzasadniają traktowanie przedsiębiorstwa jako inteligent-
nego podmiotu. Decydenci zarządzający majątkiem i ludźmi w przedsiębiorstwie 
ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje, skutki tych decyzji spadają 
na całą załogę i na przedsiębiorstwo jako jednostkę gospodarującą. Patrząc przez 
pryzmat zagadnień behawioralnych, dostrzegamy istotne znaczenie etyki w proce-
sie zarządzania przedsiębiorstwem. Na uwagę zasługuje opracowana przez Autora 
sekwencja strategicznych wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, która wskazuje 
kolejno po sobie funkcjonujące elementy; niezależność ekonomiczna, racjonalność 
wyborów, otwartość na otoczenie, przedsiębiorczość i orientacja na rozwój. Taka 
hierarchia wartości gwarantuje pomyślny rozwój przedsiębiorstwa i niesie korzyści 
również dla otoczenia i wszystkich interesariuszy.

Ważny fragment opracowania jest poświęcony czynnikom kształtującym wy  -
bór celów w przedsiębiorstwie. Wybór celów to podstawa świadomego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, zarówno jako instytucji, jak i  jednostki ulokowanej 
w otoczeniu. Autor zwraca uwagę na zagadnienia metodologiczne, które określają 
sposób wyboru celów, ich treść i zakres, a także strukturę i funkcje, jakie pełnią. 
Każde przedsiębiorstwo definiuje i realizuje swoje cele. Zmieniają się one w czasie 
i w zależności od bieżących sytuacji. Jednak umiejętności trafnego ich zdefiniowa-
nia determinuje sukces w działaniu. Autor podkreśla znaczenie trzech wymiarów 
celów przedsiębiorstwa – cele finansowe, cele rzeczowe i cele finansowe. Zwraca 
uwagę na instrumentalny charakter celów finansowych. Cele finansowe są nie tyle 
celami samoistnymi, ile mają charakter instrumentalny – powiązany z zadaniami 
i wartościami przedsiębiorstwa. Dążenie do poprawy wyniku finansowego nie 
powinno eliminować potrzeby rozbudowy potencjału rozwojowego w dłuższym 
okresie. Autor widzi cele formalne i nieformalne, jakie realizuje przedsiębiorstwo. 
Cele są wyrazem kompromisu interesów.

W dalszej części pisze o praktycznych następstwach wyboru celów finansowych 
w przedsiębiorstwie. Można to dobrze zrozumieć, kiedy prześledzimy ewolucję 
poglądów na temat maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Maksymalizacja zysku 
nie może być rozumiana dosłownie jako cel podstawowy przedsiębiorstwa. To, co 
było możliwe i stosowane w XIX wieku, nie odpowiada potrzebom gospodarki 
innowacyjnej. Celem zarządzania może być natomiast wartość przedsiębiorstwa. 
Wyrażona w różnej postaci, jako wartość odzwierciedlona w zapisach księgowych, 
wartość rynkowa odpowiadająca bieżącej wycenie przez rynek i wartość kapitałowa, 
rozumiana jako miara spodziewanych dochodów w przyszłości.

Interesujące są rozważania Autora na temat celów przedsiębiorstwa w koncepcji 
personalizmu filozoficznego. Personalizacja przedsiębiorstwa jest tu rozumiana 
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jako odkrywanie w zbiorowości osób związanych z przedsiębiorstwem cech cha-
rakterystycznych dla zachowań człowieka. To pozwala pokazać społeczną naturę 
przedsiębiorstwa, mechanizmy jego rozwoju znajdujące się poza sferą poznania opartą 
na tradycyjnych kategoriach ekonomii klasycznej. Dostrzegamy więc i rozumiemy 
głębsze znaczenie wolności gospodarczej. Za C. Bartnikiem postrzegamy byt poprzez 
osobę. Rozumiemy cele i wartości poprzez pryzmat człowieka, jego systemu wartości 
i celów. To jest naukowy wkład Autora do nowej, współczesnej, humanistycznej, 
behawioralnej koncepcji przedsiębiorstwa. Zachowując swój indywidualny cha-
rakter, przedsiębiorstwo jest bytem społecznym, umiejscowionym w środowisku. 
Czyniącym środowisko podporządkowanym, ale nie wyłącznie eksploatowanym. 
Przedsiębiorstwo, jego cele i wartości można wtedy postrzegać w kontekście ekologii. 
Nie tylko prawo ogranicza eksploatatorskie zapędy przedsiębiorstwa, również jego 
prospołeczna orientacja chroni środowisko i określa wartości, jakimi się kieruje. 
Celem w takiej sytuacji nie może być maksymalizacja zysku. Personalistyczne 
podejście, jakie prezentuje Autor umożliwia rozumienie potrzeby nowej konfigu-
racji warunków: aspiracje właścicieli, pracowników, ludzi z otoczenia, modelowania 
celów ekonomicznych, ekologicznych lub społecznych w aktualnych lub przyszłych 
uwarunkowaniach. Czytelnik powinien uważnie przestudiować i zastanowić się nad 
czynnikami kształtującymi zachowania przedsiębiorstw analizowanych w ujęciu 
personalistycznym. Przy tym należy wyraźnie zaznaczyć, że personalizacja przedsię-
biorstwa nie jest ucieczką przed kategoriami ekonomicznymi, lecz ich uzupełnieniem 
o społeczny, humanitarny wymiar przedsiębiorstwa. Pisząc o zagadnieniach rozwoju 
i ewolucji w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, Autor podkreśla, że 
czynnikiem wzmacniającym potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa jest rozwój 
sfery realnej. Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady na inwestycje, uwzględniać 
potrzebę innowacyjności – inaczej skazane jest na degradację. Szczególnej uwagi 
wymaga podmiotowe traktowanie pracowników. Rozwój przedsiębiorstw jest zależny 
od rozwoju pracowników i odwrotnie – zmieniający się pracownik umożliwia 
zmiany w przedsiębiorstwie. Przedmiotowe traktowanie pracowników wprowadza 
obstrukcję i skutkuje niekorzystnymi konsekwencjami w rozwoju przedsiębiorstwa.

Autor oferuje czytelnikowi koncepcję zakładającą wyższość kapitału intelektual-
nego nad finansowym. Behawioryzm oznacza ekonomię relacji, a nie indywidualnych 
zachowań pomijających otoczenie i zmiany, o których mówi tradycyjna ekonomia. 
Jako konieczny wymiar etyczny gospodarowania wprowadza relacje międzyludz-
kie i zmienia sens racjonalności oparty na rachunku efektywności ekonomicznej. 
Podejście do przedsiębiorstwa, gloryfikujące paradygmat maksymalizacji zysku, 
proponuje zastąpić dążeniem do rozwoju. Dla zachowania środowiska potrzebna 
jest współpraca, a nie obowiązek konkurowania wszystkich ze wszystkimi, także 
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wewnątrz przedsiębiorstwa. Tym, co łączy proponowane rozwiązania w gospodarce, 
jest personalizm filozoficzny, humanistyczny nurt filozofii rozwinięty przez Kościół 
i wielu znakomitych myślicieli. Ekonomię gospodarowania widzi się tu przez pryzmat 
przedsiębiorstwa postrzeganego jako jednostkę posiadającą cechy osoby ludzkiej 
o określonej osobowości, tożsamości, wyznawanych wartościach i realizowanych 
celach, traktowanej jako suwerenny podmiot. Poglądy te oparte są na założeniu, że 
nadrzędnym celem jest dobro człowieka i cywilizacji, nie zaś czyjeś interesy.

Ostatnia część jest poświęcona realizacji celów przedsiębiorstwa w globalnym 
środowisku działania. Globalizacja wyraża się w coraz swobodniejszym przepływie 
ludzi, dóbr, finansów i idei we współczesnym świecie ponad granicami krajów. Między-
narodowej współpracy gospodarczej towarzyszy rosnąca świadomość także globalnej 
współodpowiedzialności. W ostatnim czasie mamy też do czynienia z przeplataniem 
się kryzysu gospodarczego z kryzysem społecznym, czemu towarzyszy dostrzegany 
w wielu społeczeństwach kryzys wartości. Hasło równych szans dla wszystkich oby-
wateli prowadzi do wykluczenia słabszych. Jest zastępowane obecnie ideą solidaryzmu 
społecznego i partycypacji wszystkich obywateli w procesie rozwoju. Globalizacja 
jest czynnikiem wyzwania dla polskich przedsiębiorstw. Wydaje się, że, jak na razie, 
polska gospodarka dobrze sobie radzi z wyzwaniami, zarówno w skali europejskiej, 
jak i światowej. Przy personalistycznym podejściu do przedsiębiorstwa, dążenie do 
rozwoju winno być immanentną jego cechą, wyrazem woli, którą zamierza reali-
zować zespół osób związanych wspólną ideą w przedsiębiorstwie. Temu towarzyszą 
oczywiście różne dylematy. Jak konkurować lub jak współpracować, jak pogodzić 
sprzeczność pomiędzy interesami bieżącymi a przyszłymi, jak pogodzić interesy 
różnych osób i grup w przedsiębiorstwie, konflikty pomiędzy lokalną obecnością 
a globalną tożsamością. Autor słusznie konstatuje, że wartości wzmacniają potencjał 
rozwojowy przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania.

Czytelnik dostał książkę bardzo dobrze napisaną. Autor formułuje tezy w sposób 
zrozumiały. Tezy te omawia, korzystając z dorobku znanych naukowców pracujących 
w XX i XXI wieku – ekonomistów, filozofów, socjologów, etyków i przedstawicieli 
innych dyscyplin. Pochwalić należy redakcję za edycję – książka jest bardzo dobrze 
zredagowana. Czytelnik na każdej stronie znajduje fragmenty wyboldowane.  Ułatwia 
to koncentrację myśli i pozwala uniknąć monotonii tak często towarzyszącej dru-
kowanemu słowu. Recenzent zainspirowany taką formą książki w podobnej formie 
przygotował recenzję – czytelnik może koncentrować swoją uwagę na istotnych 
fragmentach.

Szkoda, że książki nie kończy podsumowanie. Zdaniem recenzenta zakończenie 
może wielu czytelnikom ułatwić odczytanie myśli i wniosków, które Autor formułuje. 
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W następnym wydaniu – jestem przekonany, że książka zostanie wznowiona – Autor 
powinien zastanowić się nad napisaniem zakończenia. Niektóre fragmenty książki 
są – zdaniem recenzenta – zbyteczne. Na przykład, zjawisko przedsiębiorczości wśród 
polskiej emigracji zarobkowej. To jest pewien problem do głębszej analizy. Jednak 
ta analiza powinna być przeprowadzona w sposób wyczerpujący temat. Tego nie 
można uczynić na łamach monografii, ponieważ wymaga to odrębnego opracowania.

Podsumowując, recenzowana rozprawa podejmuje aktualny i ważny problem 
badawczy, który został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. 
Uwagi krytyczne i dyskusyjne nie podważają koncepcyjnego i merytorycznego 
kształtu pracy i mają charakter porządkujący.

Książka, zdaniem recenzenta, będzie cieszyła się dużym popytem na rynku 
czytelniczym i służyła studentom oraz teoretykom i praktykom zajmującym się 
celami i wartościami współczesnego przedsiębiorstwa.
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Bogusław Liberadzki
Fiscalism and Strategic Transport Goals

The article presents the problem of fiscalism in the context of strategic transport 
goals. Fiscal policy is one of the major instruments of the country macroeconomic 
policy, with considerable consequences for the microeconomic area. The achieve-
ment of the state of equilibrium is crucial as it allows for satisfying the needs of 
the state budget with the requirements of achievement of growth and economic 
and social development, with business entities to be the major players here. An 
excessive fiscalism hampers the economic growth, weakens the ability to build 
corporate competitiveness and as a consequence may reduce the budget revenue. 
The article also indicates the impact of fiscalism on the achievements of business 
activity strategic goals and also households’ abilities in the area of purchasing 
behaviours and saving.

Wojciech Paprocki
The Reaction of the Transport Market Participants to the Growing 
Fiscal Charges. ”ViaToll” Based Analysis

Transport is a sector of economy and the entities conducting business activity are 
subject to general rules of collection of duty in favour of the empire. A transport 
specific issue is the creation and application of linear infrastructure accessibility, 
primarily: roads for the road transport. The network of roads is constructed as 
a result of public investment and the maintenance of these roads is the responsibil-
ity of the civil service. There are rare cases of private roads in the world: fragments 
of motorways and roads to use special constructions – bridges and tunnels. Since 
the end of the 20th century in Europe there has been a common new rule in use 
called user pays, according to which it is more and more frequent to charge for the 
access to the public road infrastructure. It gives rise to definite effects for the users 
of roads as well the budget revenues of individual countries. In Poland the collec-
tion of charges within the system of viaTOLL was implemented on 1 July 2011 and 
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is the subject of the first research aimed at defining and analysing the effects of the 
application of this solution. The study indicates that a turn in the economic policy 
may give rise to fiscal effects for the empire, but at the same time causes distortions 
in the implementation of the goals of regional development policy as well as the goals 
which have customarily been formulated in the transport policy. Furthermore, the 
study describes the direct effects of the introduction of the viaTOLL system which 
could be observed during the first half a year after it was launched.

Elżbieta Marciszewska
Tendencies to Change Fiscal Policy in relation to the Aviation 
Sector. Reasons for Expert Research

The study presents the reasons for and the scope of expert research conducted within 
the research topic implemented by the staff of the SGH Chair of Transport on fiscal-
ism in transport, in particular in the air transport. The problems identified during 
the first pilot stage of research were included in the expert survey addressed through 
an Internet portal to the representatives of the aviation sector and the regulators of 
this market. The article presents a substantive explanation of the selection of expert 
research, its scope and details. It indicates the reasons for this kind of research result-
ing from the analysis of regulations which raise the fiscal burden and the cost of air 
transport. It lowers the competitiveness of air services, reduces their effectiveness 
and economic accessibility through the rise in prices. The thesis put forward in the 
research about the excessive fiscalism has been verified positively. Detailed results 
of the survey are presented in the next article.

Izabela Bergel
Passenger Carriers and Fiscal Policy

The study analyses the scope and scale of the state interventionism in passenger 
transport implemented on the one hand through financial support for the passen-
gers and on the other through making carriers implement public utility transport. 
It presents subsidies, subventions and compensations for passenger carriers in rail 
and bus transport. It also indicates current tax titles of these carriers in Poland. The 
analysis also deals with principles of Public Service Obligation (PSO) in the condi-
tions of market economy, for the provision of which a crucial role is played by the 
European Union Ordinance (WE) 1370/2000 in force since 3 December 2009 on 
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public services in the area of road and rail passenger transport. The basis for the 
PSO application in Poland is a new legal act on public mass transport (PTZ) in force 
since March 2011. It outlines new rules of rendering PSO services in the light of the 
PTZ act, showing the competences of the regulator, transport organiser and carriers 
in the new economic conditions.

Michał Wolański
Improved Management Effectiveness in the Public Sector as an 
Alternative to Increased Fiscal Charges. Exemplified by the 
Transport Sector

The article analyses the opportunity to raise effectiveness in the Pareto principle sense 
as well as the X effectiveness in the transport sector as an alternative to increased 
fiscal charges indispensable to cover the deficit of the part of the transport sector 
subject to the so-called public service obligation, i.e. public sector subsidising. 
On the basis of the Union infrastructural investments the author shows that their 
allocation effectiveness is not optimal, due to for example the lack of mechanisms of 
selection of the best projects. The X effectiveness of many public entities is not high 
either, which is illustrated by the operation of Miejskie Zakłady Autobusowe 
in Warsaw (Bus Public Transport Company) in comparison with private carriers 
and even other utility firms. The improvement in this area is a complicated and 
politically difficult activity; however from the point of view of the competitiveness 
of state and economic growth, it is a valuable and really feasible alternative to the 
increased fiscal charges.

Jana Pieriegud
The Development of a New Financing Model and Rules of Setting 
Accessibility Rates to the Rail Infrastructure in Poland

In Poland during the last decade there has been a continual search for effective meth-
ods of the rail infrastructure financing. The analysis of the volume and sources of 
financing in the years 2005–2011 indicates that the present model is not able to ensure 
the necessary means to maintain the rail infrastructure and to considerably improve 
its technical condition. In 2011 in Poland for the first time, according to the new 
regulations a long-term railways investment programme was drafted and a public 
debate began over the new model of the rail infrastructure financing based on long 
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term maintenance contracts. The work on new rules of calculation of unit rates for 
the access to the rail infrastructure also began. The proposed model in compliant 
with the recommendations of the European Commission included in the recast if 
the 1st Railway Package. The study discusses the current and new determinants of 
rail infrastructure financing in Poland and the development of access rates to this 
infrastructure.

Paweł Zagrajek
Fiscalism in Air Transport in comparison with Other Transport 
Sectors

Fiscalism plays an important role in the creation of the air transport services offer 
and demand. The impact of fiscal charges is multidimensional, and thus difficult 
to quantify. It does not distort the identification of the main effects of fiscal policy 
on the air transport. Such an analysis is especially valuable when based on the com-
parison with other sectors of transport. The comparative studies confirm that the air 
transport, unlike other transport sectors, covers all costs of infrastructure it makes use 
of from charges, e.g. navigation and airport charges, taxes and others. Importantly, 
fiscal charges imposed on the air transport do not meet the criteria indispensable 
in an effective tax system. As a result, the burdens imposed on the air transport give 
rise to numerous negative effects, e.g. they delay its development and distort the 
competition with other transport sectors.

Adam Hoszman
Evaluation of Fiscal Tendencies in Air Transport in light of Expert 
Research

The article presents the results of direct research in the form of expert survey on the 
tendencies to impose taxes and other charges in the air transport. The respondents 
indicate excessive fiscal and para-tax charges of the entities within the air transport 
sector, in particular in comparison with other transport sectors, which leads to the 
imbalance of the sectoral structure of the transport system and makes the growth 
rate of the air transport sector lower than optimal. Furthermore, excessive charges, 
in comparison with other transport sectors, are a serious threat to the operation 
of many entities on the air transport market, in particular air carriers, which may 
have an adverse effect on passengers. The respondents also indicate a continual 
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rise in charges, especially in the case of the Union carriers, which reduces their 
competitiveness in relation to the airlines from outside the European Union. Rising 
operational costs of the entities of the air transport sector raise the financial risk of 
this operation, which translates into the rise in the number of bankruptcies among 
these entities. One of the conditions to improve the situation of the whole air trans-
port sector is the cease of further rises in charges and the resignation from the fiscal 
discrimination of civil aviation.

Rafał Osiński
The Role of the Keynesian Economic Thought in Support of 
Economic Growth in Poland in the Years 2001–2005. Part I

The study theoretically discusses two alternative methods of calculation of the 
Keynesian multiplier. It also calculates the multiplier with regard to Poland in the 
years 2001–2005 applying both versions. It was aimed at checking the potential 
effectiveness of an expansive fiscal policy in the fight against economic breakdown. 
The values of multiplier appeared to be rather low, which was a limiting factor of 
effectiveness of this policy. They were included in the 1.19–1.60 bracket. A poor state 
of public finance was an additional hindrance.

Rafał Suchan
The Effectiveness of SME Stock Investment Funds in Poland in the 
years 2006–2011

SME funds have not been subject to separate research in Poland so far and were 
included into research on the universal stock funds. However, the separation is 
appropriate due to the ”small companies effect” appearing on the capital markets 
and consisting in a different price creation within this sector in comparison with 
the whole market. The article describes the results of research on the effectiveness of 
management of Polish SME funds in the years 2006–2011 against the background of 
this segment of the capital market. The research was conducted on the net and gross 
basis, i.e. before the calculation of operational costs. The research applied Jensen’s 
alpha, the Sharpe and the Treynor ratios as well as the information ratio.
It has been proved that the management of an average fund achieved risk adjusted net 
results slightly worse than the adopted benchmark, with gross results slightly better. 
The research also indicates that the management of small asset funds achieved better 
risk adjusted results than the management of large asset funds.



Summary206

Paweł Wieprzowski
Hostile Takeovers. Vistula&Wólczanka against Kruk

The article describes a hostile takeover attempt of a jewellery company Kruk S. A. 
by Vistula&Wólczanka S. A. The first section of the study includes the description 
of defence techniques against hostile takeover to be applied by a company both 
before and after the bid. The next part describes the development of hostile take-
overs in the world the transactions on the Polish market, which is followed by the 
presentation of the strategy of the buyout of the majority stake of W. Kruk S. A. by 
Vistula&Wólczanka S. A. The last section describes the successful attempt of recovery 
of the control of.Kruk S. A. by its primal owner, the Kruk family through the takeover 
of control of Vistula&Wólczanka S. A. The summary contains the most important 
observations and conclusions.


