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Pami´ci prof. zw. dr hab. Lecha Szyszko

Spo∏ecznoÊç akademicka po˝egna∏a 16 czerwca 2005 roku profesora zwy-
czajnego doktora habilitowanego Lecha Szyszko – kierownika Katedry Finansów
Przedsi´biorstwa (w latach 1994–2004) w Szkole G∏ównej Handlowej. Odszed∏ od
nas za wczeÊnie, po z górà pó∏rocznej walce o powrót do zdrowia i normalnego
˝ycia.

Przez ponad 50 lat pracy w SGiS/SGH zaskarbi∏ sobie ogromne uznanie
i szacunek wspó∏pracowników oraz studentów. CeniliÊmy Go za niezwyk∏à kole-
˝eƒskoÊç, uczciwoÊç i rzetelnoÊç w podejmowanych dzia∏aniach. Pozostanie dla
nas wzorem do naÊladowania zarówno w pracy naukowej i dydaktycznej, jak i we
wspó∏pracy w zespole katedralnym, a tak˝e z przedstawicielami oÊrodków aka-
demickich w kraju.

Choç Pan Profesor od nas odszed∏, to zostawi∏ ogromny dorobek naukowy
w formie wielu publikacji. Jest Autorem 20 oryginalnych prac twórczych, 12 pod-
r´czników i skryptów, 96 artyku∏ów i referatów, ale równie˝ ponad 100 prac ba-
dawczych, które nie zosta∏y opublikowane. Istotnà formà dzia∏alnoÊci naukowo-
wo-badawczej Profesora by∏a wspó∏praca z praktykà gospodarczà. Pracowa∏ jako
ekspert, mi´dzy innymi w Centralnym Urz´dzie Planowania, w Departamencie
Planowania Centrali NBP. W latach 1977–1978 w ambasadzie Polski w Hawanie
zajmowa∏ stanowisko attaché finansowego, prowadzàc jednoczeÊnie wyk∏ady dla
kadry kierowniczej administracji finansowej na Uniwersytecie w Hawanie i Oriente.

Znaczàcy jest dorobek Profesora w kszta∏ceniu kadr naukowych. By∏ pro-
motorem 6 przewodów doktorskich i recenzentem 13 rozpraw doktorskich. Przy-
gotowa∏ recenzje trzech przewodów habilitacyjnych i dwóch profesorskich. Pod
jego kierunkiem ponad 500 studentów uzyska∏o magisterium.

Podczas d∏ugoletniej pracy na Uczelni, poza funkcjà kierownika Katedry
Finansów Przedsi´biorstwa, z której by∏ najbardziej dumny, pe∏ni∏ tak˝e inne za-
szczytne i odpowiedzialne funkcje – mi´dzy innymi przez dwie kadencje urzàd
prodziekana.

Du˝e zaanga˝owanie Pana Profesora w prac´ naukowà, dydaktycznà i kszta∏-
cenie kadry naukowej zosta∏o docenione przez w∏adze paƒstwowe, resortowe i uczel-



niane. Otrzyma∏ mi´dzy innymi Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(w 1983 roku) i Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi (1974), nagrod´ indywidualnà I-go stopnia
Ministra Edukacji Narodowej (1991) i kilka nagród zespo∏owych. Wielokrotnie
uzyska∏ nagrod´ Rektora SGPiS/SGH za dzia∏alnoÊç naukowà i dydaktycznà.

Pozostanie w naszej pami´ci jako Mistrz dla wielu z nas, utalentowany na-
ukowiec i niedoÊcigniony dydaktyk, a tak˝e jako Cz∏owiek ˝yczliwy wobec innych
oraz wspania∏y Przyjaciel i Kolega.

Janina Ickiewicz



OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 59 zeszyt naukowy z serii „Studia
i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej.

W zeszycie zamieszczono artyku∏y pracowników Kolegium Zarzàdzania
i Finansów oraz osób wspó∏pracujàcych z Kolegium – g∏ównie doktorantów oraz
pracowników innych uczelni. Prezentowane materia∏y sà efektem prac naukowych
prowadzonych w ramach badaƒ statutowych, w∏asnych oraz przygotowywanych
rozpraw naukowych na stopieƒ doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przed-
stawione Paƒstwu artyku∏y uzyska∏y pozytywne recenzje.

Prezentowane wydawnictwo, podobnie jak poprzednie zeszyty z tej serii,
ma zasi´g europejski, gdy˝ wysy∏ane jest nie tylko do wszystkich bibliotek eko-
nomicznych w Polsce, ale równie˝ do oÊrodków naukowych w Europie wspó∏pra-
cujàcych z Kolegium Zarzàdzania i Finansów Szko∏y G∏ównej Handlowej w War-
szawie.





CZ¢Âå PIERWSZA

ARTYKU Y̧ Z ZAKRESU
FINANSÓW I BANKOWOÂCI





Rafa∏ Urbanowicz, Ma∏gorzata Zaleska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Powiàzanie wyników analizy dyskryminacyjnej spó∏ek
i notowaƒ ich akcji na GPW w Warszawie
w latach 1998–2003

1. Charakterystyka procesów upad∏oÊci (bankructwa)
i systemów identyfikujàcych ich ryzyko

1.1. Poj´cie upad∏oÊci i poj´cie bankructwa przedsi´biorstwa

Poj´cie bankructwa nie jest jednoznaczne. Mo˝na je rozpatrywaç w dwóch pod-
stawowych p∏aszczyznach: ekonomicznej i prawnej. W warstwie ekonomicznej ban-
kructwo oznacza utrat´ zdolnoÊci p∏atniczej, czyli zdolnoÊci do regulowania zo-
bowiàzaƒ finansowych lub generowanie wysokich strat prowadzàcych do braku
wyp∏acalnoÊci. Prawny aspekt bankructwa jest natomiast precyzyjnie okreÊlony
przepisami prawa. Omawiana definicja znajduje si´ w ustawie Prawo upad∏oÊcio-
we i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku1. Upad∏oÊç w sensie prawnym usta-
lana jest sàdownie. Definiuje si´ jà jako specjalny rodzaj przymusu zaspokojenia
wierzytelnoÊci, dopuszczalnego w razie niewyp∏acalnoÊci lub (wyjàtkowo) w razie
nadmiernego zad∏u˝enia d∏u˝nika i skierowanego do ca∏ego jego majàtku. We-
d∏ug polskiego prawa upad∏oÊciowego zdolnoÊç upad∏oÊciowà posiada tylko przed-
si´biorca. Prawo to przewiduje nast´pujàce przes∏anki og∏oszenia upad∏oÊci:

• d∏u˝nik nie reguluje swoich wymagalnych zobowiàzaƒ lub

• wartoÊç zobowiàzaƒ d∏u˝nika przekracza wartoÊç jego majàtku.
Z powy˝szego wynika, ˝e upad∏oÊç w sensie prawnym oznacza zawsze ban-

kructwo ekonomiczne. Nie ka˝de jednak bankructwo ekonomiczne jest równo-
znaczne z upad∏oÊcià w rozumieniu prawa. Przyk∏adowo, gdy przedsi´biorstwu
uznanemu w p∏aszczyênie ekonomicznej za bankruta zostaje udzielona pomoc z ze-
wnàtrz, w postaci na przyk∏ad umorzenia zobowiàzaƒ, nie nast´puje upad∏oÊç
w sensie prawnym.

1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. 2003 rok, Nr 60, poz. 535
ze zm.).



1.2. Skutki upad∏oÊci przedsi´biorstwa

Rozpatrujàc upad∏oÊç w makroskali mo˝na uznaç, i˝ jest to zjawisko korzystne,
poniewa˝ prowadzi do lepszej efektywnoÊci alokowania zasobów w gospodarce.
Upadajà przedsi´biorstwa niezdolne do generowania wartoÊci dodanej, a kapita∏
przemieszcza si´ w kierunku przedsi´wzi´ç przynoszàcych zyski, podnoszàcych
ich wartoÊç. Zjawisko upad∏oÊci przyczynia si´ do samooczyszczania gospodarki,
dzi´ki czemu jej potencja∏ jest efektywniej wykorzystywany. Natomiast w aspek-
cie mikro upad∏oÊç przedsi´biorstwa powoduje szereg nast´pstw dla podmiotów
z nim powiàzanych i z zasady sà to nast´pstwa niekorzystne, powodujàce stra-
ty. Do grupy zainteresowanych mo˝na zaliczyç w szczególnoÊci dostawców i od-
biorców, potencjalnych i obecnych inwestorów (w∏aÊcicieli), instytucje finansujà-
ce dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa oraz pracowników.

1.3. Proces pogarszania si´ kondycji ekonomiczno-finansowej
przedsi´biorstwa

Pogarszanie si´ sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsi´biorstwa, prowadzàce
w efekcie do upad∏oÊci jest procesem, który przebiega w okreÊlonym odcinku cza-
su, w podziale na poszczególne etapy. TrudnoÊci ekonomiczno-finansowe nasila-
jà si´ stopniowo, przez 2 do 5 lat, a czasami nawet d∏u˝ej. Raporty E. I. Altma-
na, powsta∏e jako wynik badaƒ przeprowadzonych na 15 tysiàcach upad∏ych
przedsi´biorstw, pozwalajà stwierdziç, ˝e: Likwidacja przedsi´biorstwa jest naj-
cz´Êciej konsekwencjà szeregu b∏´dnych decyzji, a nie jednego wydarzenia. G∏ów-
nym czynnikiem przyczyniajàcym si´ do likwidacji lub upad∏oÊci przedsi´biorstw
jest s∏aboÊç w zarzàdzaniu2.

Pierwsze oznaki przysz∏ych trudnoÊci sà widoczne znacznie wczeÊniej ni˝
faktyczna utrata zdolnoÊci p∏atniczej lub brak wyp∏acalnoÊci. Proces ten jest za-
zwyczaj na tyle roz∏o˝ony w czasie, ˝e mo˝liwe staje si´ wczeÊniejsze rozpozna-
nie jego symptomów i podj´cie odpowiednich dzia∏aƒ zaradczych. W rozpoznawa-
niu takich symptomów pomocne sà systemy wczesnego ostrzegania (SWO), które
s∏u˝à do przewidywania szans dalszego funkcjonowania przedsi´biorstwa na pod-
stawie danych pochodzàcych z jego sprawozdaƒ finansowych.

1.4. Wybrane doÊwiadczenia w zakresie budowy i stosowania
systemów wczesnego ostrzegania na Êwiecie

Jako jeden z pierwszych, w 1932 roku, analiz´ ryzyka upad∏oÊci przeprowadzi∏
P. J. Fitz Patrick3. Na podstawie badaƒ nad 19 przedsi´biorstwami wyp∏acalny-

12 Rafa∏ Urbanowicz, Ma∏gorzata Zaleska

2 Albach H., Investment and Liquidation, Addison-Wesley, Londyn 1998, s. 112 i dalsze.
3 Szerzej: Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upad∏oÊci przedsi´biorstwa i banku. Systemy wczesnego

ostrzegania, Difin, Warszawa 2002, s. 23–24.



mi i 19 niewyp∏acalnymi okreÊli∏ dwa najistotniejsze wskaêniki diagnostyczne
dotyczàce ryzyka upad∏oÊci:

1) X1 = wynik finansowy netto / kapita∏ w∏asny,
2) X2 = kapita∏ w∏asny / kapita∏ obcy.
Najwi´kszy rozg∏os w zakresie identyfikacji ryzyka upad∏oÊci zdoby∏ model

E. I. Altmana z 1968 roku oraz kolejne, stanowiàce jego rozwini´cia i uaktual-
nienia4. PionierskoÊç podejÊcia E. I. Altmana polega∏a na zastosowaniu wielowy-
miarowej analizy dyskryminacyjnej, tzn. zbudowaniu syntetycznego wskaênika
kondycji ekonomiczno-finansowej przedsi´biorstwa, na podstawie którego ocenia
si´ szans´ upad∏oÊci poszczególnych przedsi´biorstw. Wielowymiarowa analiza dys-
kryminacyjna stanowi po∏àczenie tradycyjnej analizy wskaênikowej z metodà sta-
tystycznà. Po dokonaniu analizy 66 przedsi´biorstw, z których po∏ow´ uznano za
niewyp∏acalne, E. I. Altman wybra∏ 5 diagnostycznych spoÊród 22 wskaêników:

1) X1 = kapita∏ obrotowy / aktywa,
2) X2 = zysk nierozdzielony / aktywa,
3) X3 = zysk przed opodatkowaniem i sp∏atà odsetek / aktywa,
4) X4 = rynkowa wartoÊç kapita∏u akcyjnego / ksi´gowa wartoÊç kapita∏u

obcego,
5) X5 = przychody ze sprzeda˝y / aktywa.
Model przyjà∏ nast´pujàcà postaç:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5.

W zale˝noÊci od wartoÊci, jakà przyjmie funkcja Z dla danego przedsi´bior-
stwa, prognozuje si´:

• gdy Z £ 1,8 – du˝e ryzyko upadku przedsi´biorstwa,

• gdy Z ≥ 3,0 – ma∏e ryzyko upadku przedsi´biorstwa,

• gdy 1,81 < Z < 2,99 – obszar niejednoznacznych wskazaƒ, trudno powie-
dzieç.

1.5. Próby implementacji zagranicznych systemów wczesnego
ostrzegania w Polsce

W Polsce, po prze∏omie 1989 roku, powsta∏o zapotrzebowanie na modele oceniajà-
ce kondycj´ ekonomiczno-finansowà przedsi´biorstw. Podj´to próby stosowania
systemów wczesnego ostrzegania, wypracowanych w Stanach Zjednoczonych i Euro-
pie Zachodniej, do identyfikacji ryzyka upad∏oÊci przedsi´biorstw w Polsce. Jednak˝e
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4 Szerzej: Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upad∏oÊci przedsi´biorstwa i banku. Systemy wczesnego
ostrzegania, Difin, Warszawa 2002, s. 28–33.



skutecznoÊç ich zastosowania w Polsce jest ograniczona. Co do zasady, model powi-
nien byç stosowany w odniesieniu do przedsi´biorstw pochodzàcych z tego kraju,
z którego pochodzà dane u˝yte do opracowania tego˝ modelu5. Wynika to m.in.
ze specyfiki zasad rachunkowoÊci obowiàzujàcych w poszczególnych krajach. Za
przyk∏ad zró˝nicowania mo˝e s∏u˝yç tabela 1, pokazujàca Êrednie wartoÊci funkcji
Z autorstwa E. I. Altmana w wybranych krajach dla „bankrutów” i „niebankrutów”.

Tabela 1. Ârednie wartoÊci funkcji Z Altmana w wybranych krajach

Ârednie ZA
USA USA Australia Brazylia Japonia
1968 1977 1981 1979 1981

„Bankrut” –0,258 1,271 1,707 1,124 0,667
„Niebankrut” 4,885 3,878 4,003 3,053 2,070

èród∏o: E. I. Altman, The Success of Business Failure Prediction Model: An International Survey,
„Journal of Banking and Finance”, June 1984, s. 195.

Nie bez znaczenia sà tak˝e uwarunkowania ekonomiczno-prawne prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci w danym kraju. Porównujàc te uwarunkowania w Polsce i w kra-
jach o ustabilizowanej gospodarce rynkowej, mo˝na wysnuç tez´, i˝ modele sto-
sowane w odniesieniu do przedsi´biorstw w Polsce powinny charakteryzowaç si´
mniejszà wra˝liwoÊcià na zmiany uwarunkowaƒ. Wynika to z faktu, i˝ w pol-
skim Êrodowisku gospodarczym przedsi´biorstwa sà poddawane du˝o bardziej
dynamicznym zmianom otoczenia wewn´trznego i zewn´trznego ni˝ ma to miej-
sce w krajach o ustabilizowanej gospodarce.

1.6. Przyk∏adowe systemy wczesnego ostrzegania opracowane
dla gospodarki polskiej

W latach 90. XX wieku powsta∏y pierwsze projekty funkcji dyskryminacyjnych,
opracowane na podstawie danych pochodzàcych z przedsi´biorstw dzia∏ajàcych
w Polsce.

W 1997 roku J. Gajdka i D. Stos po przeprowadzeniu analizy 34 przedsi´-
biorstw, z których po∏ow´ zakwalifikowano do upad∏ych, opracowali model opar-
ty na 4 wskaênikach finansowych6. W grupie upad∏ych znalaz∏y si´ przedsi´bior-
stwa, które w 1995 roku zosta∏y przez autorów umownie okreÊlone jako bankruci.
Za umowny stan bankructwa przyj´to rozpocz´cie procesu likwidacji spowodowa-
nego z∏à sytuacjà ekonomiczno-finansowà, uk∏ad sàdowy z wierzycielami lub
ugod´ bankowà, dokonanà zgodnie z przepisami ustawy o restrukturyzacji finan-

14 Rafa∏ Urbanowicz, Ma∏gorzata Zaleska

5 Ho∏da A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzysta-
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sowej przedsi´biorstw i banków. Na podstawie tej selekcji utworzono grup´ przed-
si´biorstw uznanych za „niebankrutów”, z∏o˝onà ze spó∏ek notowanych na ko-
niec 1997 roku na GPW w Warszawie. Model przyjà∏ nast´pujàcà postaç:

ZGiS-1997 = –0,0005X1 + 2,0552X2 + 1,7260X3 + 0,1155X4 – 0,3342,

gdzie:
X1 = (Êrednia wartoÊç zobowiàzaƒ krótkoterminowych / koszt wytworzenia pro-
dukcji sprzedanej) x liczba dni w roku,
X2 = zysk netto / Êrednia wartoÊç aktywów w roku,
X3 = zysk brutto / przychody netto ze sprzeda˝y,
X4 = aktywa ogó∏em / zobowiàzania ogó∏em.

Kolejny model opracowa∏a w 1998 roku D. Hadasik7:

ZH.D.-1998 = 0,365425X1 – 0,765526X2 – 2,40435X3 + 1,59079X4 +
+ 0,00230258X5 – 0,0127826X6 + 2,36261

gdzie:
X1 = wskaênik p∏ynnoÊci bie˝àcej,
X2 = wskaênik p∏ynnoÊci podwy˝szonej,
X3 = wskaênik ogólnego zad∏u˝enia (kapita∏ obcy / kapita∏ w∏asny),
X4 = relacja kapita∏u obrotowego do pasywów,
X5 = rotacja nale˝noÊci,
X6 = cykl odnawiania zapasów.

W 2001 roku A. Ho∏da opracowa∏ model z∏o˝ony z pi´ciu zmiennych8. Po-
wsta∏ on na podstawie analizy sprawozdaƒ finansowych (z lat 1993–1996) 40 pol-
skich przedsi´biorstw, które zbankrutowa∏y i 40, które przetrwa∏y. Do oszacowa-
nia modelu autor pos∏u˝y∏ si´ sprawozdaniami bankrutów sporzàdzonymi na rok
przed og∏oszeniem upad∏oÊci. Funkcja Z przyj´∏a postaç:

ZH.A.-2001 = 0,605 + 0,681X1 – 0,0196X2 + 0,157X3 + 0,00969X4 + 0,000672X5,

gdzie:
X1 = wskaênik p∏ynnoÊci bie˝àcej,
X2 = stopa zad∏u˝enia (zad∏u˝enie ogó∏em / suma bilansowa),
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X3 = rotacja majàtku (przychody / aktywa),
X4 = zyskownoÊç majàtku (zysk netto / aktywa),
X5 = wskaênik obrotu zobowiàzaƒ (cykl sp∏aty zobowiàzaƒ).

2. Badania empiryczne

2.1. Cel, zakres i metoda badaƒ

Celem badaƒ by∏o znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy istnieje (a jeÊli tak, to
jaki) zwiàzek pomi´dzy wynikami analizy dyskryminacyjnej spó∏ek i notowania-
mi ich akcji na GPW w Warszawie. Badaniem obj´to spó∏ki wchodzàce w sk∏ad
indeksu WIG Budownictwo wed∏ug stanu na grudzieƒ 2003 roku. Udzia∏ anali-
zowanych spó∏ek w portfelu WIG Budownictwo prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Udzia∏ analizowanych spó∏ek w portfelu WIG Budownictwo, wed∏ug
stanu na grudzieƒ 2003 roku

Spó∏ka Udzia∏ w portfelu

Budimex 50,15%

Echo 37,62%

Mostostal Siedlce* 5,64%

Elektrobudowa 3,37%

Mostostal Warszawa 3,22%

* W 2003 roku uchwalono fuzj´ spó∏ki z najwi´kszym akcjonariuszem Mostostalu Siedlce – Polime-
xem-Cekop, jednak uchwa∏a zosta∏a skutecznie zablokowana przez akcjonariuszy mniejszoÊciowych.
Obecnie spó∏ka funkcjonuje pod nazwà Polimex – Mostostal Siedlce S.A.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z serwisu internetowego Gie∏dy Papierów Warto-
Êciowych SA w Warszawie.

Analizie poddano szeÊç lat dzia∏alnoÊci spó∏ek: od 1998 do 2003 roku. Na
podstawie sprawozdaƒ finansowych za kolejne lata obliczono wartoÊci funkcji Z dla
ka˝dej analizowanej spó∏ki, wykorzystujàc trzy modele dla polskiej gospodarki,
które zosta∏y scharakteryzowane w poprzednim punkcie opracowania. WartoÊci
tych funkcji dyskryminacyjnych stanowi∏y miar´ kondycji finansowej spó∏ek i ich
osiàgni´ç ekonomicznych. Badanie zale˝noÊci pomi´dzy wynikami analizy dyskrymi-
nacyjnej a wartoÊcià akcji na GPW w Warszawie polega∏o na porównaniu zmian no-
towaƒ akcji danej spó∏ki oraz indeksu WIG Budownictwo w ciàgu roku kalendarzo-
wego z wartoÊcià funkcji Z analizowanej spó∏ki w odpowiednim roku oraz Êrednià
wartoÊcià Z dla spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad indeksu WIG Budownictwo. W sytuacji,
gdy istnieje badany zwiàzek, akcje spó∏ek, których wartoÊç funkcji Z jest wy˝sza
od Êredniej, powinny byç notowane wy˝ej ni˝ indeks WIG Budownictwo (lub ina-
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czej – ceny tych akcji powinny szybciej rosnàç lub wolniej spadaç ni˝ wartoÊç in-
deksu). Badany zwiàzek ma zastosowanie tak˝e w sytuacji odwrotnej – wartoÊç
Z poni˝ej Êredniej przy jednoczesnych gorszych ni˝ Êrednia notowaniach akcji.

Zmiany notowaƒ akcji oraz wartoÊci indeksu zosta∏y policzone w oparciu
o indeksy ∏aƒcuchowe zmian Êrednich kursów akcji i wartoÊci indeksu w ciàgu
kolejnych lat. Jedynie indeks dla zmian w ciàgu 1998 roku zosta∏ obliczony dla
mianownika o wartoÊci notowaƒ z jednego dnia – 31.12.1997 roku – zamiast
wartoÊci Êredniej notowaƒ z ca∏ego 1997 roku, gdy˝ dopiero w paêdzierniku oma-
wianego roku zadebiutowa∏y na GPW w Warszawie akcje Mostostalu Siedlce.

2.2. Wyniki badaƒ – w uj´ciu tabelarycznym

Tabela 3. WartoÊci funkcji dyskryminacyjnej Z dla poszczególnych modeli w przy-
padku analizowanych spó∏ek w latach 1998–2003

Budimex

Gajdka i Stos – 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 66,42 73,82 92,20 119,29 109,60 105,62

X2 0,04 0,06 0,01 –0,02 –0,03 0,03

X3 0,07 0,04 0,01 –0,01 –0,01 0,04

X4 2,24 1,60 1,30 1,53 1,59 1,70

Z (GiS – 1997) 0,09 0,00 –0,20 –0,27 –0,28 –0,06

D. Hadasik – 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,83 1,50 1,32 1,59 1,66 1,93

X2 0,70 0,30 0,31 0,40 0,43 0,73

X3 0,76 1,12 1,69 1,96 2,01 1,58

X4 0,25 0,19 0,15 0,28 0,29 0,35

X5 52,58 84,77 78,17 97,01 93,66 87,73

X6 6,97 19,59 27,33 26,91 20,00 14,88

Z (H.D. – 1998) 1,09 0,24 –1,38 –1,74 –1,77 –0,73

A. Ho∏da – 2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,83 1,50 1,32 1,59 1,66 1,93

X2 0,40 0,52 0,61 0,64 0,65 0,60

X3 2,28 1,92 2,05 1,69 1,68 1,56

X4 0,04 0,06 0,01 –0,02 –0,03 0,03

X5 52,69 87,04 104,16 103,85 92,13 85,50

Z (H.A. – 2001) 2,24 1,98 1,88 2,01 2,05 2,21

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Echo

Gajdka i Stos – 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 360,29 486,59 411,09 449,61 893,70 594,63

X2 0,14 0,23 0,12 0,04 0,00 0,02

X3 0,30 0,24 0,23 0,09 0,17 0,14

X4 1,09 0,37 0,64 0,69 0,73 1,25

Z (GiS – 1997) 0,42 0,37 0,16 –0,25 –0,39 –0,21

D. Hadasik – 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,49 0,90 1,40 0,93 0,72 1,33

X2 0,12 0,11 0,34 0,18 0,17 0,28

X3 2,01 3,03 3,70 3,51 2,83 3,00

X4 0,21 –0,04 0,11 –0,03 –0,10 0,05

X5 225,27 118,80 89,29 94,13 105,35 56,16

X6 217,76 176,63 203,75 186,90 252,13 197,40

Z (H.D. – 1998) –3,94 –6,73 –8,50 –8,09 –7,46 –6,89

A. Ho∏da – 2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,49 0,90 1,40 0,93 0,72 1,33

X2 0,67 0,75 0,79 0,77 0,74 0,75

X3 0,67 1,42 0,74 0,65 0,38 0,25

X4 0,14 0,23 0,12 0,04 0,00 0,02

X5 323,39 377,59 276,45 374,06 655,41 241,78

Z (H.A. – 2001) 1,93 1,68 1,85 1,58 1,58 1,70

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Mostostal Siedlce

Gajdka i Stos – 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 114,69 116,10 95,32 149,46 138,83 142,16

X2 0,09 0,09 0,04 –0,07 0,00 0,04

X3 0,01 0,09 0,03 –0,05 0,02 0,05

X4 1,76 2,18 1,78 1,60 1,52 1,53

Z (GiS – 1997) 0,01 0,20 –0,04 –0,44 –0,18 –0,06
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Mostostal Siedlce (cd.)

D. Hadasik – 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,46 2,11 1,50 1,19 1,26 1,28

X2 0,06 0,19 0,06 0,05 0,12 0,14

X3 1,43 0,77 1,18 2,08 2,03 1,92

X4 0,19 0,34 0,23 0,10 0,14 0,15

X5 60,35 66,12 76,44 77,36 70,29 76,56

X6 58,28 79,37 62,91 70,09 61,57 58,05

Z (H.D. – 1998) –0,90 0,83 –0,24 –2,81 –2,55 –2,22

A. Ho∏da – 2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 1,46 2,11 1,50 1,19 1,26 1,28

X2 0,54 0,40 0,49 0,64 0,65 0,63

X3 1,84 1,72 1,96 1,50 1,74 1,71

X4 0,09 0,09 0,04 –0,07 0,00 0,04

X5 84,87 75,79 96,96 130,11 115,35 118,52

Z (H.A. – 2001) 1,94 2,35 1,99 1,72 1,80 1,81

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Elektrobudowa

Gajdka i Stos – 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 59,13 57,68 100,87 120,51 111,69 139,41

X2 0,25 0,26 –0,05 0,07 0,02 0,02

X3 0,09 0,09 0,00 0,04 0,01 0,02

X4 1,47 1,30 1,75 1,03 0,91 1,76

Z (GiS – 1997) 0,46 0,47 –0,29 –0,06 –0,23 –0,12

D. Hadasik – 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 2,23 1,55 1,21 1,46 1,39 1,40

X2 0,31 0,05 0,01 0,06 0,10 0,13

X3 0,53 0,72 1,37 1,23 1,51 1,36

X4 0,31 0,20 1,10 0,20 0,19 0,20

X5 60,92 71,83 111,15 125,42 131,14 149,17

X6 18,61 15,85 15,73 8,46 14,20 11,66

Z (H.D. – 1998) 2,05 1,43 –0,29 0,40 –0,41 0,02
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Elektrobudowa (cd.)

A. Ho∏da – 2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 2,23 1,55 1,21 1,46 1,39 1,40

X2 0,35 0,42 0,58 0,55 0,60 0,58

X3 4,34 4,16 1,67 2,89 2,92 1,45

X4 0,25 0,26 –0,05 0,07 0,02 0,02

X5 41,45 58,81 106,19 95,36 112,47 126,29

Z (H.A. – 2001) 2,83 2,35 1,75 2,11 2,07 1,86

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Mostostal Warszawa

Gajdka i Stos – 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 62,22 66,10 76,27 101,05 108,42 122,40

X2 0,00 0,02 –0,10 0,00 0,03 –0,12

X3 0,05 0,01 –0,06 0,02 0,02 –0,04

X4 2,37 16,29 1,65 2,01 1,57 0,98

Z (GiS – 1997) 0,00 1,56 –0,49 –0,12 –0,12 –0,59

D. Hadasik – 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 2,23 1,74 1,64 1,77 1,79 1,69

X2 0,71 0,14 0,26 0,52 0,64 0,44

X3 0,46 0,11 1,77 1,43 1,81 2,19

X4 0,33 0,25 0,23 0,31 0,35 0,30

X5 680,53 91,79 71,22 97,16 101,98 104,89

X6 17,40 30,08 30,93 15,60 22,92 22,40

Z (H.D. – 1998) 2,02 2,84 –1,35 –0,30 –1,34 –2,17

A. Ho∏da – 2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003

X1 2,23 1,74 1,64 1,77 1,79 1,69

X2 0,30 0,05 0,59 0,53 0,58 0,61

X3 2,08 1,91 1,82 1,53 1,62 2,64

X4 0,00 0,02 –0,10 0,00 0,03 –0,12

X5 64,37 76,55 73,75 89,77 108,05 101,56

Z (H.A. – 2001) 2,49 2,14 2,05 2,10 2,14 2,23

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Tabela 4. Ârednie wartoÊci funkcji dyskryminacyjnej Z dla poszczególnych mo-
deli w latach 1998–2003

a) Ârednia prosta
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Z (GiS – 1997) 0,20 0,52 –0,17 –0,23 –0,24 –0,21

Z (H.D. – 1998) 0,07 –0,28 –2,35 –2,51 –2,71 –2,40

Z (H.A. – 2001) 2,28 2,10 1,90 1,90 1,93 1,96

èród∏o: opracowanie w∏asne.

b) Ârednia wa˝ona udzia∏em spó∏ki w indeksie WIG Budownictwo*
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Z (GiS – 1997) 0,22 0,22 –0,07 –0,26 –0,31 –0,13

Z (H.D. – 1998) –0,85 –2,22 –3,96 –4,07 –3,90 –3,15

Z (H.A. – 2001) 2,13 1,90 1,88 1,84 1,86 1,98

* Struktura indeksu WIG Budownictwo wed∏ug stanu na grudzieƒ 2003 roku.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 5**. Testy istnienia zwiàzku pomi´dzy wartoÊcià funkcji dyskryminacyj-
nej Z a wysokoÊcià notowaƒ na GPW w Warszawie w przypadku analizowa-
nych spó∏ek w latach 1998–2003

Budimex

Notowania Test dla Êrednich prostych Test dla Êrednich wa˝onych

Budmimex WIG Bud Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01) Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01)

1998 20,0% –13,4% 0 1 0 0 1 1

1999 38,6% –7,5% 0 1 0 0 1 1

2000 24,8% 15,7% 0 1 0 0 1 1

2001 –27,7% –25,7% 1 0 0 1 0 0

2002 45,5% –6,9% 0 1 1 1 1 1

2003 5,7% 4,5% 1 1 1 1 1 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Echo

Notowania Test dla Êrednich prostych Test dla Êrednich wa˝onych

Echo WIG Bud Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01) Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01)

1998 –28,1% –13,4% 0 1 1 0 1 1

1999 2,9% –7,5% 0 0 0 1 0 0

2000 89,1% 15,7% 0 0 0 1 0 0

2001 –21,6% –25,7% 1 0 0 1 0 0

2002 –17,3% –6,9% 0 1 1 1 1 1

2003 –34,7% 4,5% 1 1 1 1 1 1

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

Mostostal Siedlce

Notowania Test dla Êrednich prostych Test dla Êrednich wa˝onych

Most. Siedl. WIG Bud Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01) Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01)

1998 –23,8% –13,4% 1 1 1 1 1 1

1999 2,3% –7,5% 0 1 1 0 1 1

2000 –12,5% 15,7% 0 0 0 0 0 0

2001 –48,1% –25,7% 1 1 1 1 0 1

2002 –11,6% –6,9% 0 0 1 0 0 1

2003 26,9% 4,5% 1 1 0 1 1 0

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Elektrobudowa

Notowania Test dla Êrednich prostych Test dla Êrednich wa˝onych

El. budowa WIG Bud Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01) Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01)

1998 –10,7% –13,4% 1 1 1 1 1 1

1999 0,1% –7,5% 0 1 1 1 1 1

2000 –19,0% 15,7% 1 0 1 1 0 1

2001 –30,1% –25,7% 0 0 0 0 0 0

2002 –4,8% –6,9% 1 1 1 1 1 1

2003 –25,2% 4,5% 0 0 1 0 0 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Mostostal Warszawa

Notowania Test dla Êrednich prostych Test dla Êrednich wa˝onych

Most. War. WIG Bud Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01) Z (GiS – ’97) Z (H.D. – ’98) Z (H.A. – ’01)

1998 –1,7% –13,4% 0 1 1 0 1 1

1999 –17,9% –7,5% 0 0 0 0 0 0

2000 –22,0% 15,7% 1 0 0 1 0 0

2001 –39,0% –25,7% 0 0 0 0 0 0

2002 1,0% –6,9% 1 1 1 1 1 1

2003 15,9% 4,5% 0 1 1 0 1 1

** W tabeli 5 istnienie zwiàzku pomi´dzy wysokoÊcià notowaƒ spó∏ki a wynikami analizy dyskrymi-
nacyjnej oznaczono cyfrà „1”, z kolei przypadki braku istnienia takiego zwiàzku opisano cyfrà „0”.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

2.3. Wnioski z badania zale˝noÊci pomi´dzy wynikami analizy
dyskryminacyjnej i notowaniami spó∏ek na GPW w Warszawie

Badany zwiàzek dla poszczególnych modeli, bioràc pod uwag´ obserwacje z sze-
Êciu lat, wyst´powa∏ w 40% do 66,7% przypadków. Najlepsze wyniki zgodnoÊci
osiàgni´to przy stosowaniu modelu A. Ho∏dy, gdzie w przypadku porównaƒ z war-
toÊcià Êrednià wa˝onà zgodnoÊç wyst´powa∏a w 66,7% obserwacji. Dla porównaƒ
ze Êrednià prostà najskuteczniejszy okaza∏ si´ model D. Hadasik, gdzie wystàpi-
∏o 60% zgodnych obserwacji. Jedynym przypadkiem, w którym badany zwiàzek
wyst´powa∏ w mniej ni˝ po∏owie przypadków, by∏y wyniki dla modelu J. Gajdki
i D. Stosa przy porównaniach ze Êrednià prostà – 40% obserwacji. Warto w tym
miejscu zwróciç uwag´ na fakt, i˝ w omawianym modelu du˝à wag´ przypisano
wskaênikom rentownoÊci, które dla Budimexu (spó∏ki istotnie wp∏ywajàcej na
zmiany indeksu WIG Budownictwo) w ciàgu wi´kszoÊci okresu by∏y poni˝ej Êred-
niej, przy wysokich notowaniach jej akcji.

Badany zwiàzek wartoÊci notowaƒ i funkcji dyskryminacyjnej wyst´powa∏
cz´Êciej dla porównaƒ ze Êrednià wa˝onà ni˝ Êrednià prostà wartoÊci funkcji Z –
odpowiednio 60% oraz 52,2% obserwacji zgodnych. Ró˝nica ta jest na tyle istot-
na, ˝e mo˝e stanowiç pomocnà wskazówk´ dla dalszych badaƒ.

W latach 1998, 2002 oraz 2003 badany zwiàzek by∏ najsilniejszy, dochodzàc
w 2002 roku do 83,3% zgodnoÊci (odpowiednio 80,0% dla Êredniej prostej oraz
86,7% dla Êredniej wa˝onej), co mog∏oby sk∏oniç do wysnucia wniosku o istnie-
niu doÊç istotnej zale˝noÊci pomi´dzy wartoÊcià notowaƒ a wynikami analizy
dyskryminacyjnej. Niestety, analizowany zwiàzek w trzech pozosta∏ych latach nie
by∏ tak wyraêny i w 1999 roku wynosi∏ 43,3%, w 2000 roku 36,7%, a w 2001 ro-
ku osiàgnà∏ poziom zaledwie 26,7%.
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Przyczyn ma∏ej zgodnoÊci w 1999 roku mo˝na upatrywaç w wysokich no-
towaniach spó∏ek du˝ych (które majà znaczàcy wp∏yw na zmiany indeksu WIG
Budownictwo – Budimex i Echo), które nie znalaz∏y potwierdzenia w ich wyni-
kach ekonomiczno-finansowych, z kolei mniejsze spó∏ki indeksu by∏y wyceniane
zdecydowanie s∏abiej, osiàgajàc jednoczeÊnie znaczàco lepsze rezultaty. Taki uk∏ad
notowaƒ i osiàganych wyników ekonomiczno-finansowych powoduje wiele przy-
padków niezgodnoÊci w badanej zale˝noÊci. Sytuacja ta nasili∏a si´ w kolejnym
roku (2000), kiedy spó∏ki mo˝na by∏o podzieliç na dwie zasadnicze grupy – spó∏-
ki du˝e, wysoko wyceniane, ze s∏abymi wynikami ekonomiczno-finansowymi oraz
spó∏ki mniejsze, ze zni˝kujàcymi notowaniami, ale lepszymi od Êrednich dla
bran˝y rezultatami ekonomiczno-finansowymi.

Jak wy˝ej wspomniano, w 2001 roku zanotowano zaledwie 26,7% zgod-
nych obserwacji. Na wynik ten niewàtpliwie wp∏yw mia∏y znaczàce spadki noto-
waƒ ca∏ej bran˝y budowlanej w ciàgu ca∏ego roku, dochodzàce w niektórych spó∏-
kach do prawie 50%. W tej sytuacji spadki notowaƒ Echo – spó∏ki z istotnym
udzia∏em w kszta∏towaniu wartoÊci indeksu WIG Budownictwo – by∏y mniejsze
ni˝ Êrednie spadki wÊród spó∏ek z indeksu, natomiast w Êlad za tymi lepszymi
notowaniami wcale nie sz∏y lepsze wyniki ekonomiczno-finansowe, mierzone
wartoÊciami poszczególnych funkcji Z.

Znaczàco lepszà zgodnoÊç zaobserwowano w dwóch kolejnych latach – 2002
i 2003 – kiedy odnotowano odpowiednio 83,3% oraz 70,0% zgodnych obserwacji.
Warto w tym miejscu zwróciç uwag´, ˝e w obu okresach badanà zale˝noÊç ob-
serwowano zarówno w odniesieniu do spó∏ek du˝ych, jak i ma∏ych. W 1998 ro-
ku wystàpi∏a tak˝e wysoka zgodnoÊç obserwacji (poziom 76,7%), ale dotyczy∏y
one w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków spó∏ek ma∏ych.

Sytuacje, w których nie wyst´puje zgodnoÊç pomi´dzy kursem akcji a wy-
nikiem analizy dyskryminacyjnej, mo˝na podzieliç na dwa przypadki:

• pierwszy, gdy spó∏ka jest wy˝ej notowana ni˝ indeks WIG Budownictwo,
przy jednoczesnej ni˝szej ni˝ Êrednia wartoÊci funkcji Z (przypadek ten
okreÊlono umownie – spó∏ka przeszacowana);

• drugi, odwrotnie, tzn. gdy notowania spó∏ki sà s∏absze ni˝ indeksu, na-
tomiast jej wyniki ekonomiczno-finansowe (mierzone funkcjà Z) lepsze od
Êredniej (odpowiednio – spó∏ka niedoszacowana).

Uogólniajàc, nale˝y stwierdziç, ˝e przypadki pierwszego rodzaju wyst´pu-
jà rzadziej ni˝ drugiego (33 do 46), przy czym sà one znacznie cz´stsze dla spó∏-
ek, które majà du˝y wp∏yw na wysokoÊç notowaƒ indeksu. Owe wy˝sze notowa-
nia akcji spó∏ek o du˝ej kapitalizacji mogà byç spowodowane tym, ˝e oprócz
wyników ekonomiczno-finansowych osiàganych przez te spó∏ki, ich papiery cha-
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rakteryzujà si´ dodatkowà premià wynikajàcà z ich p∏ynnoÊci na rynku, co ma
dla inwestorów istotne znaczenie szczególnie podczas dekoniunktury.

Âredni odsetek obserwacji, w których wyst´powa∏a badana zgodnoÊç po-
mi´dzy wartoÊcià notowaƒ a wynikami analizy dyskryminacyjnej, na poziomie
66,7%, mo˝e nie byç wystarczajàcy do przyj´cia tezy o istnieniu Êcis∏ego zwiàz-
ku. Jednak˝e obserwacje w poszczególnych latach bardzo si´ od siebie ró˝nià,
a wyniki otrzymane dla ostatnich dwóch lat (2002 – 83,3% i 2003 – 70,0%) mo-
gà wskazywaç na istotnà zale˝noÊç.

Na zakoƒczenie nale˝y zwróciç uwag´ na sta∏e, w ciàgu lat 1998–2001, po-
garszanie si´ sytuacji ekonomiczno-finansowej w badanych spó∏kach (zob. rysun-
ki 1 i 2).

Rysunek 1. WartoÊci Êrednich prostych funkcji Z poszczególnych modeli pol-
skich dla badanych spó∏ek na przestrzeni lat 1998–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 2. WartoÊci Êrednich wa˝onych funkcji Z poszczególnych modeli pol-
skich dla badanych spó∏ek na przestrzeni lat 1998–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Dopiero porównanie wyników za lata 2002 i 2001 daje pozytywny obraz
wyhamowania tendencji spadkowej lub nawet odwrócenia na tendencj´ wzrosto-
wà Êrednich wartoÊci funkcji Z, co zosta∏o potwierdzone tak˝e dla 2003 roku. Mi-
mo tych pozytywnych zmian, do osiàgni´cia wartoÊci notowanych w 1998 roku
droga jest jeszcze daleka.

3. Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano:

• charakterystyk´ procesów upad∏oÊci (m.in. poj´cie upad∏oÊci i bankruc-
twa oraz przyczyny i skutki upad∏oÊci),

• niektóre systemy identyfikujàce ryzyko upad∏oÊci przedsi´biorstw opraco-
wane na Êwiecie i w Polsce,

• wyniki badania zale˝noÊci pomi´dzy wskazaniami analizy dyskryminacyj-
nej i notowaniami akcji spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad indeksu WIG Bu-
downictwo na GPW w Warszawie w latach 1998–2003.
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Anna Smejda
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Modelowanie ryzyka rewizji finansowej

1. Wprowadzenie

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyra˝enie przez bieg∏ego rewiden-
ta (audytora) pisemnej opinii – wraz z raportem – o tym, czy sprawozdanie to
jest prawid∏owe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj´ majàtkowà i finanso-
wà, a tak˝e wynik finansowy badanej jednostki1. Nawet szczegó∏owa weryfikacja
wszystkich pozycji sprawozdania finansowego nie eliminuje jednak zjawiska ry-
zyka badania, dlatego zagadnienie jego modelowania zajmuje w rewizji finanso-
wej szczególne miejsce.

W Êwietle definicji podanej w Mi´dzynarodowym Standardzie Rewizji Fi-
nansowej (MSRF) Nr 400 „Oszacowanie ryzyka i kontrola wewn´trzna”2 ryzy-
ko badania – to ryzyko wyra˝enia przez bieg∏ego rewidenta niew∏aÊciwej – tj.
nieodpowiadajàcej stanowi rzeczywistemu – opinii z powodu niewykrycia istot-
nych nieprawid∏owoÊci (b∏´dów) zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Potrzeba oszacowania ryzyka badania zaznacza si´ ju˝ na etapie planowa-
nia badania. Bieg∏y rewident powinien tak zaplanowaç badanie sprawozdania fi-
nansowego, aby ograniczyç omawiane ryzyko do akceptowalnego (okreÊlonego
a priori) niskiego poziomu, który pozwoli osiàgnàç wy˝ej okreÊlony cel badania
sprawozdania finansowego.

W ocenie ryzyka rewizji finansowej kluczowà rol´ odgrywa tzw. zawodowy
osàd3 bieg∏ego rewidenta, kszta∏towany w oparciu o subiektywnà ocen´ zgroma-
dzonych w procesie badania dowodów badania. Formu∏owanie takiej oceny ma
charakter sekwencyjnego procesu, w którym bieg∏y rewident przetwarza infor-
macj´ niepewnà i nieprecyzyjnà. Tradycyjny model ryzyka badania opisuje nie-
pewnoÊç w ramach klasycznej teorii prawdopodobieƒstwa. Jednak teoria ta mo-
deluje jedynie niepewnoÊç zwiàzanà z losowoÊcià. Nie pozwala natomiast analizowaç
niepewnoÊci wynikajàcej z braku precyzji pozyskiwanych informacji.

1 Por. art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, ze zm.) oraz MSRF Nr 200 Cel i ogólne zasady badania sprawozdaƒ finansowych, Mi´-
dzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001, IFAC, t∏umacz. SKwP.

2 Mi´dzynarodowe Standardy..., op. cit., s. 172.
3 Ibidem, s. 172.



Niniejsze opracowanie, z za∏o˝enia, nie ma charakteru systematycznego
przeglàdu modeli ryzyka rewizji finansowej. Stanowi ono raczej prób´ wskazania
g∏ównych przes∏anek zastosowania w modelowaniu ryzyka rewizji teorii alterna-
tywnej wobec teorii prawdopodobieƒstwa, jakà jest teoria zbiorów rozmytych.

Cz´Êç poÊwi´cona charakterystyce modeli probabilistycznych (klasycznego
i bayesowskiego) s∏u˝y ogólnemu wprowadzeniu do zagadnienia modelowania ry-
zyka rewizji – gdzie zdefiniowano podstawowe poj´cia rewizji finansowej, wspól-
ne dla wszystkich modeli ryzyka badania – oraz analizie g∏ównych ograniczeƒ
tych modeli.

Zasadniczà cz´Êç pracy stanowi propozycja modelu ryzyka badania oparte-
go na teorii zbiorów rozmytych oraz przyk∏ad zastosowania uogólnionej teorii
funkcji przekonania (uogólnionej teorii Dempstera – Shafera) do oceny g∏ównych
sk∏adowych tego ryzyka.

2. Klasyczny i bayesowski model ryzyka rewizji finansowej

Najpopularniejszy model ryzyka badania, obecny w wi´kszoÊci wspó∏czesnych pod-
r´czników rewizji finansowej, po raz pierwszy pojawi∏ si´ w amerykaƒskich stan-
dardach rewizji finansowej4. W literaturze przedmiotu okreÊla si´ go jako tzw.
tradycyjny model ryzyka badania. Do oszacowania ryzyka wykorzystano w nim
klasycznà teori´ prawdopodobieƒstwa. Dla odró˝nienia tej podstawowej postaci
modelu od jego wersji opartej na bayesowskiej teorii prawdopodobieƒstwa, pod-
stawowà postaç modelu b´dziemy dalej nazywaç klasycznym modelem ryzyka ba-
dania.

Model klasyczny obejmuje trzy sk∏adniki (rodzaje ryzyka). Ca∏kowite ryzy-
ko badania okreÊla si´ tu jako ich iloczyn5:

RB = RN x RK x RP, (1)

gdzie: RB – oznacza ca∏kowite ryzyko badania, RN – ryzyko nieod∏àczne, RK –
ryzyko kontroli, RP – ryzyko przeoczenia.

Powy˝sze równanie odnosi si´ zarówno do sprawozdania finansowego jako
ca∏oÊci, jak i poszczególnych sald kont czy grup operacji. W tym ostatnim przy-
padku zamiast istotnej nieprawid∏owoÊci na poziomie sprawozdania finansowego,
bieg∏y rewident b´dzie rozpatrywa∏ istotne b∏´dy w poszczególnych saldach kont
lub grupach operacji.
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Ryzyko nieod∏àczne (RN) – to podatnoÊç sald kont lub grup operacji na
nieprawid∏owoÊci, które mogà byç istotne zarówno indywidualnie, jak i po zsu-
mowaniu ich z nieprawid∏owoÊciami innych sald lub grup operacji, przy za∏o˝e-
niu, ˝e dotyczàce ich kontrole wewn´trzne nie dzia∏ajà6.

Ryzyko kontroli (RK) polega na tym, ˝e systemy ksi´gowoÊci i kontroli
wewn´trznej jednostki nie zapobiegnà powstaniu istotnych nieprawid∏owoÊci
(b∏´dów) w saldach kont lub grupach operacji, nie wykryjà ich ani nie poprawià
w odpowiednim czasie7. Bieg∏y rewident szacujàc poziom tego ryzyka, ocenia za-
równo poprawnoÊç zaprojektowania i dzia∏ania systemu kontroli wewn´trznej,
jak i wyniki przeprowadzonych testów zgodnoÊci.

Ryzyko przeoczenia (RP) oznacza, ˝e procedury badania wiarygodnoÊci
(przeglàdy analityczne oraz szczegó∏owe testy wiarygodnoÊci sald kont lub grup
operacji) zastosowane przez bieg∏ego rewidenta mogà nie wykryç nieprawid∏owo-
Êci (b∏´dów) sald kont lub grup operacji, które ew. b´dà istotne indywidualnie
lub jako zagregowane z nieprawid∏owoÊciami innych sald kont czy grup opera-
cji8. Je˝eli audytor zbada nawet 100% elementów zbiorowoÊci (sald kont lub
grup operacji), to wartoÊç tego ryzyka b´dzie ró˝na od zera, poniewa˝ mo˝e on
np. zastosowaç niew∏aÊciwe procedury badania lub b∏´dnie zinterpretowaç ich
wyniki. Na ten rodzaj ryzyka sk∏adajà si´: ryzyko badaƒ wyrywkowych, polega-
jàcych na testowaniu próby pochodzàcej z badanej zbiorowoÊci oraz ryzyko nie
wynikajàce z badaƒ wyrywkowych. Ryzyko nieod∏àczne stanowi jedynà sk∏adowà
ryzyka badania, zale˝nà od bieg∏ego rewidenta.

Bieg∏y rewident dokonuje wst´pnej oceny ryzyka ju˝ na etapie planowania
badania, rozwa˝ajàc wybór w∏aÊciwego poziomu ryzyka przeoczenia (RP). Zgod-
nie z formu∏à (1), im wy˝sze sà oszacowane wartoÊci RN i RK, tym ni˝szy jest
akceptowalny poziom RP dla ustalonego (planowanego) ryzyka badania (RB).
Wyznaczony poziom ryzyka przeoczenia determinuje dobór rodzajów badaƒ wia-
rygodnoÊci, ich zakres oraz terminy przeprowadzania (np. tu˝ przed zamkni´-
ciem ksiàg rachunkowych lub po ich zamkni´ciu).

Szczególne znaczenie w analizie ryzyka badania ma charakter jego powiàzaƒ
z takimi poj´ciami rewizji finansowej, jak poziom istotnoÊci oraz dowody badania.

Zgodnie z definicjà zawartà w MSRF9, istotna jest taka informacja,
której pomini´cie lub zniekszta∏cenie mo˝e wp∏ynàç na decyzje gospodarcze u˝yt-
kowników sprawozdania finansowego, podejmowane w oparciu o to sprawozda-
nie. Planujàc badanie, bieg∏y rewident tak okreÊla poziom istotnoÊci, aby wykryç
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istotne nieprawid∏owoÊci sprawozdania finansowego, przy czym nale˝y braç pod
uwag´ nie tylko kwot´ (wartoÊç), ale i rodzaj nieprawid∏owoÊci. Audytor powinien
rozwa˝yç istotnoÊç zarówno na poziomie sprawozdania finansowego (tzw. istotnoÊç
ogólnà), jak i dla poszczególnych sald lub grup transakcji (istotnoÊç czàstkowà)10.

Wspomniane wy˝ej poj´cie dowodów badania oznacza ogó∏ informacji
zebranych przez bieg∏ego rewidenta w toku badania, które uzasadniajà jego
wnioski dotyczàce badanego sprawozdania finansowego (sà to dokumenty êród∏o-
we i zapisy ksi´gowe oraz potwierdzajàce je informacje pochodzàce z innych êró-
de∏)11.

Mi´dzy poziomem istotnoÊci a ryzykiem badania oraz istotnoÊcià a dowo-
dami badania istnieje zale˝noÊç odwrotna, co oznacza, ˝e je˝eli bieg∏y rewident
chcia∏by utrzymaç zak∏adany poziom ryzyka badania i jednoczeÊnie zmniejszyç
przyjmowany do badania poziom istotnoÊci, to zakres zgromadzonych dowodów
badania powinien wzrosnàç.

Z nakreÊlonej ogólnej koncepcji ryzyka badania wynika, ˝e jego oszacowa-
nie wp∏ywa na koordynacj´ poszczególnych etapów procesu weryfikacji sprawoz-
daƒ finansowych. Z punktu widzenia skutecznoÊci badania najwa˝niejsza jest koƒ-
cowa ocena tego ryzyka. Jedno z najistotniejszych ograniczeƒ modelu klasycznego
dotyczy rozbie˝noÊci mi´dzy planowanym poziomem ryzyka badania a wartoÊcià
tego ryzyka w uj´ciu ex post, tj. po przeprowadzeniu badania.

Ilustracj´ tego zagadnienia stanowi poni˝szy przyk∏ad:

Przyk∏ad 112

Bieg∏y rewident sk∏onny jest zaakceptowaç 5% ryzyko wyra˝enia niew∏a-
Êciwej opinii (tj. RB = 0,05). Dokona∏ nast´pujàcych szacunków: RN = 70%, RK
= 10%, stàd akceptowalny planowany poziom ryzyka przeoczenia (RP) wynosi
(por. (1)):

RP = RB/(RN x RK) = 0,05/(0,70 x 0,10) = 71%.

Odpowiednio do tego poziomu ryzyka bieg∏y rewident zaprojektowa∏ i prze-
prowadzi∏ badania wiarygodnoÊci. Sytuacja, ˝e nie wyka˝à one istotnej nieprawi-
d∏owoÊci sprawozdania finansowego mo˝e zachodziç w czterech przypadkach:
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10 IstotnoÊç mo˝na rozumieç jako granic´ (okreÊlonà kwotowo lub procentowo), do której bieg∏y rewi-
dent sk∏onny jest tolerowaç b∏´dy w sprawozdaniu finansowym bez domagania si´ ich korekty.

11 Por. MSRF Nr 500 Dowody badania, Mi´dzynarodowe Standardy..., op. cit.
12 Opracowanie w∏asne na podstawie W. R. Kinney, Achieved Audit Risk and the Audit Outcome Spa-

ce, „Auditing: A Journal of Practice and Theory”, Spring, 1989.



Sytuacja 1
Istnieje istotna nieprawid∏owoÊç sprawozdania finansowego i nie zosta∏a ona

wykryta ani przez systemy rachunkowoÊci i kontroli wewn´trznej, ani bieg∏ego
rewidenta na etapie przeprowadzania testów wiarygodnoÊci. Prawdopodobieƒ-
stwo takiego zdarzenia wynosi: Pr (1) = RN x RK x RP, czyli jest równe plano-
wanemu poziomowi ryzyka badania.

Sytuacja 2
Bieg∏y rewident wykrywa znaczàcà nieprawid∏owoÊç, która nie zosta∏a ujaw-

niona i skorygowana przez system kontroli wewn´trznej badanej jednostki. Praw-
dopodobieƒstwo tego przypadku wynosi: Pr (2) = RN x RK x (1-RP).

Sytuacja 3
Znaczàca nieprawid∏owoÊç zostaje wykryta i skorygowana przez system kon-

troli wewn´trznej. Prawdopodobieƒstwo wystàpienia takiej sytuacji wynosi: Pr
(3) = RN x (1-RK).

Sytuacja 4
Sprawozdanie finansowe nie zawiera znaczàcych nieprawid∏owoÊci. Praw-

dopodobieƒstwo takiego zdarzenia wynosi: Pr (4) = (1-RN).

Bieg∏y rewident nie wykrywszy istotnej nieprawid∏owoÊci, nie potrafi okre-
Êliç, czy sprawozdanie finansowe rzeczywiÊcie jej nie zawiera (sytuacja 4), czy te˝
istotna nieprawid∏owoÊç istnieje, ale on nie zdo∏a∏ jej wykryç (sytuacja 1). Ryzy-
ko wyra˝enia niew∏aÊciwej opinii po przeprowadzeniu badania sprawozdania fi-
nansowego, a wi´c ryzyko badania w uj´ciu ex post wynosi:

Pr (1)/{Pr (1) + Pr (4)} = 0,05/(0,05 + 0,3) = 14% (2)

Zak∏adamy tu, ˝e bieg∏y rewident otrzyma∏ w toku badania informacje od
badanej jednostki, ˝e system kontroli wewn´trznej nie wykry∏ istotnej nieprawi-
d∏owoÊci, zatem sytuacja 3 nie zachodzi13.

Powy˝szy sposób ustalenia ryzyka badania w uj´ciu ex post odzwierciedla
tzw. bayesowskie podejÊcie do ryzyka badania. Ryzyko badania (ex post) obliczo-
no tu jako prawdopodobieƒstwo warunkowe (prawdopodobieƒstwo niewykrycia
istotnych nieprawid∏owoÊci pod warunkiem, ˝e badanie ich nie ujawni∏o). Bieg∏y
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˝aƒ, a jedynie zmienia sposób obliczenia ryzyka badania ex post.



rewident zaplanowa∏ 95% poziom pewnoÊci, ˝e jego opinia b´dzie prawid∏owa, ale
nawet wówczas, gdy proces badania przebiega∏ zgodnie z planem, stopieƒ pew-
noÊci osiàgni´ty po zakoƒczeniu badania wynosi tylko 86% (100% – 14%).

Zauwa˝my, ˝e wartoÊç mianownika we wzorze (2) jest zawsze mniejsza od
1, zaÊ licznik – to planowany poziom ryzyka badania, stàd ryzyko badania (ex
post) jest wi´ksze od planowanego ryzyka badania. Analiza wra˝liwoÊci ryzyka
rewizji w uj´ciu ex post na zmian´ wartoÊci oszacowaƒ RN, RK i RP mo˝e do-
starczyç odpowiedzi na pytanie, kiedy ró˝nica mi´dzy planowanym poziomem ry-
zyka badania a jego wartoÊcià ustalonà po zakoƒczeniu badania jest najwi´ksza.
Model bayesowski pozwala wprawdzie wyeliminowaç wy˝ej wskazane ogranicze-
nie klasycznego modelu, wynikajàce z nieuwzgl´dniania pe∏nej przestrzeni wyni-
ków, jednak wi´kszoÊç zastrze˝eƒ wobec tradycyjnego modelu ryzyka badania od-
nosi si´ do obu jego wersji (tj. klasycznej i bayesowskiej). Jedno z istotniejszych
dotyczy za∏o˝enia niezale˝noÊci sk∏adowych ryzyka badania. Takie za∏o˝enie wp∏y-
wa bowiem na wiarygodnoÊç jego oszacowania14.

Mo˝na postawiç hipotez´, ˝e:
1. Wzajemne zwiàzki mi´dzy czynnikami wp∏ywajàcymi na sk∏adowe ryzy-

ka badania powodujà, i˝ sk∏adowe te nie powinny byç traktowane jako
wielkoÊci niezale˝ne.

2. Zale˝noÊç ryzyka kontroli i ryzyka nieod∏àcznego jest wysoce prawdopo-
dobna, poniewa˝ kontrola wewn´trzna nie mo˝e wykryç (ani im zapo-
biec) wszystkich typów istotnych nieprawid∏owoÊci (nale˝à do nich np.
pewne nadu˝ycia kierownictwa lub okreÊlone rodzaje pomy∏ek)15.

Cz´Êciowe rozwiàzanie problemu zale˝noÊci RN i RK mo˝e stanowiç cz´-
sto stosowane w praktyce audytorskiej jednoczesne szacowanie ich wartoÊci. Nie
eliminuje to jednak problemu zale˝noÊci tych dwóch typów ryzyka od ryzyka
przeoczenia (RP).

Z punktu widzenia dalszych rozwa˝aƒ, najistotniejsze zastrze˝enia wobec
tradycyjnego modelu ryzyka rewizji finansowej dotyczà nast´pujàcych kwestii:

1) stosowanie precyzyjnych wielkoÊci liczbowych w ocenie poszczególnych
sk∏adowych ryzyka badania nie znajduje uzasadnienia. SubiektywnoÊç
tych ocen i z∏o˝onoÊç przes∏anek ich formu∏owania nie dajà podstaw do
takiej precyzji;

2) model tradycyjny nie uwzgl´dnia, ˝e poszczególne sk∏adowe ryzyka mo-
gà wp∏ywaç na ocen´ ca∏kowitego ryzyka w niejednakowym stopniu;
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14 Warto zauwa˝yç, ˝e sama postaç analityczna (iloczyn sk∏adowych) mo˝e sugerowaç, ˝e w modelu
tradycyjnym zak∏ada si´ niezale˝noÊç sk∏adników.

15 Zwraca na to uwag´ W. R. Kinney w Achieved Audit Risk..., op. cit.



3) model nie pozwala na w∏aÊciwà reprezentacj´ wiedzy niepe∏nej. Przy-
k∏adowo, zarówno w przypadku ca∏kowitego braku informacji na temat
dzia∏ania kontroli wewn´trznej (bieg∏y rewident nie analizowa∏ dzia∏a-
nia systemu kontroli wewn´trznej), jak i pewnoÊci, ˝e system kontroli
wewn´trznej w badanej jednostce nie dzia∏a, w Êwietle modelu ryzyko
kontroli wynosi 1, a sà to przecie˝ zupe∏nie ró˝ne sytuacje.

3. Podstawowe poj´cia teorii zbiorów rozmytych

Przedstawione dalej przes∏anki budowy modelu ryzyka badania w oparciu o teo-
ri´ zbiorów rozmytych i sama jego konstrukcja wymagajà wczeÊniejszego przy-
bli˝enia podstaw tej teorii. TrudnoÊci w zastosowaniu metod probabilistycznych
do opisu z∏o˝onych lub s∏abo zdefiniowanych poj´ç stanowi∏y bodziec opracowa-
nia metod wnioskowania przybli˝onego. Do tej klasy mo˝na zaliczyç metody teo-
rii zbiorów rozmytych (ang. fuzzy set theory).

Teoria ta pozwala analizowaç i przetwarzaç informacje nieprecyzyjne. Na-
turalny j´zyk operuje g∏ównie poj´ciami jakoÊciowymi, a to implikuje brak pre-
cyzji. Opis jakoÊciowy z natury rzeczy jest nieprecyzyjny. Brak precyzji w okre-
Êlaniu pewnych w∏asnoÊci prowadzi zaÊ do rozmycia granic zbioru obiektów, do
których ta w∏asnoÊç si´ odnosi.

Jako pierwszy zwróci∏ na to uwag´ Lotfi A. Zadeh, twórca koncepcji zbioru
rozmytego16. W klasycznej teorii zbiorów przejÊcie od pe∏nej przynale˝noÊci ele-
mentu do zbioru do ca∏kowitej nieprzynale˝noÊci jest skokowe. Konsekwencjà tej
w∏asnoÊci jest trudnoÊç w przedstawianiu za pomocà zbiorów klasycznych poj´ç
nieprecyzyjnych. W teorii zbiorów rozmytych przyjmuje si´, ˝e element mo˝e na-
le˝eç cz´Êciowo do zbioru, jak i do jego dope∏nienia, a zatem nie obowiàzuje tu
prawo wy∏àczonego Êrodka. W zbiorze rozmytym przejÊcie od przynale˝noÊci do
zbioru do nieprzynale˝noÊci jest stopniowe (t´ stopniowà zmian´ wyra˝a tzw. funk-
cja przynale˝noÊci). Granice zbioru rozmytego nie sà ostre, dzi´ki czemu koncep-
cja ta pozwala okreÊlaç poj´cia nieostre i wielkoÊci nieprecyzyjne. Brak precyzji
stanowi immanentnà cech´ realnego Êwiata. Tym chyba nale˝y t∏umaczyç szero-
kie zastosowanie teorii w tak ró˝nych dziedzinach, jak: ekonomia, medycyna,
psychologia czy te˝ konstrukcja uk∏adów automatycznego sterowania procesami.

Aparat poj´ciowy teorii zbiorów rozmytych jest bardzo bogaty. W niniejszej
pracy ograniczono si´ do elementów teorii bezpoÊrednio wykorzystywanych w przed-
stawionym dalej modelu ryzyka badania.
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16 Por. L. A. Zadeh, Fuzzy Sets, „Information and Control”, t. 8, 1965.



Definicja 117.
Zbiorem rozmytym A w pewnej przestrzeni X (zbiorze elementów x)18, na-

zywamy zbiór uporzàdkowanych par:
A = {(μA (x), x); x Œ X}, gdzie μA (x): X → [0, 1] jest tzw. funkcjà przy-

nale˝noÊci zbioru rozmytego A. Funkcja ta ka˝demu elementowi x Œ X przypo-
rzàdkowuje jego stopieƒ przynale˝noÊci do zbioru rozmytego A.

Definicja 2.
Rozmyty zbiór A nazywamy normalnym, jeÊli istnieje taki element x Œ X,

˝e spe∏niony jest warunek μA (x) = 1. Innymi s∏owy, istnieje element na pewno
nale˝àcy do tego zbioru19.

Do podstawowych operacji na zbiorach rozmytych nale˝à m.in. ich suma
i iloczyn oraz dope∏nienie.

Definicja 3.
Sumà zbiorów rozmytych A i B jest zbiór rozmyty A ∪ B okreÊlony funk-

cjà przynale˝noÊci:

μ A∪B (x) = max (μA (x), μB (x)) = μA (x) ∨ μB (x) dla ka˝dego x Œ X. (3)

Definicja 4.
Iloczynem zbiorów rozmytych A i B jest zbiór rozmyty A ∩ B o funkcji

przynale˝noÊci:

μA∩B (x) = min (μA (x), μB (x)) = μA (x) ∧ μB (x) dla ka˝dego x Œ X. (4)

Definicja 5.
Dope∏nieniem zbioru rozmytego A nazywamy zbiór rozmyty AD o funkcji

przynale˝noÊci:

μAD (x) = 1 – μA (x) dla ka˝dego x Œ X.
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17 Wszystkie definicje pochodzà z prac: E. Czoga∏y, W. Pedrycza, Elementy i metody teorii zbiorów
rozmytych, PWN, Warszawa 1985 oraz J. Kacprzyka, Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN,
Warszawa 1986.

18 Przestrzeƒ X jest zbiorem niepustym i mo˝e byç ciàg∏a lub dyskretna.
19 Zbiór rozmyty, którego najwi´ksza wartoÊç funkcji przynale˝noÊci jest mniejsza od 1, to tzw. zbiór

subnormalny.



Definicja 6.
Liczbà rozmytà nazywamy zbiór rozmyty A okreÊlony w zbiorze liczb rze-

czywistych R, A ⊆ R, taki ˝e A jest normalny i wypuk∏y, a μA (x) jest przedzia-
∏ami ciàg∏a20.

W praktyce najcz´Êciej stosuje si´ tzw. trapezowe liczby rozmyte Tp (a1, a2,
a3, a4). W przypadku, gdy a2 = a3 otrzymujemy trójkàtnà liczb´ rozmytà ozna-
czanà symbolem T (a1, a2, a3). Rysunek 1 przedstawia wykres funkcji przynale˝-
noÊci zbioru rozmytego w postaci trójkàtnej liczby rozmytej.

Rysunek 1. Wykres funkcji przynale˝noÊci trójkàtnej liczby rozmytej T (a1, a2, a3)

èród∏o: J. ¸achwa, Rozmyty Êwiat zbiorów, liczb, relacji faktów, regu∏ i decyzji, EXIT, Warszawa 2001.

Granice trapezowej liczby rozmytej majà prostà interpretacj´ praktycznà.
Granice wewn´trzne tworzà odcinek [a2, a3], na pewno zawierajàcy nieznanà do-
k∏adnà wartoÊç, a zewn´trzne – odcinek [a1, a4], którego dope∏nienie na pewno
nie zawiera tej wartoÊci.

Korzystajàc z tzw. regu∏y rozszerzania Zadeha, mo˝emy okreÊliç w klasie
liczb rozmytych podstawowe dzia∏ania arytmetyczne. W ich wyniku otrzymuje-
my równie˝ liczby rozmyte. OkreÊlimy teraz podstawowe dzia∏ania arytmetycz-
ne na rozmytych liczbach trapezowych.

a1 a3

1

x

μ A(x)

a2
0
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20 Nale˝y zauwa˝yç, ˝e liczby rzeczywiste mo˝emy traktowaç jako szczególny przypadek liczb rozmytych.



Niech A = Tp (a1, a2, a3, a4) oraz B = Tp (b1, b2, b3, b4), wtedy:
A + B = Tp (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3, a4 + b4) (dodawanie),
A – B = Tp (a1 – b1, a2 – b2, a3 – b3, a4 – b4) (odejmowanie),
A ⊗ B ≅ Tp (a1 b1, a2 b2, a3 b3, a4 b4)21 (mno˝enie).

Definicja 7.
α-przekrojem zbioru rozmytego A ⊆ X, oznaczanym Aα, nazywamy zbiór

okreÊlony nast´pujàco:

Aα = {(x ∈ X: μA (x) ≥ α} dla ka˝dego α z przedzia∏u [0,1].

Definicja 8.
Moc (liczba kardynalna) dyskretnego zbioru rozmytego A jest sumà funk-

cji przynale˝noÊci jego elementów:

(5)

Bardzo wa˝nym poj´ciem omawianej teorii jest zmienna lingwistyczna.
Chocia˝ formalizm matematyczny zmiennej lingwistycznej jest doÊç skompliko-
wany (dlatego zrezygnowano tu z formalnej definicji), to jej intuicyjny sens jest
prosty. Zmienna lingwistyczna przyjmuje jako swe wartoÊci wyra˝enia j´zyka natu-
ralnego, uto˝samiane z okreÊlonymi zbiorami rozmytymi. Np. zmienna lingwistycz-
na o nazwie „temperatura” mo˝e przyjmowaç jako wartoÊci zbiory rozmyte re-
prezentujàce cechy: wysoka, Êrednia, niska, tj. cechy jakoÊciowe, a nie iloÊciowe.

W wielu praktycznych zastosowaniach spotykamy si´ z zagadnieniem wyzna-
czania z liczb rozmytych wielkoÊci dok∏adnej, czyli precyzyjnie okreÊlonej liczby
rzeczywistej. Procedur´ tà nazywamy defuzyfikacjà. Jednà z najpopularniejszych
metod stanowi defuzyfikacja metodà Êrodka ci´˝koÊci, który definiujemy jako:

(6)

gdzie S (A) oznacza Êrodek ci´˝koÊci liczby rozmytej A.

Metod´ t´ zastosujemy w przedstawionym dalej modelu ryzyka badania.
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21 Zwróçmy uwag´ na przybli˝ony charakter tej zale˝noÊci.
22 Granice ca∏kowania okreÊlono dla trapezowej liczby rozmytej.



4. Model ryzyka badania w uj´ciu teorii zbiorów rozmytych

Badanie sprawozdania finansowego mo˝na postrzegaç jako proces analizy infor-
macji dostarczanych przez stopniowo uzyskiwane dowody badania. Jego celem
jest ograniczenie niepewnoÊci do poziomu, który pozwoli bieg∏emu rewidentowi
wyraziç prawid∏owà opini´ o sprawozdaniu finansowym. Z tego punktu widzenia
dla w∏aÊciwego modelowania ryzyka badania konieczne jest rozumienie natury
tej niepewnoÊci.

NiepewnoÊç majàca swe êród∏o w braku precyzji stanowi nieod∏àcznà, na-
turalnà cech´ g∏ównych koncepcji rewizji finansowej. Tak podstawowe poj´cia re-
wizji finansowej, jak istotnoÊç, wiarygodnoÊç dowodów badania czy efektywnoÊç
kontroli wewn´trznej nie poddajà si´ binarnej klasyfikacji (np. ka˝da z procedur
kontroli wewn´trznej mo˝e byç efektywna w ró˝nym stopniu). W tym Êwietle
zrozumia∏e sà próby zastosowania logiki rozmytej w modelowaniu tych poj´ç23.

Wyniki badaƒ empirycznych wskazujà, ˝e audytorzy postrzegajà i oceniajà
ryzyko w kategoriach j´zyka naturalnego, a nie Êcis∏ych wielkoÊci liczbowych24.
Tradycyjny model ryzyka badania oparty na teorii prawdopodobieƒstwa pozwa-
la na analiz´ niepewnoÊci zwiàzanej z losowoÊcià (zdarzenie jest ÊciÊle okreÊlo-
ne, niepewne jest jego pojawienie si´). Jednak charakter tej niepewnoÊci ró˝ni
si´ od typu niepewnoÊci, jaki towarzyszy informacji nieprecyzyjnej (rozmytej).
Dowody badania majà cz´sto charakter jakoÊciowy (nieprecyzyjny). Kwantyfika-
cja oceny ryzyka dokonywanej na ich podstawie powinna uwzgl´dniaç typ nie-
pewnoÊci w∏aÊciwy informacjom dostarczanym przez te dowody. Pomimo istnienia
odpowiednich narz´dzi modelowania tego rodzaju niepewnoÊci oferowanych przez
teori´ zbiorów rozmytych, w literaturze przedmiotu brakuje dotàd ca∏oÊciowego
modelu ryzyka badania opartego na tej teorii.

Prezentowany model ilustruje zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do
wyznaczenia ryzyka badania dla pozycji zapasów. Punktem wyjÊcia oszacowania
ryzyka badania jest ustalenie przez bieg∏ego rewidenta potencjalnych czynników
ryzyka nieod∏àcznego (RN), kontroli (RK) i przeoczenia (RP) (dla uproszczenia
przyj´to tylko 3 czynniki dla ka˝dego typu ryzyka, por. tabel´ 2). Nast´pnie bie-
g∏y rewident okreÊla zmienne lingwistyczne opisujàce: stopieƒ ryzyka zwiàzany
z zakresem wyst´powania danego czynnika w badanej jednostce oraz znaczenie
tego czynnika (por. tabel´ 1).
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23 Por. A. Zebda, The Problem of Ambiguity and Vagueness in Accounting, „Behavioral Research in
Accounting”, t. 3, 1991.

24 Por. J. Peters, A Cognitive computational model of risk hypothesis generation, „Journal of Acco-
unting Research”, t. 28, Supplement, 1990.



Tabela 1. Trapezowe liczby rozmyte stopnia ryzyka i znaczenie czynnika ryzyka
Stopieƒ ryzyka zwiàzany Znaczenie czynnika ryzyka

z danym czynnikiem

Niski (0; 0; 0,3; 0,4) Ma∏e (0; 0; 0; 0,4)

Âredni (0,3; 0,4; 0,6; 0,7) Ârednie (0,3; 0,5; 0,5; 0,7)

Wysoki (0,6; 0,7; 1; 1) Du˝e (0,6; 1; 1; 1)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Stopieƒ ryzyka zwiàzany wyst´powaniem danego czynnika odzwierciedla
subiektywnà ocen´ „si∏y dzia∏ania” czynnika w badanej jednostce. Przyk∏adowo,
dla czynnika nietypowe transakcje, podstawà takiej oceny b´dzie iloÊç zarejestro-
wanych nietypowych operacji zwiàzanych z pozycjà zapasów. Stopieƒ ryzyka da-
nego czynnika mo˝emy rozumieç jako prawdopodobieƒstwo, ˝e dany czynnik w ogó-
le wp∏ynie na pojawienie si´ istotnej nieprawid∏owoÊci w pozycji zapasów (czyli
ujawni si´ jego dzia∏anie).

Znaczeniu czynnika odpowiada ryzyko wystàpienia istotnej nieprawid∏owo-
Êci zwiàzane z danym czynnikiem, gdy pewne jest, ˝e jego dzia∏anie si´ ujawni
(tj. dla stopnia ryzyka = 1). Zmienne lingwistyczne przyjmujà tu wartoÊci: ni-
skie, wysokie, du˝e itp., którym odpowiadajà trapezowe liczby rozmyte (por. ta-
bel´ 1). Podstawà ich ustalenia jest subiektywna ocena bieg∏ego rewidenta25.

Mno˝àc liczby rozmyte stopnia ryzyka i znaczenia, otrzymujemy trapezo-
wà liczb´ rozmytà, okreÊlajàcà ca∏kowite ryzyko wystàpienia istotnej nieprawi-
d∏owoÊci dla pozycji zapasów, jaka wià˝e si´ z danym czynnikiem (por. tabel´ 2).

Dla jasnoÊci dalszej analizy uÊciÊlijmy: w modelu wyst´puje 5 zmiennych
lingwistycznych o nazwach: stopieƒ ryzyka, znaczenie czynnika, ryzyko nieod∏àczne,
ryzyko kontroli, ryzyko przeoczenia i ryzyko badania, którym odpowiadajà okre-
Êlone wartoÊci (w postaci trapezowych liczb rozmytych). Przyj´to, ˝e wartoÊci
wszystkich zmiennych lingwistycznych (z wyjàtkiem zmiennej: znaczenie czynni-
ka) majà takie same funkcje przynale˝noÊci26 (przedstawia je rysunek 2).

Dla oszacowania poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka (RN, RK i RP)
konieczna jest defuzyfikacja, tj. wyznaczenie liczby rzeczywistej reprezentujàcej
danà liczb´ rozmytà. W modelu zastosowano opisanà wy˝ej metod´ Êrodka ci´˝-
koÊci (por. (6)). Liczby w ostatniej kolumnie tabeli 2 przedstawiajà Êrodki ci´˝-
koÊci liczb rozmytych okreÊlajàcych ryzyko wystàpienia istotnej nieprawid∏owo-
Êci, zwiàzane z danym czynnikiem.
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25 Jako punkt wyjÊcia okreÊlenia tych liczb rozmytych przyj´to rosnàcà skal´ oceny 0; 0,1; 0,2; …;
0,9; 1.

26 W ogólnym przypadku tak byç oczywiÊcie nie musi.



Tabela 2. Czynniki ryzyka i ich charakterystyka

Znaczenie Iloczyn
Êrodek

Czynniki ryzyka
Stopieƒ

czynnika liczb
ci´˝koÊci

ryzyka
ryzyka rozmytych

liczby
rozmytej

Czynniki ryzyka nieod∏àcznego (RN)

Nietypowe transakcje Niski Du˝e
(0; 0; 0,3;

0,17620,4)

Z∏o˝onoÊç transakcji Âredni Du˝e
(0,18; 0,4;

0,46560,6; 0,7)
èród∏o nabycia programów

(0; 0; 0;elektronicznego przetwarzania Wysoki Ma∏e
0,4)

0,1333
danych
Czynniki ryzyka kontroli (RK)
Mo˝liwoÊci omijania przez

(0; 0; 0,3;kierownictwo jednostki wdro˝onych Niski Du˝e
0,4)

0,1762
systemów kontroli wewn´trznej
Mo˝liwoÊci dost´pu do zapisów

Âredni Du˝e
(0,18; 0,4; 0,4656

na koncie osób nieupowa˝nionych 0,6; 0,7)
Stopieƒ niezale˝noÊci organizacyjnej

(0,18; 0,4;odbiorców dostaw od dzia∏u Âredni Du˝e
0,6; 0,7)

0,4656
zakupów (rozdzia∏ funkcji)
Czynniki ryzyka przeoczenia (RP)
Przeglàd analityczny zapisów

(0; 0; 0,3;na koncie wykaza∏ dekretacje Niski Du˝e
0,4)

0,1762
niezgodne z treÊcià konta
Przeglàd analityczny wykaza∏
odchylenia od trendu wielkoÊci

Niski Ârednie
(0; 0; 0,15;

0,1108rotacji zapasów; ich przyczyny 0,28)
nie uda∏o si´ ustaliç
Ryzyko zwiàzane z badaniami

(0; 0;0,3;metodami statystycznymi Niski Du˝e
0,4)

0,1762
(tzw. badania wyrywkowe)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Model pozwala zatem okreÊliç, z którym czynnikiem wià˝e si´ najwi´ksze
ryzyko i uwzgl´dniç to w planie badania27. Nast´pnie obliczamy Êrednià arytme-
tycznà Êrodków ci´˝koÊci dla ka˝dego rodzaju ryzyka (por. tabel´ 3) i okreÊlamy
odpowiadajàcy jej poziom ryzyka na podstawie funkcji przynale˝noÊci opisujà-
cych wartoÊci zmiennych lingwistycznych reprezentujàcych poszczególne rodzaje
ryzyka (RN, RK, RP).
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27 Model mo˝e byç stosowany do oceny ryzyka badania zarówno na etapie planowania badania (przed
opracowaniem planu i programu badania), jak i do koƒcowej oceny tego ryzyka.



Jak wy˝ej zaznaczono, w modelu przyj´to, ˝e postaç tych funkcji dla ka˝-
dego rodzaju ryzyka, jak i dla ca∏kowitego ryzyka badania jest taka sama. Przy-
k∏adowo, funkcja przynale˝noÊci odpowiadajàca okreÊleniu ryzyko „Êrednie” (tj.
liczbie rozmytej Tp (0,3; 0,4; 0,6; 0,7) ma postaç:

BezpoÊrednio z rysunku 2 odczytujemy, ˝e wartoÊci Êredniej arytmetycznej
x = 0,2584 odpowiada pe∏na przynale˝noÊç do zbioru rozmytego „niskie”. Jest
to ocena ryzyka nieod∏àcznego (RN). Podobnie, dla ryzyka przeoczenia (RP) war-
toÊci Êredniej x = 0,1544 odpowiada pe∏na przynale˝noÊç do zbioru „niskie”. Dla
oceny ryzyka kontroli nale˝y skorzystaç z postaci analitycznej funkcji przynale˝-
noÊci dla ryzyka „niskiego” i „Êredniego”, poniewa˝ wartoÊç Êredniej arytmetycz-
nej x = 0,3691 przynale˝y w ró˝nym stopniu do obu zbiorów. Jako ocen´ ryzy-
ka kontroli otrzymamy zbiór rozmyty (0,3/Niskie; 0,7/Ârednie), co zaznaczono na
rysunku 228.

Tabela 3. Wyznaczenie poziomu ryzyka RN, RK i RP

Ârednia arytmetyczna Êrodków ci´˝koÊci Poziom ryzyka

0,2584 (RN) RN: Niskie

0,3691 (RK) RK: 0,3 Niskie; 0,7 Ârednie

0,1544 (RP) RP: Niskie

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Do oceny ca∏oÊciowego ryzyka badania (RB) wykorzystamy schemat wnio-
skowania oparty na regu∏ach okreÊlonych przez bieg∏ego rewidenta. Baza regu∏
ma postaç rozmytych zdaƒ warunkowych, które pozwalajà przedstawiç zale˝no-
Êci przyczynowo-skutkowe mi´dzy zmiennymi lingwistycznymi. Pe∏na baza regu∏
sk∏ada si´ z 27 regu∏ (ka˝da z 3 sk∏adowych ryzyka badania mo˝e przyjmowaç 3
wartoÊci: niskie, Êrednie lub wysokie).
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28 Postaç analityczna dla prawego boku liczby trapezowej „niskie”: μ (x) = –10 x+ 4, a dla lewego
boku liczby trapezowej „Êrednie”: μ (x) = 10 x – 3, stàd dla wartoÊci x = 0,3691 otrzymamy
w przybli˝eniu 0,3/N i 0,7/Â.



Poni˝ej przedstawiono 3 z takich regu∏.

R 1: Je˝eli RN = Niskie i RK = Niskie i RP = Niskie, to RB = Niskie,
R 2: Je˝eli RN = Niskie i RK = Ârednie i RP = Niskie, to RB = Ârednie,
R 3: Je˝eli RN = Ârednie i RK = Niskie i RP = Niskie, to RB = Niskie.

Uwzgl´dniajàc konkretne wyniki modelu (por. tabel´ 3), wiemy ju˝, ˝e bez-
poÊrednio wykorzystane zostanà dwie regu∏y (R 1 i R 2). Regu∏´ R 3 podano dla
pokazania, ˝e model pozwala uwzgl´dniç zró˝nicowanie wp∏ywu poszczególnych
sk∏adowych ryzyka badania na jego ca∏oÊciowà ocen´. Z przyj´tej bazy regu∏ wy-
nika, ˝e bieg∏y rewident wi´ksze znaczenie dla ca∏oÊciowej oceny ryzyka przypi-
suje ryzyku kontroli ni˝ ryzyku nieod∏àcznemu. Jest to zgodne z wynikami ba-
daƒ empirycznych, które pokazujà, ˝e audytorzy z regu∏y przywiàzujà wi´kszà
wag´ do ryzyka kontroli ni˝ ryzyka nieod∏àcznego29.

W procesie wnioskowania na podstawie wy˝ej okreÊlonych regu∏ wykorzy-
stamy operator min-max30. Ustalamy minimum ze stopni przynale˝noÊci po-
szczególnych przes∏anek danej regu∏y, a nast´pnie stosujemy operator max. Otrzy-
mujemy zatem (por. definicje 3 i 4):

(1/N ∧ 0,3/N ∧ 1/N) ∨ (1/N ∧ 0,7/Â ∧ 1/N) = (0,3/N; 0,7/Â).

WartoÊci zmiennych lingwistycznych lewej strony powy˝szej zale˝noÊci (N i Â)
dotyczà zmiennych: RN, RK i RP (sk∏adowych ryzyka badania), natomiast wy-
st´pujàce po prawej stronie (wynik wnioskowania) odnoszà si´ do ryzyka bada-
nia (RB). Ostatecznà ocen´ ryzyka badania otrzymamy obliczajàc Êrednià wa˝o-
nà Êrodków ci´˝koÊci liczb rozmytych: „niskie” i „Êrednie”31.

0,3 x S {Tp (0; 0; 0,3; 0,4)} + 0,7 x S {Tp (0,3; 0,4; 0,6; 0,7)}32 =
0,3 x 0,1762 + 0,7 x 0,5 = 0,403.
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29 Por. C. W. Houghton, J. A. Fogarty, Inherent risk, „Auditing: A Journal of Practice and Theory”,
t. 10, 1991.

30 G. J. Klir, B. Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications, Prentice Hall, 1995.
31 H. M. Lee, Applying fuzzy set theory to evaluate the rate of aggregative risk in software develop-

ment, „Fuzzy Sets and Systems”, t. 79, 1996.
32 WartoÊç S {Tp (0; 0; 0,3; 0,4)} odczytamy z tabeli 2, natomiast wartoÊç S {Tp (0,3; 0,4; 0,6; 0,7)}

∏atwo ustaliç, zauwa˝ajàc, ˝e Tp (0,3; 0,4; 0,6; 0,7)}jest symetryczna.



Z rysunku 2 odczytamy, ˝e otrzymanej wartoÊci odpowiada pe∏na przyna-
le˝noÊç do zbioru „Êrednie”, zatem audytor oceni ryzyko badania w odniesieniu
do pozycji zapasów jako Êrednie.

Rysunek 2. Funkcja przynale˝noÊci dla zmiennych lingwistycznych: ryzyko nie-
od∏àczne (RN), kontroli (RK) i przeoczenia (RP) oraz ryzyko badania (RB)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

5. Uogólniona funkcja przekonania w modelowaniu ryzyka
rewizji finansowej

Jednà z najg∏´biej poznanych teorii, opartych na tzw. nieklasycznych metodach
modelowania niepewnoÊci stanowi teoria funkcji przekonania (Dempstera–Shafe-
ra). Na bazie tej teorii R. Srivastava i G. Shafer zbudowali model ryzyka bada-
nia33, który uwzgl´dnia z∏o˝onà struktur´ i zró˝nicowany charakter dowodów
badania, a w szczególnoÊci niekompletnoÊç informacji. Teoria Dempstera–Shafe-
ra pozwala analizowaç odmienny typ niepewnoÊci ni˝ teoria zbiorów rozmytych,
modelujàca niepewnoÊç zwiàzanà z rozmyciem informacji. Umo˝liwia ona w∏aÊci-
wà reprezentacj´ niepewnoÊci zwiàzanej z niewiedzà (brakiem informacji).

G∏ówne poj´cia teorii to: funkcja alokacji (bazowego przypisania prawdo-
podobieƒstwa), funkcja przekonania (Bel) oraz funkcja domniemania (Pl), opisa-

x

μ R(x)

Êrednie 

0,4

niskie

0,3 0,6 0,7 1

1
wysokie

0,3

0,7

0,3691
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33 Por. R P. Srivastava, G. R. Shafer, Belief – Function Formulas for Audit Risk, „The Accounting
Review”, 1992.



ne na przestrzeni stanowiàcej zbiór wszystkich wzajemnie wykluczajàcych si´ hi-
potez (stwierdzeƒ). Funkcja alokacji pozwala przypisaç okreÊlony stopieƒ nie-
pewnoÊci ka˝demu z podzbiorów zbioru hipotez. Ka˝dy podzbiór przestrzeni hi-
potez o bazowym prawdopodobieƒstwie wi´kszym od zera nazywany jest elementem
ogniskowym (fokalnym). Funkcja przekonania reprezentuje stopieƒ przekonania
o prawdziwoÊci danej hipotezy. Agregacji informacji czàstkowych (pochodzàcych
z niezale˝nych êróde∏) dokonuje si´ za pomocà tzw. regu∏y sk∏adania Dempstera.

Teoria funkcji przekonania nadaje ca∏kowicie nowà interpretacj´ ryzyku
badania w stosunku do modelu tradycyjnego, opartego na klasycznym prawdo-
podobieƒstwie. Ryzyko badania oznacza tu stopieƒ, w jakim mo˝na domniemy-
waç, ˝e dane konto (sprawozdanie finansowe) zawiera istotnà nieprawid∏owoÊç,
a zatem daje si´ wyraziç w postaci funkcji domniemania Pl (~A), gdzie hipote-
za A oznacza, ˝e saldo konta nie zawiera istotnej nieprawid∏owoÊci, a hipoteza
~A stanowi jej zaprzeczenie. Mi´dzy funkcjami Pl i Bel zachodzi zwiàzek:

Pl (A) = 1 – Bel (~A). (7)

Innymi s∏owy, domniemamy prawdziwoÊç hipotezy A na tyle, na ile nie je-
steÊmy przekonani o prawdziwoÊci jej zaprzeczenia.

Z uwagi na modelowanie ró˝nych aspektów niepewnoÊci, naturalnym wy-
daje si´ próba po∏àczenia obu teorii, czego wyrazem jest uogólnienie teorii Demp-
stera–Shafera na zbiory rozmyte. W takiej uogólnionej teorii elementy ognisko-
we sà zbiorami rozmytymi. Postaç funkcji Bel i Pl dla zbiorów rozmytych ró˝ni
si´ w zale˝noÊci od zdefiniowania miary stopnia zawierania si´ zbioru rozmyte-
go A w zbiorze rozmytym B. Dalsza analiza prowadzona b´dzie w oparciu o naj-
nowszà propozycj´ w tym zakresie, której autorami sà M. Yang, T. Chen i K. Wu34.
Wykazali oni poprawnoÊç nast´pujàcej definicji funkcji Bel okreÊlonej na zbiorze
rozmytym B:

(8)

gdzie: |A| oznacza moc zbioru rozmytego A (jest on elementem ogniskowym),
|qa| – moc zbioru qa zdefiniowanego jako: qa = {x : μA (x) = a} dla a Œ [0, 1},
inf – kres dolny.
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34 M. Yang, T. Chen, K. Wu, Generalized Belief Function, Plausibility Function, and Dempster’s Com-
binational Rule to Fuzzy Sets, „International Journal of Intelligent Systems”, t. 18, 2003.



Przyk∏ad 2 stanowi propozycj´ zastosowania uogólnionej teorii zbiorów
rozmytych do oszacowania poziomu ryzyka kontroli wewn´trznej.

Przyk∏ad 235

Bieg∏y rewident ocenia ryzyko, ˝e dane konto zawiera istotnà nieprawid∏o-
woÊç w skali od 1 do 10 (wy˝sza ranga odpowiada wi´kszemu ryzyku), przy czym
0 odpowiada pewnoÊci, ˝e konto nie zawiera istotnej nieprawid∏owoÊci, 10 ozna-
cza pewnoÊç, ˝e konto zawiera istotnà nieprawid∏owoÊç.

W Êwietle opinii audytora hipotez´, ˝e konto nie zawiera istotnej niepra-
wid∏owoÊci, opisuje nast´pujàcy zbiór rozmyty B:

B = {1/0; 1/1; 1/2; 1/3; 0,5/4}.

Po zbadaniu systemu rachunkowoÊci i kontroli wewn´trznej, ocen´ ryzyka
kontroli wyra˝ajà nast´pujàce zbiory rozmyte i odpowiadajàce im bazowe funk-
cje prawdopodobieƒstwa:

A1 = {1/3; 1/4}, co oznacza, ˝e ranga ryzyka wynosi 3 lub 4, m (A1) = 0,6,
A2 = {1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10} (ranga jest wi´ksza od 5), m (A2) = 0,2,
A3 = {0,75/2; 1/3; 0,75/4} (ranga wynosi oko∏o 3), m (A3) = 0,2.
Zgodnie z interpretacjà ryzyka w modelu opartym na teorii funkcji prze-

konania, ryzyku kontroli odpowiada wartoÊç Pl (~B), gdzie B opisuje hipotez´
o niewyst´powaniu istotnej nieprawid∏owoÊci. Zaprzeczenie hipotezy okreÊlonej
zbiorem rozmytym B posiada prostà interpretacj´ matematycznà – stanowi jego
dope∏nienie. Korzystajàc z wczeÊniej przyj´tych oznaczeƒ oraz zwiàzku mi´dzy
funkcjami Pl i Bel (por. (7)), mo˝emy zapisaç:

Pl (BD) = 1 – Bel (B).

WartoÊç Bel (B) otrzymamy na podstawie formu∏y (8).
Sposób obliczeƒ zilustrujemy wyznaczajàc wyst´pujàce we wzorze (8) wielko-

Êci zwiàzane ze zbiorem A3: moc zbioru A3 wynosi |A3| = 0,75 + 1 + 0,75 = 2,5
(por. definicj´ 8), a – przekroje zbioru A3: A3; 0,75 = {2, 3, 4} i A3; 1 = {3} (por.

definicj´ 7), (por.

objaÊnienia do (8)).
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35 Opracowanie w∏asne.



Wyra˝enie, przez które nale˝y pomno˝yç wartoÊç m (A3) w formule (8) wy-
nosi zatem: (1,5/2,5 x 0,5 +1/2,5 x 1). W podobny sposób otrzymamy wyra˝enia,
przez które mno˝ymy m (A1) i m (A2). Ostatecznie otrzymamy: Bel (B) = 0,44,
a stàd Pl (BD) = 1 – Bel (B) = 0,56. WielkoÊç ta odpowiada ryzyku kontroli
w odniesieniu do pozycji zapasów.

6. Podsumowanie

Bieg∏y rewident ocenia ryzyko badania na podstawie stopniowo gromadzonych
dowodów badania pochodzàcych z wielu êróde∏, zró˝nicowanych zarówno pod
wzgl´dem rodzaju, jak i stopnia rzetelnoÊci. To zró˝nicowanie oraz sekwencyjny
charakter badania czynià zagadnienie oceny ryzyka rewizji finansowej wyjàtko-
wo z∏o˝onym. Wed∏ug L. Zadeha: z∏o˝onoÊç i precyzja sà ze sobà w relacji odwrot-
nej w tym sensie, ˝e je˝eli z∏o˝onoÊç rozpatrywanego problemu wzrasta, to zmniej-
sza si´ mo˝liwoÊç jego precyzyjnej analizy36.

Z tej perspektywy konwencjonalne metody matematyczne, oparte na kla-
sycznej teorii zbiorów i logice dwuwartoÊciowej sà nieadekwatnym narz´dziem
analizy ryzyka badania. Brak teoretycznych ram modelowania niepewnoÊci zwià-
zanej z informacjà nieprecyzyjnà stwarza niebezpieczeƒstwo jej pomijania lub b∏´d-
nej interpretacji (jako losowoÊci), dlatego teoria zbiorów rozmytych wydaje si´
proponowaç lepsze metody reprezentacji i analizy ryzyka badania ni˝ teoria
prawdopodobieƒstwa.

Teoria zbiorów rozmytych umo˝liwia formalizacj´ subiektywnych przekonaƒ
bieg∏ego rewidenta (nieprecyzyjnych stwierdzeƒ) na temat zgromadzonych dowodów
badania, dostarczajàc formalnych narz´dzi kwantyfikacji jego sàdów. Próby wpro-
wadzenia nadmiernej dok∏adnoÊci do zagadnieƒ, w których kluczowà rol´ odry-
wajà poj´cia nieprecyzyjne i niejednoznaczne relacje, zmniejszajà wiarygodnoÊç
wyników. Tym samym – pozornie paradoksalnie – teoria zbiorów rozmytych ja-
ko teoria wnioskowania przybli˝onego stwarza mo˝liwoÊç dok∏adniejszego mode-
lowania zagadnienia ryzyka badania ni˝ klasyczna teoria prawdopodobieƒstwa.

Przedstawione w pracy propozycje: modelu ryzyka badania opartego na
teorii zbiorów rozmytych oraz zastosowania uogólnionej teorii Dempstera–Shafe-
ra do oceny jednej ze sk∏adowych tego ryzyka mogà stanowiç podstaw´ budowy
modeli bardziej zaawansowanych. Propozycje takich modeli to przyk∏adowo:

1) model ryzyka oparty na teorii zbiorów rozmytych uwzgl´dniajàcy sza-
cowanie ryzyka nieod∏àcznego, kontroli i przeoczenia w odniesieniu do
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36 Cytat za: J. Kacprzyk, Zbiory rozmyte..., op. cit., s. 25.



poszczególnych stwierdzeƒ dotyczàcych badanej pozycji (np. istnienia,
kompletnoÊci, dok∏adnoÊci, wyceny). Taki model wierniej odzwiercie-
dla∏by proces szacowania ryzyka badania. Do agregacji ryzyka na pozio-
mie poszczególnych kont oraz ca∏ego sprawozdania finansowego mo˝na
zastosowaç przedstawiony w pracy schemat wnioskowania z zastosowa-
niem bazy regu∏ rozmytych;

2) ca∏oÊciowy model ryzyka badania zbudowany na podstawie uogólnionej
teorii funkcji przekonania. W oszacowaniu sk∏adowych ryzyka badania
mo˝na wykorzystaç przedstawiony w pracy przyk∏ad 2. Agregacja ocen
ryzyka (RN, RK i RP) na poziomie kont i sprawozdania finansowego
nast´powa∏aby przy wykorzystaniu regu∏y sk∏adania przekonaƒ Dempste-
ra37. Model ten uwzgl´dnia∏by zarówno aspekt niekompletnoÊci, jak i bra-
ku precyzji informacji uzyskiwanych na podstawie dowodów badania38.

Z punktu widzenia praktycznego stosowania proponowanych modeli przez
firmy audytorskie celowe wydaje si´ podj´cie badaƒ empirycznych dotyczàcych
sposobów okreÊlania przez bieg∏ych rewidentów bazy rozmytych regu∏ wniosko-
wania oraz wyznaczania postaci funkcji przynale˝noÊci dla wartoÊci ryzyka ba-
dania i jego sk∏adowych.

46 Anna Smejda

37 Je˝eli do zdefiniowania uogólnionej funkcji Bel wykorzystamy (8), to konieczna b´dzie normalizacja.
38 Srivastava i Shafer zwracajà uwag´, ˝e ich model nie uwzgl´dnia stopnia, w jakim dane saldo kon-

ta jest prawid∏owe, co stanowi uproszczenie rzeczywistoÊci; por. R. P Srivastava, G. R. Shafer, Be-
lief – Function..., op. cit.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ
zdrowotnych w wybranych krajach – cz. II

1. Ubezpieczenia zdrowotne w Austrii

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Austrii sà oferowane jako suplement w od-
niesieniu do ubezpieczeƒ publicznych, jak równie˝ w takich wariantach, gdzie
one nie wyst´pujà. I tak np. dzi´ki dodatkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
mo˝na mieç zrefundowane koszty pobytu w szpitalu o podwy˝szonym standar-
dzie (tzw. special class), ale te˝ skorzystaç z takich mo˝liwoÊci, jak: wolny wy-
bór lekarza, wybór menu w szpitalu, lepiej wyposa˝ona sala szpitalna (wygod-
niejsze ∏ó˝ko, meble), dowolne godziny odwiedzin itp. O ile nominalnie sk∏adka
zebrana z ubezpieczeƒ zdrowotnych zwi´kszy∏a si´ w 2000 roku o 2,8% w po-
równaniu z 1999 roku, to wyp∏ata Êwiadczeƒ z tego tytu∏u wzros∏a w tempie
4,3%. W najwi´kszym stopniu wyp∏aty dotyczà kosztów pobytu w szpitalu i te
podnios∏y si´ w latach 1999–2000 o 3,1%.

Prawie 60% w kalkulacji sk∏adki zajmuje w∏aÊnie ubezpieczenie kosztów
pobytu w szpitalu o podwy˝szonym standardzie. Tak wi´c relacja wyp∏aconych
zasi∏ków (diet) w stosunku do kosztów pobytu wynios∏a 42% w 1999 roku i ok.
40% w roku nast´pnym.

Wysoki poziom wyp∏at Êwiadczeƒ z tytu∏u pobytu w szpitalu wynika z fak-
tu, i˝ wzros∏o nagle zapotrzebowanie na tego typu ubezpieczenia. Zwiàzane jest
to z przebudowà systemu finansowego paƒstwa i zwi´kszeniem si´ liczby ubez-
pieczonych.

Wzros∏a równie˝ w 2000 roku o 2,6% liczba przypadków hospitalizacji, któ-
rych koszty by∏y pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto ryzyko wy-
stàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ró˝nie rozk∏ada si´ w poszczególnych
grupach wiekowych. Âredni wiek ubezpieczonego jest coraz wy˝szy. Wynika to
z faktu starzenia si´ spo∏eczeƒstwa, jak równie˝ stosunkowo niskiej sk∏onnoÊci
do ubezpieczania si´ ludzi m∏odych. Ponadto starsi ubezpieczeni z wi´kszà cz´-
stotliwoÊcià korzystajà z dobrodziejstwa tego typu ubezpieczeƒ.



Rysunek 1. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Austrii (dane w mld ATS)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

Uzupe∏nieniem powy˝szego wykresu mo˝e byç informacja, ˝e w 2001 roku
sk∏adka wzros∏a a˝ o 4% do poziomu 16,6 mld ATS (tj. 1,2 mln euro). Na na-
st´pne lata spodziewano si´ wzrostu sk∏adki o dalsze 2,9%, g∏ównie z powodu
wzrostu taryf ubezpieczeniowych w sektorze ubezpieczeƒ uznawanych jako su-
plement do podstawowej opieki zdrowotnej. WartoÊç wyp∏at w 2001 roku wzro-
s∏a o dalsze 2,2% do poziomu 112,6 mld ATS (914 mln euro). Dane te sà Êred-
nie dla ca∏ej Austrii, jednak zasadniczy wzrost tych wielkoÊci odnotowano g∏ównie
w kilku prowincjach kraju.

2. Ubezpieczenia zdrowotne w Belgii

Dzi´ki temu, ˝e w 2000 roku odnotowano prawie 15% wzrost przypisu sk∏adki
z tytu∏u sprzeda˝y ubezpieczeƒ zdrowotnych, znalaz∏y si´ one na czwartym miej-
scu w dziale najbardziej popularnych ubezpieczeƒ typu non life (dzia∏ II). Nale-
˝y zaznaczyç, ˝e wszystkie ubezpieczenia zdrowotne w Belgii gwarantujà zwrot
kosztów pobytu w szpitalu oraz wyp∏at´ utraconych zysków bàdê innych docho-
dów. Sk∏adka na jedno gospodarstwo domowe wynios∏a Êrednio 160 euro rocznie.
Dwie trzecie z tych przychodów – to sk∏adka na pokrycie kosztów opieki zdro-
wotnej. W latach 1995–2000 sk∏adka na to ryzyko wzrasta∏a Êrednio o 16% rocznie.
Ten wzrost wynika∏ g∏ównie z rosnàcej popularnoÊci zarówno indywidualnych,
jak i grupowych ubezpieczeƒ pobytu w szpitalu.
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Stosunkowo zauwa˝alny wzrost sk∏adki odnotowuje si´ w grupie urz´dni-
ków paƒstwowych, którzy do tej pory tradycyjnie mieli zagwarantowany pe∏ny
zakres us∏ug w zakresie ochrony zdrowia. Jednak˝e na szczeblu administracji lo-
kalnej i centralnej coraz cz´Êciej uzupe∏nia si´ te gwarancje w systemie ubezpie-
czeƒ komercyjnych. Koszty wyp∏aconych Êwiadczeƒ, z wy∏àczeniem wewn´trz-
nych kosztów, tj. prowizje za poÊrednictwo, stanowi∏y w 2000 roku ok. 71% zebranej
sk∏adki.

Niezale˝nie od ustanowionej dodatkowej prowizji dla agentów, relacja wy-
niku technicznego w ubezpieczeniach zdrowotnych w 2000 roku do sk∏adki wy-
nios∏a –5,4%, co w stosunku do 1999 roku da∏o o wiele lepszy wynik, gdy˝ wte-
dy wyniós∏ on a˝ –12,4%.

Rysunek 2. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Belgii

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

3. Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech

Publicznymi ubezpieczeniami zdrowotnymi obj´ci sà wszyscy obywatele Niemiec.
Zapewnia to tzw. struktura ubezpieczeƒ zdrowotnych. Ustawowe i prywatne in-
stytucje ubezpieczeniowe swoim zasi´giem funkcjonowania obejmujà wszystkich
i zapewniajà pe∏ne pokrycie wydatków zwiàzanych z leczeniem. Oba sektory
ubezpieczeƒ zdrowotnych: paƒstwowy i prywatny prowadzà dzia∏alnoÊç na zbli-
˝onych zasadach do komercyjnych zak∏adów ubezpieczeƒ i oferujà równie˝ po-
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dobny zakres us∏ug. Ró˝nica pomi´dzy systemem publicznym i prywatnym pole-
ga na odmiennych zasadach finansowania. Szczegó∏y dotyczà odmiennych zasad
finansowania. Kwota Êrodków przeznaczonych na s∏u˝b´ zdrowia w 2002 r. w ska-
li miesiàca wynios∏a 3 375 euro na osob´ i jej wzrost jest uzale˝niony od wyso-
koÊci wzrostu poziomu przeci´tnego wynagrodzenia.

Pracownicy, których wynagrodzenie jest poni˝ej tego poziomu, korzystajà
z publicznego sektora ochrony zdrowia, podczas gdy pracownicy zarabiajàcy po-
wy˝ej Êredniej mogà odejÊç z systemu publicznego i przystàpiç do prywatnych
ubezpieczeƒ zdrowotnych z ewentualnà mo˝liwoÊcià powrotu do sektora publicz-
nego. Osoby pracujàce na w∏asny rachunek oraz w niepe∏nym wymiarze czasu
mogà zostaç obj´te publicznà s∏u˝bà zdrowia, pod warunkiem przystàpienia do
obowiàzkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym razie b´dà one zdane
wy∏àcznie na ubezpieczenia komercyjne.

Pod koniec 2001 roku oko∏o 9% niemieckiego spo∏eczeƒstwa, tj. ok. 7,5 mln
ludzi posiada∏o prywatne ubezpieczenie zdrowotnej. Natomiast oko∏o 90% ca∏ej
populacji posiada∏o ubezpieczenie w systemie publicznym. W tej grupie 60,5 mln
osób by∏o obj´tych przymusowym ubezpieczeniem, natomiast 11,1 mln osób pod-
lega∏o ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolnoÊci z mo˝liwoÊcià przystàpienia do
prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. Ostatnio do systemu prywatnych ubezpie-
czeƒ zdrowotnych przechodzi coraz wi´cej osób. Ârednio dotyczy to ok. 150 000
osób rocznie.

Rysunek 3. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.
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Od 1994 roku zosta∏y wprowadzone w ˝ycie d∏ugoterminowe ubezpiecze-
nia zwiàzane z kosztami leczenia, przeznaczone dla osób w wieku przedemery-
talnym. Sà one oferowane zarówno w systemie publicznym, jak i prywatnym.
Ubezpieczenia te w ca∏oÊci pokrywajà wszelkie wydatki zwiàzane z opiekà me-
dycznà. Âwiadczenia medyczne oferowane w sektorze publicznym sà na tym sa-
mym poziomie dla wszystkich ubezpieczonych, natomiast sk∏adka kalkulowana
jest w zale˝noÊci od wysokoÊci wynagrodzenia. Natomiast w systemie ubezpie-
czeƒ prywatnych zakres Êwiadczenia zale˝y od wysokoÊci p∏aconej sk∏adki.

4. Ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii

W lipcu 2000 roku rzàd brytyjski og∏osi∏ po raz pierwszy plan strategiczny w za-
kresie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. Zarazem w marcu tego roku prze-
znaczy∏ dodatkowe 20 miliardów funtów na wsparcie tego programu. Plan ten
dotyczy∏ m.in. zintensyfikowania dzia∏aƒ w zakresie walki z rakiem, w tym m.in.
skrócenia czasu oczekiwania na wizyt´ u specjalisty, jak równie˝ od momentu po-
stawienia diagnozy do daty wyznaczenia zabiegu. Celem tej reformy by∏o rów-
nie˝ podniesienie poziomu Êwiadczonych us∏ug, tak aby dorównaç innym krajom
europejskim.

Liczba osób obj´tych prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi wg da-
nych za 2000 rok wynios∏a 6,9 miliona. Liczba ta dawa∏a 5% wzrost w stosunku
do roku poprzedniego, który to i tak by∏ o 4% lepszy w stosunku do 1998 roku.
By∏ to jednoczeÊnie najwy˝szy przyrost liczby ubezpieczonych od wielu lat. Wzrost
ten zanotowano jednoczeÊnie we wszystkich grupach ubezpieczonych w ramach
ubezpieczeƒ grupowych op∏acanych przez pracodawc´, przy jednoczesnym spad-
ku iloÊci indywidualnych polis.

Czynniki, które w najwy˝szym stopniu mia∏y wp∏yw na wzrost liczby po-
lis grupowych, to: przeobra˝enia gospodarcze, w tym wzrost zatrudnienia oraz
zintensyfikowanie kampanii marketingowych przez zak∏ady ubezpieczeƒ. Roczna
sk∏adka wzros∏a w 2000 roku o 10,6% do poziomu 2,4 miliarda funtów, w porów-
naniu z 6,9% wzrostem w 1999 roku. Âwiadczenia wyp∏acone z tytu∏u komercyj-
nych ubezpieczeƒ zdrowotnych wynios∏y w 2000 roku 1,9 miliarda funtów, czyli
o 5,9% wi´cej ni˝ rok wczeÊniej, kiedy to wzrost wyp∏at by∏ na poziomie 7,3%.
Przyrost sk∏adki by∏ wi´kszy w grupie osób ubezpieczonych indywidualnie, pod-
czas gdy wyp∏ata Êwiadczeƒ by∏a o wiele wy˝sza dla klientów ubezpieczonych po-
lisami grupowymi. W 2000 roku wyp∏atà Êwiadczeƒ obj´to 79% ubezpieczonych,
a w 1999 – 83% klientów.
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Rysunek 4. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

5. Ubezpieczenia zdrowotne w Danii

Informacje statystyczne dotyczàce duƒskiego rynku ubezpieczeƒ zdrowotnych sà
bardzo skàpe. Duƒski organ nadzoru ubezpieczeniowego zbiera dane statystycz-
ne z tego zakresu w po∏àczeniu z informacjami dotyczàcymi ubezpieczeƒ wypad-
kowych z dzia∏u drugiego (non life). Nie ma zatem informacji dotyczàcej ubez-
pieczeƒ zdrowotnych, oferowanych wspólnie z polisami na ˝ycie w dziale pierwszym.
Jednak˝e przypuszcza si´, ˝e gros ubezpieczeƒ zdrowotnych pochodzi z dzia∏u
drugiego. Zasadnicza cz´Êç ubezpieczeƒ zdrowotnych stanowi uzupe∏nienie pu-
blicznego systemu ochrony zdrowia. Sà one oferowane g∏ównie przez zak∏ady ubez-
pieczeƒ wzajemnych i stanowi to ok. 95% sprzeda˝y tych ubezpieczeƒ.

Ubezpieczenia chorobowe w wielu przypadkach sà cz´sto gwarantowane
na mocy umów spisywanych przez pracodawców z pracownikami. Prywatne ubez-
pieczenia zdrowotne stanowià alternatyw´ bàdê uzupe∏nienie w stosunku do sys-
temu publicznego. W wielu przypadkach o rosnàcej popularnoÊci tych ubezpie-
czeƒ stanowi fakt, ˝e to pracodawcy op∏acajà sk∏adki za swoich pracowników.

Na mocy porozumieƒ mi´dzynarodowych duƒscy obywatele majà prawo do
zwrotu ÊciÊle okreÊlonych kosztów, poniesionych w zwiàzku z potrzebami zdro-
wotnymi w innych krajach Europy, cz∏onków Unii Europejskiej. Jednak˝e kata-
log refundowanych kosztów nie uwzgl´dnia leczenia i pobytu w szpitalu.

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

8,0

7,0
6,0

5,0

4,0
3,0

2,0

1,0

0,0

w milionach GBP stopa wzrostu

52 Renata Pajewska



Od marca 2000 roku zmieni∏y si´ zasady korzystania z publicznego syste-
mu ochrony zdrowia. Nie sà np. refundowane koszty zakupu leków do wysoko-
Êci 500 koron duƒskich w roku, co stanowi oko∏o 67 euro. Wydatki na leki
w przedziale 500–1200 koron duƒskich sà refundowane w 50%, w przedziale
1200–2800 koron – refundowane sà w 75%, pozosta∏e przekraczajàce 2800 koron
w 85%. Na osobnych zasadach sà dzieci do lat 18 i osoby przewlekle chore. Za-
sady dotyczàce refundacji zakupu leków dla tych osób sà co roku modyfikowane.

W Danii majà zastosowanie przepisy dotyczàce publicznego lecznictwa, opar-
te na wyliczeniu przeci´tnych cen europejskich. Stowarzyszenie pod nazwà Me-
dicine Industry Association protestowa∏o przeciwko uÊrednianiu pu∏apów ceno-
wych pomi´dzy krajami Unii.

Osoby pracujàce coraz cz´Êciej wykupujà prywatne polisy ubezpieczenia
zdrowotnego, traktujàc je jako alternatyw´ do ubezpieczeƒ publicznych. Dzi´ki
nim majà dost´p do prywatnych szpitali i zapewniony krótki okres oczekiwania
na wizyt´ u specjalisty. Zasady te zupe∏nie inaczej funkcjonujà w publicznym sys-
temie ochrony zdrowia. Sk∏adki te najcz´Êciej op∏aca pracodawca, jednak˝e sà
one doliczane pracownikom do ich podstawy opodatkowania.

Rysunek 5. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Danii

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, zapewniajàce dodatkowà opiek´ me-
dycznà, stanowià alternatyw´ dla ubezpieczeƒ powszechnych. I tak np. pokrywa-
jà do pewnej wysokoÊci koszty pobytu w szpitalu. Generalnie zakres pokrywa-
nych ryzyk jest bardzo szeroki nawet przy stosunkowo niskiej sk∏adce. Sk∏adka
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ta w tym przypadku nie jest potràcana z wynagrodzenia i nie dolicza si´ jej do
podstawy opodatkowania.

6. Ubezpieczenia zdrowotne w Hiszpanii

Dost´pne dane statystyczne dotyczàce rynku hiszpaƒskiego sà tylko szacunkowe.
Jednak˝e najwa˝niejsze informacje sà doÊç precyzyjne. WartoÊç sk∏adki z 2000
roku w porównaniu z 1999 rokiem daje wzrost nominalnie o ok. 7,5%.

Przepisy prawne regulujàce zakres korzystania z ubezpieczeƒ zdrowotnych
w odniesieniu do osób fizycznych ulega∏ znacznym przemianom. Sk∏adki na ubez-
pieczenia spo∏eczne zosta∏y rozdzielone na dwie grupy: sk∏adka minimalna i mak-
symalna. Ich wysokoÊci zosta∏y zmodyfikowane w 2000 roku. WysokoÊç sk∏adki
zosta∏a uzale˝niona od charakteru ryzyka.

Do ryzyk powszechnych zaliczono: zwyk∏e zachorowania, choroby i wypadki
nie zwiàzane z wykonywaniem zawodu. Sk∏adka minimalna i maksymalna zosta∏a
zró˝nicowana w zale˝noÊci od grupy zawodowej. W 2000 roku sk∏adka maksy-
malna wynosi∏a 2 4450,87 euro miesi´cznie, natomiast minimalna – 495,65 euro
miesi´cznie. Osobne zasady dotyczà osób pracujàcych na w∏asny rachunek i wol-
nych zawodów. W 2000 roku sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób
kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco:

• 28,3% wynagrodzeƒ,

• sk∏adka minimalna 698,14 euro miesi´cznie,

• maksymalna 2 450,87 euro miesi´cznie.
Liczba ubezpieczonych indywidualnie osób w systemie publicznym wynosi-

∏a 6 mln. Nale˝y jednak pami´taç o tym, ˝e spora cz´Êç tej grupy posiada dodat-
kowo komercyjne ubezpieczenia zdrowotne.

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne obj´∏y w sumie oko∏o 98% spo∏eczeƒ-
stwa. Ta powszechnoÊç spowodowa∏a, ˝e wiele osób zrezygnowa∏o z posiadania
dodatkowej polisy zdrowotnej. Mimo to obserwuje si´, ˝e znaczna cz´Êç spo∏eczeƒ-
stwa posiada indywidualne ubezpieczenie i liczba ta jest doÊç du˝a i kszta∏tuje
si´ od wielu lat na sta∏ym poziomie. Wzrost wartoÊci zbieranej sk∏adki jest bar-
dziej efektem waloryzacji sk∏adek, ani˝eli wzrostem liczby osób ubezpieczonych.

Obserwuje si´ równie˝ zmiany w typie i charakterze Êwiadczeƒ finansowa-
nych z ubezpieczeƒ. Wi´kszy udzia∏ zdobywajà Êwiadczenia z zakresu korekcji
wzroku, opieka paliatywna, przeszczepy i opieka stomatologiczna dla dzieci.

Hiszpaƒski system podatkowy jest dostosowany do wytycznych wprowa-
dzonych przez UNESPA1. Nadzór ubezpieczeniowy wnikliwie kontroluje zak∏ady
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ubezpieczeƒ i instytucje z nimi wspó∏pracujàce w zakresie planów emerytalnych,
alokacji funduszy ubezpieczeniowych, a tak˝e w zakresie ustalania prowizji dla
poÊredników. G∏ównà podstawà do kszta∏towania polityki zak∏adów w zakresie
d∏ugoterminowych ubezpieczeƒ zdrowotnych jest polityka rzàdu i parlamentu
w zakresie ustalania bud˝etu na dany rok. JednoczeÊnie nale˝y zwróciç uwag´,
i˝ zarówno rzàd, jak i parlament rozliczajà funkcjonowanie urz´du nadzoru w kon-
tekÊcie realizowanej polityki przy uwzgl´dnieniu preferencji spo∏ecznych w za-
kresie ubezpieczeƒ.

Rysunek 6. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne w Hiszpanii

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

7. Ubezpieczenia zdrowotne we Francji

Francuski system opieki spo∏ecznej zosta∏ zapoczàtkowany 4 paêdziernika 1945
roku. System ten sk∏ada si´ z wielu, zró˝nicowanych form obowiàzkowego ubez-
pieczenia, obejmujàcego 100% spo∏eczeƒstwa francuskiego. To zró˝nicowanie sys-
temów opieki spo∏ecznej zale˝y od rodzaju grup spo∏ecznych obj´tych tym ubez-
pieczeniem. Po szeregu reform spo∏ecznych we Francji, ró˝nice te mi´dzy systemami
powoli uleg∏y zatarciu. Mo˝emy jednak we Francji wyró˝niç podstawowe systemy.

System g∏ówny obejmuje osoby posiadajàce sta∏e zatrudnienie we Francji
oraz osoby rezydujàce regularnie oraz przebywajàce na terytorium Francji co
najmniej od 3 miesi´cy – nie otrzymujàce Êwiadczeƒ z innego typu opieki zdro-
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wotnej (jest to Uniwersalny System opieki Zdrowotnej) i obejmuje on 92,7% spo-
∏eczeƒstwa. System ten finansowany jest ze Êrodków bud˝etowych (Caisse natio-
nale d’assurance maladie) oraz z regionalnych i lokalnych funduszy. Prywatne
ubezpieczenia nie wchodzà w sk∏ad tego systemu. Ubezpieczenia skierowane do
takich grup ludnoÊci, jak: drobni wytwórcy, handlowcy i wolne zawody obejmu-
jà 3,1% spo∏eczeƒstwa.

System przeznaczony dla osób zatrudnionych w rolnictwie obejmuje 4,2%
spo∏eczeƒstwa. Âwiadczenia z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego, dla tych osób
w zakresie zasi∏ków chorobowych, macierzyƒskich, niezdolnoÊci do pracy, Êmier-
ci lub emerytury sà takie same, jak w systemie g∏ównym, opisanym powy˝ej.
System ten prowadzony jest przez spo∏eczne kasy rolne (Caisses de mutualite so-
ciale agricole CMSA).

Suma wydatków na opiek´ zdrowotnà i Êrodki medyczne wynios∏a w 2000
roku 122,2 bilionów euro, co stanowi 5% wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego. Tendencja wzrostowa utrzymuje si´ od poczàtku lat 90. Wi´cej ni˝ po∏o-
w´ tej kwoty wynoszà koszty hospitalizacji. Natomiast pozosta∏a cz´Êç wydatków
rozk∏ada si´ w równych cz´Êciach na koszty opieki poszpitalnej i zakup Êrodków
medycznych. Wszystkie wydatki na opiek´ i Êrodki medyczne finansowane sà
w 76% ze Êrodków publicznych, natomiast 12% pokrywajà prywatne ubezpiecze-
nia zdrowotne. 1% wydatków na opiek´ medycznà pokrywajà lokalne i central-
ne organizacje spo∏eczne, które zrzeszajà ok. 11% rodzin. Jednak˝e udzia∏ orga-
nizacji spo∏ecznych w ogólnym finansowaniu ochrony zdrowia z roku na rok
regularnie spada.

Najwi´kszy spadek odnotowano w 2000 i 2001 roku. W 2000 roku zaob-
serwowano spadek o 2,8% wydatków na opiek´ i zakup Êrodków medycznych.
Tempo to by∏o znacznie wy˝sze ni˝ np. spadek wydatków na Êwiadczenia eme-
rytalne. W przeciàgu ostatnich kilku lat sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne ule-
g∏y znacznej redukcji równie˝ z uwagi na walk´ konkurencyjnà pomi´dzy zak∏a-
dami ubezpieczeƒ, oferujàcymi dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Do 2000 roku towarzystwa ubezpieczeniowe zebra∏y 5,6 mld euro sk∏adki
na pokrycie wydatków zwiàzanych z opiekà i zakupem Êrodków medycznych, co
w porównaniu z rokiem poprzednim da∏o 5% wzrost. Od 2000 roku odnotowuje
si´ znaczàcy wzrost zebranej sk∏adki, co jest odzwierciedleniem rosnàcych po-
trzeb zwiàzanych z zachorowaniami i potrzebà opieki nad ludêmi w podesz∏ym
wieku. W 2000 roku – 4,3 miliarda euro zosta∏o zebrane wy∏àcznie z tytu∏u
sprzeda˝y ubezpieczeƒ chorobowych (wydatki na opiek´ i zakup leków), co sta-
nowi 4% wzrost w po równaniu z rokiem poprzednim.
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Rysunek 7. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne we Francji

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie raportu: Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002.

Syntetyczne zestawienie najistotniejszych cech ubezpieczeƒ zdrowotnych
w poszczególnych krajach przedstawiono w tabeli 1.

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

9,0

3,0

7,0

5,0

1,0

-1,0

-3,0

-5,0

w milionach euro stopa wzrostu

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ zdrowotnych...    57



T
ab

el
a 

1.
 C

ha
ra

kt
er

ys
ty

ka
 s

ys
te

m
ó

w
 f

in
an

so
w

yc
h 

o
ch

ro
ny

 z
d

ro
w

ia
 w

w
yb

ra
ny

ch
 k

ra
ja

ch
 U

ni
i 

E
ur

o
p

ej
sk

ie
j

D
an

ia
Fr

an
cj

a
H

o
la

nd
ia

N
ie

m
cy

S
zw

ec
ja

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a
O

so
by

 p
os

ia
da

jà
ce

10
0%

10
0%

10
0%

 A
W

B
Z

88
%

10
0%

10
0%

ub
ez

pi
ec

ze
ni

e
(u

be
zp

ie
cz

en
ie

 d
ot

.
sp

o∏
ec

zn
e

op
ie

ki
 d

∏u
go

te
rm

i-
(k

or
zy

st
aj

àc
e 

ze
no

w
ej

 i
pr

oc
ed

ur
Êw

ia
dc

ze
ƒ

w
ys

ok
os

pe
cj

al
is

t.)
fin

an
so

w
an

yc
h

64
%

 Z
FW

 (
sp

o∏
.

z
po

da
tk

ów
)

ub
ez

p.
 z

dr
ow

ot
ne

)
os

ob
y 

po
ni

˝e
j

30
70

0 
eu

ro
 i

os
ob

y
ob

j´
te

 o
pi

ek
à

sp
o∏

ec
zn

à
O

so
by

 p
os

ia
da

jà
ce

28
%

 w
i´

ks
zo

Êç
O

k.
 9

0%
 p

op
ul

ac
ji

29
%

 u
be

zp
.

9%
 s

po
∏e

cz
eƒ

st
w

a
O

k.
 1

,5
%

11
,5

%
 p

op
ul

ac
ji

pr
yw

at
ne

uz
up

e∏
ni

aj
àc

e,
do

br
ow

ol
ne

, 
93

%
re

zy
de

nt
ów

ub
ez

pi
ec

ze
ni

a
ni

ek
ie

dy
 d

od
at

ko
w

e
cz

∏o
nk

ów
 Z

FW
ub

ez
pi

ec
ze

ni
a

ko
m

pl
em

en
ta

rn
e

R
eg

ul
ac

ja
B

ra
k 

po
zy

ty
w

ne
go

Li
st

a 
pr

oc
ed

ur
N

ad
zw

yc
za

jn
e

K
si

´g
a 

V
K

od
ów

B
ra

k 
dl

a 
Êw

ia
dc

ze
ƒ

B
ra

k 
dl

a 
Êw

ia
dc

ze
ƒ

za
ga

dn
ie

ƒ
ko

sz
yk

a 
Êw

ia
dc

ze
ƒ

m
ed

yc
zn

yc
h 

–
W

yd
at

ki
 M

ed
yc

zn
e

Sp
o∏

.; 
sz

cz
eg

ó∏
y

zd
ro

w
ot

ny
ch

; 
po

zy
-

zd
ro

w
ot

ny
ch

;
zd

ro
w

ot
ny

ch
zd

ro
w

ot
ny

ch
,

op
ie

ka
 a

m
bu

la
to

-
– 

de
kr

et
 d

ot
yc

zà
cy

ok
re

Êl
an

e 
pr

ze
z

ty
w

na
 l

is
ta

 l
ek

ów
N

eg
at

yw
na

 l
is

ta
po

zy
ty

w
na

 l
is

ta
ry

jn
a,

 s
zp

it
al

e
A

W
B

Z;
 u

be
zp

ie
-

Fe
de

ra
ln

y 
K

om
it

et
sp

or
zà

dz
on

a 
pr

ze
z

le
kó

w
 (

cz
´Ê

ç 
8a

le
kó

w
 s

po
rz

àd
zo

na
pr

yw
at

ne
 –

cz
en

ie
 z

dr
ow

ot
ne

Le
ka

rz
y 

i
K

as
y

N
ar

od
ow

à 
R

ad
´

T
ar

yf
ik

at
or

a
pr

ze
z 

N
ar

od
ow

à
ok

re
Êl

an
a 

pr
ze

z
(le

cz
en

ie
 i

Êw
ia

d-
C

ho
ry

ch
U

be
zp

ie
cz

eƒ
Le

kó
w

)
A

ge
nc

j´
 M

ed
yc

zn
à

St
a∏

y 
K

om
it

et
 d

s.
cz

en
ia

) 
de

kr
et

Sp
o∏

ec
zn

yc
h

O
fic

ja
ln

eg
o 

P
la

nu
ZF

W
P

ro
fe

sj
on

al
ny

ch
P

ro
ce

du
r 

ap
ro

bo
-

w
an

a 
pr

ze
 M

in
.

Zd
ro

w
ia

; 
le

ki
i

sp
rz

´t
 m

ed
yc

zn
y

– 
re

ko
m

en
da

cj
e

K
om

is
ji 

i
K

om
it

et
u

58 Renata Pajewska



T
ab

el
a 

1.
 (

cd
.)

D
an

ia
Fr

an
cj

a
H

o
la

nd
ia

N
ie

m
cy

S
zw

ec
ja

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a
ds

. 
P

ro
du

kt
ow

M
ed

yc
zn

yc
h 

ap
ro

-
bo

w
an

a 
pr

ze
z 

M
in

.
Fi

na
ns

ów
G

∏ó
w

ne
 ê

ró
d∏

o
P

od
at

ki
 p

aƒ
st

w
ow

e
U

be
zp

ie
cz

en
ia

A
W

B
W

 1
0,

25
%

Zr
ó˝

ni
co

w
an

e 
ze

P
od

at
ki

 l
ok

al
ne

 –
P

od
at

ki
 p

aƒ
st

w
ow

e
fin

an
so

w
an

ia
(s

to
py

 5
,5

%
, 

11
,5

%
,

sp
o∏

ec
zn

e 
(g

en
er

al
ty

lk
o 

pr
ac

ow
ni

cy
,

w
zg

l´
du

 n
a 

ka
s´

31
,6

5%
 Ê

re
dn

ia
(s

to
py

 1
0%

, 
22

%
Êw

ia
dc

ze
ƒ

20
,5

%
) 

po
da

tk
i

so
cj

al
 c

on
tib

ut
io

n)
:

ZF
W

 6
,2

5%
ch

or
yc

h;
 p

rz
ec

i´
t-

st
op

a 
po

da
tk

u
40

%
) 

V
A

T
 1

7,
5%

lo
ka

ln
e 

– 
Êr

ed
ni

a
5,

25
%

 d
oc

ho
dó

w
pr

ac
od

aw
cy

, 
1,

7%
ni

e 
6,

75
%

 p
ra

co
-

do
ch

od
ow

eg
o

st
op

a 
dl

a 
us

∏u
g

(3
,9

5%
 e

m
er

yc
i,

pr
ac

ow
ni

cy
, 

do
ch

o-
da

w
ca

 i
pr

ac
ow

ni
k;

pu
bl

ic
zn

yc
h 

32
,6

%
)

be
zr

ob
ot

ni
); 

ub
ez

-
dó

w
 p

od
le

ga
jà

cy
ch

10
%

 d
la

 o
só

b 
za

ra
-

pi
ec

ze
ni

a
zd

ro
w

ot
ne

op
od

at
ko

w
an

iu
bi

aj
àc

yc
h 

po
ni

˝e
j

12
,8

%
 w

yn
ag

ro
dz

eƒ
32

2 
eu

ro
pr

ac
ow

ni
kó

w
, 

pr
a-

– 
pr

ac
od

aw
cy

co
da

w
cy

 0
,7

5%
zy

sk
ów

 b
ru

tt
o;

P
oz

os
ta

∏e
 ê

ró
d∏

a
B

ra
k

P
od

at
ki

 o
d 

w
yr

o-
M

ie
si

´c
zn

a 
sk

∏a
dk

a
B

ra
k

P
od

at
ki

 c
en

tr
al

ne
 –

N
ar

od
ow

e
bó

w
 t

yt
on

io
w

yc
h

od
 9

,5
 e

ur
o 

do
 1

9,
9

do
ta

cj
e 

dl
a 

sa
m

or
zà

-
U

be
zp

ie
cz

en
a

i
al

ko
ho

lu
 (

ak
cy

za
)

eu
ro

 n
a 

os
ob

´
dó

w
: 

ub
ez

pi
ec

ze
ni

a
Sp

o∏
ec

zn
e 

–
(w

za
le

˝n
oÊ

ci
 o

d
sp

o∏
ec

zn
e 

–
pr

ac
od

aw
cy

 1
1,

9%
,

fu
nd

us
zu

), 
do

ta
cj

e
pr

ac
od

aw
cy

 8
,5

%
pr

ac
ow

ni
cy

 1
0%

pa
ƒs

tw
ow

e 
do

w
yn

ag
ro

dz
eƒ

A
W

B
Z 

i
ZF

W
 o

k.
14

%
 c

a∏
oÊ

ci
 w

yd
at

-
kó

w
 n

a 
zd

ro
w

ie
O

gr
an

ic
ze

ni
a

59
%

 d
la

 p
od

at
kó

w
br

ak
A

W
B

Z 
28

47
 e

ur
o,

br
ak

P
od

at
ki

 c
en

tr
al

ne
 –

N
ar

od
ow

e
w

w
ie

lk
oÊ

ci
 d

oc
ho

-
pa

ƒs
tw

ow
yc

h
ZF

W
: 

28
18

8 
eu

ro
do

ta
cj

a 
dl

a 
sa

m
or

zà
-

U
be

zp
ie

cz
en

ia
du

 p
od

le
ga

jà
ce

go
pr

ac
ow

ni
cy

, 
19

65
0

dó
w

; 
ub

ez
pi

ec
ze

ni
a

Sp
o∏

ec
zn

e 
–

op
od

at
ko

w
an

iu
eu

ro
 p

ro
w

ad
zà

cy
sp

o∏
ec

zn
e 

–
pr

ac
ow

ni
cy

 8
7 

–
(s

k∏
ad

ce
)

dz
ia

∏a
ln

oÊ
ç 

go
sp

o-
pr

ac
od

aw
cy

 8
,5

%
57

5 
G

B
P

,
da

rc
zà

, 
19

55
0 

eu
ro

w
yn

ag
ro

dz
eƒ

pr
ac

ow
ni

cy
 8

7 
G

B
P

em
er

yc
i

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ zdrowotnych...    59



T
ab

el
a 

1.
 (

cd
.)

D
an

ia
Fr

an
cj

a
H

o
la

nd
ia

N
ie

m
cy

S
zw

ec
ja

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a
P

od
m

io
t

K
as

a 
ub

ez
pi

ec
ze

ƒ
P

od
at

ki
 l

ok
al

ne
M

in
is

te
rs

tw
o

ok
re

Êl
aj

àc
y

zd
ro

w
ot

ny
ch

us
ta

la
ne

 n
a

Sk
ar

bu
w

ys
ok

oÊ
ç 

ob
ci

à˝
eƒ

in
dy

w
id

ua
ln

ie
sz

cz
eb

lu
 s

am
or

zà
du

po
da

tk
ow

yc
h

z
uw

zg
l´

dn
ie

ni
em

(s
k∏

ad
ka

)
su

ge
st

ii 
La

nd
u 

lu
b

Fe
de

ra
ln

eg
o 

B
iu

ra
U

be
zp

ie
cz

eƒ
P

od
m

io
t

K
as

y 
ub

ez
pi

ec
ze

ƒ
N

ar
od

ow
a 

R
ad

a 
ds

.
B

ud
˝e

t 
pa

ƒs
tw

a
gr

om
ad

zà
cy

zd
ro

w
ot

ny
ch

P
od

at
kó

w
 i

lo
ka

ln
e

(d
oc

ho
dy

)
do

ch
od

y
in

dy
w

id
ua

ln
ie

bi
ur

a 
ub

ez
pi

ec
ze

ƒ
sp

o∏
ec

zn
yc

h,
 g

m
in

y
i

po
w

ia
ty

 p
od

at
ki

lo
ka

ln
e

M
et

od
y

K
ap

it
al

iz
ac

ja
 o

p∏
at

y
O

pa
ta

 z
a 

us
∏u

g´
,

K
ap

it
al

iz
ac

ja
,

B
ud

˝e
t 

lo
ka

ln
y

St
a∏

e 
w

yn
ag

ro
dz

en
ie

K
ap

it
al

iz
ac

ja
, 

st
a∏

e
fin

an
so

w
an

ia
za

 u
s∏

ug
i

ka
pi

ta
liz

ac
ja

)
op

∏a
ta

 z
a 

us
∏u

g´
tw

or
zo

ny
 n

a 
za

sa
-

m
ie

si
´c

zn
e,

 k
ap

it
a-

do
da

tk
i, 

op
∏a

ty
 z

a
op

ie
ki

(k
on

su
lt

ac
je

,
dz

ie
 k

ap
it

al
iz

ac
ji,

liz
ac

ja
 w

ni
ek

tó
ry

ch
ok

re
Êl

on
e 

us
∏u

gi
po

ds
ta

w
ow

ej
op

er
ac

je
)

dz
ie

lo
ny

 w
ed

∏u
g

po
w

ia
ta

ch
, 

p∏
at

no
Êc

i
je

dn
ol

it
ej

 m
ia

ry
za

 u
s∏

ug
´ 

pr
yw

at
-

sz
ac

un
ko

w
ej

 i
w

y-
ny

m
 l

ek
ar

zo
m

ko
ny

w
an

yc
h 

us
∏u

g
M

et
od

y
P

ro
sp

ek
ty

w
ny

 b
ud

-
P

ro
sp

ek
ty

w
ny

B
ud

˝e
t 

ka
lk

ul
o-

B
ud

˝e
t 

in
w

es
ty

-
B

ud
˝e

t 
gl

ob
al

ny
B

ud
˝e

t 
gl

ob
al

ny
fin

an
so

w
an

ia
˝e

t 
lo

ka
ln

y 
m

od
yf

i-
bu

d˝
et

 g
lo

ba
ln

y,
w

an
y 

w
op

ar
ci

u
cy

jn
y 

– 
La

nd
y 

w
g

op
ar

ty
 p

rz
ed

e
z

el
em

en
ta

m
i

sz
pi

ta
li

ko
w

an
y 

no
w

à 
dz

ia
-

kt
ór

y 
tw

or
zo

ny
 j

es
t

o
us

ta
lo

nà
 s

to
p´

,
lis

ty
 s

zp
it

al
i, 

bu
d-

w
sz

ys
tk

im
 n

a 
p∏

at
-

p∏
at

no
Êc

i 
za

pu
bl

ic
zn

yc
h

∏a
ln

oÊ
ci

à 
i

ce
la

m
i

w
op

ar
ci

u 
o

bu
d˝

et
kt

ór
a 

ka
lk

ul
ow

an
a

˝e
t 

bi
e˝

àc
y 

–
no

Êc
ia

ch
 z

a 
pr

zy
pa

-
pr

zy
pa

de
k

hi
st

or
yc

zn
y,

 D
R

G
,

je
st

 p
rz

y 
uw

zg
l´

d-
bu

d˝
et

 z
ad

an
io

w
y

de
k 

m
ed

yc
zn

y
m

ed
yc

zn
y 

(D
R

G
)

re
gi

on
al

ny
 p

la
n

ni
en

iu
: 

w
ie

lk
oÊ

ci
op

ar
ty

 n
a 

ilo
Êc

i
(D

R
G

), 
os

ob
od

zi
eƒ

,
st

ra
te

gi
cz

ny
po

pu
la

cj
i, 

lic
en

cj
o-

us
∏u

g 
i

os
ob

o-
gl

ob
al

ne
 k

on
tr

ak
ty

no
w

an
yc

h 
∏ó

˝e
k

dn
ia

ch
, 

D
R

G
na

 o
pi

ek
´ 

(p
sy

ch
ia

t-
sz

pi
ta

ln
yc

h,
 i

lo
Êc

i
ri

a,
 g

er
ia

tr
ia

)
sp

ec
ja

lis
tó

w
, 

ne
go

-
cj

ow
an

ej
 i

lo
Êc

i
Êw

ia
dc

ze
ƒ

60 Renata Pajewska



T
ab

el
a 

1.
 (

cd
.)

D
an

ia
Fr

an
cj

a
H

o
la

nd
ia

N
ie

m
cy

S
zw

ec
ja

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a
N

aj
w

a˝
ni

ej
sz

e
Li

st
y 

oc
ze

ku
jà

cy
ch

B
ra

k 
le

ka
rz

y
Li

st
y 

oc
ze

ku
jà

cy
ch

P
ow

st
rz

ym
an

ie
Li

st
y 

oc
ze

ku
jà

cy
ch

,
Li

st
y 

oc
ze

ku
jà

cy
ch

pr
ob

le
m

y
do

 s
pe

cj
al

is
tó

w
w

ni
ek

tó
ry

ch
do

 s
pe

cj
al

is
tó

w
w

ys
ok

ic
h 

ko
sz

tó
w

br
ak

 p
ie

l´
gn

ia
re

k,
(n

aw
et

 d
o 

ro
ku

),
(p

rz
ec

i´
tn

ie
re

gi
on

ac
h 

kr
aj

u
(3

 t
yg

od
ni

e)
,

op
ie

ki
 z

dr
ow

ot
ne

j
le

ka
rz

y 
w

re
gi

on
ac

h
z∏

y 
st

an
 m

aj
àt

ku
3 

m
ie

si
àc

e)
sz

pi
ta

l 
(1

1 
ty

go
dn

i)
w

ie
js

ki
ch

tr
w

a∏
eg

o

èr
ód

∏o
: 

op
ra

co
w

an
ie

 w
∏a

sn
e 

n
a 

po
ds

ta
w

ie
 r

ap
or

tu
: 

H
ea

lt
h

 I
n

su
ra

n
ce

 i
n

 E
ur

op
e,

 2
00

0 
D

at
a,

 C
E

A
 2

00
2.

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ zdrowotnych...    61



8. Podsumowanie

WÊród barier rozwoju prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych nale˝y wymieniç
przede wszystkim stosunkowo ma∏e ryzyko finansowe w przypadku zachorowania.
W USA takie ryzyko jest wysokie ze wzgl´du na ograniczony koszyk gwarantowa-
nych Êwiadczeƒ. Liczba ubezpieczonych w ramach prywatnych ubezpieczeƒ zdro-
wotnych w Polsce mo˝e oscylowaç wokó∏ 100 tys. osób (wg szacunków Minister-
stwa Zdrowia). Tymczasem firmy abonamentowe majà ok. 500 tys. klientów.

Rozwój ubezpieczeƒ zdrowotnych wymaga zmian legislacyjnych, m.in. do-
tyczàcych koszyka Êwiadczeƒ. We wszystkich krajach UE wyst´puje kombinacja
publicznego i prywatnego systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych. Mo˝na wyró˝niç trzy
modele prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych: suplementarne (szybszy dost´p do
us∏ug medycznych), alternatywne (wybór mi´dzy systemem ubezpieczeƒ publicz-
nych a ubezpieczeniami prywatnymi) oraz komplementarne (uzupe∏niajà ofert´
us∏ug medycznych, np. ponad standardowy koszyk Êwiadczeƒ).

W Polsce dost´pnoÊç publicznej s∏u˝by zdrowia jest na stosunkowo wyso-
kim poziomie. Mamy 510 ∏ó˝ek szpitalnych na 100 tys. mieszkaƒców (wi´cej tyl-
ko w Niemczech i na W´grzech) oraz 230 lekarzy na 100 tys. mieszkaƒców (Êred-
nia OECD to 325). W ostatnich 6 latach 12-krotnie wzros∏a liczba konsultacji
w przychodniach prywatnych. Prawie ca∏kowicie sprywatyzowa∏ si´ rynek us∏ug
stomatologicznych (1600 stomatologów na 100 tys. mieszkaƒców, w OECD – 1100).

W USA wi´kszoÊç wydatków na zdrowie pochodzi z wydatków prywatnych.
W krajach UE jest to kilka–kilkanaÊcie procent. W Polsce szacuje si´, ˝e prywat-
ne wydatki formalne stanowià 21% ∏àcznych wydatków na zdrowie, a 10% to
nieformalne wydatki prywatne. Wi´kszoÊç Êrodków (53%) pochodzi z NFZ. Przy
maksymalnych mo˝liwoÊciach z zak∏adów ubezpieczeƒ – wg szacunków PZU ˚y-
cia S.A. mo˝e pochodziç 10% wydatków na zdrowie, czyli ok. 3 mld z∏.

Wed∏ug Stefana CieÊli – cz∏onka zespo∏u prof. Zbigniewa Religi, wspó∏au-
tora projektu ustawy o finansowaniu systemu ochrony zdrowia – w najbli˝szym
dziesi´cioleciu prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogà staç si´ êród∏em dofi-
nansowania Êwiadczeƒ zdrowotnych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie sà
jednak Êrodkiem na zwi´kszenie Êrodków na s∏u˝b´ zdrowia. Celem jest bowiem
dzia∏anie w interesie ubezpieczonego, przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela.

Obecnie nie ma rzetelnych informacji o szarej strefie. Jednak Minister Zdro-
wia zleci∏ niezale˝nym ekspertom przygotowanie Zielonej Ksi´gi dotyczàcej fi-
nansowania opieki zdrowotnej, która mamy nadziej´ da obraz bie˝àcej sytuacji.

Przy okazji dyskusji o systemie ubezpieczeƒ zdrowotnych nale˝y wziàç pod
uwag´ kwesti´ solidaryzmu spo∏ecznego. Osoba, która wykupuje prywatne ubez-
pieczenie zdrowotne, w momencie, kiedy trafia do szpitala publicznego, nie mo-

62 Renata Pajewska



˝e byç obs∏u˝ona poza kolejkà. To jest niezgodne z konstytucjà. Zgodnie z art.
68 konstytucji:

1) ka˝dy ma prawo do ochrony zdrowia;
2) obywatelom, niezale˝nie od ich sytuacji materialnej, w∏adze publiczne

zapewniajà równy dost´p do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanej
ze Êrodków publicznych. Warunki i zakres udzielania Êwiadczeƒ okreÊla
ustawa.

Dobrym przyk∏adem jest tu Australia, gdzie istniejà bardzo restrykcyjne
regulacje prawne, dotyczàce rozliczeƒ w ochronie zdrowia. Ubezpieczony w sys-
temie prywatnym nie mo˝e w publicznym szpitalu „przeskoczyç” kolejki. W przy-
padku NFZ solidaryzm dotyczy ca∏ego kraju, a w przypadku prywatnych ubez-
pieczeƒ zdrowotnych – grupy osób ubezpieczonych. Nie ma zgody, aby odstàpiç
od solidaryzmu wewnàtrz kraju, na przeniesienie sk∏adki publicznej do systemu
prywatnego. Jednak NFZ nie traktuje prywatnych ubezpieczeƒ jako konkuren-
cji, ale jako element wspólnej troski o pacjenta.
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Edyta Madej
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Problem podwójnego opodatkowania w stosunkach
mi´dzynarodowych – cz. I

1. Wprowadzenie

Rozwój mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych i coraz szersza wymiana
towarów i us∏ug, a tak˝e si∏y roboczej mi´dzy krajami, powstawanie mi´dzyna-
rodowych przedsi´biorstw, otwieranie zak∏adów, jak równie˝ ich oddzia∏ów oraz
filii za granicà, mo˝e prowadziç do powszechnego wyst´powania zjawiska wielo-
krotnego (podwójnego lub cz´stszego) mi´dzynarodowego opodatkowania tego sa-
mego przedmiotu (dochodu lub majàtku).

Ukazanie owego zjawiska jest celem niniejszego artyku∏u, który sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci. Pierwsza poÊwi´cona jest próbie definicji podwójnego mi´dzyna-
rodowego opodatkowania oraz obejmuje t∏o historyczne umów w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania. W drugiej przedstawiono metody unikania po-
dwójnego opodatkowania na podstawie praktycznych przyk∏adów.

2. Mi´dzynarodowe podwójne opodatkowanie (przeglàd definicji)

Zjawisko podwójnego opodatkowania, b´dàce g∏ównym problemem mi´dzynaro-
dowego prawa podatkowego1, powstaje na skutek suwerennoÊci finansowej paƒ-
stwa. M. Weralski twierdzi, ˝e suwerennoÊç finansowa paƒstwa – jako podstawo-
wa zasada mi´dzynarodowego prawa finansowego2 – polega na uprawnieniu
suwerennego paƒstwa do swobodnego kszta∏towania swego w∏asnego systemu fi-
nansowego oraz do takiego samego kszta∏towania swych wewnàtrzpaƒstwowych
instytucji i stosunków finansowych, które wià˝à si´ z mi´dzynarodowymi stosun-
kami finansowymi. Ka˝de paƒstwo ma prawo w zale˝noÊci od swojego dochodu

1 Mi´dzynarodowe prawo podatkowe reguluje zasady opodatkowania obywateli wzgl´dnie osób praw-
nych obcego paƒstwa w przypadkach, gdy wchodzi ono w sfer´ systemu finansowego danego kra-
ju. M. Weralski, Nowa dyscyplina finansowa – mi´dzynarodowe prawo finansowe, „Finanse”, 1968,
Nr 9, s. 17.

2 Nauka mi´dzynarodowego prawa finansowego – bada zagadnienia zwiàzane z powstawaniem i roz-
wiàzywaniem mi´dzynarodowych stosunków finansowych, analizuje ich treÊci oraz polityczne, spo-
∏eczne i ekonomiczne ich skutki w zale˝noÊci od ukszta∏towania treÊci omawianych stosunków.
Ibidem, s. 16.



i majàtku narodowego tworzyç i wykorzystywaç paƒstwowe fundusze finansowe
pod warunkiem, ˝e nie b´dà one wykorzystywane na cele sprzeczne z porzàd-
kiem mi´dzynarodowym3.

J. Fiszer uwa˝a, ˝e w mi´dzynarodowym prawie publicznym nie zosta∏a
sformu∏owana „zasada terytorialnoÊci”, zabraniajàca rozciàgni´cia skutków norm
prawa wewn´trznego na stany faktyczne powsta∏e za granicà (w∏àcznie z opodat-
kowaniem w danym paƒstwie dochodu osiàgni´tego poza nim). Nie ma wi´c za-
kazu nak∏adania wielokrotnego (podwójnego) opodatkowania4. Prawo mi´dzyna-
rodowe przewiduje opodatkowanie zagranicznych transakcji w sytuacji, gdy istnieje
dostateczne powiàzanie mi´dzy paƒstwem opodatkowujàcym i podatnikiem po-
siadajàcym miejsce zamieszkania (siedzib´), obywatelstwem wzgl´dnie po∏o˝eniem
majàtku.

Czynnikiem powodujàcym powstawanie podwójnego opodatkowania jest
dà˝enie paƒstw do opodatkowania wszystkich dochodów podatników (podatek
stanowi g∏ówne êród∏o dochodów bud˝etów zarówno paƒstwowych, jak i samo-
rzàdowych), nie wy∏àczajàc dochodów osiàgni´tych za granicà, przy jednoczesnej
niech´ci do rezygnacji z obcià˝enia dochodów uzyskanych na ich terytorium
przez obcokrajowców. Podwójne opodatkowanie jest wi´c skutkiem tego, ˝e w pew-
nych okolicznoÊciach na osobach fizycznych lub prawnych cià˝à zobowiàzania
podatkowe wobec kilku paƒstw.

Wed∏ug J. Glinieckiej podstawà takiego dzia∏ania jest za∏o˝enie, i˝ paƒstwo
ma prawo i powinno obcià˝aç podatkiem wszystkie dochody, które sà uzyskane
na jego terytorium bez wzglàdu na to, do jakich podmiotów one nale˝à – krajo-
wych czy zagranicznych5.

Nak∏adanie podatków na ten sam podmiot przez dwa suwerenne paƒstwa
stwarza mo˝liwoÊç podwójnego opodatkowania. W zwiàzku z tym istnieje potrze-
ba okreÊlenia zwiàzków mi´dzy podatnikiem a paƒstwem, któremu podatek po-
winien byç p∏acony. Zjawisko podwójnego opodatkowania charakteryzuje to, ˝e:

• zwierzchnictwo podatkowe dwóch lub wi´cej jurysdykcji podatkowych
rozciàga si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio na jeden i ten sam podmiot zo-
bowiàzany do p∏acenia podatku,

• paƒstwo stosuje ró˝ne zasady okreÊlania obowiàzku podatkowego6.
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3 Ibidem.
4 J. Fiszer, Mi´dzynarodowe podwójne opodatkowanie (problemy definicji), „Paƒstwo i Prawo”, 1990,

Nr 3, s. 68.
5 J. Gliniecka, Problem podwójnego opodatkowania w sprawach mi´dzynarodowych, „Paƒstwo i Pra-

wo”, 1987, Nr 1, s. 59.
6 Ibidem, s. 60.



Ârodkiem eliminujàcym podwójne opodatkowanie jest przestrzeganie wspól-
nych zasad okreÊlenia obowiàzku podatkowego.

OkreÊlajàc podstaw´ nak∏adania podatków przez paƒstwo na osoby fizycz-
ne i prawne, które realizujà przychody, osiàgajà dochody i posiadajà majàtek, na-
le˝y ustaliç miejsce osiàgni´cia przychodów i dochodów lub miejsce pochodzenia
majàtku. W praktyce wyst´pujà trudnoÊci w ustaleniu tego miejsca, tym bar-
dziej, ˝e mo˝e chodziç o kilka takich miejsc. Niektóre paƒstwa, okreÊlajàc pod-
miot zobowiàzany do podatku, biorà pod uwag´ kryterium dotyczàce miejsca po-
∏o˝enia przedmiotu podatku (êród∏o dochodów lub paƒstwo êród∏a)7 lub zasad´
rezydencji, tzn. opodatkowujà wszystkie dochody podmiotów majàcych miejsce
zamieszkania lub siedziby na ich terytorium, niezale˝nie od tego, w jakim kraju
dochód powstaje. Paƒstwa kierujà si´ w tym wzgl´dzie kryterium narodowoÊci
lub sta∏ego miejsca pobytu podmiotu zobowiàzanego do podatku (domicyl). Wi´k-
szoÊç paƒstw stosuje po∏àczenie obu tych zasad.

Zgodnie z „zasadà êród∏a” paƒstwo opodatkowuje wszystkie dochody otrzy-
mane ze êróde∏ uzyskanych na terytorium znajdujàcym si´ pod jego suwerennà
jurysdykcjà lub kontrolà.

Zasada narodowoÊci przewiduje, ˝e osoba majàca sta∏e miejsce pobytu
w jednym z umawiajàcych si´ paƒstw i uzyskujàca dochody ze êróde∏ po∏o˝onych
na terytorium drugiego umawiajàcego si´ paƒstwa, podlega opodatkowaniu w sto-
sunku do takich dochodów tyko na terytorium pierwszego umawiajàcego si´ paƒ-
stwa, istotne jest tutaj – pozwalajàce zapobiec podwójnemu opodatkowaniu –
kryterium osobistego statutu prawnego podatnika (national, domicile, residence).

Status osoby prawnej mo˝na okreÊliç wed∏ug jej siedziby lub wed∏ug miej-
sca powstania. Koncepcja siedziby osoby prawnej nie jest jednolita, poniewa˝ jed-
ne paƒstwa przyjmujà za system prawny, wed∏ug którego osoba prawna zosta∏a
utworzona, przepisy obowiàzujàce w siedzibie osoby prawnej, inne przywiàzujà
znaczenie do miejsca po∏o˝enia centrum gospodarczego, które na przyk∏ad w przed-
si´biorstwie oznacza lokalizacj´ g∏ównego zak∏adu produkcyjnego8.

Przyj´cie ró˝nych kryteriów okreÊlenia podmiotów zobowiàzanych do p∏a-
cenia podatków przez dwa paƒstwa, dla celów podatkowego obcià˝enia majàtku
czy dochodu tego samego podmiotu, prowadzi w praktyce do podwójnego opodat-
kowania ca∏ego majàtku lub dochodu podatnika.

Poj´cie mi´dzynarodowego podwójnego opodatkowania mo˝e mieç charak-
ter prawny i ekonomiczny. W sensie prawnym mi´dzynarodowe podwójne opo-
datkowanie oznacza fakt nak∏adania porównywalnych podatków w dwóch (lub
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wi´cej) paƒstwach na tego samego podatnika z tytu∏u tego samego przedmiotu
opodatkowania za ten sam okres9.

Tak sformu∏owana definicja posiada nast´pujàce elementy: na∏o˝enie po-
datku przez ró˝ne suwerenne paƒstwowe jurysdykcje podatkowe, identycznoÊç
podmiotu podatkowego (podatnika), identycznoÊç przedmiotu podatku, identycz-
noÊç okresu opodatkowania, podobieƒstwo podatków.

Nie mo˝na mówiç o mi´dzynarodowym podwójnym opodatkowaniu w sen-
sie prawnym, je˝eli innego rodzaju b´dzie opodatkowany przedmiot w paƒstwie,
na którego terytorium znajduje si´ siedziba podatnika, a innego rodzaju podat-
kiem w paƒstwie, na którego terytorium po∏o˝one jest êród∏o przychodu.

Wed∏ug J. G∏uchowskiego podwójne mi´dzynarodowe opodatkowanie w sen-
sie prawnym stanowi rezultat sprzecznych ze sobà przepisów podatkowych co
najmniej dwóch paƒstw. SprzecznoÊç taka wynika z tego, ˝e jeden i ten sam pod-
miot spe∏nia wymogi osobistej odpowiedzialnoÊci podatkowej jednoczeÊnie w co
najmniej dwóch paƒstwach. Poniewa˝ ka˝de paƒstwo nak∏ada podatek na:

• dochody osób fizycznych majàcych miejsce zamieszkania na jego teryto-
rium lub przebywajàcych przez okreÊlonych na jego terytorium niezale˝-
nie od tego, czy êród∏o dochodu znajduje si´ na jego terytorium, czy te˝
za granicà,

• wszystkie dochody, których êród∏o znajduje si´ na terytorium danego
paƒstwa, bez wzgl´du na to, czy osoba uzyskujàca dochód znajduje si´
aktualnie na terytorium tego paƒstwa czy te˝ za granicà10.

Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym wyst´puje wówczas, gdy
ten sam dochód lub majàtek jest dwukrotnie opodatkowany, lecz nale˝y do dwóch
lub wi´cej osób fizycznych albo prawnych (brak jednoÊci podmiotu)11. Tego typu
podwójne opodatkowanie wyst´puje nie tylko w stosunkach mi´dzynarodowych,
lecz tak˝e w kraju.

Materialne zasady podatników mogà byç dwukrotnie naruszone, gdy do-
chód osób prawnych po opodatkowaniu jest rozdzielony w postaci dywidend dla
akcjonariuszy, którzy jako osoba fizyczna p∏acà kolejny podatek. Zgodnie z obo-
wiàzujàcymi od 2004 roku przepisami, podatek dochodowy od dochodów z dywi-
dend oraz innych przychodów z tytu∏u udzia∏ów w zyskach osób prawnych usta-
lono wysokoÊci 19% uzyskanego przychodu. Takie obcià˝enie jest ponownym
opodatkowaniem tego samego przedmiotu, czyli wyniku finansowego netto.
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9 OECD Model Double Taxation Convention of Income and on Capitol, Raport of tche OECD. Som-
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Wprawdzie, je˝eli spó∏ka wchodzi w sk∏ad podatkowej grupy kapita∏owej,
zwalnia si´ od podatku dochodowego uzyskane dochody z dywidendy12. Zwolnio-
ne sà równie˝ od podatku dochodowego z dywidendy oraz innych dochodów
(przychodów) z udzia∏u w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej spó∏ki, które spe∏niajà ∏àcznie trzy warunki:

1) nie majà siedziby lub zarzàdu na terytorium Polski;
2) podlegajà w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od ca∏oÊci uzyskanych dochodów bez wzgl´du
na miejsce ich osiàgni´cia;

3) dochody (przychody) uzyskiwane sà z udzia∏u w zysku osoby prawnej,
w której kapitale spó∏ka uzyskuje dywidend´ posiada bezpoÊrednio nie
mniej ni˝ 25% udzia∏ów nieprzerwanie przez dwa lata13.

Przyj´ta konstrukcja jest przeznaczona dla rentownych podatników, g∏ów-
nie spoza terytorium naszego kraju.

Je˝eli podatek dochodowy osoby prawnej jest zbyt niski w danym roku,
aby odliczyç od niego pobrany 19% podatek, to ró˝nica mo˝e byç odliczona w na-
st´pnych latach podatkowych14.

W ramach podatków poÊrednich ma miejsce podwójne opodatkowanie tzw.
wyrobów akcyzowych (podatkiem akcyzowym), a nast´pnie podatkiem od towa-
rów i us∏ug.

Podwójne opodatkowanie niektórych przychodów jest zjawiskiem negatyw-
nym, które sk∏ania podatników do ukrywania przedmiotu opodatkowania. Eko-
nomiczne podwójne opodatkowanie jest rozpowszechnione mimo Êrodków przyj-
mowanych dla jego unikni´cia. Podwójne opodatkowanie ekonomiczne jest
równoczeÊnie podwójnym opodatkowaniem formalnym, w odró˝nieniu od mate-
rialnego, które oznacza opodatkowanie jednego przedmiotu podatkowego jedno-
czeÊnie przez dwie niezale˝ne od siebie jurysdykcje podatkowe15. Skala i skutki
podwójnego ekonomicznego opodatkowania sà istotne.

Skutki mi´dzynarodowego podwójnego opodatkowania mogà wywieraç wp∏yw
na sytuacj´ osób fizycznych przedsi´biorstw bud˝etu paƒstwa i gospodarki naro-
dowej jako ca∏oÊci. Jak zauwa˝a J. G∏uchowski, podwójne mi´dzynarodowe opo-
datkowanie przedsi´biorstw zmniejsza ich zyski, w gospodarce bud˝etowej jest
ono êród∏em dochodów ka˝dego z paƒstw Êciàgajàcych podatki. W gospodarce na-
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12 Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2000 r., Nr 54, poz. 654).

13 Art. 22 ust. 4 ustawy cytowanej w przypisie 12.
14 Art. 23 ust. 2 ustawy cytowanej w przypisie 12.
15 E. Strasburger, Nauka SkarbowoÊç (cz´Êç ogólna), t. 1, Sk∏ad G∏ówny Ksi´garni Gebetnera i Wolf-
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rodowej jako ca∏oÊci podwójne opodatkowanie ró˝nicuje konkurencyjnoÊç obcià-
˝onych przedsi´biorstw16.

N. Gajl twierdzi, ˝e podwójne opodatkowanie wynika z przyj´cia w prawie
podatkowym poszczególnych paƒstw zasady bezwzgl´dnego i wzgl´dnego obo-
wiàzku podatkowego. Konstrukcje podatkowe paƒstw zwykle jako zasad´ przyj-
mujà zwiàzek obowiàzku podatkowego z obywatelem lub z siedzibà podatnika
(bezwzgl´dny obowiàzek podatkowy), a w stosunku do zagranicznych osób fi-
zycznych i prawnych z miejscem uzyskania przychodu, dochodu i majàtku (wzgl´d-
ny obowiàzek podatkowy). Kolizja bezwzgl´dnego obowiàzku podatkowego, usta-
lonego przez prawo podatkowe paƒstwa podatnika i wzgl´dnego obowiàzku
podatkowego, okreÊlonego przez przepisy paƒstwa uzyskania przychodu, docho-
du i majàtku, powoduje podwójne opodatkowanie17.

Podwójne opodatkowanie jako skutek roszczeƒ podatkowych dwóch lub
wi´cej jurysdykcji podatkowych mo˝e znaleêç odbicie w trzech rozwiàzaniach18.

Pierwsze rozwiàzanie, powszechnie stosowane, przyjmuje zasad´ nieogra-
niczonego obowiàzku podatkowego, czyli opodatkowanie dochodu lub majàtku
podatnika (który jest obywatelem albo zamieszkuje, ew. przebywa na danym te-
rytorium) obejmuje ca∏y dochód lub majàtek niezale˝nie od miejsca, w którym
uzyskano poszczególne przychody sk∏adajàce si´ na ten dochód.

Drugie rozwiàzanie ∏àczy zasad´ nieograniczonego obowiàzku podatkowe-
go w jednym paƒstwie z zasadà ograniczonego19 obowiàzku podatkowego („zasa-
da êród∏a”) w drugim paƒstwie.

Trzecie rozwiàzanie przyjmuje zasad´ ograniczonego obowiàzku podatko-
wego w obu paƒstwach.

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Mi´dzynarodowe umowy w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania ja-
ko instytucja mi´dzynarodowego prawa finansowego znane sà ju˝ od dawna. Naj-

70 Edyta Madej

16 J. G∏uchowski, op. cit., s. 186.
17 N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1980, s. 204–205.
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nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979, s. 42.
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wilne, gdy nie majà w danym kraju ani siedziby ani te˝ kierownictwa. W takim przypadku przy-
chody ze êróde∏ po∏o˝onych na terenie danego kraju podlegajà w nim opodatkowaniu. Z regu∏y
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jach regulacje te sà zró˝nicowane. szczegó∏owe zasady ograniczonego i nieograniczonego obowiàz-
ku podatkowego sà regulowane ustawami podatkowymi i warunki opodatkowania sà ró˝nie kszta∏-
towane. A. Komar, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996, s. 37.



starszà umowà tego typu jest konwencja zawarta mi´dzy Prusami i Holandià
w 1851 roku20.

W okresie mi´dzywojennym Liga Narodów opracowa∏a wzorce porozumieƒ
zapobiegajàcych podwójnemu opodatkowaniu. W tym okresie Polska zawar∏a umo-
wy o zapobie˝eniu podwójnego opodatkowania z Republikà Czechos∏owackà21,
z Wolnym Miastem Gdaƒskiem22, z W´grami23 i Austrià24. Przy zawieraniu tych
umów Polska pos∏ugiwa∏a si´ modelowym porozumieniem z 1923 roku25.

W okresie mi´dzywojennym zosta∏o zawartych kilka traktatów handlo-
wych nie dopuszczajàcych do podwójnego opodatkowania niektórych przedmio-
tów lub podmiotów podatkowych. Traktaty handlowe by∏y zawarte mi´dzy inny-
mi z Francjà, Danià, Finlandià, Irlandià i Holandià26. Wszystkie te traktaty
zawiera∏y klauzule najwi´kszego uprzywilejowania i gwarantowa∏y umawiajàcym
si´ paƒstwom, ˝e pod warunkiem wzajemnoÊci Polska b´dzie przestrzega∏a tych
samych zasad zapobiegajàcych podwójnemu opodatkowaniu, jakich zobowiàza∏a
si´ przestrzegaç w stosunku z paƒstwami, z którymi zawar∏a odpowiednie umowy.

Mi´dzynarodowe umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatko-
waniu wyznaczajà zakres jurysdykcji podatkowej umawiajàcych si´ paƒstw. Ich
celem nie jest zmiana zobowiàzaƒ podatkowych podatników krajów – stron umowy.
Umowy te nie zast´pujà wewnàtrzpaƒstwowych ustaw podatkowych porozumie-
wajàcych si´ paƒstw. Je˝eli okreÊlony dochód (lub majàtek) zgodnie z wewnàtrz-
paƒstwowymi przepisami nie podlega obowiàzkowi podatkowemu, umawiajàce
si´ paƒstwo nie mo˝e takiego dochodu (lub majàtku) obcià˝yç podatkiem nawet
wtedy, gdy umowa mi´dzynarodowa traktuje go jako podlegajàcy opodatkowaniu.
Je˝eli okreÊlony dochód zgodnie z umowà mi´dzynarodowà podlega obowiàzko-
wi podatkowemu wy∏àcznie w jednym z umawiajàcych si´ paƒstw, drugie paƒ-
stwo nie mo˝e tego dochodu obcià˝yç podatkiem nawet wtedy, gdy nie by∏ on
poddany obowiàzkowi podatkowemu w pierwszym paƒstwie27.

Celem mi´dzynarodowych umów podatkowych jest dà˝enie do zapewnienia
podatnikom paƒstw – stron umowy Êwiadczeƒ podatkowych na zasadzie wzajem-
noÊci korzyÊci. Te postanowienia umowy, które okreÊlajà procedur´ i zasady opo-
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datkowania, dokonujà terytorialnego rozgraniczenia p∏atnoÊci podatków i s∏u˝à
realizacji zasady jednakowego traktowania wszystkich podatników znajdujàcych
si´ w jednakowych warunkach.

Metodà zapobiegajàcà wyst´powaniu podwójnego opodatkowania jest prze-
strzeganie zasady równoÊci w stosunkach mi´dzynarodowych, co ma miejsce wte-
dy, gdy wobec cudzoziemców przebywajàcych w danym paƒstwie stosuje si´ te sa-
me przepisy prawne, które majà zastosowanie w odniesieniu do obywateli w∏asnego
paƒstwa.

Post´p w eliminowaniu podwójnego opodatkowania na drodze dwustron-
nych konwencji lub jednostronnych decyzji nastàpi∏ w okresie, gdy Rada Orga-
nizacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (OEEC) uchwali∏a w dniu 25 lute-
go 1955 roku pierwsze zalecenie w sprawie podwójnego opodatkowania. W tym
czasie paƒstwa, które sà obecnie cz∏onkami Organizacji Wspó∏pracy Gospodar-
czej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD),
zawar∏y 70 konwencji28. Dzi´ki pracom rozpocz´tym w 1921 roku przez Lig´ Na-
rodów osiàgni´to post´p w dziedzinie eliminowania podwójnego opodatkowania.
Prace tej organizacji doprowadzi∏y do sformu∏owania w 1928 roku pierwszego
modelu konwencji dwustronnej, a nast´pnie Modeli Konwencji sporzàdzonej w Mek-
syku w 1943 roku i w Londynie w 1946 roku.

Na tych dwóch ostatnich modelach opiera∏y si´ konwencje zawierane w cià-
gu nast´pnego dziesi´ciolecia. ˚aden z tych modeli nie zosta∏ przyj´ty w pe∏ni
i jednomyÊlnie. Kwestie poruszane w nich ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà i zawiera∏y
wiele luk. Poniewa˝ paƒstwa cz∏onkowskie zrzeszone w OEEC, a nast´pnie
w OECD, w okresie powojennym zawar∏y niewielkà liczb´ konwencji, a niektóre
nie zawar∏y ich w ogóle, zasz∏a potrzeba harmonizacji tych konwencji (zgodnie
z jednolitymi zasadami, definicjami, normami i metodami oraz potrzebami uzgod-
nienia wspólnej interpretacji).

Rada OECD uchwali∏a w 1963 roku Projekt Konwencji w sprawie podwój-
nego opodatkowania29 i wezwa∏a rzàdy paƒstw cz∏onkowskich do stosowania si´
do tego projektu przy zawieraniu nowych lub rewizji dotychczasowych konwen-
cji dwustronnych. Komitet Podatkowy OECD po dokonaniu dalszych studiów
uzupe∏ni∏ Projekt Konwencji z 1963 roku. Uzupe∏nienie by∏o konieczne, by uwzgl´d-
niç doÊwiadczenia zebrane przez paƒstwa cz∏onkowskie w wyniku negocjowania
i praktycznego stosowania Projektu. Wzi´to równie˝ pod uwag´ zmiany w syste-
mach podatkowych paƒstw cz∏onkowskich, rozwój nowych sektorów dzia∏alnoÊci
gospodarczej, intensyfikacj´ mi´dzynarodowych stosunków podatkowych i stoso-
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wanie przez przedsi´biorstwa nowych kompleksowych form organizacyjnych w wie-
lu dziedzinach dzia∏alnoÊci gospodarczej na szczeblu mi´dzynarodowym.

Komitet Podatkowy, a od 1971 roku Komitet Spraw Podatkowych podjà∏
prace nad poprawà Projektu Konwencji. Praca Komitetu Spraw Podatkowych do-
prowadzi∏a do opublikowania w 1977 roku Modelowej Konwencji wraz z Komen-
tarzem30. Modelowà Konwencj´ stosuje si´ dla osób, które majà miejsce zamiesz-
kania lub siedziby w jednym albo obu umawiajàcych si´ paƒstwach. G∏ównà
cz´Êç Konwencji stanowià rozdzia∏y (od III do V), w których zawarte zosta∏y po-
stanowienia odnoszàce do zakresu, w jakim ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo mo-
˝e opodatkowaç dochód lub majàtek i w jaki sposób nale˝y unikaç mi´dzynaro-
dowego w sensie prawnym podwójnego opodatkowania.

Wy∏àczne prawo do opodatkowania pewnych cz´Êci dochodu i majàtku
przeznacza si´ jednemu z umawiajàcych si´ paƒstw. W zwiàzku z tym zabrania
si´ drugiemu umawiajàcemu si´ paƒstwu opodatkowania tych samych êróde∏ do-
chodu. Wy∏àczne prawo do opodatkowania przyznaje si´ paƒstwu, w którym po-
datnik ma miejsce zamieszkania lub siedziby. W zakresie dwóch êróde∏ dochodu
(dywidendy i odsetki) oba paƒstwa majà prawo do ich opodatkowania, prawo te-
go paƒstwa, w którym znajduje si´ êród∏o dochodu jest ograniczone. Je˝eli po-
stanowienia umowy przyznajà prawo do pe∏nego lub ograniczonego opodatkowa-
nia paƒstwu, w którym znajduje si´ êród∏o dochodu lub w którym znajduje si´
majàtek, wtedy paƒstwo, w którym znajduje si´ miejsce zamieszkania lub siedzi-
by podatnika, przyznaje odpowiednie zwolnienie od podatku w celu unikni´cia
podwójnego opodatkowania31.

Konwencja przewiduje stosowanie dwóch metod zapobiegania podwójnego
opodatkowania:

1) metoda wy∏àczenia – dochód lub majàtek, który podlega opodatkowaniu
w paƒstwie êród∏a dochodu lub miejsca po∏o˝enia majàtku jest zwolnio-
ny z opodatkowania w paƒstwie miejsca zamieszkania lub siedziby po-
datnika, lecz ten zwolniony z opodatkowania dochód lub majàtek mo˝e
byç wzi´ty pod uwag´ przy okreÊleniu stawki podatku w odniesieniu do
pozosta∏ego dochodu lub majàtku podatnika;

2) metoda odliczenia – dochód lub majàtek, podlegajàcy opodatkowaniu
w paƒstwie, w którym znajduje si´ êród∏o dochodu lub w którym po∏o-
˝onym jest majàtek, podlega opodatkowaniu w paƒstwie miejsca zamiesz-
kania lub siedziby podatnika, lecz podatek pobrany w paƒstwie, w któ-
rym znajduje si´ êród∏o dochodu lub w którym po∏o˝ony jest majàtek,
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jest odliczony od podatku od tego dochodu lub majàtku, pobieranego
przez paƒstwo miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika32.

Konwencja zawiera równie˝ postanowienia szczególne, które dotyczà: eli-
minowania nierównego traktowania w sprawach podatkowych w ró˝nych oko-
licznoÊciach, ustalenia procedury wzajemnego porozumiewania si´, w celu elimi-
nowania podwójnego opodatkowania oraz rozstrzygania spraw na tle interpretacji
Konwencji, wymiany informacji mi´dzy organami podatkowymi umawiajàcych
si´ paƒstw, traktowania w sprawach podatkowych przedstawicieli dyplomatycz-
nych i urz´dników konsularnych zgodnie z prawem mi´dzynarodowym oraz za-
kresu terytorialnego Konwencji.
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Metodyka oceny projektów inwestycyjnych gmin
wspó∏finansowanych funduszami Unii Europejskiej
(synteza badaƒ w∏asnych)

1. Wprowadzenie

Przedmiotem zainteresowania badania w∏asnego by∏o wykazanie mo˝liwoÊci wspó∏-
finansowania projektów inwestycyjnych gmin w Polsce Êrodkami funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej, na przyk∏adzie ich aplikowania do Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego. Program ten jest w najwi´kszym stopniu ad-
resowany do jednostek samorzàdu terytorialnego, w tym gmin i dotyczy przede
wszystkim wspó∏finansowania inwestycji w sferze infrastruktury technicznej i spo-
∏ecznej. W zwiàzku z tym omówione zosta∏y warunki formalno-prawne i meryto-
ryczne, jakie muszà spe∏niç gminy, aby móc ubiegaç si´ o wspó∏finansowanie
swoich projektów inwestycyjnych.

Szczególnà uwag´ zwrócono na dwa niezb´dne dokumenty, tj. Plan Rozwo-
ju Lokalnego oraz studium wykonalnoÊci projektu. Ich opracowanie nie jest rze-
czà ∏atwà, wymaga bowiem zgromadzenia wielu informacji wst´pnych i przepro-
wadzenia rzetelnych analiz i ocen, zgodnie okreÊlonymi zasadami i procedurami.
Przedstawiono zakres merytoryczny studiów wykonalnoÊci dla projektów inwe-
stycyjnych najcz´Êciej zg∏aszanych przez gminy do wspó∏finansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Omówiono przyk∏adowe
studia wykonalnoÊci z zakresu infrastruktury drogowej, systemów wodociàgów
oraz odprowadzania o oczyszczania Êcieków, a tak˝e obiektów kubaturowych
w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Problemy dotyczàce opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i stu-
diów wykonalnoÊci projektów inwestycyjnych zosta∏y przedstawione na szerszym
tle, zwiàzanym ze êród∏ami finansowania inwestycji gminnych, instrumentami
zarzàdzania strategicznego w samorzàdzie gminnym oraz politykà regionalnà Unii
Europejskiej.



2. Istota zarzàdzania strategicznego w samorzàdzie gminnym

Problemy obejmujàce tworzenie jak najlepszych warunków ˝ycia mieszkaƒców
i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych nie mogà byç rozwiàzywane w hory-
zoncie jednego roku czy te˝ jednej kadencji w∏adz gminnych, lecz d∏u˝szym. Wy-
maga to profesjonalizacji zarzàdzania, kreatywnoÊci w dzia∏aniu w∏adz gmin-
nych, systematycznoÊci i planowoÊci w podejmowaniu decyzji rozwojowych. Jest
to równie˝ niezb´dne dla racjonalizacji i podnoszenia efektywnoÊci gospodarowa-
nia funduszami publicznymi. W tej sytuacji nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dzia∏alnoÊç
w∏adz i administracji gminnej powinna opieraç si´ na rzetelnej wiedzy oraz umie-
j´tnym wykorzystaniu nowoczesnych metod zarzàdzania, w postaci zarzàdzania
strategicznego.

Zarzàdzanie to jest definiowane jako ukierunkowany na przysz∏oÊç proces
planowania i wyboru celów rozwoju oraz zadaƒ realizacyjnych, wdra˝ania przy-
j´tych postanowieƒ, a tak˝e monitorowania i kontroli wykonania przyj´tych usta-
leƒ1. W procesie tak rozumianego zarzàdzania gminà dzia∏ania Êredniookresowe
(kadencyjne) i roczne (bie˝àce) powinny wynikaç z ustaleƒ o charakterze d∏ugo-
okresowym. Innymi s∏owy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaƒców nie
mo˝e byç prostà kompilacjà rocznych czy te˝ kadencyjnych planów dzia∏ania, znaj-
dujàcych swe odzwierciedlenie w corocznie uchwalanych bud˝etach, lecz musi
wynikaç z ustaleƒ perspektywicznych. Przy takim podejÊciu, coroczne bud˝ety
danej jednostki samorzàdu gminnego powinny byç jedynie kolejnymi etapami w re-
alizacji ustaleƒ strategicznych2.

Do podstawowych instrumentów zarzàdzania strategicznego zalicza si´: stra-
tegie rozwoju, studia i plany zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnie
plany inwestycyjne i finansowe3. W procesie ich opracowywania nale˝y zmierzaç
do uzyskania w miar´ precyzyjnych odpowiedzi na nast´pujàce pytania:

1) co trzeba zrobiç? (sformu∏owanie konkretnych przedsi´wzi´ç rozwojo-
wych),

2) kiedy nale˝y to zrobiç? (okreÊlenie terminu realizacji poszczególnych
przedsi´wzi´ç),
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1 E. Wojciechowski, Zarzàdzanie w samorzàdzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003,
s. 11–34; M. Romanowska, Zarzàdzanie strategiczne firmà. Wydawnictwo Centrum Informacji Me-
ned˝era, Warszawa 1995, s. 1–6; J. Penc, Strategie zarzàdzania. Perspektywiczne myÊlenie, syste-
mowe dzia∏anie, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „PLACET”, Warszawa 1994, s. 123–141.

2 M. Zió∏kowski, Proces formu∏owania strategii rozwoju gminy, w: Samorzàd terytorialny i rozwój lo-
kalny, praca zbiorowa pod red. M. Majchrzaka i A. Zalewskiego, Monografie i Opracowania SGH,
Warszawa 2000, Nr 483, s. 58.

3 M. Zió∏kowski, Zarzàdzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarzàdzanie gospodarkà i finansa-
mi gminy, pod red. H. Sochackiej-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 43–86.



3) gdzie nale˝y to zrobiç? (umiejscowienie w przestrzeni planowanych przed-
si´wzi´ç),

4) kto ma to zrobiç? (wyznaczenie osób, jednostek organizacyjnych odpo-
wiedzialnych za realizacj´ planowanych przedsi´wzi´ç),

5) ile to b´dzie kosztowaç? (okreÊlenie wysokoÊci nak∏adów finansowych
niezb´dnych do realizacji planowanych przedsi´wzi´ç),

6) skàd wziàç na to pieniàdze? (okreÊlenie êróde∏ finansowania planowa-
nych przedsi´wzi´ç: w∏asne, zewn´trzne).

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e stosowanie w praktyce przez gminy wy˝ej wy-
mienionych instrumentów zarzàdzania strategicznego u∏atwia i przyspiesza przy-
gotowanie wniosków wraz z niezb´dnymi za∏àcznikami o wspó∏finansowanie in-
westycji komunalnych ze Êrodków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w ramach
ZPORR.

3. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej finansowe
instrumenty

Polityka regionalna Unii Europejskiej obejmuje dwie kategorie instrumentów, któ-
re decydujà o jej funkcjonowaniu i oddzia∏ywaniu: prawne i finansowe. Instru-
menty prawne – to okreÊlone dzia∏ania prawne i instytucjonalne, s∏u˝àce tworze-
niu aktów prawnych, regulujàcych zasady oddzia∏ywania polityki regionalnej,
a instrumenty finansowe – to okreÊlone, finansowe fundusze zasobowe Êrodków
bud˝etowych UE oraz Êrodków pozabud˝etowych, umo˝liwiajàce dokonywanie
unijnej interwencji finansowej.

Wi´kszoÊç instrumentów polityki regionalnej ma charakter z∏o˝ony – sà to
instrumenty prawno-finansowe. Do g∏ównych instrumentów polityki regionalnej
UE nale˝à: fundusze strukturalne, Fundusz SpójnoÊci i Europejski Bank Inwe-
stycyjny.

Podstawowym zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restruk-
turyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE, w celu niwelacji ró˝nic w pozio-
mie rozwoju spo∏eczno-gospodarczego oraz doprowadzenia do zwi´kszenia spój-
noÊci ekonomicznej i spo∏ecznej Unii. Polityka strukturalna i fundusze majà pomóc
w∏adzom centralnym i regionalnym s∏abiej rozwini´tych regionów w rozwiàzaniu
ich najwa˝niejszych problemów gospodarczych. Z czterech istniejàcych Funduszy
Strukturalnych, jakim sà: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Spo-
∏eczny (EFS) i Finansowy Instrument Orientacji Rybo∏ówstwa, zasadnicze zna-
czenie dla finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorzàdu teryto-

Metodyka oceny projektów inwestycyjnych gmin wspó∏finansowanych...    77



rialnego majà EFRR i EFS, a tak˝e dzia∏ajàcy na odr´bnych zasadach Fundusz
SpójnoÊci (Fundusz Kohezji)4.

Z punktu widzenia mo˝liwoÊci finansowania inwestycji jednostek samorzà-
du terytorialnego najwa˝niejsze znaczenie ma Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego (ERDF – European Regional Development Fund). Zosta∏ on utworzo-
ny w 1975 roku jako reakcja na coraz g∏´bsze rozbie˝noÊci w rozwoju regionów
(spowodowane kryzysem gospodarczym i przystàpieniem do UE Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii). Jego g∏ównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie
rozwoju regionalnego krajów nale˝àcych do UE. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego wspierajàc wybrane regiony wpó∏finansuje realizacj´ celów Nr 1 i 2
polityki strukturalnej UE.

Poza dzia∏aniami finansowanymi bezpoÊrednio w regionach, z bud˝etu EFRR
finansowane sà inicjatywy wspólnotowe: INTERREG (wspó∏praca transgranicz-
na i mi´dzyregionalna) oraz URBAN (rewitalizacja obszarów miejskich). Jest to
najwi´kszy, pod wzgl´dem bud˝etu, z funduszy strukturalnych.

Drugim wa˝nym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej dla
samorzàdu terytorialnego jest Europejski Fundusz Spo∏eczny (ESP – European
Social Fund), który jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie Europejskiej
instrumentów polityki strukturalnej (funkcjonuje od 1960 roku). EFS stanowi
g∏ówny instrument wspierajàcy dzia∏ania podejmowanie w ramach Europejskiej
Strategii Zatrudnienia. Dzia∏ania w ramach tego funduszu sà zorientowane na
zapobieganie i przeciwdzia∏anie bezrobociu oraz na rozwijanie potencja∏u kadro-
wego i integracj´ spo∏ecznà rynku pracy. Ârodki finansowe, w ramach tego fun-
duszu, sà przeznaczane na pomoc dla ró˝nych regionów i grup spo∏ecznych, w szcze-
gólnoÊci dla pracowników zagro˝onych bezrobociem d∏ugoterminowym oraz ludzi
m∏odych (do 25 roku ˝ycia), wkraczajàcych dopiero na rynek pracy.

Kolejnym wa˝nym instrumentem polityki regionalnej UE dla samorzàdu
terytorialnego jest Fundusz SpójnoÊci. Zosta∏ on utworzony na mocy Traktatu
o Unii Europejskiej z Maastricht (1993). Zakres dzia∏ania Funduszu SpójnoÊci obej-
muje pomoc o zasi´gu krajowym, a nie regionalnym jak to ma miejsce w przypad-
ku Funduszy Strukturalnych. Ârodki z Funduszu Kohezji sà kierowane do paƒstw,
w których poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkaƒca jest
ni˝szy ni˝ 90% Êredniej UE. Pomoc w ramach Funduszu obejmuje finansowanie
projektów dotyczàcych inwestycji w zakresie ochrony Êrodowiska i infrastruktury
transportowej (w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich).
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Finansowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych rozwojowi regionalnemu mo˝e nast´powaç
tak˝e poprzez Europejski Bank Inwestycyjny. Bank ten, poprzez udzielanie fi-
nansowego wsparcia dzia∏aniom i przedsi´wzi´ciom inwestycyjnym, realizowa-
nym w ró˝nych paƒstwach cz∏onkowskich, w istotny sposób przyczynia si´ do
rozwoju regionalnego wewnàtrz Wspólnoty Europejskiej. Jego dzia∏ania sà sko-
ordynowane z wykorzystaniem Êrodków finansowych, wykorzystywanych w ra-
mach funduszy strukturalnych, a w szczególnoÊci w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

4. Finansowanie projektów inwestycyjnych gmin w Polsce
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjnych Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jed-
nym z szeÊciu programów operacyjnych, które pos∏u˝à do realizacji Narodowego
Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006 (NPR/CSF).
Program ten rozwija cele NPR, okreÊlajàc priorytety, kierunki i wysokoÊç Êrod-
ków przeznaczonych na realizacj´ polityki regionalnej paƒstwa, które b´dà uru-
chamiane z udzia∏em funduszy strukturalnych w pierwszym okresie cz∏onkostwa
Polski w Unii Europejskiej, tj. w latach 2004–2006. Celem strategicznym tego
programu jest „Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoÊci regionów oraz
przeciwdzia∏anie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjaç
d∏ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójnoÊci ekonomicznej,
spo∏ecznej i terytorialnej oraz integracji z Unià Europejskà”5. Cel strategiczny
zostanie osiàgni´ty poprzez koncentracj´ interwencji paƒstwa na nast´pujàcych
priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformu∏owa-
nymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001–2006:

• Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s∏u˝àcej wzmac-
nianiu konkurencyjnoÊci regionów,

• Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

• Priorytet III. Rozwój lokalny.

5. Procedury sk∏adania wniosku w ramach ZPORR i jego ocena

Projekt zg∏aszany przez gmin´ do dofinansowania ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
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cyjnego Rozwoju Regionalnego musi byç zgodny z przynajmniej jednym z wy˝ej
wymienionych Priorytetów i Dzia∏aƒ.

Integralnà cz´Êcià standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania
na projekt realizowany w ramach ZPORR sà za∏àczniki. Do∏àczenie wszystkich
wymaganych za∏àczników jest bezwzgl´dnie konieczne. S∏u˝à one do uzupe∏nie-
nia danych opisywanych we wniosku, uwiarygadniajà je i umo˝liwiajà ich wery-
fikacj´. Jako za∏àczniki standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania na
Projekt realizowany w ramach ZPORR wymagane sà:

1) studium wykonalnoÊci projektu,
2) ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko – raport oddzia∏ywania na Êrodowi-

sko wymagany prawem polskim,
3) dokumenty dotyczàce zagospodarowania przestrzennego,
4) kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5) potwierdzenie zgodnoÊci projektu z miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego,
6) potwierdzenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) kopia pozwolenia na budow´ lub zg∏oszenia budowy,
8) wyciàg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny),
9) mapy, szkice lokalizacyjne, sytuujàce projekt,

10) potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – oÊwiad-
czenie o prawie do dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane
(oÊwiadczenie inwestora),

11) oÊwiadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu Êrodków niezb´dnych do
zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji spo∏ecznych statut i od-
powiednia uchwa∏a organu stanowiàcego (rady gminy),

12) poÊwiadczenia o wspó∏finansowaniu Projektu przez instytucje partycy-
pujàce finansowo w kosztach,

13) kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu), okreÊla-
jàca rol´ w realizacji Projektu, wzajemne zobowiàzania stron, odpowie-
dzialnoÊç wobec dysponenta Êrodków unijnych,

14) bilans za ostatni rok (potwierdzony przez g∏ównego ksi´gowego lub bie-
g∏ego rewidenta) zgodnie z Ustawà o rachunkowoÊci, w przypadku jed-
nostek samorzàdu terytorialnego – zaÊwiadczenie z Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO),

15) rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony przez
RIO),

16) oÊwiadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjono-
wanie Projektu po jego zakoƒczeniu o zachowaniu celów Projektu zgod-
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nych z wnioskiem aplikacyjnych w ciàgu 5 lat od daty decyzji w spra-
wie dofinansowania ze Êrodków EFRR,

17) wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego, Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospo-
darczej, Rejestru Stowarzyszeƒ, Fundacji lub innego dokumentu tej
rangi,

18) oÊwiadczenie Beneficjenta o mo˝liwoÊci odzyskania podatku VAT,
19) poÊwiadczona kopia dokumentu rejestrowego Êwiadczàca, i˝ Beneficjent

nie dzia∏a w celu osiàgania zysku,
20) inne niezb´dne za∏àczone dokumenty wymagane prawem polskim lub

kategorià projektu.

6. Plan Rozwoju Lokalnego jako za∏àcznik do wniosku w ramach
ZPORR

Plan rozwoju lokalnego jest jednym z wa˝niejszych dokumentów, wymaganych
w przypadku ubiegania si´ o Êrodki finansowe Unii Europejskiej. Obowiàzek po-
siadania tego dokumentu przez gminy nak∏ada Zintegrowany Program Operacyj-
ny Rozwoju Regionalnego (w skrócie ZPORR), w którym jest mowa o tym, ˝e
w przypadku starania si´ o fundusze w ramach tego programu: Dzia∏ania 3.1. –
„obszary wiejskie” oraz Dzia∏ania 3.2. – „obszary podlegajàce restrukturyzacji”
wymagane sà Plany rozwoju lokalnego6. Jest to dokument, który w sposób rze-
telny winien obrazowaç poziom rozwoju spo∏eczno-gospodarczego, stan zagospo-
darowania przestrzennego i ochrony Êrodowiska oraz potencja∏ finansowy gminy,
a tak˝e przewidywane zamierzenia inwestycyjne, zgodnie z przyj´tymi okresami
bud˝etowymi Unii Europejskiej.

W celu opracowania Planu rozwoju lokalnego, gmina powinna wykorzystaç
nast´pujàce instrumenty zarzàdzania strategicznego: strategi´ rozwoju gminy, stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wie-
loletni plan/program inwestycyjny, wieloletni plan finansowy, zawierajàcy pro-
gnoz´ bud˝etu z analizà zdolnoÊci kredytowej i p∏ynnoÊci finansowej gminy, a tak˝e
inne programy/plany sektorowe i bran˝owe. Dysponujàc tymi instrumentami, gmi-
na mo˝e stosunkowo szybko i rzetelnie opracowaç Plan rozwoju lokalnego. Sche-
mat opracowania tego dokumentu wynika z wy˝ej cytowanego dokumentu. Mo-
˝e on przyjàç nast´pujàcà struktur´:

I. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego.
II. Aktualna sytuacja spo∏eczno-gospodarcza na terenie gminy.
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III. Zadania polegajàce na poprawie sytuacji w gminie.
IV. Realizacja zadaƒ i projektów.
V. Powiàzanie projektu/ów z innymi dzia∏aniami realizowanymi na terenie

gminy oraz zadaniami realizowanymi na terenie macierzystego powiatu
i województwa.

VI. Oczekiwane wskaêniki osiàgni´ç Planu rozwoju lokalnego.
VII. Plan finansowy na lata 2004–2006 (obligatoryjnie) i na lata 2007–2013

(fakultatywnie).
VIII. System wdra˝ania.

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji spo∏ecznej.

7. Metodyka opracowywania studiów wykonalnoÊci
dla wybranych projektów w ramach ZPORR

Ka˝dy projekt jest podejmowany w okreÊlonym celu. Jego realizacja ma przy-
nieÊç spodziewane efekty (korzyÊci), których uzyskanie wymaga zaanga˝owania
odpowiednich zasobów ekonomicznych. W zwiàzku z tym projekt mo˝na zdefi-
niowaç jako celowe zaanga˝owanie Êrodków ekonomicznych dla osiàgni´cia okre-
Êlonych korzyÊci. Tymi korzyÊciami mogà byç w przypadku gminy, np. oszcz´d-
noÊç zasobów (finansowych, przestrzennych, ekologicznych) oraz poprawa
warunków ˝ycia lokalnej spo∏ecznoÊci7.

G∏ównym celem sporzàdzania studiów wykonalnoÊci jest pokazanie, czy
dany projekt jest mo˝liwy do zrealizowania, bioràc pod uwag´ m.in. opini´ spo-
∏ecznà oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a tak˝e spodziewane od-
dzia∏ywanie na Êrodowisko przyrodnicze8. Studium wykonalnoÊci powinno do-
starczyç wszelkich danych niezb´dnych do podj´cia decyzji inwestycyjnej. W zwiàzku
z tym ró˝ne uwarunkowania projektu inwestycyjnego (techniczne, finansowe, eko-
nomiczne i ekologiczne) muszà byç w tym studium okreÊlone i krytycznie prze-
analizowane na podstawie oceny wariantów dokonanej we wst´pnym studium
wykonalnoÊci projektu. Wynikiem tego studium jest ostateczna wersja projektu,
która ma jasno okreÊlony i dobrze merytorycznie uzasadniony cel, mo˝liwie pre-
cyzyjnie okreÊlone efekty (np. wielkoÊç produkcji i odpowiadajàcà jej zdolnoÊç
produkcyjnà oczyszczalni Êcieków), precyzyjnie wyznaczonà lokalizacj´ projektu,
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7 A. Zalewski, Metody oceny projektów rozwojowych, w: Samorzàd terytorialny a rozwój lokalny, pra-
ca zbiorowa pod red. M. Majchrzaka i A. Zalewskiego, „Monografie i Opracowania”, Nr 483, SGH,
Warszawa 2000, s. 202.

8 J. Kawala, M. Modra, E. Kalinowska, Studium wykonalnoÊci dla inwestycji komunalnych, LEMTECH
KONSULTING, Kraków 2003, s. 13.



istniejàce zapotrzebowanie materia∏owe, odpowiednià technologi´ i wyposa˝enie
techniczne oraz oceniony wp∏yw na Êrodowisko przyrodnicze.

W cz´Êci finansowej studium wykonalnoÊci powinno okreÊlaç wartoÊç nie-
zb´dnych nak∏adów inwestycyjnych wraz z potrzebnym kapita∏em obrotowym
i koszty eksploatacji oraz êród∏a ich finansowania, w tym z Unii Europejskiej.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt o zasadniczym znaczeniu, ˝e posiada-
nie przez gmin´ odpowiednich w∏asnych zasobów finansowych lub realnych szans
na ich uzyskanie ze êróde∏ zewn´trznych stanowi podstawowy warunek decyzji
inwestycyjnych, formu∏owania projektu i analiz przedinwestycyjnych oraz okre-
Êlenia koszu kapita∏u, bez znajomoÊci którego decyzja o akceptacji lub odrzuce-
niu projektu nie mo˝e byç podj´ta. Ograniczenia zasobów finansowych wp∏ywa-
jà bowiem na mo˝liwoÊci i rozmiary projektu oraz parametry techniczne jego
rozwiàzaƒ9.

7.1. Studia wykonalnoÊci w zakresie infrastruktury drogowej

Metoda opracowania studium dla projektów drogowych zale˝y w g∏ównej mierze
od wartoÊci realizowanego projektu. Dotyczy to w szczególnoÊci prowadzonych
analiz ekonomicznych – uproszczonych przy projektach poni˝ej 5 mln euro oraz
wyliczeniu wskaêników efektywnoÊci przy inwestycjach dro˝szych. Sformu∏owa-
ne przez wnioskodawc´ (gmin´) cele realizacji projektu powinny:

1) wynikaç z aktualnej strategii rozwoju danego obszaru,
2) istniejàcej strategii rozwoju infrastruktury drogowej,
3) byç zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz

uwarunkowaniami administracyjno-prawnymi projektu,
4) wykazaç zgodnoÊç z celami dzia∏ania zawartymi w Uzupe∏nieniu ZPORR10,
5) powiàzaƒ z istniejàcym lub projektowanym uk∏adem komunikacyjnym.
W sytuacji, gdy inwestycja stanowi czeÊç szerszego przedsi´wzi´cia, wnio-

skodawca powinien wykazaç przedsi´wzi´cia komplementarne, w tym finansowa-
ne ze Êrodków unijnych.

Analiza techniczna projektów infrastruktury drogowej obejmuje opis pla-
nowanych rozwiàzaƒ technicznych z oszacowaniem kosztów inwestycyjnych oraz
kosztów eksploatacji. Powinna byç ona dokonana w odniesieniu do rozwiàzaƒ al-
ternatywnych. Wymagane sà tak˝e analizy specyficzne dla sektora: badanie na-
t´˝enia ruchu, sporzàdzane dla kilku horyzontów czasowych, w tym dla roku od-
dania inwestycji oraz dla 20 roku u˝ytkowania. Sà one prowadzone na podstawie

Metodyka oceny projektów inwestycyjnych gmin wspó∏finansowanych...    83
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dost´pnych danych o ruchu11 oraz w∏asnych pomiarów prowadzonych w obsza-
rze oddzia∏ywania analizowanej inwestycji, uwzgl´dniajàcych m.in. kategorie po-
jazdów (osobowe, dostawcze, ci´˝arowe autobusy), obliczenia czasów podró˝y po-
mi´dzy poszczególnymi w´z∏ami sieci i wzd∏u˝ wytypowanych korytarzy
transportowych. Na tej podstawie okreÊla si´ parametry konstrukcji nawierzch-
ni, analizy bezpieczeƒstwa ruchu, ocen´ oddzia∏ywania na Êrodowisko itp.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla inwestycji
z zakresu infrastruktury drogowej nie jest wymagana analiza finansowa. Nale˝y
natomiast przeprowadziç analizy ekonomiczne, obejmujàce okres ekonomicznego
˝ycia projektu, tzn. czas inwestycji i 20 lat eksploatacji. Ich celem jest uzasad-
nienie ogólnospo∏ecznego aspektu podj´cia inwestycji. Przyj´ta metoda oceny
ekonomicznej dla projektów infrastruktury drogowej zale˝y od wartoÊci projek-
tu, i tak:

1) dla projektów poni˝ej 1 mln euro – przyjmuje si´ metod´ uproszczonà
– wielokryterialnà, bez koniecznoÊci podawania skwantyfikowanych ko-
rzyÊci generowanych przez projekt. Opis mo˝e dotyczyç poprawy wyko-
rzystania istniejàcej infrastruktury, redukcji liczby wypadków, oszcz´d-
noÊci czasu podró˝y, zmniejszenia kosztów eksploatacjo pojazdów,
zmniejszenia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) dla projektów od 1 mln euro do 5 mln euro – stosuje si´ metod´ wielo-
kryterialnà, dokonujàc opisu z oszacowaniem skwantyfikowanych ko-
rzyÊci generowanych przez projekt, np. w zakresie poprawy wykorzysta-
nia istniejàcej infrastruktury, redukcji liczby wypadków, oszcz´dnoÊci
czasu podró˝y, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejsze-
nia negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko;

3) dla projektów powy˝ej 5 mln euro – prowadzi si´ analiz´ kosztów i ko-
rzyÊci (CBA)12, polegajàcà na obliczeniu wartoÊci wskaênika zaktualizo-
wanej wartoÊci netto (EVPV) oraz wskaênika ekonomicznej wewn´trz-
nej stopy zwrotu (EIRR)13. W obliczeniach, prowadzonych w cenach
sta∏ych, nale˝y z jednej strony uwzgl´dniç nak∏ady inwestycyjne oraz
koszty eksploatacji, a z drugiej korzyÊci ekonomiczno-spo∏eczne realiza-
cji projektu. Dodatkowo jest wymagana analiza wra˝liwoÊci (np. test koszt
budowy–prognozowany ruch lub oszcz´dnoÊç czasu). Beneficjent jest zo-
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11 Dokumentem êród∏owym, na podstawie którego mogà byç wykonywane uproszczone prognozy ru-
chu jest opracowana w 2002 roku, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020.

12 Dotyczy wy∏àcznie Poddzia∏ania 1.1.1. Dla projektów powy˝ej 1 mln euro w ramach Priorytetu III
nale˝y przeprowadziç analiz´ ekonomicznà metodà wielokryterialnà (zgodnie z zasadami wymienio-
nymi powy˝ej).

13 Wskaêniki liczone sà dla stopy dyskonta 6%.



bowiàzany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili za-
koƒczenia jego realizacji. Konieczne jest wi´c okreÊlenie sposobu zarzà-
dzania i eksploatacji majàtku, który powstanie dzi´ki realizacji projektu.

Ostatnim elementem studium wykonalnoÊci dla projektów drogowych jest
analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko, w której nale˝y krótko opisaç wp∏yw inwe-
stycji na Êrodowisko naturalne. Mo˝e byç to streszczenie z raportu wp∏ywu na
Êrodowisko.

7.2. Studia wykonalnoÊci w zakresie systemów wodociàgów
oraz odprowadzania i oczyszczania Êcieków

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy ocena efektywnoÊci pro-
jektu z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej obejmuje analiz´ ca∏ego przedsi´wzi´-
cia w okresie 30 lat technicznego ˝ycia projektu. JeÊli realizacja zadaƒ obejmu-
je gospodark´ wodnà i Êciekowà, mo˝liwe jest opracowanie wspólnego studium
wykonalnoÊci, jednak przy prowadzeniu odr´bnych obliczeƒ dla systemów wodo-
ciàgowych i kanalizacyjnych. W studium wykonalnoÊci nale˝y w sposób wymier-
ny przedstawiç planowane efekty – rezultaty wynikajàce z realizacji projektu.
Przyk∏ady w ramach poszczególnych dzia∏aƒ znajdujà si´ w „Ogólnym podr´cz-
niku procedur ZPORR”. W studium wykonalnoÊci projektów z zakresu gospodar-
ki wodno-Êciekowej nale˝y przedstawiç:

1) makroekonomiczny kontekst projektu,
2) jego powiàzania z politykà krajowà i regionalnà, przede wszystkim z ce-

lami strategii rozwoju regionalnego województwa i innymi dokumenta-
mi strategicznymi oraz aktami prawnymi,

3) analiz´ lokalnej sytuacji spo∏eczno-gospodarczej, obejmujàcà dane demo-
graficzne, ekonomiczne, finansowe, stop´ bezrobocia itp.,

4) jeÊli projekt stanowi element szerszego przedsi´wzi´cia, nale˝y przed-
stawiç dzia∏ania komplementarne finansowane tak ze Êrodków unij-
nych, jak i innych: krajowych czy zagranicznych.

Analiza techniczna projektów z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej obej-
muje opis rozwiàzaƒ technicznych i charakterystycznych cech technologii. Spe-
cyficznymi cechami tych inwestycji sà: ich wysoka kapita∏och∏onnoÊç, d∏ugi okres
realizacji oraz specyficzna polityka cenowa. Podejmowane decyzje majà cz´sto-
kroç charakter spo∏eczno-polityczny, a nie ekonomiczny. W analizie technicznej
nale˝y odnieÊç si´ do alternatywnego wariantu technicznej realizacji projektu
(np. wytyczenie innych tras, zastosowanie innej technologii, pod∏àczenie kanali-
zacji do innej oczyszczalni). Dla porównania wariantów zgodnie z zaleceniami
MGiP mo˝na zastosowaç metod´ dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC),
pos∏ugujàc si´ poni˝szym wzorem:
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KIt – nak∏ady inwestycyjne poniesione w danym roku;
KEt – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;
i – stopa dyskontowa;
t – rok, przyjmuje wartoÊci od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy
pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, dzia∏ania instalacji;
EEt – miara rezultatu, np. usuni´ty ∏adunek BZT5 lub iloÊç oczyszczonych Êcieków.

Wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy zalecajà wykonanie analiz specy-
ficznych dla gospodarki wodno-Êciekowej. Mo˝na tu scharakteryzowaç istniejàcy
system, w tym: dane dotyczàce liczby odbiorców i iloÊci Êcieków, d∏ugoÊci sieci.
Beneficjent jest zobowiàzany do utrzymania projektu, przez co najmniej 5 lat od
chwili zakoƒczenia jego realizacji. W studium wykonalnoÊci nale˝y tak˝e wykazaç,
kto b´dzie ponosiç koszty zwiàzane z utrzymaniem i eksploatacjà inwestycji.

Analiza finansowa projektów z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej pole-
ga na badaniu zmian przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z realizacjà i technicz-
nym ˝yciem projektu. Symulacje finansowe nale˝y przedstawiç w cenach sta∏ych
na okres najbli˝szych 10 lat, ale analizà (np. obliczenie wskaêników efektywno-
Êci) zgodnie z wytycznymi OECD nale˝y objàç okres technicznego ˝ycia projek-
tu, czyli 30 lat. Dla celów analizy finansowej nale˝y wykazaç:

1) aktualnà i prognozowanà liczb´ mieszkaƒców oraz u˝ytkowników mo˝-
liwych do pod∏àczenia,

2) prognozowanà Êredniorocznà liczb´ turystów,
3) prognozowane zu˝ycie wody,
4) d∏ugoÊç sieci lub dane charakteryzujàce obiekty i urzàdzenia,
5) prognozowanà iloÊç odprowadzonych Êcieków przez ró˝ne podmioty.

W celu obliczenia wskaêników efektywnoÊci projektu (NPV, IRR) nale˝y wziàç
pod uwag´:

1) zbiorcze zestawienie szacunku nak∏adów inwestycyjnych ze szczegó∏o-
wym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) nak∏ady w okresie eksploatacji, np. zakup ruchomych Êrodków trwa∏ych,
urzàdzeƒ i innego sprz´tu, remonty generalne i nak∏ady odtworzeniowe,

3) aktualne i prognozowane koszty eksploatacyjne b´dàce wynikiem reali-
zacji przedsi´wzi´cia (zmiany kosztów) w okresie technicznego ˝ycia
projektu,
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4) amortyzacj´ – liczonà w sposób uproszczony – metod´ liniowà, przy za-
∏o˝eniu 30-letniego okresu u˝ytkowania,

5) wp∏ywy z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug – wykazane na podstawie kalkulacji
przychodów ze sprzeda˝y, zgodnie z aktualnà i planowanà politykà ce-
nowà (zgodnie z za∏o˝eniami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
d´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków poziom cen powinien zapewniaç
rentownoÊç Êwiadczenia us∏ug na poziomie producenta14.

Ustalenie ni˝szej stawki jest mo˝liwe w sytuacji przyj´cia polityki subwen-
cjonowania us∏ugi Êrodkami bud˝etu gminy. Przewidywane wp∏ywy nale˝y okre-
Êliç na podstawie prognozowanej iloÊci Êcieków odbieranych od poszczególnych
grup odbiorców15 w kolejnych latach eksploatacji. W analizie finansowej nale˝y
wykazaç êród∏a finansowania projektu, z ich podzia∏em na Êrodki w∏asne, instru-
menty d∏u˝ne, dotacje, Êrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i in-
ne. Zaciàgajàc kredyt, nale˝y okreÊliç jego rodzaj, harmonogram sp∏at i koszty
obs∏ugi. Inwestor powinien tak˝e wykazaç swà zdolnoÊç do zaciàgania d∏ugu
z punktu widzenia zachowania p∏ynnoÊci finansowej w d∏u˝szej perspektywie.

Wa˝nymi elementami analizy finansowej sà: prowadzony zgodnie z ustawà
o rachunkowoÊci rachunek zysków i strat dla projektu oraz rachunek przep∏y-
wów pieni´˝nych inwestora po realizacji inwestycji. W przypadku, gdy przep∏y-
wy w którymkolwiek roku przyjmujà wartoÊci ujemne, nale˝y okreÊliç êród∏o po-
krycia deficytu.

Kolejnym etapem jest obliczenie finansowych wskaêników efektywnoÊci pro-
jektu i efektywnoÊci Êrodków w∏asnych, czyli NPV projektu i IRR projektu oraz
IRR jako finansowà wewn´trznà stop´ zwrotu Êrodków w∏asnych. Zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy obliczenia wskaêników efektywnoÊci
nale˝y wykonaç dla okresu 30 lat i stopy dyskonta na poziomie 6%.

Nast´pnym etapem studium wykonalnoÊci projektów gospodarki wodno-Êcie-
kowej jest analiza ekonomiczna, w której wykazane sà ekonomiczne efekty reali-
zacji inwestycji. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy mo˝na
jà przeprowadziç, stosujàc nast´pujàce metody:

1) CBA – Cost-Benefit Analysis – Analiza kosztów i korzyÊci,
2) CEA – Cost-Effectiveness Analysis – Analiza EfektywnoÊci Kosztowej,
3) MCA – Multi-criteria analysis – Analiza wielokryterialna.
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14 Wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy stawiajà wymóg obliczenia dochodu rozporzàdzalnego
gospodarstw domowych na podstawie danych Urz´dów Skarbowych. Do celów obliczeƒ powinno si´
przyjàç za∏o˝enie, ˝e op∏ata za wod´ i Êcieki nie mo˝e poch∏aniaç wi´cej ni˝ 4% dochodu gospodar-
stwa domowego.

15 IloÊç Êcieków odbieranych od mieszkaƒców, iloÊç Êcieków od pozosta∏ych podmiotów, iloÊç Êcieków
dowo˝onych.



W wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy przyj´to koniecznoÊç za-
pewnienia porównywalnoÊci inwestycji. Ze wzgl´du na trudnoÊci z szacowaniem
kosztów i korzyÊci w wartoÊciach pieni´˝nych, podstawà oceny ekonomicznej jest
analiza efektywnoÊci kosztowej, dokonana przez panel ekspertów oceniajàcych stu-
dium wykonalnoÊci. W studium wykonalnoÊci nale˝y obliczyç wskaêniki efektyw-
noÊci kosztowej. EfektywnoÊç kosztowà mo˝na wykazaç wg wzoru:

Êrednioroczna miara rezultatu
Wskaênik efektywnoÊci kosztowej = –––––––––––––––––––––––––––––––––.

Êrednioroczny koszt

Przyj´tà miarà rezultatu jest bezpoÊredni efekt ekologiczny. Ârednioroczny
koszt obejmuje roczne koszty operacyjne po realizacji projektu oraz roczne kosz-
ty operacyjne (eksploatacyjne), generowane w wyniku realizacji projektu. Przy-
k∏adem bezpoÊredniego efektu ekologicznego dla zadaƒ z zakresu ochrony wód –
dla systemów kanalizacyjnych – b´dzie przewa˝nie wielkoÊç zbli˝ona do zmiany
iloÊci doprowadzanych do oczyszczalni i oczyszczanych Êcieków. Nale˝y wykazaç
zmiany w zakresie BZT5 (Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu) oraz NNH4 (azot
amonowy) przed i po realizacji projektu. Trudnym zadaniem jest okreÊlenie spo-
∏ecznych efektów inwestycji, a zw∏aszcza ich kwantyfikacja. Celem jest oszacowa-
nie pieni´˝nego wymiaru wp∏ywu inwestycji na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà
gminy, np. oszcz´dnoÊci mieszkaƒców wywo˝àcych dotychczas Êcieki, zaniechanie
p∏acenia kar za zanieczyszczanie Êrodowiska czy popraw´ stanu zdrowotnego
mieszkaƒców. Podobnie nale˝y okreÊliç ewentualne koszty wynikajàce z realiza-
cji inwestycji.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy elementem studium
wykonalnoÊci projektów z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej jest analiza wskaê-
nikowa. Obejmuje ona:

1) wskaêniki produktu i wskaêniki efektywnoÊci produktu – np. d∏ugoÊç
wybudowanej sieci czy wzrost przepustowoÊci oczyszczalni, nak∏ady na
kanalizacj´ w stosunku do d∏ugoÊci sieci czy wzrostu przepustowoÊci
oczyszczalni;

2) wskaêniki rezultatu i wskaêniki efektywnoÊci rezultatu – np. wskaênik po-
ziomu skanalizowania i upowszechnienia wodociàgów, iloÊç Êcieków oczysz-
czonych w wyniku realizacji inwestycji, nak∏ady na kanalizacj´ w sto-
sunku do liczby u˝ytkowników, jednostkowy koszt oczyszczania Êcieków;

3) wskaêniki oddzia∏ywania i wskaêniki oceny efektów oddzia∏ywania – np.
poprawa stanu Êrodowiska przyrodniczego, liczba utworzonych nowych
miejsc pracy, poprawa stanu zdrowotnoÊci spo∏eczeƒstwa, wskaêniki na-
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k∏adów inwestycyjnych do uzyskanych korzyÊci spo∏ecznych i efektu
ekologicznego.

Ostatnim elementem studium wykonalnoÊci projektów gospodarki wodno-
-Êciekowej jest analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko. Dla projektów, dla których
zgodnie z polskim prawem wymagane jest wykonanie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko, nale˝y w zawrzeç krótkie streszczenie tego dokumentu, dla pozosta-
∏ych inwestycji – dokonaç syntetycznego opisu korzyÊci i zagro˝eƒ, jaki dla Êro-
dowiska naturalnego niesie realizacja projektu.

7.3. Studia wykonalnoÊci dla obiektów kubaturowych w ramach
Priorytetu III ZPORR

Do grupy obiektów kubaturowych zalicza si´: lokalne oÊrodki zdrowia i szpitale,
obiekty oÊwiatowe – przedszkola, szko∏y podstawowe, gimnazja, szko∏y Êrednie,
w tym sale gimnastyczne, infrastruktur´ sportowà oraz inne obiekty publiczne
Êwiadczàce podstawowe us∏ugi dla spo∏ecznoÊci lokalnej, w tym obiekty znajdujà-
ce si´ na terenie podlegajàcym rewitalizacji. Zakres ich funkcjonowania ma cha-
rakter u˝ytecznoÊci publicznej. Tak wi´c ocena finansowa inwestycji i jej bezpo-
Êrednich skutków odgrywa mniejszà rol´ w stosunku do oceny korzyÊci spo∏ecznych.

W Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego szacunek kosztów i ko-
rzyÊci, jako ocen´ w wartoÊciach pieni´˝nych, nale˝y wykonaç dla dzia∏aƒ 3.1
i 3.3 (Obszary Wiejskie i Obszary Podlegajàce Restrukturyzacji). Nie jest ona wy-
magana dla dzia∏ania 3.5 (Lokalna Infrastruktura Spo∏eczna). Beneficjent powi-
nien przedstawiç informacje na temat rezultatów, które zostanà osiàgni´te dzi´-
ki realizacji projektu oraz wykazaç d∏ugookresowe konsekwencje zrealizowanego
produktu, wykazujàc tak˝e korzyÊci o charakterze ponadlokalnym.

Cele projektu muszà byç zgodne z celami dzia∏ania zawartymi w UZPORR.
Podobnie jak w pozosta∏ych dziedzinach, nale˝y opisaç makroekonomiczny kon-
tekst projektu, nawiàzujàc do zapisów dokumentów strategicznych województwa,
a tak˝e dokumentów bran˝owych i planach rozwoju lokalnego. Przyst´pujàc do
charakterystyki, projektu wnioskodawca powinien opisaç potencja∏ spo∏eczno-go-
spodarczy jednostki terytorialnej, w szczególnoÊci:

1) sytuacj´ demograficznà,
2) poziom wykszta∏cenia ludnoÊci,
3) charakterystyk´ zatrudnienia oraz poziom i struktur´ bezrobocia (mini-

mum ostatnie pi´ç lat),
4) poziom dochodów ludnoÊci, w tym udzia∏u przychodów ze êróde∏ socjal-

nych,
5) stan infrastruktury spo∏ecznej,
6) sytuacj´ finansowà beneficjanta, w tym udzia∏ wydatków inwestycyjnych.
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Wnioskujàc o wspó∏finansowanie konkretnego przedsi´wzi´cia, mo˝na okre-
Êliç po∏o˝enie i odleg∏oÊç od najbli˝szych placówek prowadzàcych podobnà dzia-
∏alnoÊç, a tak˝e zdolnoÊç do wype∏niania funkcji oraz obs∏ugi wi´kszej liczby
osób (wa˝ne dla sektora edukacji i zdrowia). JeÊli zg∏aszany projekt stanowi ele-
ment szerszego przedsi´wzi´cia, nale˝y przedstawiç dzia∏ania komplementarne,
finansowane ze Êrodków unijnych, krajowych i pozosta∏ych zagranicznych. W przy-
padku zakwalifikowania projektu do wspó∏finansowania Êrodkami EFRR, benefi-
cjent jest zobowiàzany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwi-
li zakoƒczenia jego realizacji. W zwiàzku z tym, w studium wykonalnoÊci nale˝y
okreÊliç sposób zarzàdzania i eksploatacji majàtku, który powstanie dzi´ki reali-
zacji projektu. D∏ugotrwa∏oÊç projektu oznacza tak˝e, i˝ projekt musi spe∏niaç
kryteria i normy obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Analiza prawna wykonalnoÊci inwestycji zawiera opis kwestii prawnych
zwiàzanych z realizacjà projektu, w szczególnoÊci na temat w∏asnoÊci, dost´pno-
Êci gruntu, a tak˝e mediów pod inwestycj´. Analiza techniczna obejmuje charak-
terystyk´ technologicznà i wyposa˝enie techniczne obiektu, jego cechy architek-
toniczne i konstrukcyjne, np. opis parametrów technicznych i jego funkcjonalnoÊci,
sposób zasilenia budynku w media, systemy komunikacji czy liczb´ u˝ytkowni-
ków. JeÊli projekt dotyczy wy∏àcznie modernizacji obiektu, nale˝y opisaç jego
stan techniczny oraz dokonaç oceny funkcjonalnoÊci obecnej infrastruktury. W przy-
padku nowych obiektów nale˝y okreÊliç dotychczasowy sposób zaspakajania da-
nej us∏ugi.

Podobnie jak w innych dziedzinach, w analizie technicznej wnioskowany
projekt nale˝y odnieÊç do alternatywnego wariantu jego realizacji, wykazujàc np.
innà wielkoÊç obiektu, odmiennà liczb´ u˝ytkowników, innà technik´ realizacji.
Trzeba okreÊliç równie˝, jakie by∏yby efekty zaniechania inwestycji. Mo˝na tu
zastosowaç opisywanà w projektach dla gospodarki wodno-Êciekowej metod´ dy-
namicznego kosztu jednostkowego (DGC).

W analizach specyficznych dla danego rodzaju projektu nale˝y okreÊliç
efektywnoÊç dotychczasowych dzia∏aƒ inwestora oraz opisaç przewidywany plan
Êwiadczenia us∏ugi ze szczególnym uwzgl´dnieniem: jakoÊci us∏ugi, dostosowania
us∏ugi do potrzeb rynku pracy, iloÊci i jakoÊci kadry.

Analiza finansowa projektów z zakresu obiektów kubaturowych obejmuje
badanie zmian przep∏ywów pieni´˝nych inwestora w zakresie analizowanej us∏u-
gi. Celem jest obliczenie wskaêników efektywnoÊci projektu. Podobnie jak we wcze-
Êniejszych przedsi´wzi´ciach, nale˝y wykazaç:

1) wielkoÊç nak∏adów inwestycyjnych wraz ze szczegó∏owym harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym,

2) wszystkie wydatki w okresie eksploatacji,
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3) aktualnà i prognozowanà liczb´ u˝ytkowników,
4) plan przychodów ze sprzeda˝y oraz pozosta∏e przychody operacyjne w okre-

sie eksploatacji inwestycji,
5) uproszczonà kalkulacj´ planu amortyzacji wg metody amortyzacji liniowej

przy za∏o˝eniu 20-letniego okresu ˝ywotnoÊci ekonomicznej projektu.
Rachunek zysków i strat dla projektu – dla zadaƒ w ramach priorytetu III

nie wymaga obliczenia znaczàcego dochodu netto. Rachunek wyników oraz ra-
chunek przep∏ywów pieni´˝nych inwestora w okresie realizacji i eksploatacji in-
westycji nale˝y przygotowaç zgodnie z definicjami okreÊlonymi w ustawie o ra-
chunkowoÊci (minimum grupy g∏ówne). Obliczenia te prowadzi si´ w celu zbadania
p∏ynnoÊci inwestora w zakresie analizowanego przedsi´wzi´cia. W przypadku
wystàpienia w którymkolwiek roku realizacji lub eksploatacji projektu, ujemnych
przep∏ywów finansowych nale˝y wykazaç êród∏a pokrycia deficytu.

Na podstawie wyliczenia zmian przep∏ywów pieni´˝nych wywo∏anych reali-
zacjà przedsi´wzi´cia, nale˝y wyznaczyç finansowe wskaêniki efektywnoÊci przed-
si´wzi´cia i efektywnoÊci Êrodków w∏asnych, czyli IRR przedsi´wzi´cia i NPV
przedsi´wzi´cia oraz FIRR finansowà wewn´trznà stop´ zwrotu Êrodków w∏asnych
tzw. FIRR/K. Obliczenia wskaêników efektywnoÊci projektu trzeba wykonaç przy
stopie dyskonta 6% dla 20-letniego okresu u˝ytkowania obiektu.

Analiz´ ekonomicznà, podobnie jak w innych rodzajach projektów, zgodnie
z wytycznymi MGiP mo˝na przeprowadziç wed∏ug nast´pujàcych metod: CBA –
Cost-Benefit Analysis – Analiza kosztów i korzyÊci, CEA – Cost-Effectiveness
Analysis – Analiza EfektywnoÊci Kosztowej oraz MCA – Multi-Criteria Analysis
– Analiza wielokryterialna. W analizie ekonomicznej nale˝y podaç w wymiarze
finansowym efekty spo∏eczno-gospodarcze realizacji inwestycji, odwo∏ujàc si´ do
alternatywnych wariantów realizacji przedsi´wzi´cia oraz korzyÊci jego realizacji
dla otoczenia spo∏eczno-gospodarczego.

Specyfika omawianych obiektów kubaturowych wià˝e si´ z realizacjà za∏o-
˝onych celów spo∏ecznych. Obliczenie wskaênika efektywnoÊci kosztowej polega
na zestawieniu Êredniorocznej miary rezultatu do Êredniorocznego kosztu. Mo˝-
na to obliczyç jako korzyÊci ze zwi´kszenia liczby u˝ytkowników do Êredniorocz-
nych kosztów operacyjnych po zrealizowaniu projektu. W analizie wskaênikowej
mo˝na wykazaç:

1) wskaêniki produktu i wskaêniki efektywnoÊci produktu – np. kubatur´
obiektu, powierzchni´ u˝ytkowà, nak∏ady w stosunku do powierzchni
u˝ytkowej,

2) wskaêniki rezultatu i wskaêniki efektywnoÊci rezultatu – np. liczb´
osób korzystajàcych ze zbudowanych pomieszczeƒ, nak∏ady do liczby
nowych odbiorców,
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3) wskaêniki oddzia∏ywania i wskaêniki oceny efektów oddzia∏ywania –
np. popraw´ konkurencyjnoÊci regionu, liczb´ utworzonych nowych miejsc
pracy, nak∏ady w odniesieniu do ka˝dej korzyÊci spo∏ecznej.

Analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko obejmuje okreÊlenie wp∏ywu inwesty-
cji na Êrodowisko. Podobnie jak w innych bran˝ach, mo˝e byç to streszczenie
z raportu wp∏ywu na Êrodowisko lub syntetyczny opis oddzia∏ywania na Êrodowisko.

8. Podsumowanie

Podstawowym celem funkcjonowania gmin jest jak najlepsze zaspokojenie zbio-
rowych potrzeb mieszkaƒców. Skuteczna realizacja tego celu wymaga ponoszenia
nak∏adów finansowych, zarówno na zaspokojenie bie˝àcych potrzeb, jak i na in-
westycje komunalne. Niestety, realizacja zadaƒ bie˝àcych poch∏ania wi´kszoÊç
Êrodków finansowych, znajdujàcych si´ w dyspozycji w∏adz gminy. Nie starcza wi´c
w∏asnych Êrodków na finansowanie zadaƒ inwestycyjnych. Potrzeby w tym wzgl´-
dzie sà bardzo du˝e, co wynika z koniecznoÊci likwidacji najbardziej palàcych
problemów (barier i progów rozwojowych) zwiàzanych z niedorozwojem infra-
struktury technicznej i spo∏ecznej oraz niezadowalajàcym stanem Êrodowiska przy-
rodniczego i dziedzictwa kulturowego, a tak˝e zagospodarowania przestrzenne-
go. Ta sytuacja ma negatywny wp∏yw na poziom warunków ˝ycia mieszkaƒców
i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W tych warunkach polskie gminy
w coraz wi´kszym stopniu poszukujà zewn´trznych êróde∏ finansowania inwesty-
cji komunalnych.

Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej otwiera nowe perspektywy na dodat-
kowe êród∏a wspó∏finansowania inwestycji gminnych, w postaci funduszy struktu-
ralnych i Funduszu SpójnoÊci. Ârodki finansowe z tych funduszy mogà przyczy-
niç si´ do przyspieszenia rozwoju spo∏eczno-gospodarczego gmin, poprawy standardu
Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych, stanu Êrodowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego, a w konsekwencji do wy˝szego poziomu ˝ycia mieszkaƒców. Wyko-
rzystanie tej szansy zale˝y przede wszystkim od samych gmin, w szczególnoÊci
od iloÊci i jakoÊci projektów inwestycyjnych zg∏aszanych do wspó∏finansowania
z funduszy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty zg∏aszane do funduszy struk-
turalnych muszà wynikaç z zapisów Narodowego Planu Rozwoju i programów
operacyjnych. Jednym z nich jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR).

Nie sà to „∏atwe pieniàdze” do pozyskania przez gminy. Warunkiem ich po-
zyskania jest przygotowanie i przedstawienie rzetelnie opracowanych projektów
inwestycyjnych zgodnie z obowiàzujàcà w Unii Europejskiej procedurà. Jako za-
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∏àczniki standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt reali-
zowany w ramach ZPORR wymagane sà m.in. dwa podstawowe dokumenty: plan
rozwoju lokalnego i studium wykonalnoÊci projektu. Dokumenty wymagajà zgro-
madzenia wielu informacji êród∏owych i przeprowadzenia kompleksowej i rzetel-
nej analizy.

W opracowaniu przedstawiono zakres merytoryczny planu rozwoju lokal-
nego i zaprezentowano procedur´ sporzàdzania studiów wykonalnoÊci projektów.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e te gminy, które w praktyce stosujà instrumenty zarzà-
dzania strategicznego, takie jak: strategi´ rozwoju gminy, studia i plany zagospo-
darowania przestrzennego, wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe, a tak˝e
programy/plany sektorowe i bran˝owe, majà u∏atwione zadanie w opracowaniu
obu tych dokumentów, bowiem posiadajà niezb´dne materia∏y wyjÊciowe do wy-
pe∏nienia formularza wniosku o przyznanie dofinansowania projektu oraz przy-
gotowania wymaganych za∏àczników, w tym Planu rozwoju lokalnego i studium
wykonalnoÊci projektu.
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Bo˝enna Zieliƒska-Kurpiel
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Zasady organizacji i funkcjonowania agenta jako
kana∏u dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeƒ
na ˝ycie w Polsce

1. Wprowadzenie

Rola agenta jako kana∏u dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeƒ na ˝ycie w Pol-
sce wraz z rozwojem rynku nie traci na znaczeniu, a przypis sk∏adki przez nich
pozyskiwany wynosi ponad 55% ∏àcznie zbieranej sk∏adki. Agentami towarzystw
ubezpieczeniowych sà zarówno osoby fizyczne (znaczna cz´Êç), jak i podmioty go-
spodarcze. Tendencjà na rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie, poczàwszy od 2001 roku,
jest spadek liczby umów agencyjnych, co Êwiadczy o fakcie, i˝ z zawodu agenta
rezygnujà osoby najmniej efektywne. Liczba zawartych z poÊrednikami umów
agencyjnych w dziale I zmniejszy∏a si´ z 42 015 wg danych na 31 grudnia 2000
roku do 26 964, na 31 grudnia 2003 roku, a liczba osób fizycznych, wykonujà-
cych czynnoÊci agencyjne, w analogicznym okresie zmniejszy∏a si´ z 119 134 do
78 365 osób1. Te liczby sà odzwierciedleniem Êwiadomej dzia∏alnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ, które ponoszàc du˝e nak∏ady na budow´ i funkcjonowanie tego ka-
na∏u dystrybucji, prowadzà weryfikacj´ swoich poÊredników, w celu kontynuowa-
nia wspó∏pracy tylko z najlepszymi.

Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku
towarzystwa ubezpieczeniowe muszà sprostaç zwi´kszonej konkurencji i dostosowaç
swoje sieci agencyjne do standardów przyj´tych w UE. Z dniem 1 stycznia 2004
roku wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1154)
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym. Stanowi ona jednà z czterech ustaw z uchwalo-
nego pakietu ustaw dotyczàcych ubezpieczeƒ i reguluje sposób funkcjonowania
agentów (i brokerów) na rynku ubezpieczeƒ. Dotychczas poÊrednictwo ubezpiecze-
niowe nie by∏o regulowane odr´bnà ustawà, ale stanowi∏o rozdzia∏ w ustawie
z dnia 28 lipca 1990 roku o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. 96.11.62 ze zm.).

Zawarte w nowej ustawie zapisy w du˝ej cz´Êci dostosowa∏y zasady pracy
agenta do zapisów znajdujàcych si´ w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego

1 KNUiFE, Rynek ubezpieczeƒ 2003, Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa
2004.



i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2002 roku (2002/92/EC) o poÊrednic-
twie ubezpieczeniowym. Do dnia 15 stycznia 2005 roku ustawa musi jednak zo-
staç znowelizowana, aby przepisy wewn´trzne w pe∏ni odpowiada∏y regulacjom
zawartym w Dyrektywie.

2. Formalno-prawne aspekty wspó∏pracy agenta z zak∏adem
ubezpieczeƒ na ˝ycie

Zasady funkcjonowania agenta na rynku ubezpieczeƒ regulujà zapisy ustawy
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154), zapisy kodeksu cy-
wilnego oraz zwiàzane z ustawà Rozporzàdzenia Ministra Finansów. Dotyczà one
nast´pujàcych obszarów:

1) okreÊlenia definicji „czynnoÊci agencyjnych”, która w nowej ustawie
uleg∏a rozszerzeniu o cz´Êç zwiàzanà z administrowaniem i wykonywa-
niem umów ubezpieczenia. W chwili obecnej czynnoÊciami poÊrednictwa
ubezpieczeniowego sà nie tylko dzia∏ania dotyczàce pozyskania klienta
i poÊredniczenia lub zawierania umów ubezpieczenia, ale równie˝ zwià-
zane z uczestniczeniem w obs∏udze umów ubezpieczenia oraz w spra-
wach o odszkodowanie, a tak˝e organizowaniem i nadzorowaniem czyn-
noÊci agencyjnych. JednoczeÊnie zawieranie i wykonywanie umów
ubezpieczenia przez cz∏onka zarzàdu zak∏adu ubezpieczeƒ, prokurenta
zak∏adu ubezpieczeƒ lub przez osob´, która jest pracownikiem tego˝ za-
k∏adu, w imieniu i na rzecz tego zak∏adu, nie jest poÊrednictwem ani
wykonywaniem czynnoÊci agencyjnych w rozumieniu ustawy;

2) zapisania wprost w ustawie, i˝ poÊrednictwo ubezpieczeniowe wymaga
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.), a agent ubezpieczeniowy b´dàcy przedsi´-
biorcà wykonuje czynnoÊci agencyjne na podstawie zawartej z towarzy-
stwem ubezpieczeniowym umowy agencyjnej. Ponadto agent musi byç
wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych;

3) okreÊlenia zasad i sposobu rejestracji agentów w rejestrze agentów pro-
wadzonym przez organ nadzoru (Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fun-
dusze Emerytalnych). Ustawa szczegó∏owo precyzuje, jakie dane muszà
si´ znaleêç w rejestrze i jakie obowiàzki z tym zwiàzane musi wype∏niç
zak∏ad ubezpieczeƒ. Dodatkowo Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
12 listopada 2003 roku okreÊla szczegó∏owo sposób sk∏adania wniosków
o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zg∏aszania zmian
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danych obj´tych tym wpisem, a tak˝e zakres wymaganych dokumentów
(do z∏o˝enia wniosku oraz tych znajdujàcych si´ w posiadaniu zak∏adu
ubezpieczeƒ). Rejestr agentów ubezpieczeniowych jest jawny;

4) okreÊlenia szczegó∏owych wymagaƒ co do osób fizycznych, które mogà wy-
konywaç czynnoÊci agencyjne. W przypadku tych osób zosta∏, na przyk∏ad,
wprowadzony wymóg posiadania co najmniej Êredniego wykszta∏cenia;

5) okreÊlenia podstawowych obowiàzków agenta ubezpieczeniowego, w tym
obowiàzków: okazywania klientowi pe∏nomocnictwa i informowania go,
na rzecz ilu zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏a, zachowania tajemnicy zwià-
zanej z informacjami pozyskiwanymi w trakcie wykonywania czynnoÊci
agencyjnych, obowiàzku rozliczenia si´ z zak∏adem ubezpieczeƒ po zakoƒ-
czeniu wspó∏pracy (w tym obowiàzku zwrotu pe∏nomocnictwa). Ustawa
nak∏ada równie˝ na agenta obowiàzek doskonalenia umiej´tnoÊci zawo-
dowych (kwalifikacje zawodowe). Natomiast w odniesieniu do kandyda-
tów na agentów ubezpieczeniowych Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 5 grudnia 2003 roku szczegó∏owo okreÊla zakres szkolenia (te-
matyk´ oraz czas jego trwania) przewidzianego dla osób ubiegajàcych
si´ o wykonywanie czynnoÊci agencyjnych, a tak˝e okreÊla zakres tema-
tów egzaminacyjnych i tryb przeprowadzania tych egzaminów;

6) okreÊlenia zasad i formy udzielanego agentowi pe∏nomocnictwa do za-
wierania umów ubezpieczenia w imieniu zak∏adu ubezpieczeƒ. W przy-
padku umów ubezpieczenia pe∏nomocnictwo agenta musi mieç form´ pi-
semnà i zawieraç takie informacje, jak: obszar na którym agent jest
upowa˝niony do dzia∏ania i zakres jego dzia∏alnoÊci oraz maksymalnà
sum´ ubezpieczenia, na jakà mo˝e zostaç zawarta umowa. Ponadto pe∏-
nomocnictwo udzielone agentowi przez zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e za-
wieraç upowa˝nienia do udzielania dalszych pe∏nomocnictw;

7) okreÊlenia odpowiedzialnoÊci za szkody wyrzàdzone przez agenta ubezpie-
czeniowego oraz obowiàzku posiadania obowiàzkowego ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej przez multiagenta (za szkody powsta∏e z winy
agenta odpowiada zak∏ad ubezpieczeƒ, natomiast w przypadku agenta
dzia∏ajàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpieczeƒ w ramach
danego dzia∏u, on sam odpowiada za wynik∏e szkody). Szczegó∏owe za-
sady dotyczàce obowiàzku ubezpieczenia OC reguluje Rozporzàdzenie
Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obowiàzko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania
czynnoÊci agencyjnych.

Planowana wkrótce nowelizacja ustawy pod kàtem dostosowania jej do za-
pisów znajdujàcych si´ w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eu-
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ropejskiej z dnia 9 grudnia 2002 roku (2002/92/EC) o poÊrednictwie ubezpiecze-
niowym b´dzie obejmowa∏a jeszcze takie zagadnienia, jak:

• na∏o˝enie na agenta obowiàzku sk∏adania klientowi pisemnej oferty,

• zapewnienie klientowi ochrony przed niewyp∏acalnoÊcià agenta,

• wprowadzenie zastrze˝enia, i˝ agentem ubezpieczeniowym nie mo˝e byç
przedsi´biorca prawomocnie pozbawiony prawa do prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe podpisuje z agentem umow´ agencyjnà, któ-
ra reguluje zasady wspó∏pracy pomi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ a poÊrednikiem
(nast´pnie zg∏asza go do rejestru agentów). Umowa agencyjna zawiera uregulo-
wania dotyczàce:

1) zakresu czynnoÊci agencyjnych powierzonych agentowi, ponadto okreÊla
jego obowiàzki wzgl´dem towarzystwa i klientów (cz´sto wyszczególnia
te˝ czynnoÊci, które w jej rozumieniu nie sà czynnoÊciami agencyjnymi),

2) zasad udzielania pe∏nomocnictw,
3) zasad wynagradzania i rozliczania si´ agenta z towarzystwem,
4) obowiàzków zak∏adu ubezpieczeƒ wzgl´dem agenta,
5) odpowiedzialnoÊci i kontroli agenta,
6) dost´pu do informacji i zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà danych osobo-

wych,
7) zasad sk∏adania zabezpieczeƒ finansowych i rozliczania si´ agenta z po-

branych sk∏adek czy druków,
8) czasu trwania, zasady rozwiàzywania i wygasania umowy agencyjnej.
Umowa agencyjna – oprócz wymagaƒ na∏o˝onych przez ustaw´ o poÊred-

nictwie ubezpieczeniowym – uwzgl´dnia zapisy o obowiàzku pozyskiwania klien-
tów i zawieraniu bàdê poÊredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na
˝ycie (mogà zawieraç równie˝ zapisy o iloÊciowych bàdê wartoÊciowych limitach
sprzeda˝owych warunkujàcych dalsze trwanie umowy), rzetelnego informowania
klientów o ofercie produktowej zak∏adu ubezpieczeƒ, obowiàzku dostarczania klien-
towi ogólnych warunków ubezpieczeƒ przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Uwzgl´dnia równie˝ dane o trybie i sposobie rozpatrywania roszczeƒ czy szcze-
gó∏owych zasadach pobierania sk∏adek ubezpieczeniowych od klientów, a nawet
bie˝àcym kontrolowaniu terminowoÊci op∏acania sk∏adek przez klientów. Dodat-
kowo agenci sà zobowiàzani do przestrzegania wszelkiego rodzaju regulacji we-
wn´trznych (procedur i instrukcji) zak∏adu ubezpieczeƒ oraz udzia∏u w organi-
zowanych przez zak∏ad szkoleniach. Umowa agencyjna okreÊla ponadto, jakich
czynnoÊci agent nie mo˝e podejmowaç w imieniu towarzystwa.

Z drugiej strony towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiàzuje si´ w umowie
do dostarczania agentowi wszelkich dokumentów niezb´dnych do wykonywania
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przez niego powierzonych obowiàzków, m.in. takich, jak: druków wniosków i po-
lis ubezpieczeniowych, druków do pobierania sk∏adek, ogólnych warunków ubez-
pieczeƒ, taryf sk∏adek, ulotek informacyjnych i materia∏ów szkoleniowych. Za-
k∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´ do przeszkolenia agenta i osób wykonujàcych
czynnoÊci agencyjne na jego rzecz, informowania o zmianach wprowadzanych w re-
gulacjach wewn´trznych, a zwiàzanych z wykonywanymi przez agenta czynno-
Êciami agencyjnymi oraz rzetelnego i terminowego naliczania i rozliczania si´ ze
sprzedawcà z nale˝nego mu wynagrodzenia prowizyjnego.

Oprócz powy˝szego obydwie strony zobowiàzujà si´ do rzetelnego wype∏-
niania obowiàzków zwiàzanych ze zg∏aszaniem zmian do rejestru agentów pro-
wadzonego przez organ nadzoru, w ramach obowiàzujàcych regulacji prawnych.

3. Organizacja kana∏u dystrybucji

Oferowanie us∏ugi, jakà jest umowa ubezpieczenia na ˝ycie, determinuje budow´
kana∏u dystrybucji, za pomocà którego jest ona dostarczana klientowi. W prze-
ciwieƒstwie do wieloszczeblowych kana∏ów dystrybucji, charakterystycznych dla
dóbr konsumpcyjnych, w przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie pomi´dzy zak∏adem
ubezpieczeƒ, a klientem wyst´puje tylko jedno ogniwo – agent. Ze wzgl´du na
kryteria klasyfikacji oraz typy kana∏ów, agencyjna sieç sprzeda˝y charakteryzu-
je si´ nast´pujàcymi cechami, przedstawionymi w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy agencyjnej sieci sprzeda˝y

Kryteria klasyfikacji Typ kana∏u

1. Rodzaj uczestników poÊredni

2. Liczba szczebli poÊrednich krótki

3. Liczba poÊredników na tym szczeblu szeroki

4. Rodzaj przep∏ywajàcych strumieni transakcyjny rzeczowy

5. Stopieƒ integracji uczestników kana∏u konwencjonalny

6. Znaczenie dla producenta podstawowy

èród∏o: na podstawie Czuba∏a A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa, 1996.

Specyfika dystrybucji „produktu”, w postaci polisy ubezpieczeniowa na ˝y-
cie, pozwala na efektywne wykorzystanie kana∏u dystrybucji, jakim jest agent
ubezpieczeniowy, do oferowania ubezpieczeƒ potencjalnym klientom. Nale˝y tu
wymieniç takie czynniki determinujàce wybór kana∏u dystrybucji, jak: niestan-
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dardowy produkt, nieregularna cz´stotliwoÊç zamówieƒ czy akceptacja przez klien-
ta relatywnie d∏ugiego okresu od z∏o˝enia oferty do realizacji zamówienia2.

W zak∏adzie ubezpieczeƒ na ˝ycie zarzàdzanie agencyjnym kana∏em dys-
trybucji oparte jest na nast´pujàcych szczeblach:

• agent – podstawowe ogniwo i jednostka kana∏u dystrybucji,

• manager/kierownik (unit manager/kierownik zespo∏u) – osoba zarzàdza-
jàca grupà podleg∏ych mu agentów,

• kierownik/dyrektor jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprzeda˝
w terenie – do takiej jednostki przypisanych jest najcz´Êciej od kilku do
kilkunastu unit managerów (przy niewielkich strukturach sprzeda˝o-
wych szczebel ten mo˝e nie wyst´powaç),

• kierownik/dyrektor regionalny – podleg∏y bezpoÊrednio zarzàdzajàcemu
sprzeda˝à w centrali towarzystwa, odpowiedzialny za organizacj´ i nad-
zór nad sprzeda˝à w podleg∏ym mu regionie.

Na poszczególne szczeble organizacyjne nak∏adane sà obowiàzki i powie-
rzane zadania, a system raportowania na poszczególnych poziomach (zasada ra-
portowania do prze∏o˝onego i agregacja danych), pozwala na weryfikacje wyko-
nania na∏o˝onych zadaƒ.

Agent

Na agenta nak∏adany jest obowiàzek systematycznej pracy, polegajàcy na
pozyskiwaniu nowych klientów poprzez okreÊlenie liczby spotkaƒ, które agent
musi odbyç w tygodniu lub liczb´ wniosków/umów, które musi zawrzeç. Ponadto
niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ wymagajà od agenta posiadanie listy potencjalnych
klientów, z którymi b´dzie si´ kontaktowa∏ (Êwiadczy to o cyklicznej pracy sprzedaw-
cy). Agent powinien prowadziç statystyki sprzeda˝y w zakresie liczby: pierwszych
kontaktów z klientem (telefonicznych, osobistych), spotkaƒ, zawartych umów/spi-
sanych wniosków, a tak˝e pozyskanych w tym czasie referencji. Na agenta na-
k∏adany jest równie˝ obowiàzek raportowania do swojego bezpoÊredniego prze∏o-
˝onego (kierownika grupy) oraz udzia∏ w cyklicznych spotkaniach zespo∏u.

Unit manager/kierownik zespo∏u

Do podstawowych obowiàzków zarzàdzajàcego grupà agentów nale˝y orga-
nizowanie pracy podleg∏ego zespo∏u, okreÊlanie planów aktywnoÊci i kontrola ich
wykonania. Dodatkowo kierownik grupy ma za zadanie prowadzenie rekrutacji
i selekcji kandydatów na agentów. Praca z podleg∏ym zespo∏em polega na cyklicz-
nych spotkaniach, w trakcie których odbywa si´ monitoring aktywnoÊci agentów
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i jakoÊci ich pracy, na szkoleniach, a tak˝e uczestnictwie wraz z agentem w spo-
tkaniach sprzeda˝owych (tzw. coaching; dotyczy przed wszystkim mniej doÊwiad-
czonych sprzedawców). Weryfikacja pracy kierownika grupy nast´puj´ poprzez
przyj´ty system raportowania.

Zarzàdzajàcy sprzeda˝à na szczeblu jednostki (przedstawicielstwo,
filia, agencja, oddzia∏) lub zarzàdzajàcy regionem (jedno ew. kilka
województw)

W zale˝noÊci od wielkoÊci sieci mogà wyst´powaç maksymalnie dwa dodat-
kowe szczeble zarzàdzania sprzeda˝à w terenie. Zakresy obowiàzków tych dwóch
grup zarzàdzajàcych ró˝nià si´ zasadniczo tylko zakresem terytorialnym dzia∏a-
nia. W przypadku wyst´powania w strukturze szczebla kierownika/dyrektora
jednostki, zarzàdzajàcy regionem ma na swoim obszarze dzia∏ania kilku/kilkuna-
stu takich podleg∏ych mu mened˝erów. Zakres obowiàzków obejmuje przede wszyst-
kim: wykonywanie planów sprzeda˝owych i rekrutacyjnych, analiz´ i weryfika-
cj´ pracy podleg∏ych struktur sprzeda˝owych, prowadzenie dokumentacji zwiàzanej
z administracjà podleg∏ym obszarem. Weryfikacja pracy nast´puje poprzez przy-
j´ty system raportowania.

4. Zasady wynagradzania

Agent z tytu∏u poÊredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, zawierania
umów ubezpieczenia i ich obs∏ugi (wykonywania umów ubezpieczenia) otrzymu-
je wynagrodzenie w formie prowizji. Wynagrodzenie prowizyjne mo˝e byç wyp∏a-
cane jako procent od sk∏adki zainkasowanej przez agenta lub na zasadzie prowi-
zji dyskontowej, czyli w pierwszym miesiàcu trwania umowy ubezpieczenia za
rok z góry. W chwili obecnej wi´kszoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie stosuje za-
sady wynagradzania prowizyjnego na zasadzie prowizji p∏atnej od inkasa. Stoso-
wane przez pewien czas zasady wyp∏acania prowizji na zasadzie prowizji zdys-
kontowanej prowadzi∏y, na szybko rozwijajàcym si´ rynku, do nadu˝yç ze strony
nieuczciwych poÊredników oraz do lawinowo narastajàcego zad∏u˝enia agentów
wzgl´dem zak∏adów ubezpieczeƒ (je˝eli klient zrezygnowa∏ z umowy ubezpiecze-
nia przed up∏ywem roku, wyp∏aconà awansem prowizj´ nale˝a∏o zwróciç). Pro-
centowe stawki prowizyjne, przy prowizji p∏atnej od sk∏adki pozyskanej przez
agenta, mogà byç ró˝nej wysokoÊci. WysokoÊç stawek uzale˝niona jest od:

• rodzaju produktu,

• cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki (miesi´czna, kwartalna, pó∏rocza, roczna,
jednorazowa),
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• okresu trwania umowy ubezpieczenia (na ile lat zosta∏a zawarta umowa
ubezpieczenia),

• roku trwania umowy ubezpieczenia (zró˝nicowanie prowizji dla pierwsze-
go roku trwania umowy ubezpieczenia, drugiego, trzeciego i lat nast´p-
nych),

• wieku wst´pu ubezpieczonego,

• typu sk∏adki (ochronna, inwestycyjna),

• statusu posiadanego przez agenta (je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ stosuje ta-
kie zró˝nicowanie stawek prowizyjnych).

W odniesieniu do ubezpieczeƒ na ˝ycie wi´kszoÊç produktów skonstruowa-
na jest w taki sposób, i˝ klient deklaruje si´ do op∏acania sk∏adki w pewnej wy-
sokoÊci z pewnà cz´stotliwoÊcià. W takim przypadku agent otrzymuje wynagro-
dzenie prowizyjne jako procent od sk∏adki wp∏aconej przez klienta, jednak podstawa
naliczenia prowizji nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ sk∏adka zadeklarowana przez klien-
ta (prowizja od inaksa do wysokoÊci przypisu). W przypadku produktów ubezpie-
czeniowych, gdzie klient nie musi deklarowaç wysokoÊci sk∏adki, podstawà nali-
czenia wynagrodzenia prowizyjnego jest sk∏adka wp∏acona przez klienta. Agent
otrzymuje najwy˝sze wynagrodzenie prowizyjne w pierwszym roku trwania umo-
wy ubezpieczenia (kilkadziesiàt procent sk∏adki). W drugim roku wysokoÊç wy-
nagrodzenia prowizyjnego (prowizja odnowieniowa) jest ju˝ ni˝sza, a od roku
trzeciego kszta∏tuje si´ na poziomie kilku procent.

Zarzàdzajàcy zespo∏em agentów, a tak˝e mened˝erowie wy˝szego szczebla
otrzymujà dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne zwane nadprowizjà, naliczane
od sprzeda˝y realizowanej przez podleg∏e im struktury sprzeda˝owe (przy para-
metrach i zasadach naliczania wymienionych powy˝ej). Nieraz mened˝erowie
najwy˝szego szczebla otrzymujà wynagrodzenie z tytu∏u umowy o prac´ (cz´Êç
lub ca∏y etat).

Cz´sto zak∏ady ubezpieczeƒ oprócz „podstawowego” systemu prowizyjne-
go, w postaci wynagrodzenia procentowego od sk∏adki zainkasowanej, stosujà rów-
nie˝ zasady dodatkowego wynagradzania. W za∏o˝eniu stanowi to element moty-
wujàcy do systematycznej i wydajnej pracy lub ma na celu wsparcie procesu
rekrutacji.

Dodatkowe wynagradzanie agenta czy mened˝era mo˝e przybieraç ró˝ne
formy. Mi´dzy innymi jest to wynagrodzenie:

• wyp∏acane w pewnej sta∏ej wysokoÊci przez kilka miesi´cy od daty pod-
pisania umowy agencyjnej. Na agenta/mened˝era nak∏adane sà okreÊlone
limity sprzeda˝owe, których nie wykonanie wià˝e si´ ze zwrotem pobra-
nego wynagrodzenia;
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• wyp∏acane na zasadach opisanych powy˝ej bez okreÊlonego terminu jego
obowiàzywania;

• dodatkowe, uzale˝nione od uzyskanych wyników sprzeda˝y. Agent/mene-
d˝er po wykonaniu okreÊlonej wielkoÊci sprzeda˝y (progi sprzeda˝owe)
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie stanowiàce okreÊlona kwot´ lub
procent od osiàgni´tej wielkoÊci sprzeda˝y. Przy tego typu wynagrodze-
niach cz´sto brane sà pod uwag´ jakoÊciowe parametry pracy poÊrednika
– wskaênik polis rozwiàzanych z portfela sprzedawcy, jakoÊç obs∏ugi klien-
tów.

Szczegó∏owe zasady naliczania i wyp∏acania prowizji zawarte sà w umowie
agencyjnej (wraz z terminami przekazywania wynagrodzenia na rachunek agen-
ta). W przypadkach, kiedy agent zobowiàzany jest zwrotu prowizji lub wynagro-
dzenia otrzymanego w ramach zasad dodatkowego wynagrodzenia, zasady tego
zwrotu równie˝ znajdujà si´ w umowie agencyjnej.

5. Zasady funkcjonowania

Agenci i ich mened˝erowie dzia∏ajà na rynku w imieniu towarzystwa ubezpiecze-
niowego, w oparciu nie tylko o zapisy umowy agencyjnej, ale równie˝ zapisy pro-
cedur i instrukcji wewn´trznych zak∏adu ubezpieczeƒ. Poza przestrzeganiem za-
sad umowy agencyjnej wiele zak∏adów ubezpieczeƒ posiada tak zwany kodeks
etyczny agenta, w którym zdefiniowane sà zasady jego codziennej pracy, majàce
na celu zapewnienie klientowi wysokiej jakoÊci us∏ugi ubezpieczeniowej, a tak˝e
majàce s∏u˝yç budowaniu dobrego wizerunku towarzystwa. Zapisy kodeksu mó-
wià mi´dzy innymi o posiadaniu przez agenta rzetelnej wiedzy na temat oferty
ubezpieczeniowej towarzystwa, na rzecz którego dzia∏a, ciàg∏ego podnoszenia stan-
dardu Êwiadczonych us∏ug, gromadzenia informacji pomocnych przy jak najlep-
szym doborze oferty ubezpieczeniowej dla klienta (agent dzia∏a w interesie klien-
ta), przestrzegania zasad tajemnicy handlowej, a tak˝e takie zapisy, jak dotyczàce
odpowiedniego ubioru sprzedawcy przy kontaktach z potencjalnymi klientami.

Zasady kodeksu etycznego opisujà szczegó∏owo, jak powinien wyglàdaç
kontakt z klientem, relacje z innymi agentami tego samego towarzystwa (rów-
nie˝ w zakresie nie sk∏adania oferty klientowi, z którym rozmowy rozpoczà∏ ju˝
inny sprzedawca z tego samego towarzystwa), stosunek do konkurencji. Je˝eli
chodzi o techniczne aspekty codziennej pracy agenta i czynnoÊci, które zobowià-
zany jest wykonywaç w celu realizacji postanowieƒ umowy agencyjnej, zwiàza-
nych z zawieraniem umów ubezpieczenia, zosta∏y opisane w punkcie trzecim do-
tyczàcym organizacji pracy agenta jako kana∏u dystrybucji.
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W zakresie technicznych aspektów zwiàzanych z zawieraniem umów
ubezpieczenia lub poÊredniczeniem przy ich zawieraniu (wype∏nianie wniosku/po-
lisy, sprawdzanie poprawnoÊci wype∏nionych dokumentów, przekazywanie doku-
mentacji ubezpieczeniowej i sk∏adki ubezpieczeniowej do centrali, uzupe∏nianie
braków, aspekty obs∏ugowe zwiàzane z wykonywaniem zawartych umów ubez-
pieczenia), agent stosuje si´ do zapisów zawartych w regulacjach wewn´trznych
zak∏adu ubezpieczeƒ. Z jednej strony sà to ogólne procedury sprzeda˝owe, doty-
czàce organizacji sprzeda˝y i obs∏ugi ubezpieczeƒ na ˝ycie, a z drugiej strony –
procedury obs∏ugowe, które mogà byç odr´bne dla ka˝dego produktu ubezpiecze-
niowego. Dodatkowo do obowiàzków agenta nale˝y informowanie i pomoc w przy-
padku wystàpienia zdarzenia obj´tego umowa ubezpieczenia (procedury Êwiad-
czeniowe).

Aby agent móg∏ w sposób profesjonalny wype∏niaç na∏o˝one na niego obowiàz-
ki, musi mieç zapewnione ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego zaplecze szko-
leniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe majà swoje w∏asne dzia∏y szkoleƒ, które
oprócz przeprowadzania kursów dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych,
zapewniajà ju˝ pracujàcym sprzedawcom szkolenia, mi´dzy innymi z zakresu:

• szczegó∏owej wiedzy produktowej (jako przypomnienie lub przy wprowa-
dzaniu do sprzeda˝y nowych produktów),

• procedury obs∏ugowe oraz inne zwiàzane z czynnoÊciami wykonywanymi
przez agenta (np. Êwiadczeniowe),

• techniki sprzeda˝y,

• szkolenia z zakresu komunikacji, prezentacji, image building, kierowanie
i przywództwo, coaching, asertywnoÊç czy negocjacje,

• zarzàdzania, w tym: zarzàdzanie czasem, planowanie sprzeda˝y i plano-
wanie pracy zespo∏u, zarzàdzanie grupà i w∏asnym rynkiem,

• rekrutacji i selekcji,

• szkolenia motywacyjne.
Oprócz szkoleƒ motywacyjnych i nagrodowych dla agentów czy mened˝e-

rów zak∏ady ubezpieczeƒ podejmujà systematyczne dzia∏ania majàce na celu pod-
niesienie efektywnoÊci pracujàcych sprzedawców. Mogà one obejmowaç:

1) cykliczne konkursy nagrodowe – atrakcyjne nagrody przyznawane w kon-
kursach (nagrody pieni´˝ne, zagraniczne wycieczki, atrakcyjny sprz´t
RTV, laptopy, palmtopy), które zach´cajà sprzedawców do rywalizacji,
skutkujàcej wzrostem ich efektywnoÊci i przek∏adajàcej si´ na wzrost
sprzeda˝y;

2) programy lojalnoÊciowe – nagradzanie najlepszych poprzez przynale˝noÊç
do elitarnych klubów, odznaczenia, dyplomy, ubezpieczenia na ˝ycie fun-
dowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ najlepszym sprzedawcom;

Zasady organizacji i funkcjonowania agenta jako kana∏u dystrybucji...    103



3) przekazywanie najlepszym sprzedawcom polis do obs∏ugi – nagradzanie
najlepszych poprzez ich dodatkowe finansowanie z prowizji odnowienio-
wej, a z drugiej strony zapewnienie klientom wysokiej jakoÊci obs∏ugi
przez najlepszych sprzedawców;

4) okreÊlenie jasnych kryteriów awansu – tak zwana „Êcie˝ka kariery agen-
ta”. Jest to bardzo wa˝ny element wspomagajàcy efektywne zarzàdza-
nie siecià sprzeda˝y. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e wprowadziç ró˝ne statu-
sy agentów uzale˝nione od osiàganych przez nich wyników sprzeda˝owych.
Wy˝szy status mo˝e wiàzaç si´ z otrzymywaniem wy˝szej prowizji oraz
prawem do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia, prawem do uczest-
niczenia w elitarnych szkoleniach, prawem do awansu na kierownika
grupy czy zarzàdzajàcego w∏asnà jednostkà sprzeda˝owà. Dla poszcze-
gólnych statusów okreÊla si´ progi sprzeda˝owe. Mogà one byç okreÊlo-
ne w liczbie polis, jako wielkoÊç sk∏adki pozyskanej przez agenta lub li-
czone w tak zwanej sk∏adce rocznej (wielkoÊç sk∏adki zadeklarowanej
przez klienta przemno˝ona przez cz´stotliwoÊç jej op∏acania w skali ro-
ku kalendarzowego);

5) w przypadku mened˝erów (zw∏aszcza wy˝szego szczebla, na przyk∏ad
zarzàdzajàcych regionem) cz´Êç motywacyjna wynagrodzenia naliczana
jest w zale˝noÊci od procentu wykonania na∏o˝onych przez nich planów
sprzeda˝owych (np. w sk∏adce zebranej z nowej sprzeda˝y).

6. Podsumowanie

Poruszone w artykule zagadnienia dotyczàce zasad organizacji i funkcjonowania
agenta jako kana∏u dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeƒ na ˝ycie, stanowià
prób´ usystematyzowania zagadnieƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem tego kana-
∏u dystrybucji. Artyku∏ nawet w cz´Êci nie wyczerpuje tego zagadnienia, ale wy-
licza najwa˝niejsze obszary zwiàzane z funkcjonowaniem sieci agencyjnej w za-
k∏adzie ubezpieczeƒ na ˝ycie. Identyfikacja g∏ównych obszarów zwiàzanych
z dystrybucjà produktów poprzez agentów, pozwala na analiz´ tego kana∏u dys-
trybucji oraz identyfikacj´ ewentualnych zagro˝eƒ wynikajàcych z niew∏aÊciwe-
go sposobu jego budowy lub zarzàdzania.

Przy dzia∏aniu w okreÊlonych ramach prawnych, wa˝ne jest, aby poprzez
podstawowy dokument – umow´ agencyjnà – okreÊliç ogólne zasady wspó∏pracy
(obowiàzki i prawa obydwu stron umowy). Szczegó∏owe, jasno opisane zasady
pracy uczestników kana∏u, powinny znajdowaç si´ w wewn´trznych procedurach,
instrukcjach i szczegó∏owych zasadach organizacji pracy wszystkich uczestników
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tego kana∏u dystrybucji. Zasady wynagradzania wraz z systemami motywacyjny-
mi powinny stanowiç bodziec do realizacji za∏o˝onych zadaƒ sprzeda˝owych, a sys-
tem szkoleƒ powinien zapewniç komfort pracy agenta oraz wysokà jakoÊç Êwiad-
czonych przez niego us∏ug. Ten kana∏ dystrybucji nie jest tani ani w organizacji,
ani z zarzàdzaniu, dlatego tym bardziej wa˝ne jest jego prawid∏owe zorganizo-
wanie i funkcjonowanie, tak aby zapewniç jego maksymalna efektywnoÊç.

7. Streszczenie

Celem artyku∏u jest identyfikacja i wyliczenie najwa˝niejszych zagadnieƒ zwià-
zanych z organizacjà i funkcjonowaniem w zak∏adzie ubezpieczeƒ agenta jako
kana∏u dystrybucji. Artyku∏ podzielony zosta∏ na cztery g∏ówne cz´Êci. Pierwsza
cz´Êç dotyczy aspektów formalno-prawnych wspó∏pracy agenta z towarzystwem
ubezpieczeniowym. Granice jej wyznaczane sà przez kodeks cywilny, Dyrektyw´
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2002 r.
(2002/92/EC) o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 ro-
ku o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, Rozporzàdzenia Ministra Finansów zwià-
zane z ustawà. Agent i zak∏ad ubezpieczeƒ, jako strony w zawieranej umowie
agencyjnej okreÊlajà wzajemne obowiàzki oraz zasady wspó∏pracy. Druga czeÊç
stanowi prób´ technicznej analizy tego kana∏u dystrybucji oraz polega na opisa-
niu poszczególnych jego uczestników zlokalizowanych w terenie (agenta, jego
kierownika, mened˝erów wy˝szego szczebla). Cz´Êç trzecia dotyczy zasad wyna-
gradzania sprzedawcy, czyli rodzajów wynagrodzenia prowizyjnego, zasad jego
naliczania i wyp∏acania oraz w pewnym sensie ∏àczy si´ z czwartà, w której mo-
wa o sposobach motywowania uczestników tego kana∏u dystrybucji. Opisane za-
sady funkcjonowania obejmujà zagadnienia zwiàzane z etykà agenta ubezpiecze-
niowego, zasadami organizacji sprzeda˝y i obs∏ugi umów ubezpieczenia oraz
szkoleniami.
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Piotr F. Borowski1
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Konglomeraty finansowe

Konglomerat finansowy jest to grupa firm, w których cz´Êç spó∏ek kontrolowa-
nych przez wiodàcà bankowà spó∏k´ akcyjnà zajmuje si´ Êwiadczeniem us∏ug wy-
kraczajàcych poza tradycyjnà bankowoÊç, chocia˝ pozostajàcych w zakresie us∏ug
finansowych. G∏ównym celem konglomeratów finansowych jest zaspokajanie ró˝-
nych potrzeb klientów w szeroko rozumianej dziedzinie us∏ug finansowych za
pomocà bogatej oferty asortymentowej „z jednej r´ki”.

Koncepcja konglomeratu finansowego tworzonego przez bank jest z pozo-
ru prosta. Bank rozszerza swojà ofert´ asortymentowà o produkty innych po-
Êredników finansowych, w szczególnoÊci towarzystw ubezpieczeniowych. W re-
zultacie klient mo˝e skorzystaç ze wszystkich us∏ug bankowych i parabankowych
„pod jednym dachem”. Synonimem konglomeratu finansowego jest niemiecki
Allfinanze (niem. Alles aus einer Hand). Pod tym poj´ciem kryjà si´ wszelkie
próby integracji us∏ug finansowych przede wszystkim przez banki i firmy ubez-
pieczeniowe, ale równie˝ fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne, domy
maklerskie, kasy budowlano-oszcz´dnoÊciowe, fundusze emerytalne oraz firmy
leasingowe. Specyficznà odmianà konglomeratu finansowego jest bancassurance,
który w uproszczeniu mo˝na okreÊliç jako oferowanie przez bank ró˝nego rodza-
ju ubezpieczeƒ. W ostatnich latach energicznie rozwijajàcym si´ typem konglo-
meratu finansowego jest assurbanque, czyli prowadzenie dzia∏alnoÊci bankowej
i sprzedawanie produktów bankowych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Pierwsze grupy bankowo-ubezpieczeniowe zacz´∏y powstawaç w latach 60.
XX w. we Francji, Anglii, a nast´pnie w krajach Beneluxu i Niemczech. Tworze-
nie grupy bankowo-ubezpieczeniowej, z punktu widzenia prawno-ekonomiczne-
go, mo˝e przybieraç ró˝ne formy. Odpowiednia strategia wejÊcia do sektora sta-
nowi o sukcesie przysz∏ej grupy.

Konglomerat finansowy mo˝e tworzyç si´ przez rozwój zewn´trzny lub we-
wn´trzny. Wzrost firmy na drodze rozwoju zewn´trznego polega na ró˝nicowaniu
dzia∏alnoÊci poprzez wykup innej firmy, czyli tzw. wch∏oni´cie, przez po∏àczenie
nazywane fuzjà lub przez zawarcie aliansu strategicznego. Metoda zewn´trzna

1 Autor jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i doktorantem w Katedrze Zarzàdzania w Go-
spodarce Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie.



pozwala na wprowadzenie nowych wyrobów do w∏asnego przedsi´biorstwa lub in-
westycje w nowych dziedzinach. Droga wewn´trzna – to tworzenie przedsi´biorstwa
od nowa (de novo) lub rozbudowa istniejàcego przedsi´biorstwa przez zwi´kszenie
zatrudnienia, zwi´kszenie mocy produkcyjnej, rozbudow´ obiektów i wyposa˝enia.

Banki rozpoczyna∏y dzia∏alnoÊç bancassurance kilkoma sposobami. Niektó-
re z nich tworzy∏y firm´ ubezpieczeniowà od podstaw, inne natomiast wchodzi∏y
na rynek poprzez akwizycj´, joint-venture lub alians strategiczny.

G∏ównym motywem zawiàzywania sojuszy przez banki jest poszukiwanie
nowych produktów bankowo-ubezpieczeniowych oraz szczegó∏owa penetracja dojrza-
∏ego rynku. Z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych, które sà partnera-
mi banków w projektach bancassurance, motywem jest natomiast dost´p do nowych
kana∏ów dystrybucji. Wykorzystywanie bankowych kana∏ów dystrybucji bierze
si´ z faktu, ˝e sà one bardziej skuteczne i taƒsze od tradycyjnych kana∏ów stosowa-
nych na rynku ubezpieczeniowym. Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e
majà one od 30% do 50% ni˝sze koszty zwiàzane z dystrybucjà i administracjà
produktami ni˝ kana∏y zbudowane przez tradycyjne zak∏ady ubezpieczeniowe.

Tworzenie przez banki konglomeratów finansowych, w sk∏ad których –
oprócz tradycyjnych banków komercyjnych – wchodzà towarzystwa ubezpiecze-
niowe i inne instytucje finansowe ma okreÊlone zalety, ale i stwarza pewne pro-
blemy (zob. tabela 1).

Tabela 1. Zalety i wady konglomeratów finansowych
Zalety Wady

Mo˝liwoÊç zaspokojenia przez klienta Utrata korzyÊci wynikajàcych ze skali
zapotrzebowania na wszystkie us∏ugi i specjalizacji oraz wzrost kosztów
finansowe w jednej instytucji (g∏ównie osobowych)
Oferowanie klientowi kompleksowej Wzrost kosztów spowodowanych otwarciem
obs∏ugi, co daje bankowi mo˝liwoÊç nowych kana∏ów dystrybucji i oferowaniem
trwa∏ych powiàzaƒ z klientem dodatkowych produktów
Dywersyfikacja êróde∏ dochodów, która Rozproszenie dzia∏alnoÊci na wiele
czyni bank odporniejszym na zmiany rodzajów us∏ug, utrudniajàce koncentracj´
koniunktury rynkowej na us∏ugach, które sà g∏ównym êród∏em

dochodów
Mo˝liwoÊç poznania klienta i ocenienia Konflikty organizacyjne, np. ró˝nica
jego sytuacji finansowej, co u∏atwia w kulturze organizacyjnej, odmienne
dzia∏alnoÊç kredytowà systemy prowizji i wynagrodzeƒ

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wysoce wyspecjalizowana dzia∏alnoÊç banków inwestycyjnych we wszyst-
kich segmentach rynku finansowego, prowadzenie funduszy inwestycyjnych, za-
rzàdzanie aktywami innych podmiotów i handel firmami nale˝à do dzia∏alnoÊci
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charakteryzujàcej wysoko rozwini´te rynki finansowe, zw∏aszcza w krajach anglo-
saskich. Banki inwestycyjne cz´sto wyst´pujà jako uczestnicy holdingów, sk∏ada-
jàcych si´ z szeregu wyspecjalizowanych instytucji finansowych (firmy doradcze,
towarzystwa leasingowe, banki hipoteczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundu-
sze zwi´kszonego ryzyka, fundusze do zarzàdzania portfelem z∏ych d∏ugów).

Uniwersalizm charakteryzuje zw∏aszcza bankowoÊç niemieckà, w odró˝nie-
niu od bankowoÊci anglosaskiej. W Stanach Zjednoczonych do 1999 roku obowià-
zywa∏a ustawa Glass-Steagall Act, która zakazywa∏a ∏àczenia dzia∏alnoÊci inwe-
stycyjnej i komercyjnej przez jeden bank. Ustawa ta pochodzi∏a z 1933 roku
i stanowi∏a odpowiedê Kongresu Stanów Zjednoczonych na skutki Wielkiego Kry-
zysu. Zniesienie restrykcji wprowadzonych ustawà Glass-Steagall Act dokona∏o
si´ w 1999 roku, kiedy to Kongres USA wyda∏ nowà ustaw´, zwanà Gramm-Le-
ach-Bliley Act. G∏ównym zadaniem i celem tej ustawy by∏o odpowiednie dopaso-
wanie struktury ca∏ego sektora bankowego do rzeczywistych warunków i potrzeb
istniejàcych na rynku. W systemie niemieckim przewa˝ajà banki prowadzàce
wszystkie rodzaje us∏ug. Za podstawowà zalet´ systemu opartego na bankach
uniwersalnych uwa˝a si´ jego wi´kszà stabilnoÊç, a wi´c i bezpieczeƒstwo zdepo-
nowanych wk∏adów (korzyÊci z dywersyfikacji ryzyka). Banki uniwersalne majà
ponadto mo˝liwoÊç oferowania szerokiego zakresu us∏ug bankowych i poszerze-
nia ich w miar´ wzrostu zapotrzebowania na tego typu us∏ugi.

Pod koniec 1994 roku dzia∏a∏y na rynku niemieckim 3872 banki dysponu-
jàce 48721 placówkami krajowymi. Przewa˝ajàcy udzia∏ w sumie bilansowej sek-
tora bankowego mia∏y banki uniwersalne – prawie 77%, pozosta∏a cz´Êç przypa-
da∏a na banki wyspecjalizowane, prywatne lub prawa publicznego, zajmujàce si´
okreÊlonà dziedzinà dzia∏alnoÊci. Wszystkie banki w swej dzia∏alnoÊci musia∏y
dostosowaç si´ do zmienionego ustawodawstwa, a przede wszystkim do nowych
przepisów okreÊlajàcych kapita∏ i wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci.

Zmienione warunki dzia∏ania zmusi∏y niemieckie banki komercyjne do po-
dejmowania odpowiednich przedsi´wzi´ç, majàcych na celu g∏ównie popraw´
efektywnoÊci i sprostanie konkurencji. W zale˝noÊci od indywidualnej sytuacji –
tzn. mo˝liwoÊci kapita∏owych, formy w∏asnoÊci, oferowanych us∏ug stopnia inter-
nacjonalizacji dzia∏alnoÊci – banki komercyjne decydowa∏y si´ na ró˝ne strategie
dzia∏ania. KoniecznoÊç poprawy konkurencyjnoÊci zmusi∏a banki niemieckie do
podejmowania przedsi´wzi´ç majàcych na celu wzmocnienie kapita∏owe, podwy˝-
szenie efektywnoÊci i obni˝k´ kosztów.

EfektywnoÊç banków niemieckich jest oceniana o oko∏o 30% ni˝ej ni˝ prze-
ci´tna banków amerykaƒskich i japoƒskich. Od 1983 roku systematycznie pogar-
sza∏a si´ relacja mi´dzy przychodami i kosztami. Tendencja do obni˝ania si´
mar˝ spowodowa∏a koniecznoÊç bardziej szczegó∏owej analizy kosztów oraz kon-
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trol´ dochodowoÊci poszczególnych produktów, grup klientów i identyfikacj´ naj-
bardziej zyskownych obszarów dzia∏alnoÊci.

Jednym z najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç podejmowanych przez banki nie-
mieckie jest od lat rozszerzenie dzia∏alnoÊci na obszary dotychczas zarezerwowa-
ne dla innych poÊredników finansowych, a w szczególnoÊci towarzystw ubezpie-
czeniowych, kas budowlano-oszcz´dnoÊciowych, firm leasingowych. Banki starajà
si´ oferowaç pe∏nà palet´ us∏ug pod wspólnym dachem z tym, ˝e oferowanie tych
us∏ug odbywa si´ cz´sto przez wyodr´bnione firmy-córki, a w niektórych przy-
padkach przez tworzenie holdingu.

Klasycznym przyk∏adem konglomeratu finansowego jest holding Bank Au-
stria, powsta∏y w 1991 roku w wyniku po∏àczenia Zentralsparkasse i Laender-
bank. Obaj strategiczni inwestorzy podj´li decyzj´ o utworzeniu spó∏ki akcyjnej
Bank Austria jako spó∏ki matki. W sk∏ad konglomeratu, oprócz spó∏ki matki, we-
sz∏o ponad 200 instytucji finansowych, przedsi´biorstw przemys∏owych i handlo-
wych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nast´pnie w 1997 roku Bank Au-
stria przejà∏ za zgodà rzàdu austriackiego drugi co do wielkoÊci bank na terenie
Austrii Creditanstalt-Bankverein.

Bank Austria Creditanstalt jest obecnie cz´Êcià HVB Group, jednej z naj-
wi´kszych instytucji sektora finansowego w Europie pod wzgl´dem aktywów. W ra-
mach HVB Group austriacki koncern odpowiada za region Europy Ârodkowej
i Wschodniej. Grupa finansowa stanowiàca trzon tego konglomeratu liczy oko∏o
90 instytucji finansowych. Zapewniajà one szerokà gam´ us∏ug zarówno poza
granicami kraju, jak te˝ w wyspecjalizowanych us∏ugach wewnàtrzkrajowych. Obok
kredytu hipotecznego, finansowego, leasingu maszyn, grupa Êwiadczy us∏ugi do-
radcze, dzi´ki którym klienci mogà uzyskaç porad´ finansowà, prawnà i inwesty-
cyjnà. Grupa przemys∏owa holdingu zatrudnia blisko 17 tys. osób. Handel nieru-
chomoÊciami pozwala na ustabilizowanie pozycji finansowej holdingu i stanowi
podstaw´ do emisji obligacji przez instytucje finansowe zgrupowane w holdingu.

Dà˝enie wielu instytucji finansowych do zapewnienia pod jednym dachem
kompletu us∏ug jest pochodnà wielu czynników, z których szczególne znaczenie
ma liberalizacja przepisów oraz nowe spojrzenie na oszcz´dzanie i nowe moty-
wowanie do niego. Obecnie g∏ównym powodem oszcz´dzania sta∏a si´ nie tyle prze-
zornoÊç, co spekulacja na stopach procentowych, m.in. poprzez instrumenty po-
chodne, zwane w literaturze przedmiotu derywatywami (swaps, opcje2, opcje na
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2 Opcja jest to instrument finansowy majàcy postaç kontraktu, w którym posiadacz opcji ma prawo
do kupna lub prawo do sprzeda˝y instrumentu podstawowego po ustalonej cenie (nazywanej cenà
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podkreÊliç, ˝e posiadacz opcji uzyskuje prawo, zaÊ wystawiajàcy opcj´ przyjmuje na siebie zobowiàzanie.



swaps, kontrakty terminowe). Dotyczy to nie tylko przedsi´biorstw przemys∏o-
wych czy handlowych, ale równie˝ gospodarstw domowych, które chcà bezpo-
Êrednio uczestniczyç w grze na rynku pieni´˝no-kapita∏owym.

Innym przyk∏adem konglomeratu finansowego jest Deutsche Bank, oferu-
jàcy swoim klientom kredyty w hurtowych liniach oraz detalicznej sprzeda˝y –
zarówno w kraju, jak i za granicà – na cele inwestycyjne i handlowe. W struk-
turze tego konglomeratu mo˝na wyró˝niç: banki komercyjne, banki hipoteczne,
banki inwestycyjne, wyspecjalizowane instytucje finansowe i spó∏ki leasingowe.

Na rynku us∏ug finansowych w Polsce równie˝ pojawi∏y si´ pierwsze pró-
by integrowania dzia∏alnoÊci bankowej i ubezpieczeniowej. Banki powo∏a∏y do ˝y-
cia wspólnie z istniejàcymi ju˝ rodzimymi towarzystwami ubezpieczeniowymi lub
towarzystwami zagranicznymi nowe firmy ubezpieczeniowe.

Tabela 2. Udzia∏y banków w towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce

Nazwa banku Udzia∏ Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego

PBK 100% TU PBK ˚ycie S.A.

PBK 73% TU PBK S.A.

PBK 25% Warta S.A.

Bank Handlowy 50% Zurich-Handlowy SA

Bank Handlowy 50% Zurich-Handlowy ˚ycie SA

BPH 29% Compensa

BPH 5% Warta S.A.

BG˚ 49% TU Allianz BG˚ Polska

BG˚ 49% TU Allianz BG˚ Polska ˚ycie

Grupa Pekao SA 5% BTUiR Heros Life

KredytBank PBI 95% BTUiR Heros Life

KredytBank PBI 1,25% Tuk

KredytBank PBI 16,17% Agropolisa

KredytBank PBI 7% TU Polisa

KredytBank PBI 17% TU Polisa ˚ycie

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Przes∏anki, które zadecydowa∏y w Polsce o tworzeniu przez banki grup ka-
pita∏owych, to m.in. ch´ç wzrostu, wdro˝ona w koƒcu lat 90. reforma systemu
emerytalnego oraz szybko wzrastajàca konkurencja na rynku us∏ug finansowych.
Bank tak jak ka˝de przedsi´biorstwo odczuwa potrzeb´ rozwoju i wzrostu, i w∏a-
Ênie te dwa czynniki najsilniej decydujà o podj´ciu decyzji o tworzeniu konglo-
meratów finansowych.
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Reforma systemu emerytalnego da∏a bankom mo˝liwoÊç zaanga˝owania
si´ w znacznym stopniu na rynku us∏ug finansowych w obszarze funduszy eme-
rytalnych. Najwi´ksze i najbardziej liczàce si´ banki w Polsce w∏àczy∏y si´ w pro-
ces tworzenia powszechnych towarzystw emerytalnych PTE. Banki jako instytu-
cje finansowe mia∏y doÊwiadczenie w inwestowaniu kapita∏ów, zatem przy tworzeniu
PTE i ich funkcjonowaniu wykorzystywa∏y know-how w zakresie technologii, in-
formatyki i inwestycji.

Wzrost konkurencji przyczynia si´ do zwi´kszania i urozmaicania oferty
bankowej przy jednoczesnym obni˝aniu cen produktów i us∏ug bankowych oraz
wymusza na banku redukcj´ kosztów prowadzonej dzia∏alnoÊci. Banki w silnym
otoczeniu konkurencyjnym poszukujà nowych rozwiàzaƒ, wchodzà do nowych sek-
torów, ∏àczà si´ z innymi firmami finansowymi, tworzàc konglomeraty finanso-
we. Obecnie znacznà rol´ odgrywa integracja rynków finansowych. Integracja ryn-
ku finansowego jest definiowana jako dost´p podmiotów gospodarczych do rynków
finansowych w danej strefie.

Polska po wejÊciu do Unii Europejskiej znalaz∏a si´ w strefie euro, jednak
pe∏na integracja nastàpi po przystàpieniu do unii monetarnej. Rynek finansowy
strefy euro umo˝liwia zaspokajanie zapotrzebowania na us∏ugi finansowe nie-
dost´pne na rynku krajowym oraz umo˝liwia wybór bardziej konkurencyjnych
poÊredników finansowych. Integracja rynku wymusza na poÊrednikach finan-
sowych (konkurentach) podnoszenie wydajnoÊci, obni˝anie kosztów oferowa-
nych us∏ug oraz pobudza proces innowacyjnoÊci i prowadzi do wdra˝ania no-
wych produktów i us∏ug. Integracja rynku przyczynia si´ w znacznym stopniu
do dywersyfikowania dzia∏alnoÊci instytucji finansowych danej strefy ekono-
micznej.

W wyniku badaƒ przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w 2000
roku wynika, ˝e w Polsce b´dzie widoczna tendencja do powstawania konglome-
ratów bankowo-ubezpieczeniowych, pomimo dysproporcji w rozwoju sektora ban-
kowego i ubezpieczeniowego w Polsce. WyjÊciowa dysproporcja mi´dzy potencja-
∏em strategicznym sektora bankowego oraz sektora ubezpieczeƒ na ˝ycie
i ubezpieczeƒ majàtkowych oznacza, ˝e w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci roz-
wój sektora ubezpieczeniowego b´dzie znacznie szybszy ni˝ sektora bankowego.
Banki wykazujà sk∏onnoÊç do zawierania sojuszy strategicznych z mi´dzynaro-
dowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Atutem banków jest reputacja i sieç
placówek. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujà umiej´tnoÊci skutecznej sprze-
da˝y oraz rzesz´ agentów ubezpieczeniowych dzia∏ajàcych na rzecz wspólnego kon-
glomeratu finansowego.

Barierà rozwoju konglomeratów finansowych w Polsce jest obawa przed sku-
mulowaniem si´ po stronach ich pasywów i aktywów ryzyka szoków asymetrycz-
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nych3. W warunkach narastajàcego bezrobocia gospodarstwa domowe starajà si´
zachowaç bezpieczny poziom konsumpcji i ograniczajà wydatki na przysz∏oÊç,
w tym równie˝ na kolejne raty ubezpieczenia. W dalszej kolejnoÊci gospodarstwa
domowe spieni´˝ajà polisy ubezpieczeniowe. Prowadzi to do wycofywania lokat
z banków oraz zmniejszenia marginesu wyp∏acalnoÊci towarzystw ubezpieczenio-
wych. Równolegle nast´puje gwa∏towne pogorszenie jakoÊci portfela kredytowe-
go banków. W efekcie ryzyka si´ kumulujà i trudno je rozproszyç.

Czynnikiem ograniczajàcym ryzyko kumulacji strat jest szeroko stosowana
reasekuracja krajowych towarzystw na rynkach zagranicznych. Szansà na rozwój
konglomeratów finansowych w Polsce mo˝e byç wypracowanie mi´dzynarodo-
wych standardów ich nadzorowania. W tej sytuacji mo˝na wykorzystaç doÊwiad-
czenia dojrza∏ych rynków, bez obawy o wywo∏anie zaburzeƒ na krajowych ryn-
kach finansowych. Zarówno grupy bankowe, jak i konglomeraty finansowe
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego zwi´kszajà stabilnoÊç krajowego systemu fi-
nansowego oraz u∏atwiajà monitorowanie ryzyka systemowego.

Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa banków, tworzenie konglomeratów finanso-
wych typu allfinanz jest kierunkiem, w jakim b´dzie rozwija∏ si´ sektor banko-
wy w Polsce w najbli˝szych latach. Ju˝ teraz, choç na niewielkà skal´, wiele ban-
ków oferuje produkty ubezpieczeniowe swoim klientom. W zwiàzku z procesami
integracyjnymi bankowoÊç polska coraz silniej b´dzie upodabniaç si´ do banko-
woÊci zachodnioeuropejskiej. Kwestià otwartà pozostaje, czy banki b´dà potrafi-
∏y w sposób efektywny osiàgnàç wysoki poziom konkurencji, gdy˝ wcià˝ proble-
mem jest wysoki poziom kosztów dzia∏alnoÊci banków polskich oraz pracoch∏onnoÊç
wykonywanych operacji.

Podany przyk∏ad obrazujàcy funkcjonowanie banków niemieckich w ostat-
niej dekadzie wskazuje, ˝e podobne problemy zwiàzane z efektywnoÊcià dzia∏a-
nia wystàpi∏y równie˝ w kraju o rozwini´tej gospodarce rynkowej i d∏ugoletnich
tradycjach wolnorynkowych. Dla bankowoÊci polskiej mo˝e to byç wskazówka,
w jaki sposób walczyç z wysokimi kosztami i osiàgnàç w∏aÊciwy poziom konku-
rencyjnoÊci. Badania przeprowadzone przez BCG w 2001 roku wykazujà, ˝e pracow-
nicy front office poÊwi´cajà jedynie 15% czasu na aktywnà sprzeda˝ produktów
bankowych, natomiast reszta czasu wykorzystywana jest na prace administracyj-
no-biurowe. Doradcy oddzia∏ów bankowych w Polsce sprzedajà miesi´cznie tylko
od 3 do 5 nowych produktów.
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InnowacyjnoÊç polskich przedsi´biorstw
– na przyk∏adzie podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Go∏dapii

Innowacje? To jest to, o co chodzi.
Nowe pomys∏y, nowe produkty, nowe procesy,
dzi´ki którym wszystko staje si´ lepsze, szybsze, taƒsze.

Tom Peters

Innowacje pe∏nià funkcje o charakterze ekonomicznym, spo∏ecznym, tech-
niczno-produkcyjnym, a tak˝e ekologicznym w kszta∏towaniu rozwoju spo∏eczno-
-gospodarczego kraju i funkcjonujàcych w nim przedsi´biorstw. Dzia∏alnoÊç inno-
wacyjna, czyli dzia∏alnoÊç ukierunkowana na wzrost sk∏onnoÊci do wprowadzania
innowacji, jest w gospodarce koniecznoÊcià i posiada wa˝nà rol´1. Innowacje po-
trzebne sà dla rozwoju i post´pu spo∏eczno-ekonomicznego. Gospodarka potrze-
buje ich, aby mog∏a si´ rozwijaç dynamicznie i efektywnie. W spo∏eczeƒstwie i go-
spodarce powinna istnieç sk∏onnoÊç do innowacji. InnowacyjnoÊç bowiem oznacza
sk∏onnoÊç i zdolnoÊç do tworzenia nowych oraz doskonalenia istniejàcych pro-
duktów, metod systemów zarzàdzania, technologii i organizacji2.

Termin „innowacje” pochodzi od ∏ac. s∏owa innovatio – odnowienie3. We-
d∏ug definicji M. Zajàczkowskiego, Innowacja to inwencja zastosowana w prak-
tyce. Przy czym: inwencja to nowy w danym systemie, odpowiednio uszczegó∏o-
wiony, pomys∏ o dowolnym charakterze, nie wynikajàcy w sposób bezpoÊredni
z istniejàcego stanu rzeczy i nadajàcy si´ do stosowania4. Inwencja jest ogniwem

1 A. Âwiadek, Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjnoÊci przedsi´biorstw przemys∏owych w regio-
nie zachodniopomorskim. Synteza wyników badaƒ, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego, Nr 375. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsi´biorstw, Nr 42. Innowacje, kon-
kurencja, kreowanie wartoÊci, struktura kapita∏u, modele oceny przedsi´biorstw, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Szczecin 2004, s. 19.

2 S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, OÊrodek Nauk Spo∏ecznych Politechniki Warszaw-
skiej, Warszawa 1997, s. 8.

3 M. Jarosz, S∏ownik wyrazów obcych, wyd. I., Europa, Wroc∏aw 2001, s. 327.
4 M. Zajàczkowski, Podstawy innowacji i ochrony w∏asnoÊci intelektualnej, Economicus, Szczecin 2003,

s. 21.



poÊrednim mi´dzy ideà, np. naukowà, a jej praktycznym zastosowaniem, zaÊ in-
nowacja polega na jej materializacji, urzeczywistnieniu w postaci funkcjonujàcej
w praktycznej dzia∏alnoÊci5.

Cechà podstawowà, konstytuujàcà poj´cie innowacji jest nowoÊç, czyli ory-
ginalnoÊç w odniesieniu do dotychczasowego stanu rzeczy w danej dziedzinie,
np. stanu techniki, organizacji pracy. Innowacja musi mieç ponadto charakter
nieciàg∏y, czyli doÊç znacznie odbiegajàcy od tego, co zosta∏o stworzone dotych-
czas. Pomys∏ b´dàcy inwencjà, a tworzàcy póêniej innowacj´ (zwany rozwiàza-
niem) musi cechowaç si´ odpowiednim poziomem koncepcyjnym, tzn. zawieraç
okreÊlony ∏adunek pierwiastków twórczych6. Musi on byç odpowiednio dopraco-
wany, na tyle szczegó∏owy (pe∏ny), aby da∏o si´ go zrealizowaç w praktyce bez
dodatkowych nak∏adów pracy twórczej. Innowacja mo˝e mieç dowolny charakter.
Nie musi ona dotyczyç tylko techniki, ale równie dobrze mo˝e byç zwiàzana z dzie-
dzinami nietechnicznymi.

Innowacje mo˝na dzieliç wed∏ug odmiennych kryteriów. J. Schumpeter,
który wprowadzi∏ teori´ innowacji do nauk ekonomicznych, wyró˝nia∏ pi´ç przy-
padków pojawienia si´ nowych kombinacji ró˝nych elementów przyrodniczych
i produkcyjnej si∏y cz∏owieka, tj. innowacji7:

• wprowadzenie nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towaru o no-
wych w∏aÊciwoÊciach,

• wprowadzenie nowej metody produkcji, to jest metody jeszcze nie wypró-
bowanej praktycznie w danej ga∏´zi przemys∏u,

• otwarcie nowego rynku, na którym dana ga∏àê przemys∏u danego kraju
nie by∏a uprzednio wprowadzona, bez wzgl´du na to, czy rynek ten ist-
nia∏ przedtem czy nie,

• zdobycie nowego êród∏a surowców lub pó∏fabrykatów i to znów niezale˝-
nie od tego, czy êród∏o to ju˝ istnia∏o, czy te˝ mia∏o byç dopiero stworzone,

• przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoÊ przemys∏u, np. stworzenie
sytuacji monopolistycznej lub z∏amanie pozycji monopolistycznej.

Innowacje mo˝na podzieliç tak˝e ze wzgl´du na rodzaj efektów bezpoÊred-
nich, konsekwencji ich wdro˝enia. Otrzymamy wtedy nast´pujàce rodzaje inno-
wacji8:

• poprawiajàce jakoÊç i nowoczesnoÊç wyrobów,

• polepszajàce bezpieczeƒstwo i higien´ pracy oraz stan Êrodowiska,

118 Emilia Szkop, Miko∏aj Chruszczewski, Tomasz Matras, ¸ukasz Wróblewski

5 Pod red. J. Bogdanienko, InnowacyjnoÊç przedsi´biorstw, Wyd. Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika,
Toruƒ 2004, s. 8.

6 M. Zajàczkowski, Podstawy..., op. cit., s. 22.
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• dotyczàce uruchomienia nowej produkcji (tak˝e nowych odmian danego
produktu),

• zwi´kszajàce produkcj´,

• oszcz´dnoÊciowe (kapita∏o- i pracooszcz´dne).
Innowacja jest zjawiskiem spo∏ecznie z∏o˝onym i skomplikowanym, ponie-

wa˝ ∏àczy w sobie trzy „dziedziny”: nauk´, technik´ oraz produkcj´. Skupia
w sobie cechy wszystkich tych sfer. Innowacja jest interakcyjna i multidyscypli-
narna. Jest procesem wielosekwencyjnym, z∏o˝onym z odr´bnych, lecz sprz´˝o-
nych i wspó∏zale˝nych faz9. Innowacje sà wynikiem sprz´˝enia zwrotnego mi´-
dzy mo˝liwoÊciami technicznymi i potrzebami, a tak˝e integracji mi´dzy naukà,
technikà a dzia∏aniami wdro˝eniowymi wewnàtrz przedsi´biorstwa.

Innowacja jest procesem uczenia si´. Wymaga gromadzenia specyficznej wie-
dzy i informacji u˝ytecznych w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, w sposób interak-
tywny, wykorzystujàcy êród∏a wewn´trzne i zewn´trzne. Innowacyjne przedsi´-
biorstwo charakteryzuje si´ zarówno zdolnoÊcià do akumulowania wiedzy, jak
i efektywnoÊcià i sprawnoÊcià w procesach produkcji10. Innowacja stanowi pro-
ces kreowania destrukcji. Niszczy istniejàce dotychczas uk∏ady wewnàtrz przed-
si´biorstwa. Wymusza zmiany w organizacji i metodach zarzàdzania11.

Charakterystyczne dla innowacji jest równie˝ to, ˝e jest ona kosztowna
i ryzykowna. Nak∏ady na innowacje charakteryzujà si´ aproksymatywnoÊcià, nie-
powtarzalnoÊcià wynikajàcà z samego procesu innowacyjnego, relatywnie d∏ugim
okresem zamro˝enia oraz nierównomiernoÊcià. Ryzyko innowacji okazuje si´ tym
wi´ksze, im bardziej ma ona pionierski i perspektywiczny charakter. Najwi´ksze
ryzyko przypada na poczàtkowe fazy (prace badawczo-rozwojowe) i jest przede
wszystkim nast´pstwem zawsze mo˝liwego przyj´cia wadliwej metody badawczej,
niew∏aÊciwego kierunku badaƒ, niedostatku odpowiednich warunków material-
nych, organizacyjnych itp.12

èród∏em innowacji mo˝e byç to wszystko, co generuje okreÊlone idee, po-
mys∏y, projekty i mo˝e staç si´ przyczynà poszukiwania czy wynajdywania rze-
czy nowych, podejmowania przedsi´wzi´ç, wprowadzania ich w ˝ycie i doskona-
lenia13. Mo˝na je podzieliç na dwa rodzaje. èród∏a egzogeniczne (zewn´trzne)
innowacji sà to miejsca spoza przedsi´biorstwa, skàd czerpie ono inwencje14. èró-
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d∏a endogeniczne (wewn´trzne) to wyniki prac w∏asnego zaplecza badawczego
i technicznego, kadry kierowniczej, racjonalizatorów itp. èród∏a wewn´trzne do-
tyczà raczej ma∏ych innowacji, ale sà to êród∏a najbardziej obfite i najcenniejsze,
gdy˝ korzystanie z nich jest najtaƒsze, a p∏ynàce korzyÊci sà wielostronne i ma-
jà charakter kumulatywny, albowiem sumowanie si´ nawet drobnych uspraw-
nieƒ daje efekt synergetyczny15.

èród∏a innowacji mogà byç równie˝ rozpatrywane z punktu widzenia tego,
czy pierwotne jest powstanie nowego rozwiàzania (potencjalna innowacja), dla
którego próbuje si´ znaleêç zastosowanie w produkcji (sà to tzw. êród∏a poda˝owe),
czy te˝ odwrotnie, na poczàtku istnieje potrzeba zmiany w okreÊlonej dziedzinie,
której zaspokojenie wymaga odpowiedniego rozwiàzania technicznego16 (tzw. êród∏a
popytowe). Dla przedsi´biorstwa niezmiernie wa˝nym bezpoÊrednim êród∏em inspi-
racji jest rynek. Traci on jednak swoje znaczenie ze wzgl´du na szybkoÊç zmian
w technice i technologii. Celem innowacji jest nie tylko kreowaç potrzeby ryn-
ku, ale tak˝e je zaspokajaç na coraz wy˝szym poziomie. Inspiracji do tworzenia
takich potrzeb nie dostarcza ju˝ sam rynek, lecz nowoczesna nauka i technika17.

InnowacyjnoÊç stwarza mo˝liwoÊç zdobycia pierwszeƒstwa w kreowaniu no-
wych produktów i us∏ug zaspokajajàcych nowe potrzeby lub poprawiajàcych efek-
tywnoÊç zaspokajania dotychczasowych potrzeb odbiorców18. Innowacje majà tym
wi´ksze znaczenie, ˝e nowe rozwiàzania – w przeciwieƒstwie do innych produk-
tów – sà cz´sto bardzo trudne do zdobycia19.

G. Hamel i C.K. Prahalad zauwa˝yli, ˝e konkurencyjnoÊç przedsi´biorstwa
oznacza wypracowanie i wykorzystanie kluczowych kompetencji dla zdobycia
d∏ugookresowej przewagi nad konkurentami. Doszli do jednoznacznego wniosku,
˝e podstawà procesu budowania kluczowych kompetencji przedsi´biorstwa jest
innowacyjnoÊç, wyra˝ajàca si´ w rozwijaniu okreÊlonych dziedzin badaƒ, groma-
dzeniu projektów dla uzyskania perfekcji w produkcji i sprzeda˝y produktów, któ-
re dajà przedsi´biorstwu pozycj´ lidera rynkowego w d∏ugim okresie20.

Innowacje stwarzajà podstawy wysokiej konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa
w wyniku realizacji nast´pujàcych celów21:
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• rozszerzenie oferty rynkowej,

• osiàgni´cie zadowolenia klienta,

• wzrost jakoÊci oferty produktów i us∏ug,

• zapewnienie wysokiej produktywnoÊci, realizacja zadaƒ strategicznych,

• utrzymanie personelu o najwy˝szych kwalifikacjach.
Sà to cele, które sprzyjajà wypracowaniu przewagi konkurencyjnej. Inno-

wacje stajà si´ równie˝ jednà z najwa˝niejszych broni w walce konkurencyjnej,
podstawowym elementem strategii dobrze zarzàdzanych przedsi´biorstw, i to ele-
mentem zarówno dzia∏ania ofensywnego, polegajàcego na „wdzieraniu si´” na
nowe rynki, jak i defensywnego, chroniàcego je przed zagro˝eniem ze strony rze-
czywistych i potencjalnych konkurentów22.

Innowacje w przedsi´biorstwie dotyczà wszystkich jego funkcji, m.in. mar-
ketingu, logistyki, finansów zarzàdzania zasobami ludzkimi itd. W ka˝dym z tych
obszarów, na ka˝dym etapie tworzenia wartoÊci dla odbiorcy nowe rozwiàzania
mogà przyczyniaç si´ do budowania przewagi kosztowej lub zwiàzanej z wyró˝-
nianiem oferty przedsi´biorstwa. W ka˝dym z tych obszarów mo˝na dzi´ki in-
nowacyjnym rozwiàzaniom zwi´kszyç atrakcyjnoÊç przedsi´biorstwa23.

Przedsi´biorstwa konkurencyjne muszà szybko pozyskiwaç i przetwarzaç
informacj´, odpowiednio modyfikowaç swoje zachowanie, dostosowujàc je do bez-
ustannie zmieniajàcego si´ otoczenia. Muszà poszukiwaç nowych sposobów kon-
kurowania i wykorzystywaç twórcze mo˝liwoÊci swoich pracowników. Tylko przed-
si´biorstwa, które wprowadzajà innowacje do swojego procesu produkcyjnego
oraz organizacji, zyskujà na konkurencyjnoÊci24.

Specyficzna struktura podmiotów gospodarczych w Polsce doprowadzi∏a do
wielu patologii w zakresie efektywnoÊci prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej. Du˝ym przedsi´biorstwom nie zale˝a∏o na osiàganiu optymalnych
wskaêników finansowych, poniewa˝ kierownictwo mia∏o na uwadze pomoc ze stro-
ny paƒstwa. Dodatkowo przestarza∏e techniki stosowane do wytwarzania pro-
duktów wp∏ywa∏y na ich niskà jakoÊç. Z drugiej strony, deficyt towarów na ryn-
ku wewn´trznym powodowa∏ prawie nieograniczony popyt na ich produkty.
Wszystko to powodowa∏o, ˝e przedsi´biorstwa nie by∏y sk∏onne do podejmowania
jakichkolwiek dzia∏aƒ zwiàzanych ze wzrostem ich efektywnoÊci oraz wdra˝a-
niem innowacji25.
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Sytuacja uleg∏a zmianie po 1989 roku, kiedy to starano si´ wprowadziç w go-
spodarce zasady wolnego rynku, co w póêniejszym okresie zaowocowa∏o wzro-
stem przedsi´biorczoÊci. Od tego momentu stopniowo zacz´∏a zwi´kszaç si´ iloÊç
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w polskiej gospodarce, jednak niezmiennie cha-
rakteryzowa∏y si´ one zdecydowanie mniejszym stopniem innowacyjnoÊci ni˝ ich
odpowiedniki z bardziej rozwini´tych krajów Unii Europejskiej26.

Czynnikami, które w najwi´kszym stopniu przyciàgajà uwag´ zagranicz-
nych inwestorów sà: polska si∏a robocza, która ciàgle jeszcze jest znacznie taƒ-
sza ni˝ w wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej, a tak˝e wielkoÊç – a co za tym
idzie ch∏onnoÊç – polskiego rynku. Na dalszych pozycjach cz´sto wymienia si´
równie˝ perspektywy wzrostu gospodarczego oraz dost´pnoÊç do wykwalifikowa-
nej si∏y roboczej27.

Cechà charakterystycznà na polskim rynku innowacji jest znaczàcy udzia∏
paƒstwa w finansowaniu wszelkiego typu badaƒ, które majà na celu podwy˝sze-
nie nowoczesnoÊci polskiej gospodarki, przy stosunkowo niewielkim zaintereso-
waniu podmiotów prywatnych tego typu dzia∏alnoÊcià. Jak pokazuje doÊwiadcze-
nie, przedsi´biorstwa podejmujà wysi∏ek finansowania badaƒ i rozwoju (B+R) na
w∏asny koszt tylko wtedy, gdy muszà walczyç o pozycj´ konkurencyjnà na ryn-
ku globalnym, co sprawia, ˝e centralny system planowania badaƒ i wdro˝eƒ w ˝ad-
nym razie nie mo˝e zastàpiç motywacji do dzia∏alnoÊci na tym polu przez przed-
si´biorstwa. Z drugiej strony niepokojàcy jest fakt, ˝e poziom wydatków z bud˝etu
centralnego na dzia∏alnoÊç B+R, liczony jako procent PKB, w latach 1992–2001
nie zwi´kszy∏ si´28.

Proces integrowania si´ z krajami Unii Europejskiej wymusza na polskich
przedsi´biorstwach koniecznoÊç dostosowania si´ do regu∏ obowiàzujàcych na
wspólnym rynku. Do czynników, które w najwi´kszym stopniu uniemo˝liwiajà
prawid∏owe wykorzystanie naszego potencja∏u badawczo-rozwojowego w zakresie
nowej technologii, mo˝na zaliczyç29:

• znaczne rozdrobnienie struktury i niski poziom wspó∏dzia∏ania oÊrodków
badawczych i przemys∏u,

• brak pe∏nego mechanizmu wspierania innowacyjnoÊci z odpowiednimi in-
strumentami finansowymi,
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• wysoki poziom wykszta∏cenia zawodowego przy jednoczesnym braku na-
k∏adów technologicznych,

• niewystarczajàce mechanizmy transferu technologii, niewielki zakres us∏ug
doradczych lub informacyjnych w zakresie innowacji,

• brak zintegrowanych struktur ramowych popytu na innowacje, szczegól-
nie w odniesieniu do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP) oraz in-
frastruktury wspierajàcej wprowadzanie innowacji,

• brak wewn´trznego systemu powstawania patentów.
W Polsce zdecydowanie najwi´ksza grupa przedsi´biorstw to tzw. u˝ytkownicy

technologii. Cechà charakterystycznà tej grupy jest fakt, ˝e zaawansowanie w∏a-
snej bazy technologicznej przedsi´biorstwa u˝ytkownicy ci polepszajà poprzez za-
kup maszyn i materia∏ów oraz szkolenie pracowników. Nie inwestujà natomiast
Êrodków finansowych w ryzykowne i kosztowne projekty badawczo-rozwojowe.

Czynniki hamujàce wdra˝anie innowacyjnych rozwiàzaƒ mo˝na podzieliç na
zewn´trzne i wewn´trzne. Do czynników zewn´trznych zaliczamy przede wszyst-
kim30:

• wysokie obcià˝enie podatkowe i parapodatkowe31, dotyczy to w szczegól-
noÊci MSP,

• drogi i trudno dost´pny kredyt,

• brak proinnowacyjnej polityki paƒstwa.
Z kolei czynnikiem zale˝nym od przedsi´biorstw, który ogranicza rozwój

ich innowacyjnoÊci, jest brak Êrodków finansowych. Cz´sto wspomina si´ rów-
nie˝ o niewystarczajàcej informacji, dotyczàcej nowych produktów i technologii,
a tak˝e o niepewnej sytuacji rynkowej. To pokazuje, ˝e bariery wdra˝ania inno-
wacji majà charakter systemowy i finansowy, dlatego te˝ wÊród przedsi´biorców
panuje przekonanie o koniecznoÊci wspierania innowacji przez paƒstwo i w∏adze
regionalne32.

Majàc na uwadze nieadekwatny stopieƒ rozwoju i zaawansowania techno-
logicznego polskiej gospodarki, a tak˝e dotychczasowe doÊwiadczenie zwiàzane
z politykà na rzecz innowacji, mo˝na wyciàgnàç wniosek, ˝e do tego, aby nasze
przedsi´biorstwa sta∏y si´ konkurencyjne na rynku mi´dzynarodowym, niezb´d-
na jest gruntowna zmiana podejÊcia paƒstwa do stymulowania innowacyjnoÊci.
Obserwujàc poczynania kolejnych rzàdów III RP, mo˝na zauwa˝yç, ˝e zupe∏nie
zapomniano o wspieraniu tego typu przedsi´wzi´ç33.
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Cz´sto nie wiedziano, gdzie szukaç nowych technologii. Zdarza∏o si´ ponadto,
˝e wprowadzano je bez przestrzegania prawa autorskiego. Dlatego te˝, jeszcze
przez d∏ugi okres polskie przedsi´biorstwa b´dà w stanie konkurowaç jedynie re-
latywnie tanià si∏à roboczà, a nie jakoÊcià produktu i innowacyjnoÊcià34. Patrzàc
z perspektywy na stosowanà przez paƒstwo polityk´ mo˝na zauwa˝yç, ˝e by∏a
ona bardziej ukierunkowana na rozwój nauki i pomna˝anie osiàgni´ç nauko-
wych ni˝ na wdra˝anie innowacji i wykorzystanie ich w procesach gospodar-
czych35.

Okres, bezpoÊrednio poprzedzajàcy wstàpienie Polski do UE, by∏ nacecho-
wany usilnym dà˝eniem polskiego rzàdu do jak najlepszego przygotowania na-
szych przedsi´biorstw do cz∏onkostwa w strukturach unijnych. Przejawem tego
jest, mi´dzy innymi, przyj´ty w lipcu 2000 roku program Polska 2025 – D∏ugo-
okresowa Strategia Trwa∏ego i Zrównowa˝onego Rozwoju. W dokumencie tym
szczególnà uwag´ poÊwi´cono sprawom finansowym i dost´powi do zewn´trz-
nych êróde∏ kapita∏u. Do najwa˝niejszych punktów tej strategii nale˝à36:

• stworzenie systemu wsparcia finansowego MSP, u∏atwiajàcego dost´p do
zewn´trznych êróde∏ finansowania,

• rozwój pozabankowych instytucji otoczenia finansowego, np. fundusze ty-
pu venture capital oraz pozagie∏dowy rynek papierów wartoÊciowych,

• zmniejszanie obcià˝eƒ podatkowych i upraszczanie systemu podatkowego,

• rozwój infrastruktury wspierania biznesu,

• stworzenie systemów zach´cajàcych do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej oraz
transferu innowacji i technologii.

W Polsce wyst´pujà dwojakiego rodzaju instytucje, które odgrywajà istot-
nà rol´ w procesie stymulowania innowacyjnoÊci. Zdecydowanie wa˝niejsze w tym
zakresie sà instytucje b´dàce przedstawicielami aktywnoÊci innowacyjnej rzàdu.
WÊród innych wyró˝niç mo˝na te o charakterze non-profit. Z kolei pozosta∏e na-
stawione sà na zysk, jednak ÊciÊle okreÊlone warunki ich funkcjonowania spra-
wiajà, ˝e s∏u˝à one realizacji interesów gospodarki polskiej37. Szczególnà rol´ przy-
pisuje si´ trzem spoÊród nich: Komitetowi Badaƒ Naukowych (KBN), Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), a tak˝e Agencji Techniki i Technologii (ATiT),
która w ostatnich latach przekszta∏ci∏a si´ w Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´-
biorczoÊci (PARP).
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Niezb´dnym elementem Narodowego Systemu Innowacji w Polsce sà równie˝
jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), powo∏ane w celu kreowania nowej wiedzy,
która nast´pnie poprzez tzw. transfer technologii przedostaje si´ do sektora
przedsi´biorstw. Z tego powodu nie sposób przeceniç roli, jakà pe∏nià JBR w kontek-
Êcie konkurencyjnoÊci podmiotów gospodarczych. Jednak zbyt du˝e rozdrobnie-
nie powoduje, ˝e nie wszystkie jednostki sà w stanie prawid∏owo spe∏niaç swoje
statutowe role i cz´Êç z nich staje si´ nieefektywna. Prowadzi to do utraty przez
nie znaczenia rynkowego, co stwarza mocne podstawy do ich likwidacji38.

Innym z przyk∏adów wykorzystania doÊwiadczenia paƒstw Europy Zachod-
niej, które by∏o przejawem polityki regionalnej, jest utworzenie Specjalnych Stref
Ekonomicznych. Jednak na wst´pie nale˝y zaznaczyç, ˝e to rozwiàzanie nale˝y
traktowaç jedynie jako przejÊciowe, w innym przypadku przeczy∏oby to g∏oszonej
w UE zasadzie o równoprawnym traktowaniu podmiotów gospodarczych39.

W za∏o˝eniach polityki proinnowacyjnej paƒstwa na nast´pne lata wprowa-
dzono wiele instrumentów finansowych i fiskalnych majàcych s∏u˝yç stymulacji
innowacji. Najwa˝niejszymi instrumentami tego typu sà: ulgi podatkowe dla
twórców nowych technologii i innych rozwiàzaƒ innowacyjnych, mo˝liwoÊç sto-
sowania przyÊpieszonej amortyzacji Êrodków trwa∏ych, preferencyjnych kredytów
na modernizacj´ produkcji przez wdro˝enie nowych technologii, wdro˝enie no-
wych rozwiàzaƒ instytucjonalnych w obszarze rynku kapita∏owego (venture capi-
tal) itp.40

Mimo mnogoÊci êróde∏ pozyskiwania kapita∏u, najbardziej popularnym spo-
sobem finansowania procesu wdra˝ania innowacji pozostaje niezmiennie kredyt
bankowy. Jednak w ostatnich latach coraz cz´Êciej wzrasta zainteresowanie in-
nymi êród∏ami kapita∏u. Szczególnie dotyczy to subwencji i dotacji oraz venture
capital41. W Polsce nie wykorzystuje si´ w pe∏ni wszystkich mo˝liwoÊci, jakie ofe-
ruje rynek. Takie rozwiàzania, jak fortfaiting czy faktoring, nie sà prawie wcale
wykorzystywane, ze wzgl´du na zbyt du˝e ryzyko z nimi zwiàzane. Zdecydowa-
nie zbyt ma∏e jest równie˝ wykorzystanie formu∏y leasingu, która pozwala na
wyposa˝enie przedsi´biorstwa i rozbudow´ parku maszynowego bez zaanga˝owa-
nia kapita∏ów w∏asnych42.

W zwiàzku z tym, w Polsce niezb´dne okazuje si´ zwi´kszenie roli makro-
ekonomicznego wspierania projektów innowacyjnych, co jest równoznaczne z bar-
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dziej aktywnym udzia∏em paƒstwa we wspieraniu nowoczesnych projektów, czy-
li równie˝ w finansowaniu tego typu dzia∏alnoÊci43.

Paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej podj´∏y decyzj´ o integracji w sfe-
rze nauki i technologii w 1972 roku. Podstaw´ prawnà dla polityki Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie badaƒ i rozwoju stworzy∏ Jednolity Akt Europejski (1987)
wraz z nowelizacjà w Traktacie o UE (1992). W Traktacie Amsterdamskim (1997)
zawarto zapis, i˝ celem Wspólnoty jest rozwój naukowy i technologiczny przemy-
s∏u i zwi´kszanie jego mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci.

W obliczu trwajàcego nieprzerwanie od kilku lat procesu globalizacji i po-
przez to wzrastajàcej konkurencji na rynkach Êwiatowych, kraje Unii Europej-
skiej zdecydowa∏y si´ wprowadziç polityk´ rozwoju koncentrujàcà si´ na wyso-
kich technologiach44. Bardzo istotnym elementem rozwoju ca∏ej gospodarki jest
rozwój pojedynczych przedsi´biorstw. Wymagajà one wsparcia w celu wprowadze-
nie ró˝norodnych innowacji, które z kolei zapewniajà osiàgni´cie sukcesu na ryn-
kach globalnych.

Efektem wysi∏ków na rzecz wypracowania wspólnej polityki paƒstw cz∏on-
kowskich w obszarze innowacyjnoÊci przedsi´biorstw by∏o opublikowanie Zielo-
nej Ksi´gi, a w niej trzynastu akcji (route of actions) na rzecz rozwoju innowa-
cji we Wspólnocie. Nale˝y podkreÊliç, ˝e zaproponowane dzia∏ania muszà byç
zgodne z podstawowymi zasadami UE m.in. zasadà subsydiarnoÊci45. Odzwier-
ciedleniem tego jest fakt, ˝e celem prowadzonej polityki innowacyjnej sta∏o si´
podniesienie poziomu konkurencyjnoÊci Wspólnoty jako ca∏oÊci w stosunku do
gospodarki Êwiatowej. Podejmowane dzia∏ania nie mogà wi´c zwi´kszaç konku-
rencyjnoÊci wobec pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich. Zaproponowane akcje obej-
mujà równie˝ zintensyfikowanie wspó∏pracy zarówno na p∏aszczyênie regional-
nej, jak i narodowej, co ma zaowocowaç lepszym wykorzystaniem zakumulowanych
wczeÊniej zasobów i doÊwiadczeƒ.

W rezultacie uda∏o si´ stworzyç list´ 13 punktów, na których ma si´ opie-
raç rozwój polityki innowacyjnej we Wspólnocie. Warto podkreÊliç, ˝e ka˝dy z 13
punktów zawiera∏ konkretne propozycje rozwiàzaƒ, jak równie˝ organy, które sà
odpowiedzialne za ich wdra˝anie. Efektem koƒcowym opublikowania Zielonej Ksi´-
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gi by∏ program dzia∏aƒ na rzecz innowacyjnoÊci: First Action Plan for Innova-
tion in Europe, który koncentrowa∏ si´ na trzech obszarach46:

• podniesienie kultury innowacyjnej,

• ustanowienie prawnego i administracyjnego Êrodowiska oddzia∏ujàcego
na innowacje,

• zbli˝enie nauki do innowacji.
Poczàtkowo ka˝dy z krajów cz∏onkowskich UE prowadzi∏ w∏asnà polityk´

rozwoju nauki i technologii oraz wspierania innowacyjnoÊci. Jednak z biegiem
lat zdano sobie spraw´, ˝e opracowanie wspólnej strategii i skoordynowanie dzia-
∏aƒ mo˝e przynieÊç du˝o wi´ksze korzyÊci i sprawi, ˝e Unia Europejska b´dzie
w stanie – w obliczu nieuchronnego procesu globalizacji – sprostaç konkurencji
z innych krajów. Wspólne dzia∏ania krajów cz∏onkowskich w obszarze rozwoju
nauki i technologii mo˝na podzieliç si´ trzy fazy.

Lata 1952–1973 to wspólne przedsi´wzi´cia w celu pokojowego wykorzy-
stania energii atomowej jak równie˝ dzia∏anie na rzecz koordynacji dzia∏ania w rol-
nictwie oraz na rynku w´gla i stali. Kolejna faza to lata 1973–2002. W trakcie
jej trwania opracowana zosta∏a wspólna polityka rozwoju nauki i technologii. Dzia-
∏ania te zaowocowa∏y opracowaniem licznych programów badawczych min. FAST,
ESPIRIT i RACE. Ukoronowaniem wspólnych dzia∏aƒ w dziedzinie rozwoju na-
uki i technologii jest trzecia faza. Zak∏ada ona pog∏´bienie integracji badaƒ na-
ukowych jak równie˝ stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European
Research Area – ERA). Koncepcja stworzenia tej specyficznej przestrzeni powsta-
∏a w 2000 roku i mia∏a na celu pokonanie trzech przeszkód: niewystarczajàcych
funduszy na badania i rozwój, braku impulsów stymulujàcych rozwój oraz bra-
ku koordynacji dzia∏aƒ w tym obszarze47.

Centra Transferu Informacji (Innovation Relay Centre – IRC) w Unii Eu-
ropejskiej sà kolejnym krokiem zmierzajàcym do lepszej wspó∏pracy w dziedzinie
badaƒ i nauki. Wy∏onione zosta∏y one w 1995 roku przez Komisj´ Europejskà
w ramach programu INNOVATION. Utworzonych zosta∏o 68 OÊrodków Przeka-
zu Innowacji w ca∏ej Europie, w tym w Polsce. OÊrodki te majà za zadania u∏a-
twiç transfer innowacyjnej technologii pomi´dzy europejskimi oÊrodkami badaƒ
i przedsi´biorstwami. Us∏ugi sieci udost´pnione zosta∏y podmiotom o ró˝nej wiel-
koÊci, przede wszystkim ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom, zamierzajàcym wpro-
wadzaç najnowsze technologie do swojej dzia∏alnoÊci. U˝ytkownikami sieci sà
tak˝e oÊrodki badawcze, które zdecydowa∏y si´ podzieliç wynikami swoich prac
z przedsi´biorstwami.
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W 68 oÊrodkach IRC skupionych jest 250 organizacji, które zosta∏y wybrane
w wyniku otwartego przetargu og∏oszonego w 1999 roku przez Komisj´ Europejskà.
Polska zosta∏a podzielona na trzy regiony, które podlegajà odpowiednim OÊrodkom
Przekazu Innowacji. Sà to: IRC Wschodnia Polska, IRC Po∏udniowa Polska, IRC
Zachodnia Polska. Zadania postawione przed polskimi IRC to mi´dzy innymi48:

• wzmocnienie konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki i polskich przedsi´-
biorstw poprzez transfer technologii z innych paƒstw,

• podnoszenie ÊwiadomoÊci o potrzebie rozwoju innowacji,

• pomoc w pozyskiwaniu i wdra˝aniu innowacji w polskich przedsi´bior-
stwach, jak równie˝ ró˝nego rodzaju szkolenia.

W celu utrzymania wiodàcej pozycji w Êwiecie oraz skutecznej rywalizacji
z gospodarkami takich paƒstw, jak Stany Zjednoczone, Japonia czy tych wywo-
dzàcych si´ z Po∏udniowo-Wschodniej Azji, Unia Europejska zmuszona jest do nie-
ustannych dzia∏aƒ sprzyjajàcych podwy˝szaniu konkurencyjnoÊci gospodarek
paƒstw cz∏onkowskich. Dla osiàgni´cia przyj´tych za∏o˝eƒ niezb´dne jest kom-
pleksowe podejÊcie nie tylko od strony rozpowszechniania wiedzy dotyczàcej wdro-
˝eƒ rozwiàzaƒ innowacyjnych i korzystnych rozwiàzaƒ prawnych, ale równie˝
przejrzysty system zach´t dla nowatorskich przedsi´biorców, a tak˝e podstawo-
we za∏o˝enia dotyczàce finansowania sfery B+R.

Zasadnicze kierunki odpowiednich dzia∏aƒ sformu∏owano w 2000 roku w po-
staci tzw. Strategii Lizboƒskiej. Najwa˝niejszym punktem powy˝szej strategii by∏
punkt postulujàcy tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Jednym ze sposobów,
w jaki zamierza si´ to osiàgnàç, jest wzrost poziomu wydatków na badania na-
ukowe w Unii Europejskiej do poziomu 3% PKB w 2010 roku (tzw. Cel Barce-
loƒski).

Najlepszym sposobem oceny polityki innowacyjnej jakiejkolwiek organiza-
cji jest intensywnoÊç, jakoÊç i efektywnoÊç badaƒ naukowych. Te z kolei w naj-
wi´kszym stopniu zale˝à od takich czynników, jak wykszta∏cenie kadr nauko-
wych, poziom finansowania nowatorskich rozwiàzaƒ, dost´pna infrastruktura
badawcza, a tak˝e od mechanizmów u∏atwiajàcych i stymulujàcych dzia∏alnoÊç
naukowà. WÊród ekspertów oceniajàcych innowacyjnoÊç gospodarek paƒstw cz∏on-
kowskich UE panuje przekonanie o stosunkowo wysokim poziomie kadry nauko-
wej, ni˝ej z kolei ocenia si´ pozosta∏e elementy. Dlatego te˝, oprócz krajowych
programów naukowych oraz badaƒ wspieranych przez fundusze prywatne, bar-
dzo wa˝nym mechanizmem finansowania dzia∏alnoÊci B+R w Unii Europejskiej
sà Programy Ramowe (PR). Do tej pory przeprowadzono 5 programów ramo-
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wych, VI program jest w fazie realizacji, natomiast VII edycja pozostaje, na ra-
zie, w sferze wst´pnych projektów49.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e Programy Ramowe UE nie sà programami wspiera-
nia nauki jako takiej, a tylko jednym z instrumentów realizacji strategicznych
celów ekonomicznych i spo∏ecznych w krajach cz∏onkowskich, a tak˝e s∏u˝à wspie-
raniu projektów mi´dzynarodowych. Zainicjowane w po∏owie lat 80. ubieg∏ego wie-
ku, PR sà najwi´kszymi w skali ca∏ego Êwiata tego typu programami prowadzo-
nymi na rzecz podwy˝szenia poziomu rozwoju gospodarczego. Warto równie˝
wspomnieç, ˝e w ramach programów ramowych nast´puje tzw. zamykanie luk
technologicznych w regionie UE, co odbywa si´ poprzez wspieranie cz∏onków
o relatywnie ni˝szym poziomie sfery B+R. Nie zapomina si´ równie˝ o prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci majàcej na celu ujednolicenie standardów europejskich i sko-
dyfikowania nauki i praktyki50.

Analizujàc cele poszczególnych edycji programów ramowych, mo˝na za-
uwa˝yç zmieniajàce si´ podejÊcie do ró˝nych ga∏´zi gospodarki na przestrzeni
ostatnich lat, co przejawia∏o si´ g∏ównie we wspieraniu coraz to nowoczeÊniej-
szych technologii, na czele z nanotechnologiami, biogenetykà i biotechnologià oraz
zagadnieniami z zakresu energetyki jàdrowej.

Stopieƒ innowacyjnoÊci polskich przedsi´biorstw na podstawie badaƒ prze-
prowadzonych w podstrefie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Go∏dapii

W Polsce do 2002 roku powsta∏o 14 specjalnych stref ekonomicznych.
Utworzono je, poczàwszy od 1994 roku, na podstawie ustawy z dnia 20 paêdzier-
nika 1994 roku51. Strefy tworzone by∏y w miejscach o wysokim stopniu bezrobo-
cia w celu przyciàgni´cia na te tereny inwestorów krajowych i zagranicznych.
Zach´tà dla inwestorów by∏o i jest zwolnienie od podatków, na podstawie mo˝li-
woÊci uzyskania pomocy publicznej liczonej od wartoÊci inwestycji. Zwolnienie
przys∏uguje z tytu∏u realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pra-
cy zwiàzanych z danà inwestycjà. Ustalona zosta∏a równie˝ minimalna wysokoÊç
nak∏adów inwestycyjnych realizowanych przez danego inwestora w specjalnej stre-
fie ekonomicznej, która w 2002 roku wynosi∏a 100 tys. euro52.

Poszczególne strefy tworzono na podstawie Rozporzàdzeƒ Rady Ministrów.
Przyk∏adowo: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zosta∏a ustanowiona Roz-
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porzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 roku53 na okres 20 lat,
tj. do 1 wrzeÊnia 2016 roku. Zasady i warunki wejÊcia inwestorów na teren spe-
cjalnej strefy ekonomicznej normuje Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
29 marca 2001 roku54. W 2002 roku zarejestrowanych w Polsce by∏o 14 spó∏ek
akcyjnych z dopiskiem w nazwie miejscowoÊci, w której utworzona jest dana
specjalna strefa ekonomiczna, np. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spó∏-
ka Akcyjna (w skrócie SSSE S.A.).

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) po∏o˝ona jest na obszarze
330 ha w pó∏nocno-wschodniej Polsce, w bezpoÊrednim sàsiedztwie wschodniej
granicy Unii Europejskiej. SSSE podzielona jest na trzy podstrefy zlokalizowane
w Suwa∏kach (160 ha), E∏ku (107 ha) i Go∏dapi (64 ha)55. Przez jej centrum
przebiegaç b´dzie wkrótce droga ekspresowa „Via Baltica” oraz linia kolejowa
„Rail Baltica” – najwi´ksze szlaki komunikacyjne ∏àczàce kraje skandynawskie
z po∏udniowà i zachodnià Europà.

W 2002 roku na terenie SSSE istnia∏o 52 inwestorów reprezentujàcych
ró˝ne bran˝e (m.in. drzewnà, metalowà, maszynowà, komputerowà, elektronicz-
nà, spo˝ywczà, chemicznà, odzie˝owà i papierniczà) i zatrudnia∏o oko∏o 2750
pracowników. W tym czasie przedsi´biorcy krajowi i zagraniczni zainwestowali
tam ok. 350 mln z∏56, choç deklarowane nak∏ady wynosi∏y 148 mln z∏57. Âwiad-
czy to o dynamicznym rozwoju przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w SSSE oraz dogod-
nych warunkach jakie oferowane sà inwestorom. Nale˝à do nich m.in. najni˝sze
w kraju ceny uzbrojonych nieruchomoÊci, najni˝sze w kraju koszty pracy, profe-
sjonalna i ˝yczliwa obs∏uga inwestora, oraz – co mo˝e najwa˝niejsze – mo˝liwoÊç
uzyskania pomocy publicznej do 65% wartoÊci inwestycji.

Jednà z trzech podstref SSSE jest gmina Go∏dap. Do najwa˝niejszych
oÊrodków przemys∏owych nale˝à dwie nowoczesne fabryki kopert A&G Koperty
i, posiadajàca kapita∏ niemiecki, „NC” Koperty, dzia∏ajàca w pobli˝u przejÊcia
granicznego odlewnia ˝eliwa „Gicor”, Zak∏ad Pracy Chronionej „Nord Ost”, spe-
cjalizujàcy si´ w odzie˝y roboczej oraz przedsi´biorstwo WUTEH produkujàce mi´-
dzy innymi betoniarki.
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Do 2004 roku w podstrefie Go∏dap wydanych zosta∏o 25 zezwoleƒ na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, z czego 12 w tym roku by∏o wa˝nych. Aktu-
alni przedsi´biorcy zatrudniali w omawianym okresie 148 osób, inwestujàc kwo-
t´ w wysokoÊci 16 015 578 z∏58. Zgodnie z przedstawionymi biznes planami
w przysz∏oÊci, posiadajàcy zezwolenia, planujà utworzenie dodatkowych 198 miejsc
pracy oraz zainwestowanie w rozwój kolejnych 41 204 422 z∏. Do 2004 roku pod
inwestycje sprzedano 32,4133 ha ziemi, co stanowi 55,17% ca∏ej powierzchni
strefy oraz 67,03% po wy∏àczeniu terenów leÊnych i terenów pod drogi.

Kolejnym wyznacznikiem omawianego obszaru jest Wolny Obszar Celny
(WOC) w Go∏dapi obejmujàcy teren o powierzchni 13,5 ha, po∏o˝ony w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie mi´dzynarodowego przejÊcia granicznego Go∏dap-Gusiew (Ob-
wód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Obszar ten nale˝y do doskona∏ych miejsc
dla przedstawicieli handlu hurtowego i inwestorów, którzy planujà wejÊcie na bar-
dzo perspektywiczny rynek rosyjski. W sk∏ad korzyÊci wchodzà tak˝e wszelkie
ulgi wynikajàce z Kodeksu Celnego dla WOC.

Z tego wzgl´du, i˝ w rozwa˝anej podstrefie dzia∏alnoÊç gospodarcza prowa-
dzona jest tylko przez kilka przedsi´biorstw, badanie nie mo˝e byç reprezenta-
tywne, daje jednak pewien orientacyjny poglàd na sytuacj´ istniejàcà na tym ob-
szarze. Badane przedsi´biorstwa sà spó∏kami z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
zatrudniajàcymi liczb´ osób mieszczàcà si´ w przedziale pomi´dzy 5 a 25 pra-
cowników, sà wi´c to jednostki ma∏e, w których wyst´puje planowanie d∏ugoter-
minowe. Wi´kszoÊç spó∏ek specjalizuje si´ w produkcji krajowej, tylko jedna
z nich produkuje towary sprzedawane za granic´ – do Republik Nadba∏tyckich.

Podczas przeprowadzonego badania jednostkom zadano szereg pytaƒ, ma-
jàcych na celu pokazanie, czy innowacje sà w ogóle potrzebne, a jeÊli tak, to ja-
ki jest ich cel i rezultat, czy i w jakim stopniu kierownicy przeprowadzajà uno-
woczeÊnienia w swoich spó∏kach, oraz czy majà do nich dogodny dost´p. Zebrano
te˝ informacje dotyczàce postrzegania Unii Europejskiej oraz pomocy rzàdowej
we wprowadzaniu unowoczeÊnieƒ.

Badane przedsi´biorstwa sà zgodne co do tego, i˝ wprowadzanie innowacji
jest zdecydowanie potrzebne oraz ˝e bez unowoczeÊnieƒ przedsi´biorstwo nie ma
szans na zaistnienie i utrzymanie si´ na rynku wzmo˝onej konkurencji. W wi´kszo-
Êci jednostek innowacje by∏y w niedalekiej przesz∏oÊci wprowadzone i dotyczy∏y
przede wszystkim modernizacji linii produkcyjnej. Mia∏o to na celu zwi´kszenie
produktywnoÊci i efektywnoÊci oraz zmniejszenie kosztów poprzez wprowadza-
nie nowoczesnych, energooszcz´dnych maszyn.
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Wynik przeprowadzonych zmian oceniany jest jako dobry. Jako g∏ówne
êród∏o finansowania respondenci wymieniajà Êrodki w∏asne, na drugim miejscu
uplasowa∏ si´ kredyt bankowy, tylko pojedyncze jednostki wymieniajà leasing czy
te˝ program pomocowy. O ÊwiadomoÊci potrzeby innowacji mo˝e Êwiadczyç tak-
˝e fakt, i˝ wszystkie przedsi´biorstwa deklarujà wprowadzenie unowoczeÊnieƒ
w bardzo niedalekiej przysz∏oÊci, mieszczàcej si´ w przedziale czasowym 2–4 lat,
a niektóre nawet w przeciàgu jednego roku. Nadchodzàce zmiany finansowane
b´dà w dotychczasowy sposób. Przy pytaniu o g∏ówne bariery, jakie pojawiajà si´
na drodze przedsi´biorstw chcàcych wprowadziç innowacje równie˝ jednomyÊlnie
wskazano na brak Êrodków finansowych, problemy z ich uzyskaniem, brak po-
mocy paƒstwa i bariery prawno-administracyjne.

Zdaniem respondentów rzàd nie spe∏nia roli powierzonej mu w procesie
modernizacji. Badane jednostki nie korzystajà te˝ z ˝adnych programów rzàdo-
wych. Aby sytuacja uleg∏a zmianie, oczekujà one na pierwszym miejscu udogod-
nieƒ administracyjno-prawnych w naszym kraju oraz ulg podatkowych. Pojawia-
jà si´ tak˝e g∏osy na temat dost´pu do informacji dotyczàcych nowych technologii.
Podsumowujàc, jakoÊç pomocy rzàdowych oceniana jest jako „z∏a” lub „bardzo
z∏a”.

Kolejnym polem badawczym by∏a Unia Europejska. Zapytano o ocen´ pol-
skich przedsi´biorstw pod wzgl´dem zaawansowania technologicznego na tle bar-
dziej rozwini´tych zachodnich sàsiadów. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 – bardzo do-
brze, 5 – bardzo êle) badane jednostki uplasowa∏y siebie na miejscu 3, tzn.
Êrednio i chyba takà w∏aÊnie odpowiedê uzyskanoby we wszystkich polskich przed-
si´biorstwach po zadaniu im takiego samego pytania. Mo˝e to z tego w∏aÊnie po-
wodu wi´kszoÊç z nich czuje si´ zagro˝onych zachodnioeuropejskà konkurencjà
na polskim rynku. Z badania wynika, i˝ wiedza naszych przedsi´biorców na te-
mat programów wspomagania innowacyjnoÊci przez UE jest z∏a lub Êrednio do-
bra, jednak˝e w przysz∏oÊci wszystkie zamierzajà z takiej pomocy skorzystaç. Czyn-
nikiem motywujàcym jest wynikajàcy z niej dodatkowy „zastrzyk finansowy”,
pozwalajàcy na obni˝enie udzia∏u kredytu bankowego w finansowaniu inwesty-
cji oraz przekonanie, i˝ tylko dzi´ki takiej pomocy przedsi´biorstwa b´dà w sta-
nie sprostaç nadchodzàcej konkurencji. Dystans mi´dzy polskimi a zachodnimi
przedsi´biorstwami badane jednostki oceniajà jako „du˝y”, ale nie jako „bardzo
du˝y”. Mo˝e to byç motywacjà do tego, by ró˝nic´ t´ powoli zmniejszaç i stawaç
si´ bardziej konkurencyjnym na rynku europejskim.

W Polsce nieunikniona jest zmiana podejÊcia przedsi´biorców do sposobu
prowadzenia przez nich swojej dzia∏alnoÊci. W szczególnoÊci dotyczy to ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Barierà trudnà do przezwyci´˝enia brak ÊwiadomoÊci
o roli nauki i post´pu technicznego. Bez tych dwóch czynników niemo˝liwe jest
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sprostanie konkurencji przedsi´biorstw z innych krajów. W szerzeniu tej wiedzy
i ÊwiadomoÊci aktywnà rol´ musi odegraç paƒstwo.

Do poprawy innowacyjnoÊci polskich przedsi´biorstw w du˝ej mierze mo-
gà si´ równie˝ przyczyniç programy pomocowe oferowane przez Uni´ Europej-
skà. Jednak˝e – jak wynika z przeprowadzonej ankiety – wiedza z zakresu im-
plementacji tych programów i ich podstawowych za∏o˝eƒ wÊród przedsi´biorców
jest w du˝ym stopniu niedostateczna. Kolejnà barierà sà liczne utrudnienia praw-
no-administracyjne, które hamujà wdra˝anie innowacyjnych rozwiàzaƒ i zniech´-
cajà przedsi´biorców do korzystania z Êrodków pomocowych Unii Europejskiej.

Rzeczà godnà podkreÊlenia jest fakt, i˝ pomimo trudnoÊci z wprowadza-
niem innowacji, jak równie˝ praktycznie braku pomocy ze strony rzàdu – co stwier-
dzili ankietowani przedsi´biorcy – badane podmioty wprowadzi∏y nowe rozwià-
zania technologiczne do swojej dzia∏alnoÊci i planujà równie˝ w niedalekiej
przysz∏oÊci kolejne inwestycje w tym kierunku. Âwiadczyç to mo˝e o tym, ˝e
coraz wi´kszà wag´ przywiàzuje si´ do wdra˝ania innowacji oraz o tym, ˝e prze-
konanie, i˝ jest to jedyna droga do tego, aby sprostaç wyzwaniom czekajàcym na-
sze podmioty gospodarcze na wspólnym rynku europejskim, staje si´ powszech-
niejsze.
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Dorota Jegorow
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Prognozowanie w badaniach koniunktury
konsumenckiej

1. Konsumpcja i jej miejsce w gospodarce rynkowej

Skuteczne sterowanie gospodarkà wymaga, poza umiej´tnym stosowaniem me-
tod zarzàdzania gospodarkà narodowà, u˝ycia okreÊlonych metod i technik pro-
gnozowania. Z pewnoÊcià trudno przeceniç znaczenie tych zagadnieƒ dla spraw-
nego funkcjonowania gospodarki1. Obecnie (jak i wczeÊniej) problematyka ta
znajduje si´ w centrum uwagi polityków gospodarczych, ekonomistów, a tak˝e
publicystów i dziennikarzy2. Racjonalne gospodarowanie bez konstrukcji prognoz
o du˝ym stopniu trafnoÊci jest bardzo utrudnione. Prognozowanie, jako dyscypli-
na naukowa rozwija si´ od niedawna, ale bardzo dynamicznie, przede wszystkim
z uwagi na du˝e znaczenie prognoz gospodarczych w kszta∏towaniu najbardziej
prawdopodobnego obrazu wzrostu gospodarczego, jej poszczególnych ga∏´zi oraz
wybranych zjawisk spo∏eczno-gospodarczych.

Powszechnie uwa˝a si´, ˝e si∏à nap´dowà gospodarki rynkowej jest kon-
sumpcja3. Stàd potrzeba m.in. konstrukcji prognozy koniunktury konsumenckiej,
b´dàcej odzwierciedleniem poziomu rozwoju gospodarki i kondycji spo∏eczeƒstwa.
Konsumpcja w ca∏ej swojej z∏o˝onoÊci jest trudna do badania, a w szczególnoÊci
do prognozowania. Niewàtpliwie dobrym odzwierciedleniem koniunktury konsu-
menckiej, wchodzàcej w sk∏ad badaƒ koniunktury, jest tzw. klimat konsumencki,
okreÊlajàcy zadowolenie konsumentów z obecnej i przysz∏ej sytuacji rynkowej. Wy-
razem nastrojów konsumenckich jest Wskaênik ufnoÊci konsumenckiej (WUK),
konstruowany na podstawie badaƒ koniunktury konsumenckiej, prowadzonych od
II kwarta∏u 1997 roku przez G∏ówny Urzàd Statystyczny. Badania te sà uznanà
i powszechnie stosowanà na Êwiecie metodà obserwacji sytuacji gospodarczej, a wy-
niki w ten sposób uzyskane sà podstawà do analizy stanu bie˝àcego i prognozo-
wania zmian w bli˝szej i dalszej przysz∏oÊci4. Prowadzone sà w sposób zgodny

1 Por. M. Pohorille, Potrzebny podzia∏ konsumpcji, PWE, Warszawa 1985, s. 95–96.
2 Por. A. ZeliaÊ, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 9, 11, 15.
3 Por. J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 322.
4 E. Adamowicz, red., Wst´p, w: Prace i Materia∏y Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Analiza ten-

dencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki, Zeszyt
Nr 70, SGH, Warszawa 2001, s. 7.



z wymogami OECD i Unii Europejskiej. Harmonizacja ta jest gwarantem porów-
nywalnoÊci danych w skali mi´dzynarodowej5.

W odró˝nieniu od sytuacji, jakà obserwujemy w Polsce, „dojrza∏e” gospo-
darki rynkowe charakteryzujà si´ d∏ugà tradycjà badaƒ koniunktury. Wyniki opra-
cowywane na podstawie tych badaƒ, wykorzystywane sà do oceny kondycji go-
spodarczej poszczególnych krajów oraz prognozowania kierunków zmian aktywnoÊci
gospodarczej. Zauwa˝a si´ równie˝ znaczne zainteresowanie wynikami analiz ze
strony wszystkich uczestników ˝ycia gospodarczego: przedsi´biorstw, instytucji
finansowych, organizacji samorzàdowych, a tak˝e ogniw administracji paƒstwo-
wej ró˝nych szczebli.

W Polsce zainteresowanie tymi badaniami, na szerszà skal´, nastàpi∏o do-
piero po zmianie systemu gospodarczego. Zwi´kszenie aktywnoÊci wokó∏ badaƒ
koniunktury, które obserwujemy w naszym kraju na prze∏omie kilku ostatnich
lat, oznacza, ˝e roÊnie popyt na generowane informacje, aczkolwiek – jak twier-
dzà autorzy tych badaƒ – nie sà one wykorzystywane w satysfakcjonujàcym za-
kresie. Stanowiàc bardzo dobry opis dynamiki dzia∏alnoÊci gospodarczej, wyniki
testu koniunktury mogà byç podstawà krótkookresowych prognoz iloÊciowych.
I w koƒcu wyniki badaƒ mogà przyczyniç si´ do zmniejszenia niepewnoÊci i opóê-
nieƒ w diagnozowaniu kondycji systemu gospodarczego, zwi´kszajàc tym samym
szanse na bardziej efektywnà polityk´ makroekonomicznà6.

Konsumpcja – która wspó∏tworzy ogólnospo∏eczny system gospodarczy, zajmu-
jàc w nim jednoczeÊnie jedno z najwa˝niejszych miejsc – jest wa˝nym mechanizmem,
warunkiem reprodukcji, trwania i rozwoju wspó∏czesnej gospodarki rynkowej,
a wr´cz ca∏ego systemu wspó∏czesnej cywilizacji przemys∏owej. Zarazem stanowi
jeden z najistotniejszych czynników wp∏ywajàcych na wspó∏czesne ˝ycie jednostko-
we. Nale˝y te˝ do najwa˝niejszych zjawisk ponadnarodowych, jako jeden z czynni-
ków globalizacji, wraz z procesami, które generuje. Okazuje si´ g∏ównym czynni-
kiem regulujàcym ˝ycie spo∏eczne7. Konsumpcja jest dziÊ zatem nie tylko
podstawowym celem rozwoju gospodarczego kraju, ale równie˝ jego wa˝nym instru-
mentem i bodêcem. Powinna pe∏niç funkcj´ czynnà i kreujàcà, a nie wynikowà.
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5 Por. E. Adamowicz, S. Dudek, K. Walczyk, Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz
krótko-terminowych, w: Prace i Materia∏y Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Diagnozy i prognozy
stanu gospodarki w Êwietle badaƒ koniunktury, Zeszyt Nr 73, SGH, Warszawa 2002, s. 114; G∏ów-
ny Urzàd Statystyczny, Badania koniunktury, Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian sty-
czeƒ 2001–kwiecieƒ 2001, Warszawa 2001.

6 Por. E. Adamowicz, S. Dudek, K. Walczyk, Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz
krótko-terminowych, w: Prace i Materia∏y Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Diagnozy i prognozy
stanu gospodarki w Êwietle badaƒ koniunktury, Zeszyt Nr 73, SGH, Warszawa 2002, s. 7, 30.

7 Por. M. Krajeƒski, Konsumpcja i wspó∏czesnoÊç, O pewnej perspektywie rozumienia Êwiata spo∏ecz-
nego, „Kultura i spo∏eczeƒstwo”, Nr 3/1997.



W gospodarce rynkowej wzrasta znaczenie funkcji motywacyjnej konsump-
cji, która sprzyja pobudzaniu mechanizmów efektywnoÊciowych w gospodarce.
Prognoza nastrojów konsumenckich mo˝e zatem pe∏niç funkcj´ informacyjno-
-ostrzegawczà. Obni˝enie wartoÊci WUK, powinno sygnalizowaç w∏adzom rzà-
dzàcym, o nieprawid∏owym kierunku ich dzia∏ania, natomiast tendencja wzro-
stowa WUK by∏aby potwierdzeniem dobrego kierunku ich dzia∏aƒ.

Rola konsumenta zmienia si´. Jest on obecnie nie tylko podmiotem proce-
su konsumpcji, ale i podstawowym obiektem zmian dokonujàcych si´ w otocze-
niu8. PrzeÊledzenie kszta∏tu wskaênika odzwierciedlajàcego poziom zadowolenia
konsumentów przed wejÊciem Polski do Unii Europejskiej i porównanie wyni-
ków, jakie zanotujemy po roku uczestnictwa we Wspólnocie, bez wàtpienia mo-
˝e stanowiç ocen´ spo∏ecznà zaistnia∏ych zmian.

2. Prognoza WUK

Prognozowanie wià˝e si´ z odpowiedzialnoÊcià. Dlatego przed rozpocz´ciem kon-
strukcji prognozy nale˝y ustaliç, kto b´dzie jej odbiorcà. W przypadku prognoz
ekonomicznych, zbyt optymistyczne prognozowanie w przysz∏oÊç mo˝e przyczy-
niç si´ do demobilizowania rzàdu i polityków, spowalnia dzia∏ania, które nale˝a-
∏oby podjàç, rozbudzania w spo∏eczeƒstwie oczekiwaƒ gro˝àcych rozczarowa-
niem. Z kolei prognoza nadmiernie pesymistyczna sugerowaç mo˝e podejmowania
decyzji nazbyt drastycznych, czego konsekwencjà mogà byç napi´cia spo∏eczne
i polityczne, a czasem nawet panika rynkowa.

Przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ prognostycznych warto zastanowiç si´, czy ba-
dany szereg czasowy mo˝e byç podstawà sformalizowanych badaƒ statystycz-
nych, w tym prognozowania. To znaczy, czy udzia∏ zak∏óceƒ przypadkowych (lo-
sowych) nie jest na tyle istotny, ˝e ˝adna metoda statystyczna nie daje wymiernego
(w sensie trafnoÊci prognozy) rezultatu badaƒ.

Wspó∏czynnik zmiennoÊci losowej wartoÊci empirycznych WUK zanotowa-
nych od kwietnia 1997 roku do kwietnia 2003 roku wynosi 28,41%, czyli dysper-
sja analizowanych wielkoÊci nie jest na tyle istotna, aby wykluczyç celowoÊç ba-
daƒ9.
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8 XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji 2002, Sprawozdanie,
http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/aktualnoÊci/zjazd_km_spraw.html, s. 3.

9 Wspó∏czynnik zmiennoÊci liczony jest jako iloraz odchylenia standardowego i Êredniej arytmetycz-
nej wartoÊci badanej zmiennej i wyra˝ony jest w procentach. Przyjmuje si´, ˝e je˝eli wspó∏czynnik
ten nie przekracza 35%, to dyspersja jest ma∏a i Êrednia arytmetyczna dobrze charakteryzuje Êred-
ni poziom zjawiska.



Rysunek 1. Wskaênik ufnoÊci konsumenckiej (IV 97–IV 03)

èród∏o: G∏ówny Urzàd Statystyczny, Badania koniunktury, Koniunktura konsumencka. Tendencje
zmian kwiecieƒ 1997–styczeƒ 2001, Warszawa 2001, G∏ówny Urzàd Statystyczny, Badania koniunk-
tury, Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian styczeƒ–kwiecieƒ 2004, Warszawa 2004.

Prosta manipulacja polegajàca na skalowaniu osi odci´tej wykresu (rysu-
nek 1) przekszta∏ca go do postaci wykresu na rysunku 2.

Rysunek 2. Wskaênik ufnoÊci konsumenckiej (IV 97–IV 03)
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Rysunek 2 przedstawia zatem ten sam szereg czasowy, co rysunek 1, tym
razem jednak troska o efekt wizualny wykresu zosta∏a wyeliminowana, poprzez
dba∏oÊç o zachowanie tych samych d∏ugoÊci jednostek, zarówno na osi rz´dnych,
jak i odci´tych. Nie mo˝na oprzeç si´ chyba wra˝eniu, ˝e wykresy odzwierciedla-
jà swoim kszta∏tem dwa ró˝ne zjawiska. Graficzna prezentacja wartoÊci WUK
w jednoznaczny sposób nie sugeruje analitycznej postaci teoretycznej tendencji
rozwojowej analizowanego zjawiska. A zatem przyjàç mo˝na, i˝ tendencja rozwo-
jowa badanego zjawiska mo˝e przyjmowaç postaç liniowà, (je˝eli wybór b´dzie
dotyczy∏ rysunku 1) bàdê kwadratowà, (je˝eli wybór b´dzie dotyczy∏ rysunku 2),
który sugeruje bowiem ostry spadek wskaênika nastrojów konsumenckich w roz-
k∏adzie. Co zapisujemy odpowiednio:

(1)

(2)

Stosujàc procedury dopasowania danych empirycznych WUK danymi teo-
retycznymi wyznaczonymi na podstawie (1) i (2), nale˝y dokonaç estymacji pa-
rametrów funkcji (1) i (2), a nast´pnie oceniç stopieƒ dopasowania funkcji (1)
i (2) do danych empirycznych. CzynnoÊci te przedstawiajà tabele 1–4.

Tabela 1. Regresja WUK (1)

Podsumowanie regresji zmiennej zale˝nej: WUK (it1 = a0 + a1t)

R = ,86 R2 =,75 Popraw. R^2 =,73

F (1,23) = 67,39 p < ,00000

B∏àd std. estymacji: 4,34

B∏àd st.

B B t (23) poziom p

W. wolny -16,82 1,79 -9,39 0,00

t -0,99 0,12 -8,21 0,00

Procedura: Regresja wielokrotna

èród∏o: STATISTICA PL, 6.0.

.y a a t a tt 0 1 2
2

2
= + +t

,y a a tt 0 11
= +t
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Tabela 2. Regresja WUK (2)

Podsumowanie regresji zmiennej zale˝nej: WUK (it2 = a0 + a1t + a2t2)

R = ,93 R2 = ,87 Popraw. R^2 = ,86

F (2,22) = 73,92 p < ,00000

B∏àd std. estymacji: 3,17

B∏àd st.

B B t (22) poziom p

W. wolny -9,46 2,06 -4,58 0,00

t -2,62 0,37 -7,17 0,00

t**2 0,06 0,01 4,61 0,00

Procedura: Regresja wielokrotna

èród∏o: STATISTICA PL, 6.0.

Tabela 3. Estymacja WUK (1)

Model: it1 = a0 + a1t

Zmn. zal: WUK Str.:

(OBS-PRED)**2

Koƒc. strata 434,05 R = ,86 WyjaÊniona warian.: 74,56%

a0 a1

Ocena -16,82 -0,99

Procedura: Estymacja nieliniowa
Opcja: Regresja u˝ytkownika. Funkcja estymowana i funkcja straty. Metoda estymacji quasi-Newto-
na. Estymatory parametrów.

èród∏o: STATISTICA PL, 6.0.

Tabela 4. Estymacja WUK (2)

Model: it2 = a0 + a1t + a2t2

Zmn. zal: WUK Str.:

(OBS-PRED)**2

Koƒc. strata 220,95 R = ,93 WyjaÊniona warian.: 87,05%

a0 a1 a2

Ocena -9,46 -2,63 0,06

Procedura: Estymacja nieliniowa

èród∏o: STATISTICA PL, 6.0.

Z tabel 1 i 2 wynika, i˝ otrzymane wartoÊci prawdopodobieƒstw testowych
w przypadku funkcji liniowej i kwadratowej sà bliskie 0 i pozostajà mniejsze od
przyj´tego poziomu istotnoÊci 0,05. Wobec powy˝szego uzyskane wyniki mo˝na
uznaç za statystycznie istotne. Czyli nie powsta∏y one w wyniku splotu przyczyn
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losowych, a sà wynikiem wyst´powania pewnych ogólniejszych prawid∏owoÊci.
W Êwietle powy˝szych obliczeƒ, na podstawie danych z tabel 1–4, w oparciu o (1)
i (2):

(3)

(4)

Ponadto z danych w tabelach 1–4 odczytujemy wartoÊci: b∏´du standardo-
wego estymacji, koƒcowej straty oraz wspó∏czynnika determinacji, które wskazu-
jà na funkcj´ kwadratowà, jako najlepsze oszacowanie tendencji rozwojowej
WUK. Funkcja ta charakteryzuje si´ bowiem ni˝szymi wartoÊciami b∏´du stan-
dardowego estymacji i koƒcowej straty oraz wy˝szà wartoÊcià wspó∏czynnika de-
terminacji w porównaniu do wyników zanotowanych w przypadku funkcji linio-
wej. A zatem funkcja kwadratowa (4) „dostarczy∏a” lepsze oceny dopasowania
wartoÊci teoretycznych do danych empirycznych.

Wykresy na rysunkach 1 i 2, poza kszta∏tem trendu, sugerowaç mogà rów-
nie˝ wystàpienie wahaƒ sezonowych o charakterze addytywnym lub multiplika-
tywnym10. Uwzgl´dniajàc wartoÊci oczyszczonych wskaêników sezonowoÊci (ta-
bela 5), konstruujemy wartoÊci teoretyczne WUK przy za∏o˝onym wczeÊniej trendzie
liniowym i kwadratowym (tabela 6).

, , ,

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) %

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

.

y t t z

R
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4 58 7 17 4 61

0 00 0 00 0 00
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2
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= - - + +
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( , ) ( , ) ( , ) %

( , ) ( , )
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10 Literatura tematu jest w pe∏ni zgodna w przypadku procedur zwiàzanych z eliminacjà trendu, jed-
nak w przypadku konstrukcji wielkoÊci wahaƒ sezonowych istniejà pewne rozbie˝noÊci. Zastosowa-
na procedura jest z godna z zaprezentowanà w A. Luszniewicz, T. S∏aby, Statystyka z pakietem
komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 333–334.
W przypadku wahaƒ sezonowych w uj´ciu addytywnym wyznaczamy ró˝nice pomi´dzy wartoÊcia-
mi empirycznych i teoretycznych, natomiast w uj´ciu multiplikatywnym wyznaczamy ilorazy tych
wartoÊci. Otrzymane wartoÊci grupujemy, zgodnie z terminami badaƒ, sumujemy i dzielimy przez
liczb´ równà ich iloÊci w poszczególnych grupach pomniejszonà o 1.
Nast´pnie wyznacza si´ wspó∏czynnik korygujàcy, który w uj´ciu addytywnym, jest równy Êredniej
arytmetycznej surowych wskaêników sezonowoÊci, a w uj´ciu multiplikatywnym, jest równy od-
wrotnoÊci Êredniej arytmetycznej surowych wskaêników sezonowoÊci.
W kolejnym kroku konstruuje si´ oczyszczone absolutne wskaêniki sezonowoÊci. W uj´ciu addytyw-
nym wskaênik ten jest równy ró˝nicy wskaênika surowego i wspó∏czynnika korygujàcego, a w uj´-
ciu multiplikatywnym jest on równy iloczynowi tych wielkoÊci.



Tabela 5. Wahania sezonowe w uj´ciu addytywnym i multiplikatywnym
Oczyszczone absolutne wskaêniki sezonowoÊci w uj´ciu

Miesiàc badania addytywnym multiplikatywnym
trend liniowy trend kwadratowy trend liniowy trend kwadratowy

Styczeƒ –1,37 –1,12 1,06 1,04
Kwiecieƒ –1,88 –2,74 1,05 1,10
Lipiec 0,06 0,31 0,98 0,98
Paêdziernik 3,20 3,56 0,90 0,88

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z rysunku 1.

Na bazie (3) i (4) oraz wyników zawartych w tabeli 5 przy u˝yciu
STATISTICA PL, 6.0 (wyrównanie wyk∏adnicze i prognozowanie)11 nakreÊlona
zosta∏a prognoza WUK si´gajàca 2006 roku.

Rysunek 3. Prognoza wartoÊci WUK si´gajàca 2006 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie (3) i (4), tabeli 5, pakietu STATISTICA PL, 6.0.
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11 Model skonstruowany zosta∏ automatycznie i charakteryzowa∏ si´ najlepszym dopasowaniem do da-
nych empirycznych w porównaniu z pozosta∏ymi modelami wyznaczonymi przy u˝yciu wyrównania
wyk∏adniczego pakietu STATISTICA PL 6.0.



3. Ocena dopasowania danych teoretycznych do danych
empirycznych

Majàc do wyboru 7 modeli prognostycznych, nale˝y wybraç ten, który najlepiej
dopasowa∏ dane teoretyczne do danych empirycznych. Mierniki okreÊlajàce do-
k∏adnoÊç skonstruowanych prognoz to przede wszystkim b∏´dy ex ante, do któ-
rych zaliczamy m.in. wielkoÊci przedstawione w tabeli 6. Literatura tematu nie
wskazuje jednego „mocnego” miernika, który definiowa∏by model najlepszy w sen-
sie dopasowania.

Tabela 6. Oceny dopasowania wielkoÊci teoretycznych do danych empirycznych
1 2 3 4 5 6 7

Trend gasnàcy
add. sezon.;
Alfa = ,269

Ocena
Delta = 0,00

Lp.
dopasowania12 Fi = ,924

Uwzgl´dniajàcy Uwzgl´dniajàcy Wyrówn. wyk∏.:

Bez wahaƒ
wahania wahania Addytyw.

sezonowych
sezonowe sezonowe sezon. (4)
w uj´ciu w uj´ciu S0 = –14,3

addytywnym multiplikatywnym T0 = –1,09

1.
B∏àd standardowy

4,34 3,17 4,07 2,55 4,28 2,98 3,31estymacji (S (Z))
2. Koƒcowa strata (SSE) 434,05 220,95 381,64 143,41 420,95 195,39 251,61

3.
Âredni b∏àd

17,36 8,84 15,27 5,74 16,84 7,82 10,06kwadratowy (MSE)

4.
Âredni b∏àd

3,48 2,37 3,14 1,73 3,26 2,25 2,35bezwzgl´dny (MAE)

5.
Wspó∏czynnik

–14,64% –10,68% –13,73% –8,60% –14,42% –10,04% –11,15%wyrazistoÊci (w)

6.
Wspó∏czynnik

74,55% 87,05% 77,63% 91,61% 77,26% 88,73% 86,69%determinacji (r2
y,i)

7. B∏àd Êredni (ME) 0,00 0,00 0,05 0,08 0,08 0,10 –0,10

8.
Âredni b∏àd

–0,56% 0,30% –0,85% –0,42% –0,77% –0,08% 1,38%procentowy (MPE)
Âredni bezwzgl´dny

9. b∏àd procentowy 12,83% 9,83% 11,80% 7,12% 12,05% 8,86% 9,35%
(MAPE)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

144 Dorota Jegorow

12 Wybrane oceny dopasowania zaczerpni´te zosta∏y z poni˝szej literatury: Por. T. Szapiro red., De-
cyzje mened˝erskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000, s. 210–211. Por. P. Dittmann, Metody pro-
gnozowania sprzeda˝y w przedsi´biorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wroc∏awiu, Wroc∏aw 2000, s. 66–72. Por. M. CieÊlak red., Prognozowanie gospodarcze:
metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 52–57. Por. A. ZielaÊ,
B. Pawe∏ek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003, s. 45–47.
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Wyniki zawarte w tabeli 6 w sposób jednoznaczny wskazujà, i˝ model
o najlepszych cechach dopasowania danych teoretycznych do danych empirycz-
nych WUK dany jest trendem kwadratowym uwzgl´dniajàcym wahania sezono-
we w uj´ciu addytywnym. Model ten minimalizuje wszystkie, porównywalne,
miary dopasowania, za wyjàtkiem wspó∏czynnika determinacji, gdzie oczekujemy
maksymalizacji. Graficzna prezentacja zanotowanych wyników (rysunki 4–8) w pe∏-
ni potwierdza powy˝szy wniosek.

Rysunek 4. WartoÊci MAPE

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych w tabeli 6.

Rysunek 5. WartoÊci b∏´du standardowego estymacji

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych w tabeli 6.
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Rysunek 6. WartoÊci MAE

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych w tabeli 6.

Rysunek 7. WartoÊci koƒcowej straty

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych w tabeli 6.
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Rysunek 8. WartoÊci wspó∏czynnika determinacji

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych w tabeli 6.

4. Podsumowanie

W Êwietle powy˝szych faktów spodziewaliÊmy si´, i˝ 2004 rok, podobnie jak
i lata kolejne, charakteryzowaç si´ b´dzie tendencjà wzrostowà wskaêników od-
zwierciedlajàcych nastroje konsumenckie. W istocie, zmiana struktury konsump-
cji w ciàgu kilku lat transformacji to zmiana na „lepsze”, co jest zgodne z pra-
wid∏owoÊciami gospodarki rynkowej13. Niewàtpliwie wp∏yw na wyniki uzyskanych
prognoz mia∏ fakt, i˝ zosta∏y one oparte na wartoÊciach wskaênika WUK zano-
towanych, niemal˝e, w przeddzieƒ przystàpienia Polski do Wspólnoty Europej-
skiej. Konsekwencje p∏ynàce z tego faktu, w po∏àczeniu z niestabilnà arenà po-
litycznà, z pewnoÊcià mia∏y du˝y wp∏yw na kszta∏towanie si´ wartoÊci wskaênika
odzwierciedlajàcego nie konsumpcj´, ale subiektywnà ocen´ ch´ci do konsumpcji.

Aby modele prognostyczne, charakteryzujàce si´ najwy˝szà dok∏adnoÊcià,
sta∏y si´ modelami trafnymi, niezb´dne jest pe∏ne dostosowanie si´ gospodarki
polskiej do funkcjonowania w nowych, zupe∏nie odmiennych ni˝ dotychczas wa-
runkach. Porównanie wartoÊci b∏´dów ex post prognozy (tabela 7), skonstruowa-
nych na bazie konfrontacji prognozy WUK z wartoÊciami empirycznymi WUK
zanotowanymi od lipca 2003 roku do stycznia 2004 roku, oceniajàcych trafnoÊç
wskazaƒ wartoÊci WUK, wprawdzie w sposób jednoznaczny nie odrzuca zapro-
ponowanych modeli, wskazuje jednak, i˝ model, oceniony wczeÊniej za najlepiej
dopasowujàcy si´ do wartoÊci empirycznych, nie okaza∏ si´ modelem trafnym.
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Tabela 7. Zestawienie wartoÊci b∏´dów ex post prognozy WUK (VII.03–I.04)
Trend gasnàcy

add. sezon.;
Alfa = ,269

Delta = 0,00

Lp.
Ocena trafnoÊci Fi = ,924

prognozy14 Uwzgl´dniajàcy Uwzgl´dniajàcy Wyrówn. wyk∏.:

Bez wahaƒ
wahania wahania Addytyw.

sezonowych
sezonowe sezonowe sezon. (4)
w uj´ciu w uj´ciu S0 = –14,3

addytywnym multiplikatywnym T0 = –1,09

Bezwzgl´dny b∏àd
7,934 0,572 8,049 5,182 7,256 –0,237 0,175

1.
prognozy (qt)

5,823 –3,238 3,415 –0,129 1,671 –7,256 –5,653
11,412 0,526 12,415 8,325 14,095 2,009 2,280

Wzgl´dny b∏àd prognozy
–0,229 –0,017 –0,233 –0,150 –0,21 0,007 –0,005

2.
(yt)

–0,154 0,086 –0,091 0,003 –0,044 0,192 0,150
–0,345 –0,016 –0,375 –0,252 –0,426 –0,061 –0,069

3.
Âredni wzgl´dny b∏àd

0,243 0,039 0,233 0,135 0,227 0,087 0,075prognoz (yT)

4.
Âredni kwadratowy b∏àd

75,699 3,697 76,863 32,061 84,7 18,91 12,397prognoz (ÅT)

5.
Wspó∏czynnik Janusowy

4,360 0,418 5,035 3,450 5,03 2,42 1,232(J2)
6. Wspó∏czynnik Theila (I2) 0,550 0,027 0,559 0,233 0,616 0,137 0,090

7.
Wspó∏czynnik

0,111 0,028 0,112 0,076 0,118 0,063 0,051rozbie˝noÊci (UI)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W Êwietle wyników (por. tabela 7), model trafny dany jest trendem wyra-
˝onym funkcjà kwadratowà, nie uwzgl´dniajàcym wahaƒ sezonowych. Tu˝ za
nim uplasowa∏y si´ kolejno prognoza skonstruowana na bazie wyrównania wy-
k∏adniczego oraz prognozy wyra˝one modelem uwzgl´dniajàcym funkcj´ kwadra-
towà z wahaniami sezonowymi multiplikatywnymi i addytywnymi. Analiza mo-
notonicznoÊci kszta∏towania si´ wartoÊci teoretycznych WUK, wyznaczonych na
bazie ww. modeli wskazuje, w ka˝dym przypadku, na tendencj´ wzrostowà. Ist-
niejàce ró˝nice obejmujà jedynie tempo zmian. Prognozy oparte na pozosta∏ych
modelach, bazujàcych na funkcji liniowej, charakteryzujà si´ trendem malejà-
cym. Znaczny przyrost wartoÊci charakterystyczny dla funkcji kwadratowej, dla
coraz wi´kszych wartoÊci argumentów jest ma∏o realistyczny, nale˝y jednak pa-
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14 Por. T. Szapiro red., Decyzje mened˝erskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000, s. 212. Por. P. Dit-
tmann, Metody prognozowania sprzeda˝y w przedsi´biorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej im. Oskara Langego we Wroc∏awiu, Wroc∏aw 2000, s. 21–22, 32. Por. M. CieÊlak, red., Progno-
zowanie gospodarcze: metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 48–52.
Por. A. ZielaÊ, B. Pawe∏ek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003, s. 47–50.



mi´taç, i˝ nakreÊlona prognoza jest prognozà krótkookresowà, co w przypadku
badaƒ dotyczàcych koniunktury znacznie zaw´˝a horyzont prognozy, czasami na-
wet do miesiàca. OczywiÊcie w przypadku badaƒ dokonywanych w cyklu kwar-
talnym by∏oby to niemo˝liwe, gdy˝ w tym przypadku minimalny horyzont pro-
gnozy si´ga minimalnie trzech miesi´cy. Choç prezentacja wyników odnoszàcych
si´ do 2006 roku jest metodologicznie niepoprawna, to dzi´ki tym wynikom mo-
˝emy, przy za∏o˝eniu niezmienniczoÊci warunków zewn´trznych, co jest w zasa-
dzie niemo˝liwe, oraz funkcyjnego charakteru zachodzenia zmian, przeÊledziç
przypuszczalny, przysz∏y kszta∏t analizowanego zjawiska. Wziàç nale˝y jednak pod
uwag´ fakt, i˝ odchylenia prognoz makroekonomicznych od rzeczywistoÊci sà zja-
wiskiem powszechnym. To z kolei jest konsekwencjà opierania modeli progno-
stycznych na ekstrapolacji relacji obserwowanych w przysz∏oÊci i nigdy nie uwzgl´d-
niajàcych wszystkich czynników, które mog∏yby potencjalnie wp∏ywaç na
prognozowane wielkoÊci15.
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Analiza norm dotyczàcych jakoÊci w firmach
sektora informatycznego – ISO 9000-3:19941

1. Wprowadzenie2

Wprowadzenie systemu zarzàdzania jakoÊcià opartego na normie ISO 9001:2000
do firmy informatycznej stanowi jeden z elementów zwi´kszania efektywnoÊci
funkcjonowania. Jednak˝e norma ta nie jest wystarczajàca dla organizacji infor-
matycznej (IT). Definiuje tylko podstawowe procesy, jakie przebiegajà w firmie,
które ze wzgl´du na jej wysoki stopieƒ ogólnoÊci, nie w pe∏ni oddajà innowacyj-
ny charakter firm IT.

Rozwój informatyki wymaga wyspecjalizowanego podejÊcia do wytwarzania
oraz utrzymywania oprogramowania. Dlatego te˝, szczegó∏owe okreÊlenie proce-
sów zwiàzanych z produkcjà systemów informatycznych wymaga zastosowania
normy ISO 9000-3:1994, wspomagajàcej te dzia∏ania. Norma definiuje cykl ˝ycia
oprogramowania, poczàwszy od ustalenia wymagaƒ klienta co do systemu infor-
matycznego a skoƒczywszy na utrzymywaniu (serwisie) dzia∏ajàcych systemów.
W niniejszym artykule zostanà omówione najwa˝niejsze kwestie zwiàzane z przy-
toczonym cyklem ˝ycia.

2. S∏ownik

Aktor – wykonawca roli, pozostajàcy poza projektowanym systemem i wchodzà-
cy w interakcje z projektowanym systemem.
Cykl ˝ycia – kolejne fazy tworzenia oprogramowania; sk∏adajà si´ z okreÊlenia
wymagaƒ, projektowania, testów, wdro˝enia oraz serwisu po wdro˝eniowego.
Diagram przypadków u˝ycia – graficzne przedstawienie powiàzania mi´dzy ak-
torami i przypadkami u˝ycia.
ISO – International Organization for Standardization.
IT – Information Technology – technologie informatyczne.

1 „Poglàdy i opinie wyra˝one w tym tekÊcie sà poglàdami i opiniami autora i niekoniecznie sà zbie˝-
ne ze stanowiskiem NBP”.

2 Dzi´kuj´ pani profesor Marii Sobolewskiej-Sawickiej, z Katedry Zarzàdzania JakoÊcià SGH za
udzielone wskazówki oraz uwagi merytoryczne odnoÊnie niniejszego opracowania.



Iteracja – projekt informatyczny dzielony jest na kilka wydaƒ, w których reali-
zuje si´ okreÊlonà cz´Êç funkcjonalnoÊci, zg∏oszonà przez u˝ytkownika. Zazwy-
czaj pe∏na wersja systemu powstaje w 3 iteracjach.
Przypadek u˝ycia – opisuje wymagania funkcjonalne z punktu widzenia u˝yt-
kownika systemu.
SI – system informatyczny.
SZJ – system zarzàdzania jakoÊcià.
Testy akceptacyjne – testy u˝ytkownika potwierdzajàce zgodnoÊç wykonanego
oprogramowania z wymaganiami klienta.
Wersjonowanie – zapewnienie poprawnej identyfikacji modu∏ów, aplikacji, syste-
mów poprzez nadawanie oznaczeƒ np. 1.1.2.
XML – Extender Markup Language – standard zapisu i wymiany komunikatów.
ZBP – Zwiàzek Banków Polskich.
Zmiana – zg∏oszenie zmiany funkcjonalnoÊci, dodanie lub usuni´cie funkcjonal-
noÊci, b∏àd, zmiana parametrów Êrodowiska informatycznego, zmiana otoczenia
prawnego.
Zg∏oszenie zmiany – dzia∏anie autoryzowanego u˝ytkownika, zmierzajàce do zdefi-
niowania zmiany wraz ze szczegó∏owym opisem wymagaƒ proponowanej zmiany.

3. Porównanie ISO 9001:2000 z 9000-3:1994

W rozdziale tym zosta∏y porównane wymienione w tytule normy ISO. W artyku-
le dotyczàcym ISO 9001:2000 [1] wspomniano o wysokim stopniu ogólnoÊci
pierwszej z norm ISO. Z kolei norma ISO 9000-3:1994 uszczegó∏owia norm´ ISO
9001:2000 w zakresie wytwarzania oraz obs∏ugiwania oprogramowania.

Tabela 1 przedstawia punkty normy ISO 9001:2000 oraz punkty ISO 9000-
-3:1994 rozszerzajàce pierwszà wspomnianà norm´. W lewej cz´Êci tabeli zosta-
∏y zebrane wybrane pozycje z normy ISO 9001, w Êrodkowa cz´Êç zawiera odpo-
wiadajàce tej normie pozycje z normy ISO 9000-3. Prawa strona – to opis
rozszerzenia wraz z przytoczeniem pozycji, w której znajdujà si´ wymagane in-
formacje.
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Tabela 1. Zestawienie porównawcze wybranych pozycji ISO 9001:2000 oraz
ISO 9000-3:1994

ISO9001:2000 ISO9000-3:1994 Opis
5. OdpowiedzialnoÊç 4.1. OdpowiedzialnoÊç ISO 9000-3 rozszerza o pkt 4.1.2.
kierownictwa kierownictwa OdpowiedzialnoÊç kierownictwa nabywcy
7. Realizacja wyrobu 5. System jakoÊci – ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.1. Postanowienia

dzia∏ania dotyczàce ogólne o kwesti´ zgodnoÊci z modelem cyklu
cyklu ˝ycia ˝ycia oprogramowania

7. Realizacja wyrobu 5.2. Przeglàd umowy ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.2.1. Postanowienia
ogólne o kwestie zwiàzane z: a) zakresem umowy,
b) ryzykiem, f) odpowiedzialnoÊci za
poddostawców, h) nabywca zdolny spe∏niç
zobowiàzania wynikajàce z umowy oraz pkt 5.2.2.
Pozycje umowy dotyczàce jakoÊci o kwestie
pozycji umowy takie jak kryteria a) odbioru
g) kopiowaniu

7.1. Planowanie 5.4. Planowanie ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.4.1. Postanowienia
realizacji wyrobu oraz opracowania ogólne w kwestii zarzàdzania konfiguracjà
7.3.1. Planowanie oraz planem integracji
projektowania
i rozwoju
7.2.2. Realizacja 4.1.3. Wspólne ISO 9000-3 rozszerza o wspólne przeglàdy
wyrobu – przeglàd przeglàdy dotyczàce zgodnoÊç systemu informatycznego ze
wymagaƒ dotyczàcych specyfikacjà wymagaƒ oprogramowania na system
wyrobu informatyczny, testów akceptacyjnych – wyniki
7.2. Procesy zwiàzane 5.3. Specyfikacja ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.3.1. Postanowienia
z klientem wymagaƒ nabywcy ogólne: restrykcyjne okreÊlenie elementów, jakie

powinny znaleêç si´ w wymaganiach (min.
bezpieczeƒstwo, niezawodnoÊç, poufnoÊç) w celu
umo˝liwienia odbioru

7.3. Projektowanie 5.6. Projektowanie ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.6.2.
i rozwój i wdra˝anie Wykorzystywanie systematycznej metodologii

projektowania, wskazuje na kolejne procesy, jakie
majà si´ pojawiç – testy (badanie), obs∏ugiwanie,
u˝ytkowania

7.3. Projektowanie 6.1. Zarzàdzanie ISO 9000-3 rozszerza o pkt 6.1. Zarzàdzanie
i rozwój, 7.5.3. konfiguracjà konfiguracjà o identyfikowanie, oznaczanie,
Identyfikacja zarzàdzanie oraz nadzór nad jednostkami
i identyfikowalnoÊç programowymi wytwarzanymi w organizacji,
oraz 8.3. Nadzór nad dostarczanymi klientowi. Ka˝da jednostka
wyrobem niezgodnym programowa musi byç jednoznacznie okreÊlona,

a przed zastosowaniem musi przejÊç proces
analizy wp∏ywu na pozosta∏e jednostki
programowe
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Tabela 1. (cd.)
ISO9001:2000 ISO9000-3:1994 Opis

7.3.7. Nadzorowanie 5.10.5. Rodzaje ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.10.5. Rodzaje
zmian obs∏ugiwania obs∏ugiwania dotyczàcy problemów zwiàzanych
w projektowaniu z modyfikacjà oprogramowania w wyniku
i rozwoju zaistnia∏ych b∏´dów lub rozszerzeniu

funkcjonalnoÊci oprogramowania
7.3.7. Nadzorowanie 5.10.7. Procedury ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.10.7. Procedury
zmian dotyczàce dotyczàce wprowadzenia wersji wyrobu w celu
w projektowaniu wprowadzenia wersji ustalenia odpowiednich wersji po wprowadzonych
i rozwoju oraz 7.5.1. wyrobu zmianach
Nadzorowanie
produkcji
i dostarczanie us∏ugi
7.5. Produkcja 5.6. Projektowanie ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.6.3. Wdra˝anie
i dostarczanie us∏ugi i wdra˝anie (implementacja) uwzgl´dniajàcy zasady i j´zyki

programowania w tym kodowanie, korporacyjne
okreÊlanie zmiennych i sta∏ych, komentarzy
– standard korporacyjny AA

7.5. Produkcja 5.10. Obs∏ugiwanie ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.10.1. Postanowienia
i dostarczanie us∏ugi ogólne dotyczàcy takich obszarów jak pojawiania

si´ problemów, interfejsów, rozwoju, a pozycje,
jakie powinny si´ pojawiç to programy, zbiory
danych, specyfikacje u˝ytkownika, dokumentacja
(instrukcje u˝ytkownika, dokumentacja nabywcy,
u˝ytkownika) pkt 5.10.2. Plan obs∏ugiwania
okreÊlajàcy zakres Êwiadczenia serwisu,
pkt 5.10.3. OkreÊlanie wst´pnego statusu wyrobu,
pkt 5.10.4. Organizacja wspierajàca powo∏ana
przez przedstawicieli dostawcy i klienta

7.5.1. Nadzorowanie 5.9. Kopiowanie, ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.9.1. Kopiowanie
produkcji dostarczanie dotyczàcy dzia∏aƒ zwiàzanych z powielaniem
i dostarczanie us∏ugi i instalowanie jednostek programowych, pkt 5.9.2. Dostarczanie
i 7.5.5. Zabezpieczenie dotyczàcy kompletnoÊci oprogramowania,
wyrobu pkt 5.9.3. Instalowanie definiujàcy zalecane

dzia∏ania
8.2.4. Monitorowanie 5.7. Badania ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.7. Badanie
i pomiary wyrobu i zatwierdzanie i zatwierdzanie sk∏adajàcy si´ z pkt 5.7.1.

Postanowienia ogólne, 5.7.2. Planowanie badaƒ,
5.7.3. Badania, 5.7.4. Zatwierdzanie, 5.7.5.
Badania eksploatacyjne dotyczàce
przeprowadzanie ca∏ego procesu testowania
oprogramowania oraz wprowadza podzia∏ na testy
testy wewn´trzne wykonywane przez
pracowników dostawcy oraz testy eksploatacyjne
wykonywane przez pracowników klienta

8.2.4. Monitorowanie 5.8. Odbiór ISO 9000-3 rozszerza o pkt 5.8. Odbiór
i pomiary wyrobu

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [5] oraz [6].
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Jak mo˝na si´ przekonaç (tabela 1), zastosowanie normy ISO 9000-3 roz-
szerza w wielu punktach norm´ ISO 9001 w obszarach zwiàzanych z produkcjà
oprogramowania, a tak˝e z utrzymywaniem wdro˝onych systemów informatycz-
nych, gdzie szczególnie wa˝nà pozycjà jest nadzór nad konfiguracjà oprogramo-
wania. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje zalecenie wspó∏pracy mi´dzy dostawcà opro-
gramowania a nabywcà w pkt 4.1.2. w ISO 9000-3 oraz pkt 5.2.2. Pozycje umowy
dotyczàce jakoÊci. Nacisk zosta∏ po∏o˝ony na udzielanie niezb´dnych informacji
dotyczàcych wymagaƒ na oprogramowanie i powiàzane z wymaganiami zdefinio-
wanie kryteriów odbioru. Tak˝e zwraca uwag´ na to, ˝e testy akceptacyjne po-
winny zostaç zapisane w umowie mi´dzy stronami projektu. Zestawienie to u∏a-
twia zorientowanie si´, które pozycje nale˝y zastosowaç w organizacji IT, w celu
przystosowania jej do wymagaƒ ISO 9000-3:1994.

4. Wytyczne ISO 9000-3:1994

Analiza powy˝szej normy ISO dotyczy cz´Êci 5. System jakoÊci – dzia∏ania doty-
czàce cyklu ˝ycia i cz´Êci 6. System jakoÊci – dzia∏ania wspomagajàce, poniewa˝
rozszerzajà one zastosowanie normy ISO 9001:2000, a z cz´Êci 4. System jakoÊci
– Struktura omówiona zostanie tylko w zakresie kilku wa˝niejszych punktów.
Norma k∏adzie nacisk na wspólnà odpowiedzialnoÊç za realizowany projekt w od-
niesieniu do obu kierownictw, tzn. dostawcy i nabywcy (pkt 4.1. Odpowiedzial-
noÊç kierownictwa, sk∏adajàcy si´ z podpunktów: 4.1.1. OdpowiedzialnoÊç kie-
rownictwa dostawcy oraz 4.1.2 OdpowiedzialnoÊç kierownictwa nabywcy). W ten
sposób zostaje wymuszona wspó∏praca mi´dzy przedstawicielami, dzi´ki czemu
unika si´ nieporozumieƒ. Nabywca ma ca∏y czas wglàd w przebieg procesu reali-
zacji projektu: Zaleca si´, aby nabywca wyznaczy∏ swojego przedstawiciela, odpo-
wiadajàcego za wspó∏prac´ z dostawcà w zakresie spraw dotyczàcych umowy [...],
odpowiadanie na pytania dostawcy, zatwierdzanie propozycji dostawcy3. Osoba
taka jest odpowiedzialna za nadzór nad wymaganiami nabywcy, dostarcza nie-
zb´dnych informacji dostawcy (musi posiadaç wiedz´ z informatyzowanego ob-
szaru), a tak˝e uczestniczy w zatwierdzaniu propozycji i rozwiàzaƒ, jakie przed-
stawia dostawca. Ostatnià wa˝nà kwestià w cz´Êci dotyczàcej Struktury jest pkt 4.2.
System jakoÊci, który okreÊla plan jakoÊci pkt. 4.2.3. pomocny w definiowaniu
kryteriów jakoÊci dla poszczególnych faz tworzenia systemów informatycznych.

ISO 9000-3 wprowadza rozszerzenia w stosunku do ISO9001:2000 w pkt 5.
Dzia∏ania dotyczàce cyklu ˝ycia, sk∏adajàce si´ z nast´pujàcych cz´Êci:

• specyfikacja wymagaƒ (pkt 5.3.),
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• projektowanie i implementacja (wdra˝anie) (pkt 5.6.),

• testy (badania) i zatwierdzanie (pkt 5.7.),

• odbiór (pkt 5.8.),

• instalowanie (pkt 5.9.),

• obs∏ugiwanie (pkt 5.10.),

• zarzàdzania zmianami i wersjami (5.10.),
oraz pkt 6. Dzia∏ania wspomagajàce:

• zarzàdzanie konfiguracjà (pkt 6.1.).
Pozosta∏e punkty normy sà uzupe∏nieniem tych pozycji i mogà byç cz´Êcià

sk∏adowà procesu zarzàdczego – Zarzàdzanie projektami, oraz procesów pomoc-
niczych, takich jak zakupy (pkt. 6.7.).

Rysunek 1 przedstawia zmodyfikowany i uproszczony model, SZJ, jaki mo-
˝e wystàpiç w organizacji IT. Najwa˝niejsze zmiany dotyczà procesów g∏ównych.
Pojawi∏y si´ ÊciÊle zwiàzane z IT procesy zarzàdzania zmianami i wersjami oraz
konfiguracjà. Proces rozwoju i produkcji zosta∏ rozwini´ty i zaprezentowany w kil-
ku wariantach na rysunku 2.

Rysunek 1. Procesy zwiàzane z wytwarzaniem oprogramowania wg ISO9000-
-3:1994

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [1] i [6].
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Jednà z pozycji normy, która nie powinna znaleêç si´ w rozdziale 5, jest
pkt 5.2. Przeglàd umowy. Jest to element zarzàdczy, wi´c doskona∏ym miejscem
na jego umiejscowienie jest pkt 4.1. OdpowiedzialnoÊç kierownictwa. Wynika to
z tego, ˝e proces wytwórczy powinno si´ zaczàç od specyfikacji i analizy wyma-
gaƒ u˝ytkownika.

Jednak˝e sama norma porusza bardzo wa˝ne kwestie w zakresie umowy,
okreÊlajàc minimalne wymagania, jakie powinny si´ znaleêç w poszczególnych
pozycjach umowy.

Tabela 2. Wymagania dotyczàce umowy
Wymagania w stosunku do umowy Pozycje umowy

– zakres umowy – kryteria odbioru – ustalenia, jakie
warunki musi spe∏niaç SI, aby zosta∏
dopuszczony do produkcji

– ryzyko – okreÊlenie i oszacowanie ryzyka – zmiany – tryb post´powania ze zmianami
zg∏aszanymi przez klienta podczas
procesu wytwórczego oprogramowania,
nieprzewidziane zdarzenia sà elementami
zarzàdzania ryzykiem

– rozbie˝ne wymagania – ustanowienie – problemy i reklamacje – post´powanie
wspólnego stanowiska odnoÊnie w przypadku wystàpienia problemów
budowanego SI zwiàzanych z oprogramowaniem oraz

trybem sk∏adnia reklamacji po odbiorze SI
– odpowiedzialnoÊci i zobowiàzania – produkty – jakie produkty b´dà

– odpowiedzialnoÊç organizacji za powstawaç w trakcie produkcji
poddostawców, zdolnoÊç do spe∏nienia oprogramowania, jaki sprz´t
wymagaƒ przez organizacj´, a tak˝e, informatyczny b´dzie wykorzystywany do
˝e klient jest stanie spe∏niç swoje uruchomiania na nim powstajàcego SI
zobowiàzania wynikajàce z umowy

– terminologia – wspólny aparat poj´ciowy – normy, procedury – ustalenie norm lub
w celu unikni´cia rozbie˝noÊci procedur wykorzystywanych w czasie
w interpretacji pozycji umowy produkcji SI

– prawa w∏asnoÊci – zabezpieczenie si´ – kopiowanie – pkt 5.8. normy
organizacji przed nieuprawnionym
(modyfikacje) wykorzystaniem klienta
kodu programu, a tak˝e klienta
w przypadku, gdy organizacja, która
dostarcza oprogramowanie zostanie
wykupiona przez innà, lub zostanie
zlikwidowana – zabezpieczenie
w kancelarii prawniczej lub w banku

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [6].
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Przed przystàpieniem do prac projektowych norma zaleca w pkt 5.4. (pla-
nowanie opracowania) okreÊlenie rodzaju przedsi´wzi´cia, przyporzàdkowanie
zadaƒ i odpowiedzialnoÊci, okreÊlenie kolejnych faz projektu, a tak˝e zdefiniowa-
nie planu jakoÊci, zarzàdzania konfiguracjà, integracji oraz testów. Tak samo jak
pkt 5.2., ten punkt powinien nale˝eç do procesu zarzàdzania projektami4. Pkt 5.4.2.
(Plan opracowania) to nic innego, jak okreÊlenie kolejnych faz wytwórczych
(5.4.2.1.), metody weryfikacji (dane wejÊciowe i wyjÊciowe), zarzàdzanie kolejny-
mi fazami projektu oraz produkcji systemów informatycznych (b´dàce podstawà
prowadzenia projektów), stosowanie praktyk wynikajàcych z zasad przyj´tych
w firmie. Sà to podstawowe czynnoÊci podejmowane w procesie zarzàdzania pro-
jektem informatycznym5. Ca∏oÊç musi byç nadzorowana i przeglàdana na ka˝-
dym etapie prac (pkt 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6.)6 oraz zapisywana w odpowied-
nich dokumentach.

Planowanie jakoÊci z pkt 5.5. powinno obejmowaç ca∏y proces tworzenia
SI. Jego zawartoÊç zosta∏a opisana w pkt 5.5.2. (ZawartoÊç planu jakoÊci). Mini-
malne wymagania – to cele jakoÊciowe stawiane przed rozpocz´ciem kolejnego eta-
pu oraz te same cele jakoÊciowe porównane z wynikami kontroli jakoÊci, wyma-
gane dane wejÊciowe i wyjÊciowe dla ka˝dej fazy wytwórczej, szczegó∏owy plan
testów oraz przyporzàdkowane odpowiedzialnoÊci za nast´pujàce etapy: przeglà-
dy, testy, zarzàdzanie konfiguracjà i zmianami, nadzór nad niezgodnym produktem
i czynnoÊci, jakie nale˝y podjàç, aby skorygowaç b∏´dy. W takim planie powinny
byç te˝ zawarte standardy korporacyjne odnoÊnie dokumentacji, projektowania,
implementacji, testów, nadzoru.

Obecnie znanych jest kilka modeli cyklów ˝ycia oprogramowania. Norma
w pkt 5.1. (Postanowienia ogólne) zaleca post´powanie z modelem, jaki wyst´pu-
je w organizacji, jednak˝e powinien mieç on kilka podstawowych elementów. Ry-
sunek 2 przedstawia najprostszy model cyklu ˝ycia – model kaskadowy. Zaletà
tego modelu jest ∏atwe harmonogramowanie i bud˝etowanie prac, odbiór kolej-
nych prac etapów – punkty kontrolne, ale wadami sà problemy z prowadzaniem
zmian (wymaga si´ 100% zdefiniowania wymagaƒ); b∏´dy powstajàce we wcze-
snej fazie powodujà wzrost kosztów naprawy, wyst´puje utrudnione wprowadza-
nie zmian w projekcie.
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4 W normie powinien si´ znaleêç osobny rozdzia∏ zawierajàcy w sobie minimalne wymagania odno-
Ênie zarzàdzania projektem.

5 Przyk∏adowà metodykà prowadzenia projektów jest PRINCE2 opracowany przez Office of Govern-
ment Commerce.

6 Narz´dzia wspomagajàce to arkusze pozwalajàce na stworzenie np. wykresu Gantta, sformalizowa-
na metodyka wytwórcza zawierajàca wymagane dokumenty projektowe.



Rysunek 2. Proces produkcji oprogramowania (cykl kaskadowy)

èród∏o: [6].

Inne modele to: iteracyjny, kaskadowy z iteracjami, ewolucyjny. Rysunek 3
przedstawia model spiralny, b´dàcy po∏àczeniem modelu kaskadowego z ewolu-
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mentacji, testowania, wdro˝enia. W tej fazie nast´puje te˝ analiza wymagaƒ, czy-
li okreÊlenie zakresu dzia∏ania sytemu, celów. Wynikiem analizy jest uproszczo-
ny model systemu, opisujàcy najwa˝niejsze z cech systemu, np. przy pomocy
przypadków u˝ycia. Na rysunku 4 przedstawiono zapis w notacji UML za pomo-
cà diagramu przypadków u˝ycia, w którego sk∏ad wchodzi aktor oraz system. Tà
metodà pokazane sà interakcje mi´dzy obiema rolami.

Rysunek 3. Model spiralny Boehma

èród∏o [2].

Rysunek 4. Wp∏yw aktora na system – administrator systemu informatyczne-
go (AKTOR) nadaje uprawnienia do SI innym u˝ytkownikom

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Pkt 5.6. (Projektowanie i wdra˝anie) wyznacza dzia∏ania, jakie nale˝y pod-
jàç w nast´pstwie analizy wymagaƒ klienta. Norma wymaga, aby dzia∏ania prze-
kszta∏cajàce specyfikacje wymagaƒ na gotowy produkt programowy by∏y przepro-
wadzone w sposób metodyczny i dok∏adny. Nale˝y rozumieç to w ten sposób, ˝e
jakoÊç musi byç zapewniona na ka˝dym etapie produkcji oprogramowania. Tabe-
la 3 przedstawia wymagania, jakie nak∏ada norma na organizacj´ odnoÊnie two-
rzenia SI.

Tabela 3. Zestawienie wytycznych dotyczàcych projektowania i wdra˝ania (im-
plementacji)

Projektowanie Wdra˝anie (implementacja)
Standardy korporacyjne – systematyczna Standardy korporacyjne:
metodologia projektowania i definiowania – kodowanie
wewn´trznych interfejsów (obecnie coraz – komentowania kodu
szerzej wykorzystywanie XML – zalecane – wykorzystywane j´zyki programowania
przez ZBP) – nazewnictwo zmiennych i sta∏ych
DoÊwiadczenie – unikanie ponownego Implementacja musi byç dostosowana do
rozwiàzywania tych samych problemów, wymagaƒ klienta i odpowiednio dobrana
stosowanie gotowych rozwiàzaƒ obecnych do zadaƒ jakie ma spe∏niaç SI
w organizacji (komunikacja – XML,
standardowe menu, okna aplikacji)
Proces projektowania nie mo˝e istnieç
w oderwaniu od implementacji, testów,
musi mieç na uwadze ∏atwoÊç obs∏ugi SI.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [6].

Zalecane jest tak˝e stosowanie regularnych przeglàdów, w celu potwierdze-
nia spe∏niania wymagaƒ oraz czy dobrane metody projektowe i implementacyjne
sà prawid∏owe.

Pkt 5.7. (Badanie i Zatwierdzanie) definiuje zadania, które powinny wystà-
piç na etapie testów. Testy muszà obejmowaç swoim zakresem sprawdzenie po-
prawnoÊci dzia∏ania od pojedynczych modu∏ów do ca∏ego SI i sk∏adaç si´ z testów
poczàwszy od funkcjonalnych, a skoƒczywszy na testach akceptacyjnych (pkt 5.7.4.
i 5.7.5. – Testy w Êrodowisku identycznym z produkcyjnym), które upowa˝niajà
do zwolnienia SI do produkcji7.

Dobrà praktykà jest takie podejÊcie do jakoÊci, ˝e testowanie nie ogranicza
si´ tylko do SI, ale tak˝e specyfikacja wymagaƒ jest kontrolowana pod kàtem kom-
pletnoÊci, dok∏adnoÊci, precyzyjnoÊci, spójnoÊci, istotnoÊci, wolnà od szczegó∏ów
realizacji [4]. Przed rozpocz´ciem fazy testów, nale˝y mieç opracowane plany ba-
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7 Zwolnienie do produkcji oznacza przeniesienie stworzonego systemu informatycznego z Êrodowiska
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daƒ, procedury testowe powstaj∏e z gotowej specyfikacji wymagaƒ. Takie podej-
Êcie pozwala na mo˝liwe dok∏adne okreÊlenie, czy dany system informatyczny
spe∏nia wymagania klienta zawarte w specyfikacji wymagaƒ. Tabela 4 przedsta-
wia najwa˝niejsze aspekty dotyczàce testów.

Tabela 4. Minimalne wymagania dotyczàce testów
Planowanie testów (5.7.2.) Testy (5.7.3.)

Testy: Dokumentowanie testów:
– jednostkowe – wyniki testów
– integracyjne – wykryte b∏´dy – wp∏yw na zachowanie
– ca∏oÊciowe si´ SI
– odbiorcze (5.8) – akceptacyjne – przyporzàdkowanie zg∏aszanych b∏´dów
Wykorzystanie przypadków u˝ycia odpowiedniemu personelowi
(ang. USE CASE) – retesty w przypadku modyfikacji
Rodzaje testów – konfiguracja Êrodowiska testowego
– u˝ytecznoÊci – przydatnoÊç (oprogramowanie i sprz´t)

i funkcjonalnoÊç
– obcià˝eniowe
– regeneracyjne – przywrócenie systemu

po awarii
Ârodowisko
– narz´dzia – np. automatyzujàce testy
– dane testowe – weryfikacja we/wy
– personel testujàcy – programiÊci,

testerzy, u˝ytkownicy
Pozosta∏e wymagania:
– dokumentacja

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [6].

Pkt 5.9. (kopiowanie, dostarczanie i instalowanie) definiuje prawa w∏asno-
Êci, dokumentacj´, wymaganà iloÊç kopii, noÊniki, na jakich b´dzie si´ znajdowaç
kopia, plany odzyskiwania, terminy dostarczania kopii, kompletnoÊci. Instalacja
SI powinna byç odpowiednio sformalizowana tj. okreÊlone odpowiedzialnoÊci or-
ganizacji i klienta, czyli powinna zawieraç harmonogram, pozwolenie na wst´p
do pomieszczeƒ klienta, wyposa˝enie klienta, procedury zatwierdzania poszcze-
gólnych etapów wdro˝enia8.

Pkt 5.10. (Obs∏ugiwanie) dotyczy Êwiadczenia us∏ug powdro˝eniowych i ser-
wisowych. Us∏ugi te powinny byç zawarte w umowie. Je˝eli obs∏ugiwanie ma byç
Êwiadczone przez firmy trzecie wówczas powinno to byç te˝ zapisane w umowie.
Obs∏ugiwanie dotyczy nie tylko utrzymywania dzia∏ania SI, ale te˝ rozszerzania
funkcjonalnoÊci SI, unowoczeÊniania. Te dzia∏ania te˝ powinny znaleêç si´ w umo-
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wie – np.: specyfikacje, dokumentacja dla klienta, jednostki programowe lub ca-
∏y SI, zbiory danych9. Wszelkie aktywnoÊci dotyczàce obs∏ugi powinny byç zapla-
nowane i uzgodnione pomi´dzy zainteresowanymi stronami, w celu niedopusz-
czenia do nieporozumieƒ i wzajemnych oskar˝eƒ. Zalecenia odnoÊnie planu znajdujà
si´ w pkt 5.10.2. (Planowanie obs∏ugiwania).

Norma zaleca wprowadzanie zmian zgodnie z cyklem ˝ycia oprogramowa-
nia (5.10.5.). Wnioskowana zmiana musi przejÊç przez analiz´, projekt, imple-
mentacje i testy, ale dzia∏ania te nale˝y poprzedziç analizà wp∏ywu, rysunek 5.
Pkt 5.10.7. (procedury dotyczàce wprowadzenia wersji wyrobu) okreÊla bardzo
dzia∏ania, pozwalajàce na identyfikacje modu∏ów programowych podlegajàcych
zmianom. Daje to pewnoÊç, ˝e w posiadaniu klienta nie znajdà si´ jednostki pro-
gramowe niedzia∏ajàce ze sobà lub êle wspó∏pracujàce.

Rysunek 5. Proces zarzàdzania zmianami

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Pkt 6. (System jakoÊci – Dzia∏ania wspomagajàce) – a w nim 6.1. (Zarzà-
dzanie konfiguracjà) – jest bardzo wa˝nym punktem. OkreÊla status systemu,
pomagajàcy identyfikowaniu, nadzorowaniu i Êledzeniu ró˝nych wersji SI. Iden-
tyfikacja jednostek programowych – to okreÊlenie specyfikacji technicznych i funk-
cjonalnych (6.1.3.1.) dzi´ki czemu mo˝na uzyskaç informacj´ na temat dzia∏ania
jednostki programowej, powiàzania z innymi modu∏ami, dokumentacji jaka jest
z danym modu∏em zwiàzana, Êrodowiska testowego. Zarzàdzanie konfiguracjà mu-
si byç pod Êcis∏à kontrolà, wszelkie zmiany w modu∏ach muszà byç nadzorowa-
ne, nale˝y wykonywaç analiz´ wp∏ywu na dany modu∏ a tak˝e na ca∏y SI – ry-
sunek 5. Analiza musi byç wykonana, gdy˝ jedna zmiana mo˝e spowodowaç
powa˝ne skutki w innych obszarach funkcjonowania SI, co prowadzi do wymier-
nych strat finansowych, spowodowanych np. za∏amaniem systemu.

Ostatnim bardzo wa˝nym punktem jest pozycja 6.8. (Wyrób programowy
w∏àczany do dostaw) zawierajàca wymogi odnoÊnie wykorzystanie oprogramowa-
nia stron trzecich. Problem dotyczy sterowników, zgodnoÊci z prawem.

Przytoczone pozycje normy ISO9000-3 sà tylko wybranymi punktami. Jed-
nak na tej podstawie mo˝na zorientowaç si´ o ró˝nicach, jakie wyst´pujàcych
mi´dzy obiema normami. Norma przyst´pnie przedstawia etapy projektowania
systemów informatycznych, a tak˝e zwraca uwag´ na dzia∏ania, jakie nale˝y pod-
jàç po wdro˝eniu SI, czyli serwisowanie i utrzymywanie w produkcji takiego sys-
temu. Po∏o˝ony zosta∏ te˝ nacisk na zarzàdzanie konfiguracjà w trakcie wytwa-
rzania oraz utrzymywania SI. Wa˝nà kwestià poruszonà w normie jest badanie
oraz zatwierdzanie SI, czyli przeprowadzenie odpowiednich testów, potwierdza-
jàcych zgodnoÊç wytworzonego systemu informatycznego z wymaganiami klienta.

5. Podsumowanie

Norma ISO 9000-3 rozszerza stosowanie normy ISO 9001:2000 o dzia∏ania, ja-
kie sà wymagane przez firmy IT, definiuje procesy zwiàzane z wytwarzaniem SI.
Dzi´ki tej normie ustanawia si´ ramy wspó∏pracy mi´dzy organizacjà a klientem,
dajàc im dobry s∏ownik, dzi´ki któremu mo˝na obie strony traktowaç jak rów-
nych partnerów, mówiàcych tym samym j´zykiem. Zaletà normy jest szczegó∏o-
we podejÊcie do fazy projektowania, w szczególnoÊci korzystanie z doÊwiadczeƒ
projektowych, sta∏ej metodologii tworzenia projektowania. Nacisk k∏adzie te˝ na
poprawne okreÊlenie wewn´trznych interfejsów. Jednak˝e, norma ta nie okreÊla
˝adnych charakterystyk pomiarowych dotyczàcych tworzonego oprogramowania,
oraz doÊç ogólnie traktuje procesy w IT, nie uszczegó∏owiajàc dzia∏aƒ, jakie po-
winny byç podj´te w trakcie specyfikacji wymagaƒ, nic nie mówi o analizie sys-
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temowej. Brak te˝ nacisku na ryzyko i zarzàdzanie nim. Kolejnym krokiem jest
zastosowanie przez organizacj´ IT norm ISO/IEC 9126, 12207, 15288, a do oce-
ny procesów 15504.
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Waldemar Tyc
AE we Wroc∏awiu

Transfery mi´dzypokoleniowe majàtku
oraz prawno-instytucjonalne podstawy ich realizacji

1. Poj´cie transferu

W j´zyku ekonomii, transfery to: bezpoÊrednie przekazywanie dochodów osobom
lub instytucjom, które nie jest zwiàzane z dostarczeniem dóbr i us∏ug; przekazy-
wanie pieni´dzy lub okreÊlonych praw do korzystania z rzeczy. W mi´dzynaro-
dowych stosunkach gospodarczych termin „transfer” stosowany jest g∏ównie dla
okreÊlenia p∏atnoÊci dokonywanej mi´dzy dwoma krajami z przeliczeniem walu-
ty, w której jest wyra˝ona suma p∏atnoÊci z tytu∏u zobowiàzania na jakàÊ innà
walut´. W prawie – to przekazywanie innej osobie praw do dokumentu imienne-
go1. Poj´cie transfer jest u˝ywane tak˝e w innych znaczeniach. Na przyk∏ad
w nauczaniu oznacza ono przeniesienie sprawnoÊci nabytej w jednej dziedzinie
na czynnoÊç podobnego typu (np. umiej´tnoÊç pisania na maszynie u∏atwia ucze-
nie si´ pos∏ugiwania edytorem tekstów w komputerze). W psychologii zaÊ, jest to
proces psychiczny, zwiàzany z automatyzmem powtarzania, sprawiajàcy, ˝e prze-
nosi si´ na osoby lub przedmioty pozornie oboj´tne emocje i postawy, które ist-
nia∏y w dzieciƒstwie2.

Transfery mi´dzypokoleniowe oznaczajà proces przekazywania dóbr, do-
chodów, praw do dochodów, praw w∏asnoÊci i u˝ytkowania, obyczajów, kultury
i innych sk∏adników bogactwa mi´dzy generacjami (pokoleniami). Realizacja trans-
ferów odbywa si´ w trakcie cyklu ˝ycia rodziny. Jednak˝e w klasycznym znacze-
niu, instytucjonalnà podstawà dla transferów mi´dzypokoleniowych jest proces
dziedziczenia.

2. Dziedziczenie bogactwa

Przyjmuje si´, ˝e cz∏onkowie ka˝dej generacji zu˝ywajà wi´kszoÊç swoich oszcz´d-
noÊci zanim umrà, a co za tym idzie – preferujà konsumpcj´ bie˝àcà nad kon-
sumpcj´ przysz∏à. Oznacza to, ˝e u˝ytecznoÊç konsumpcji jest zwykle oceniana

1 S∏ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
2 J. Penc, Leksykon biznesu.http//www.placet.com.pl.



wy˝ej ni˝ stopa zwrotu z oszcz´dnoÊci, choç fakt ten nie stoi w sprzecznoÊci ze
stwierdzeniem, ˝e ludziom zale˝y na utrzymaniu niezmiennego poziomu konsump-
cji podczas ca∏ego ˝ycia. W zwiàzku z tym, ˝e nie sposób okreÊliç dok∏adnej da-
ty Êmierci, oddajà (przekazujà) nagromadzone bogactwo nast´pnemu pokoleniu3.

W 1981 roku Kotlikoff i Summers og∏osili wyniki swoich badaƒ, majàcych
na celu okreÊlenie êróde∏ gromadzenia bogactwa w Stanach Zjednoczonych, stwier-
dzajàc ˝e g∏ównym êród∏em bogactwa Amerykanów nie sà ich oszcz´dnoÊci, lecz
mi´dzypokoleniowe przenoszenie majàtku. Na podstawie danych o ÊmiertelnoÊci
oszacowali roczny mi´dzypokoleniowy transfer bogactwa. Wyliczyli, ˝e bogactwo
dziedziczone stanowi 46% ca∏kowitego majàtku. BezpoÊrednie obliczenia majàt-
ku cyklu ˝ycia da∏o równie zaskakujàce wyniki. Dziedziczony majàtek stanowi∏
wed∏ug nich prawie 80% ca∏kowitego bogactwa4.

Rozbie˝noÊci szacunków wynika∏y ze sposobu traktowania op∏at za studia
(kszta∏cenie). Od tego, czy op∏aty za studia uznano za „spadek” przekazany
przez rodziców dzieciom, czy te˝ za konsumpcj´ rodziców, uzale˝niona by∏a rela-
cja i wielkoÊç poszczególnych sk∏adników ca∏kowitego przekazanego majàtku. Tra-
dycyjne pojmowanie majàtku (bogactwa) nie uwzgl´dnia jednak istotnych ele-
mentów dziedzictwa, które równie˝ stanowià przedmiot mi´dzypokoleniowych
transferów. Nale˝à do nich genetyczne cechy antenatów, a co za tym idzie: inte-
ligencja, zdrowie, uroda, ale te˝ obyczaje i kultura oraz nazwisko a wraz z nim
pozycja spo∏eczna i koneksje. W efekcie mo˝na mówiç nie tylko o dziedziczeniu
bogactwa, ale równie˝ o dziedziczeniu biedy materialnej, sk∏onnoÊci do okreÊlo-
nych chorób, sk∏onnoÊci do oty∏oÊci itp. Przej´cie „dziedzictwa” mo˝e oznaczaç
tak˝e koniecznoÊç sp∏aty zobowiàzaƒ (d∏ugów) czy te˝ odbudowy pozycji spo∏ecz-
nej, utraconej przez spadkodawców (np. rodziców).

Dokonywane transfery mi´dzypokoleniowe – a g∏ównie spadki i darowizny
– zwi´kszajà majàtek ˝yjàcego pokolenia. W teorii cyklu ˝ycia bogactwo jest su-
mà zasobów dost´pnych ludziom podczas ich ˝ycia i stanowi zdyskontowanà
obecnà wartoÊcç spadków, darowizn oraz dochodów z pracy i z zasobów czynni-
ków wytwórczych b´dàcych w ich posiadaniu. Oznacza to w∏àczenie do bogactwa
(majàtku) równie˝ kapita∏u ludzkiego, który jest reprezentowany przez wartoÊç
przysz∏ych dochodów, podobnie jak kapita∏ fizyczny i finansowy. Przyj´cie za∏o-
˝enia, ˝e bogactwo jest êród∏em u˝ytecznoÊci (korzyÊci), gdy˝ ma wp∏yw na si∏´
ekonomicznà i spo∏ecznà, powoduje ˝e w wyniku transferów mi´dzypokoleniowych
przenoszona i zwielokrotniona jest zdolnoÊç do maksymalizacji u˝ytecznoÊci
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XLV, No. 2, 1992.
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przez kolejne pokolenia. W j´zyku ordynalnej teorii u˝ytecznoÊci oznacza to prze-
suni´cie linii ograniczenia bud˝etowego w prawo (w gór´) od poczàtku uk∏adu
wspó∏rz´dnych, a co za tym idzie – znalezienie punktu wspólnego z wy˝ej le˝à-
cà krzywà oboj´tnoÊci.

H. Aaron, A. Munnell dokonali podzia∏u aktywów, jakimi dysponuje rodzi-
na na: bogactwo cyklu ˝ycia i bogactwo kapita∏u. Bogactwo cyklu ˝ycia to: po-
siadane lokale, dobra konsumpcyjne trwa∏ego u˝ytku, gotówka i depozyty na ˝à-
danie oraz emerytury. Aktywa te pomniejszone sà o zastaw hipoteczny, zobowiàzania
i obcià˝enia, których gromadzenie zale˝y od wieku cz∏onków rodziny. Z kolei bo-
gactwo kapita∏u obejmuje: dzier˝awione mieszkanie, lokaty terminowe, papiery
wartoÊciowe, akcje przedsi´biorstw, akcje funduszy powierniczych pomniejszone
o inne zobowiàzania. Bogactwo kapita∏u tworzy wi´c mienie dla nast´pnych po-
koleƒ5. Klasyfikacje te sà interesujàce, choç wydajà si´ byç nie do koƒca precy-
zyjne. Dotyczy to choçby braku enumeratywnie wymienionego kapita∏u ludzkie-
go, który zaliczyç mo˝na tak do „bogactwa cyklu ˝ycia” jak i do „bogactwa kapita∏u”.
Tak czy inaczej, aktywa rodziny i jednostki sà tworzone z ró˝nych êróde∏ i sta-
nowià przedmiot transferów mi´dzypokoleniowych.

3. Rozporzàdzanie majàtkiem

Wyobraêmy sobie nast´pujàca sytuacj´. W biurze prawnym, siedzi pogrà˝ona
w smutku rodzina zmar∏ego, oczekujàc na odczytanie testamentu. Wszyscy sie-
dzàcy sà potencjalnymi spadkobiercami, stàd te˝ oczekujà, ˝e dostanà w spadku
majàtek, który u∏atwi im dalsze ˝ycie. Notariusz zaczyna czytaç testament: B´-
dàc przy zdrowych zmys∏ach wyda∏em ca∏y swój majàtek, co do z∏otówki, przed
Êmiercià... czy te˝ w innym wariancie: B´dàc przy zdrowych zmys∏ach, ca∏oÊç ma-
jàtku przekazuj´ schronisku dla zwierzàt...

Mamy tu do czynienia z praktycznym sposobem rozporzàdzenia majàt-
kiem. W pierwszej sytuacji – z u˝yciem i wykorzystaniem wszystkich dóbr b´dà-
cych w dyspozycji cz∏owieka przed jego Êmiercià, w drugiej zaÊ – z pomini´ciem
najbli˝szej rodziny w podziale majàtku. Oba warianty rozdysponowania majàtku
sà mo˝liwe, ale trudne do realizacji, gdy˝ zwykle cz∏owiek pozostawia „coÊ” po
sobie, zaÊ rodzina zmar∏ego ma prawnie usankcjonowane uprawnienia do majàt-
ku zmar∏ego, nawet wbrew jego woli. Nie oznacza to braku wp∏ywu na rozdy-
sponowanie swojego majàtku po Êmierci w podmiotowy sposób. Istniejà jednak
prawne ograniczenia w dowolnoÊci dokonywania transferów mi´dzypokoleniowych.

168 Waldemar Tyc

5 Por. H. Aaron, A. Munnell, Reassessing the role for wealth transfer taxes, „National Tax Journal”,
XLV, No. 2, 1992.



Podstawà instytucjonalnà realizacji transferów mi´dzypokoleniowych sà
darowizny przedÊmiertne oraz dziedziczenie6. Darowizna to umowa, przez którà
darczyƒca zobowiàzuje si´ do bezp∏atnego Êwiadczenia na rzecz obdarowanego,
kosztem swego majàtku. Przedmiotem darowizny mo˝e byç ka˝da rzecz posiada-
jàca wartoÊç (pieniàdze, dzie∏a sztuki, nieruchomoÊci itd.)7. Z kolei dziedziczenie
to przejÊcie majàtku zmar∏ej osoby fizycznej (spadkodawcy) na jednà lub kilka
osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców, dziedziców).

Podstawà dziedziczenia mo˝e byç wola spadkodawcy, wyra˝ona w testamencie
albo przepisy prawne. W zwiàzku z tym odró˝nia si´ dziedziczenie testamentowe
i dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy zmar∏a
osoba nie sporzàdzi∏a testamentu albo te˝ ˝adna z osób wskazanych w testamen-
cie nie mo˝e lub nie chce dziedziczyç. Z kolei do dziedziczenia testamentowego
upowa˝nia testament sporzàdzony przez osob´ zmar∏à. Spadkobiercà testamen-
towym mo˝e byç osoba fizyczna lub prawna spoza kr´gów spadkobierców usta-
wowych8. Dziedziczenie ustawowe jest oparte na zwiàzkach rodzinnych i pokre-
wieƒstwa9, to znaczy oparte na wi´zach krwi, ma∏˝eƒstwa oraz przysposobienia.
W polskim prawie cywilnym wyró˝nia si´ trzy grupy spadkobierców ustawowych10.
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7 R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller, S∏ownik Encyklopedyczy Edukacja Obywatelska, Wy-
dawnictwo Europa, Warszawa 1999.

8 Na podstawie: R. Smolski, M. Smolski, op. cit.
9 Pokrewieƒstwo to, w´zy krwi ∏àczàce osoby fizyczne. Pokrewieƒstwo mo˝e wyst´powaç w linii pro-

stej – osoby, które pochodzà jedna od drugiej (wst´pni – rodzice, dziadkowie, zst´pni – dzieci, wnu-
kowie), bàdê w linii bocznej – osoby majàce przynajmniej jednego wspólnego przodka (np. rodzeƒ-
stwo). Stopnie pokrewieƒstwa ustala si´ wg liczby urodzeƒ od wspólnego przodka, które dzielà
osoby z sobà spokrewnione. Pokrewieƒstwo wywo∏uje skutki w prawie cywilnym dziedziczenie
ustawowe, alimentacja), w prawie karnym (np. odpowiedzialnoÊç za kazirodztwo), w post´powaniu
sàdowym i administracyjnym (np. prawo do odmowy zeznaƒ).

10 Grup´ pierwszà stanowià ma∏˝onek i dzieci spadkodawcy (je˝eli dziecko nie do˝y∏o otwarcia spad-
ku to dziedziczà wnuki spadkodawcy). Ma∏˝onek i dzieci dziedziczà w cz´Êciach równych, z tym, ˝e
cz´Êç przypadajàca ma∏˝onkowi nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1/4 spadku. Je˝eli spadkodawca w chwi-
li Êmierci nie pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo te˝ ma∏˝onek zosta∏ wy∏àczony od dziedzi-
czenia, wtedy spadek przypada dzieciom w równych cz´Êciach. Do grupy drugiej zalicza si´ ma∏˝on-
ka spadkodawcy, rodziców i rodzeƒstwo zmar∏ego oraz dzieci rodzeƒstwa. Spadkobiercy tej grupy
dziedziczà wtedy, gdy spadkodawca nie mia∏ dzieci lub sà one traktowane jakby nie do˝y∏y otwar-
cia spadku (zrzek∏y si´ dziedziczenia, odrzucili spadek lub zostali wydziedziczeni). W takim przy-
padku dziedziczy ma∏˝onek wspólnie z rodzicami i rodzeƒstwem spadkodawcy. Udzia∏ ma∏˝onka
jest sta∏y i wynosi zawsze po∏ow´ spadku. Reszt´ dzielà mi´dzy siebie rodzice i rodzeƒstwo. Ka˝dy
z rodziców otrzymuje 1/4 tego, co przypada ∏àcznie dla rodziców i rodzeƒstwa, a reszt´ dziedziczy
rodzeƒstwo w równych cz´Êciach. Przy braku spadkobierców z pierwszej i drugiej grupy spadek
dziedziczy z mocy ustawy Skarb Paƒstwa. Por.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 roku Kodeks Cy-
wilny (Dz.U. 1996, Nr 114, art. 931–940).



Niekiedy zdarza si´, ˝e spadkodawca chce pozbawiç praw do spadku oso-
by najbli˝sze, np. ma∏˝onka lub dzieci. W takim przypadku nie wystarczy ich po-
mini´cie w swoim testamencie. Nale˝y dokonaç wydziedziczenia, gdy˝ w przeciw-
nym wypadku nale˝y im si´ prawo do zachowku. Zachowek to korzyÊç, którà osoby
nale˝àce do kr´gu spadkobierców ustawowych muszà uzyskaç ze spadku nieza-
le˝nie od woli spadkodawcy (a nawet wbrew jego woli). Instytucja zachowka ma
na celu ochron´ interesów najbli˝szej rodziny przed nadu˝yciem swobody dyspo-
nowania majàtkiem w formie darowizny lub testamentu.

˚ycie ludzkie charakteryzuje ryzyko i niepewnoÊç, a je˝eli coÊ jest pewne,
to tylko to, ˝e wszyscy umrzemy. Stàd te˝ Êmierç cz∏owieka, który nie pozosta-
wi∏ po sobie „ostatniej woli” wià˝e si´ zwykle z szeregiem k∏opotów i chaosu
w jego rodzinie. Ca∏y majàtek zmar∏ego zostaje nazwany masà spadkowà, zaÊ ro-
dzina prowadziç musi skomplikowany, czasoch∏onny i kosztowny proces spadko-
wy. Porzàdek dziedziczenia okreÊla co prawda ustawa, lecz dokonany podzia∏ mo-
˝e stanowiç êród∏o konfliktów i nieporozumieƒ w rodzinie przez wiele lat. Stàd
te˝ na wypadek Êmierci, w∏aÊciwym rozwiàzaniem jest spisanie swojej ostatniej
woli w formie testamentu.

Testament jest jednostronnà i odwo∏alnà czynnoÊcià prawnà, na mocy któ-
rej za ˝ycia okreÊlonej osoby dochodzi do ustalenia, kto, w jakich cz´Êciach odzie-
dziczy po Êmierci tej osoby jej majàtek, wzgl´dnie, jakie sk∏adniki tego majàtku
majà byç zapisane i komu itp. Testament, oprócz typowych zapisów mo˝e tak˝e
zawieraç szereg postanowieƒ szczegó∏owych (ustanowienie poleceƒ, powo∏anie
wykonawcy testamentu, powo∏anie fundacji itp.). Sporzàdzenie testamentu ma
zwykle na celu zmian´ porzàdku dziedziczenia ustawowego. Sporzàdziç i odwo-
∏aç testament mo˝e tylko osoba majàca pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
Nie mo˝na dokonaç tej czynnoÊci prawnej przez przedstawiciela. Warunkami
wa˝noÊci testamentu sà: Êwiadome i swobodne podj´cie decyzji i wyra˝enie wo-
li, nie dzia∏anie pod wp∏ywem b∏´du, nie dzia∏anie pod wp∏ywem groêby, zgod-
noÊç z przepisami prawa i zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, jak równie˝ zacho-
wanie wymaganej formy. Spadkodawca mo˝e w ka˝dej chwili odwo∏aç zarówno
ca∏y testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Przepisy prawa11 wyró˝niajà dwa rodzaje testamentów: zwyk∏y i szczegó-
∏owy. Do zwyk∏ych form testamentu nale˝à:

• testament w∏asnor´czny (testament holograficzny), który musi byç napisa-
ny w ca∏oÊci pismem r´cznym przez spadkodawc´, podpisany i opatrzony
datà;
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• testament w formie aktu notarialnego (testament prawniczy), czyli spo-
rzàdzony w obecnoÊci notariusza i przez niego poÊwiadczony;

• testament w drodze oÊwiadczenia ostatniej woli w obecnoÊci dwóch Êwiad-
ków wobec przewodniczàcego zarzàdu gminy, sekretarza gminy lub kie-
rownika urz´du stanu cywilnego (testament allograficzny).

Je˝eli istnieje obawa rych∏ej Êmierci spadkodawcy czy te˝ wskutek szcze-
gólnych okolicznoÊci (np. kl´ska ˝ywio∏owa) zachowanie zwyk∏ej formy testamen-
tu jest niemo˝liwe lub utrudnione, dopuszcza si´ z∏o˝enie oÊwiadczenia ostatniej
woli przy jednoczesnej obecnoÊci co najmniej trzech Êwiadków. Mamy wówczas
do czynienia z testamentem ustnym, stanowiàcym rodzaj testamentu szczególne-
go. TreÊç testamentu ustnego powinna zostaç stwierdzona na piÊmie lub po-
twierdzona przez zgodne zeznania Êwiadków z∏o˝one przed sàdem12.

Szczególne formy testamentów przewidziano równie˝ dla podró˝ujàcych stat-
kami i samolotami oraz dla ˝o∏nierzy (testament wojskowy). Od strony treÊci te-
stamentu wystarczy, i˝ b´dzie z niego wynika∏o, ˝e bez wàtpienia stanowi on wy-
raz woli spadkodawcy, co do jego majàtku na wypadek jego Êmierci. Zwykle treÊç
testamentu ogranicza si´ jednak do dwóch najwa˝niejszych rodzajów rozporzà-
dzeƒ: powo∏anie spadkobiercy lub spadkobierców i okreÊlenie ich udzia∏ów w spad-
ku oraz ustanowienie zapisów.

Innego rodzaju rozporzàdzeniem jest ustanowienie zapisów. Zapis jest zo-
bowiàzaniem, które spadkodawca nak∏ada na spadkobierc´ i które zwykle pole-
ga na obowiàzku przekazania okreÊlonych sk∏adników majàtkowych lub spe∏nie-
nia Êwiadczenia majàtkowego na rzecz oznaczonych osób (zapisobiorców). Tak
wi´c po Êmierci spadkodawcy zapis jest realizowany poprzez dodatkowà czynnoÊç
spadkobiercy13. Przyk∏adem mo˝e byç zapis: moja siostra El˝bieta, która otrzyma
kolekcj´ znaczków pocztowych, pokryje koszty studiów prawniczych mojej córki
Agaty. Spadkodawca mo˝e jednak w testamencie dokonaç dalszego zapisu w for-
mie polecenia o treÊci: moja córka Agata podejmie studia prawnicze. Je˝eli oso-
ba zobowiàzana poleceniem do wykonania okreÊlonego dzia∏ania nie chce jego
wykonaç, wtedy zapisobiorca jest zwolniony od wykonania zapisu. Czyli gdy Aga-
ta nie chce studiowaç, to El˝bieta b´dzie zwolniona z wykonania zapisu. Z dru-
giej strony, gdy El˝bieta uzna, ˝e koszt studiów Agaty mo˝e przekraczaç wartoÊç
otrzymanych znaczków, to powinna spadek odrzuciç. Zapis obcià˝aç b´dzie wów-
czas osob´, której przypadnie udzia∏ w spadku

Sporzàdzenie testamentu oznacza powo∏anie spadkobiercy lub spadkobier-
ców, okreÊlenie podmiotów uprawnionych do dziedziczenia oraz rozdysponowanie
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masy spadkowej. Spadkodawca mo˝e powo∏aç w testamencie wykonawc´ testa-
mentu, który zobowiàzany jest do zarzàdzania majàtkiem spadkowym. Zarzàdza-
nie masà spadkowà polega na sp∏acie d∏ugów spadkowych, kontroli nad wykona-
niem zapisów i poleceƒ oraz na wydaniu spadkobiercom majàtku zgodnie z wolà
spadkodawcy.

Testament mo˝e ró˝niç si´ d∏ugoÊcià i stopniem szczegó∏owoÊci. Najogól-
niej jednak standardowy testament ma wi´kszoÊç nast´pujàcych elementów:

• stwierdzenie o pe∏ni w∏adz umys∏owych i nieprzymuszonej woli spadko-
dawcy,

• dane osobowe spadkodawcy,

• data i miejsce sporzàdzenia,

• instrukcja, co do organizacji pogrzebu i miejscu pochówku,

• oÊwiadczenie o natychmiastowych p∏atnoÊciach i kosztach pogrzebu,

• wyznaczenie wykonawcy testamentu,

• okreÊlenie masy spadkowej

• podmiotowy i przedmiotowy podzia∏ w∏asnoÊci,

• ewentualne wydziedziczenia,

• ustanowienie zapisów i poleceƒ,

• podpis spadkodawcy,

• podpisy Êwiadków.
Testament nie musi zawieraç wyszukanych okreÊleƒ prawniczych. Wystar-

czy, ˝e w jasny sposób okreÊli si´, kogo powo∏uje si´ do spadku i komu przezna-
cza si´ poszczególne przedmioty wchodzàce w sk∏ad masy spadkowej, zostanie opa-
trzony datà i podpisany.

Testamentowi mo˝e towarzyszyç list instrukcyjny, którego zadaniem jest
dostarczenie pomocnych informacji dla wykonawcy testamentu. List instrukcyj-
ny powinien pomóc w identyfikacji sk∏adników masy spadkowej oraz wskazywaç
na ich miejsce przechowywania. Dotyczy to w szczególnoÊci14: lokat bankowych
i numerów rachunków bankowych, polis ubezpieczenia na ˝ycie, funduszy eme-
rytalnych, funduszy inwestycyjnych, innych polis ubezpieczeniowych, rachunków
gie∏dowych, kart kredytowych czy miejsca i hase∏ do skrytek bankowych. Ponadto
wa˝ne jest wykazanie posiadanych nieruchomoÊci i ruchomoÊci wraz ze Êwiadec-
twami w∏asnoÊci rzeczy, kluczy oraz wa˝nych dokumentów. W liÊcie instrukcyj-
nym nale˝y równie˝ zamieÊciç wykaz zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, po˝yczonych
rzeczy, jak równie˝ udzielonych po˝yczek.

Wa˝ne jest aktualizowanie informacji zawartych w liÊcie, aby uniknàç nie-
oczekiwanych komplikacji w identyfikacji majàtku, a co za tym idzie – kosztow-
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nych problemów technicznych i prawnych. Udost´pnienie i aktualizacja tych in-
formacji u∏atwia wi´c i upraszcza administrowanie spadkiem.

Planowanie spadkowe realizowane jest za ˝ycia osoby, która dokonuje roz-
dysponowania w∏asnego majàtku po swojej Êmierci za pomocà testamentu. Cz∏o-
wiek dokonuje tego, gdy˝ nie jest jemu oboj´tne, kto b´dzie dyskontowa∏ efekty
jego pracy i wstrzemi´êliwoÊci konsumpcyjnej, b´dàcej êród∏em jego oszcz´dno-
Êci. Przyjàç mo˝na równie˝, ˝e przedmiotem podzia∏u b´dà dobra otrzymane przez
cz∏owieka (rodzin´) od wczeÊniejszych pokoleƒ. Tak, wi´c w∏aÊciwy podzia∏ ma
zapewniç równie˝ ciàg∏oÊç praw w∏asnoÊci nad wielopokoleniowym majàtkiem ro-
dzinnym. Fakt, ˝e majàtek nie trafi w niepowo∏ane r´ce stanowi korzyÊç psy-
chicznà dla piszàcego testament.

Testament ma wi´c swojà u˝ytecznoÊç, zaÊ podmiotowy podzia∏ majàtku wy-
nika z sytemu wartoÊci (idea∏ów, preferencji i przekonaƒ) prezentowanego przez
planujàcego jego podzia∏. Kieruje si´ on przy tym okreÊlonymi motywacjami oraz
w∏asnà racjonalnoÊcià, zmierzajàcà do optymalizacji podzia∏u. Mamy równie˝ do
czynienia z rachunkiem korzyÊci i kosztów, gdzie korzyÊcià jest rozdysponowanie
majàtku wed∏ug uznania spadkodawcy, minimalizacja obcià˝eƒ podatkowych ma-
jàtku, ale równie˝ „ciep∏e” pozostanie w pami´ci bliskich, zaÊ kosztem jest ewen-
tualne sk∏ócenie spadkobierców niezadowolonych z podzia∏u oraz realny pieni´˝-
ny koszt pomniejszenia masy spadkowej, w wyniku koniecznoÊci zap∏acenia
podatków, op∏at i wynagrodzeƒ dla wykonawcy testamentu czy dla osób wycenia-
jàcych mas´ spadkowà15.

Warto podkreÊliç, i˝ wolnoÊç decyzji planujàcego rozdysponowanie swojego
majàtku jest ograniczona przez prawo spadkowe a w szczególnoÊci przez insty-
tucj´ zachowka. Testament zmieniç mo˝e jednak porzàdek dziedziczenia ustawo-
wego lub te˝ spadkodawca mo˝e w nim wydziedziczyç osoby, które w opinii pi-
szàcego testament nie zas∏u˝y∏y na partycypowanie w jego majàtku. Nie mniej
wa˝na w planowaniu spadkowym jest mo˝liwoÊç egzekwowania okreÊlonych za-
chowaƒ spadkobierców, po Êmierci spadkodawcy. Odbywa si´ to drogà dokona-
nych zapisów i poleceƒ, co psychologicznie, dla piszàcego testament, posiada rów-
nie˝ swojà u˝ytecznoÊç.
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4. Dzia∏ spadku i obowiàzek podatkowy

Celem planowania majàtkowo-spadkowego jest optymalizacja przemieszczenia ma-
jàtku na spadkobierców przy minimalnych obcià˝eniach podatkowych oraz kosz-
tach sàdowych i administracyjnych. Tak wi´c uwzgl´dniaç ono musi przysz∏e ob-
cià˝enia podatkowe spadkobierców. Stàd te˝ wa˝ny jest przedmiotowy i podmiotowy
sposób rozdysponowania majàtku. Wià˝e si´ to z okreÊleniem iloÊci spadkobier-
ców oraz wskazaniem metody jego podzia∏u. Jest to wa˝ne o tyle, ˝e je˝eli spa-
dek przypadnie wi´cej ni˝ jednemu spadkobiercy, wówczas od momentu Êmierci
spadkodawcy jego majàtek staje si´ wspó∏w∏asnoÊcià wszystkich spadkobierców
w odpowiednich cz´Êciach, które sà okreÊlone w testamencie lub wynikajà z ustawy.

Aby ka˝dy z nich móg∏ dysponowaç konkretnymi przedmiotami stanowià-
cymi przypadajàcà na niego cz´Êç majàtku spadkodawcy, nale˝y dokonaç dzia∏u
spadku, czyli znieÊç wspó∏w∏asnoÊç pomi´dzy spadkobiercami. Ma to istotne zna-
czenie podatkowe. Sà dwa sposoby dokonania takiego podzia∏u: umowny dzia∏
spadku oraz sàdowy dzia∏ spadku16. Umowny dzia∏ spadku okreÊla porozumienie
spadkobierców, jakie sk∏adniki majàtkowe, wchodzàce w sk∏ad masy spadkowej
majà przypaÊç poszczególnym osobom na mocy testamentu. Kiedy brak zgody
spadkobierców, co do przeprowadzenia podzia∏u spadku, wtedy jego podzia∏u do-
konuje sàd w drodze wydania stosownego orzeczenia. Mo˝liwy jest tak˝e podzia∏
cywilny sk∏adnika majàtkowego, polegajàcy na jego sprzeda˝y osobie trzeciej
i podziale mi´dzy spadkobierców uzyskanej ze sprzeda˝y kwoty. Wreszcie okre-
Êlone sk∏adniki majàtkowe mogà byç przyznane za zgodà pozosta∏ych spadko-
bierców jednemu lub kilku z nich. W takim przypadku sà oni z regu∏y zobowià-
zani do sp∏aty pozosta∏ych spadkobierców.

Istotnym zagadnieniem w planowaniu spadkowym – czy szerzej: w trans-
ferach mi´dzypokoleniowych – jest traktowanie darowizn w prawie spadkowym.
Je˝eli dziedziczenie nast´puje na mocy ustawy, to spadkobiercy powinni dokonaç
doliczenia darowizn otrzymanych wczeÊniej od spadkodawcy do swojego udzia∏u
spadkowego. Nie ma takiego obowiàzku w przypadku dziedziczenia na podstawie
testamentu lub kiedy spadkodawca zwolni spadkobierc´ z takiego obowiàzku. Po-
dobnie jak darowizna sà traktowane koszty, które poniós∏ spadkodawca na wy-
chowanie oraz wykszta∏cenie ogólne i zawodowe dzieci lub innych spadkobier-
ców, gdy przekraczajà one przeci´tnà, ogólnie przyj´tà miar´ w danym Êrodowisku
(np. zagraniczna szko∏a Êrednia czy te˝ studia zagraniczne). Rozdysponowanie
majàtku, a wraz z nim praw w∏asnoÊci, na obdarowanych czy spadkobierców ob-
cià˝one jest koniecznoÊcià zap∏aty podatku.
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Transfery w∏asnoÊci przyczyniajàce si´ do przyrostu majàtku obdarowa-
nych i spadkobierców obcià˝one sà podatkiem od spadków i darowizn17. Podsta-
w´ opodatkowania stanowi wartoÊç nabytych rzeczy i praw majàtkowych po po-
tràceniu d∏ugów i ci´˝arów, czyli tak zwana czysta wartoÊç. WartoÊç ta ustalona
jest wed∏ug stanu rzeczy i praw majàtkowych w dniu nabycia i cen rynkowych
z dnia powstania obowiàzku podatkowego. Podstaw´ opodatkowania pomniejsza-
jà d∏ugi, ci´˝ary (koszty) post´powania spadkowego. Obowiàzek podatkowy cià˝y
na nabywcy w∏asnoÊci rzeczy i praw majàtkowych, a w odniesieniu do darowi-
zny obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie na obdarowanym i darczyƒcy.

OkreÊlenie wielkoÊci podatku wymaga ustalenia wartoÊci nabytych rzeczy
i praw wed∏ug wartoÊci rynkowej. WartoÊç rynkowà rzeczy i praw majàtkowych
okreÊla si´ na podstawie przeci´tnych cen stosowanych w danej miejscowoÊci w ob-
rocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzgl´dnieniem ich zu˝ycia,
a w przypadku praw majàtkowych – w obrocie prawami majàtkowymi tego sa-
mego rodzaju. WysokoÊç podatku ustala si´ w zale˝noÊci od grupy podatkowej,
do której zaliczony jest spadkobierca lub obdarowany. Podstawowym kryterium
zaliczenia do grupy podatkowej stanowi osobisty stosunek nabywcy do osoby, od
której lub po której zosta∏y nabyte rzeczy i prawa majàtkowe.

Na tle innych krajów, konstrukcja polskiego podatku od spadków i daro-
wizn wskazuje na stosunkowo wysokie obcià˝enia fiskalne, co jest efektem ni-
skich kwot wolnych od opodatkowania. Jednak˝e wysokoÊç stawek podatkowych
jest ni˝sza od stawek stosowanych w innych systemach, a tak˝e w konstrukcji
tego podatku zawarte sà takie rozwiàzania, które mogà w konkretnej sytuacji
istotnie wp∏ywaç na z∏agodzenie ci´˝aru opodatkowania (wy∏àczenie od opodat-
kowania, zwolnienia przedmiotowe itp.).

Z punktu widzenia strategii rozdysponowania majàtku, zasady wyliczenia
podatku od spadku i darowizn dowodzà, ˝e w transferach mi´dzypokoleniowych,
sensie podatkowym, preferowane sà osoby z najbli˝szego kr´gu rodzinnego. Do-
tyczy to wysokoÊci podatku oraz wolnych od opodatkowania kwot wynikajàcych
z wartoÊci przekazanych rzeczy i praw. Przyjàç mo˝na wi´c, ˝e rozwiàzania te
sà zgodne z wolà wi´kszoÊci spadkodawców. Jednak˝e nie rozró˝nianie, w sensie
podatkowym, darowizny od spadku oraz taktowanie tych transferów w identycz-
ny sposób, wywo∏uje okreÊlone komplikacje. Szczególnie – fakt, ˝e darowizna udzie-
lona w okresie pi´ciu lat przed Êmiercià, stanowi element masy spadkowej, zwi´k-
szajàc tym samym podstaw´ opodatkowania18. W sytuacjach, gdy wartoÊç

Transfery mi´dzypokoleniowe majàtku oraz prawno-instytucjonalne...    175

17 Regulowany w Polsce, wielokrotnie modyfikowanà ustawà o podatku od spadków i darowizn z dnia
28 lipca 1983 roku.

18 W Ameryce sytuacja taka okreÊlana jest mianem „daru na ceremoni´ Êmierci”.



nieruchomoÊci mo˝e ulec istotnemu zwi´kszeniu (regionalne wyrównywanie si´
poziomu cen czy te˝ ewentualnych zmian w planie przestrzennego zagospodaro-
wania), wczeÊniejsza darowizna mo˝e w konsekwencji zmniejszyç podatek.

Dla planowania spadkowego istotny jest równie˝ sposób okreÊlenia warto-
Êci nabytych rzeczy stanowiàcych podstaw´ do wyliczenia podatku, jak równie˝
moment powstania obowiàzku podatkowego. Fakt, ˝e wartoÊç rynkowa rzeczy
i praw mo˝e zostaç okreÊlona przez nabywc´, nie oznacza, ˝e ma ona stanowiç
podstaw´ wyliczenia podatku. Mo˝e bowiem nastàpiç kwestionowanie tej warto-
Êci przez urzàd skarbowy i przyj´cie za podstaw´ wyceny bieg∏ych. Zwykle wy-
st´pujà ró˝nice w ocenie wartoÊci przej´tego majàtku, stàd te˝ wa˝ne jest wyko-
rzystanie mo˝liwoÊci pomniejszenia podstawy opodatkowania poprzez nale˝ytà
wycen´ d∏ugów oraz ci´˝arów (kosztów) post´powania spadkowego.

Wa˝nym zagadnieniem jest równie˝ podmiotowy i podmiotowy sposób po-
dzia∏u majàtku, szczególnie w sytuacji, gdzie struktura majàtku wymusza wspó∏-
w∏asnoÊç pomi´dzy spadkobiercami. Zazwyczaj w takiej sytuacji, w wyniku po-
dzia∏u spadku okreÊlone sk∏adniki majàtkowe mogà byç przyznawane za zgodà
pozosta∏ych spadkobierców jednemu z nich, który sp∏aca pozosta∏ych spadkobier-
ców. Mo˝e to stanowiç jednak potencjalne êród∏o konfliktów rodzinnych. Stàd te˝
najpraktyczniejszym sposobem jest fizyczny podzia∏ masy spadkowej i przyzna-
nie przedmiotów spadku poszczególnym spadkobiercom. W przypadku sk∏adni-
ków majàtku, których mo˝na si´ pozbyç bez okreÊlonych „strat emocjonalnych”
wskazany jest podzia∏ cywilny majàtku, czyli jego sprzeda˝ osobie trzeciej i po-
dzia∏ uzyskanej ze sprzeda˝y kwoty mi´dzy spadkobierców.

SkutecznoÊç planowania spadkowego, tak jak ka˝dego planowania, wià˝e
si´ z niepewnoÊcià. Pozwala jednak na minimalizacj´ ryzyka pope∏nienia b∏´du,
choçby przez wyznaczenie wykonawcy testamentu i spisanie listu instrukcyjnego.

Fakt, ˝e transfer w∏asnoÊci odbywa si´ g∏ównie po Êmierci cz∏owieka mo˝e
budziç „niemi∏e asocjacje”, jednak˝e przeprowadzenie podzia∏u majàtku zgodnie
z preferencjami jego w∏aÊciciela stanowi korzyÊç psychicznà dla dokonujàcego po-
dzia∏u. Planowanie spadkowe pozwala równie˝, poprzez zapisy, polecenia czy wy-
dziedziczenie, wymusiç okreÊlone zachowania na spadkobiercach oraz okreÊliç w∏a-
sne preferencje, co do organizacji pogrzebu i pochówku.

5. Podsumowanie

1. Transfery mi´dzypokoleniowe to proces przekazywania dóbr, dochodów,
praw do dochodów, praw w∏asnoÊci i u˝ytkowania, obyczajów, kultury
i innych sk∏adników bogactwa mi´dzy generacjami (pokoleniami).
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2. Tradycyjne pojmowanie majàtku (bogactwa) nie uwzgl´dnia jednak istot-
nych elementów dziedzictwa, które równie˝ stanowià przedmiot mi´-
dzypokoleniowych transferów. Nale˝à do nich genetyczne cechy antena-
tów, a co za tym idzie – inteligencja, zdrowie, uroda, ale te˝ obyczaje
i kultura oraz nazwisko a wraz z nim pozycja spo∏eczna i koneksje.

3. Mo˝na mówiç nie tylko o dziedziczeniu bogactwa, ale równie˝ o dziedzi-
czeniu biedy materialnej, sk∏onnoÊci do okreÊlonych chorób, sk∏onnoÊci
do oty∏oÊci itp. Przej´cie „dziedzictwa” z mo˝e oznaczaç tak˝e koniecz-
noÊç sp∏aty zobowiàzaƒ (d∏ugów) czy te˝ odbudowy pozycji spo∏ecznej
utraconej przez spadkodawców (np. rodziców).

4. Realizacja transferów odbywa si´ w trakcie cyklu ˝ycia rodziny. Jednak-
˝e w klasycznym znaczeniu, podstawà prawno-instytucjonalnà realizacji
transferów mi´dzypokoleniowych sà darowizny przedÊmiertne oraz dzie-
dziczenie. Stàd te˝ na wypadek Êmierci, w∏aÊciwym rozwiàzaniem jest
spisanie swojej ostatniej woli w formie testamentu.

5. Testament jest jednostronnà i odwo∏alnà czynnoÊcià prawnà, na mocy
której za ˝ycia okreÊlonej osoby dochodzi do ustalenia, kto, w jakich
cz´Êciach odziedziczy po Êmierci tej osoby jej majàtek, wzgl´dnie, jakie
sk∏adniki tego majàtku majà byç zapisane i komu itp. Testament, oprócz
typowych zapisów mo˝e tak˝e zawieraç szereg postanowieƒ szczegó∏o-
wych (ustanowienie poleceƒ, powo∏anie wykonawcy testamentu, powo-
∏anie fundacji itp.).

6. Sporzàdzenie testamentu ma zwykle na celu zmian´ porzàdku dziedzi-
czenia ustawowego, zaÊ testament mo˝e ró˝niç si´ d∏ugoÊcià i stopniem
szczegó∏owoÊci.

7. Testamentowi mo˝e towarzyszyç list instrukcyjny, którego zadaniem
jest dostarczenie pomocnych informacji dla wykonawcy testamentu. List
instrukcyjny powinien pomóc w identyfikacji sk∏adników masy spadko-
wej oraz wskazywaç na ich miejsce przechowywania.

8. Celem planowania majàtkowo-spadkowego jest optymalizacja przemiesz-
czenia majàtku na spadkobierców przy minimalnych obcià˝eniach po-
datkowych oraz kosztach sàdowych i administracyjnych. Tak wi´c uwzgl´d-
niaç ono musi przysz∏e obcià˝enia podatkowe spadkobierców.

9. Na tle innych krajów, konstrukcja polskiego podatku od spadków i da-
rowizn wskazuje na stosunkowo wysokie obcià˝enia fiskalne, co jest efek-
tem niskich kwot wolnych od opodatkowania. Jednak˝e wysokoÊç sta-
wek podatkowych jest ni˝sza od stawek stosowanych w innych systemach,
a tak˝e w konstrukcji tego podatku zawarte sà takie rozwiàzania, któ-
re mogà w konkretnej sytuacji istotnie wp∏ywaç na z∏agodzenie ci´˝aru
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opodatkowania (np. wy∏àczenie od opodatkowania, zwolnienia przed-
miotowe).
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Postawy studentów wobec ich przysz∏ej
pracy zawodowej

1. Wprowadzenie

Niniejszy artyku∏ pog∏´bia rozwa˝ania autorki zawarte w dwóch tekstach, przed-
stawiajàcych wyniki oraz wnioski z jej badaƒ w∏asnych, zatytu∏owanych Postawy
studentów wobec pracy zawodowej w trakcie nauki oraz Postawy studentów wobec
rynku pracy i stosowane przez nich metody poszukiwania zarobkowego zaj´cia.

W pierwszym z nich poruszono kwestie zwiàzane z oczekiwaniami studiu-
jàcych Polaków w wieku od 18 do 34 lat wzgl´dem wymiernych korzyÊci zwiàza-
nych z pracà zawodowà, wykonywanà jeszcze podczas trwania nauki. W drugim
zaÊ dokonano oceny ich szans na rynku pracy w oparciu o analiz´ ich zachowaƒ
podczas poszukiwania zatrudnienia.

Obecnie warto zadaç sobie pytanie o preferencje m∏odych ludzi dotyczàce
ich pracy ju˝ po zakoƒczeniu nauki. Prezentowane poni˝ej dane zosta∏y uzyska-
ne w efekcie tych samych, co w dwóch poprzednich przypadkach, badaƒ w po-
staci ankiet audytoryjnych, przeprowadzonych na prze∏omie maja i czerwca 2004
roku wÊród 756 studentów z 11 polskich uczelni.

2. Preferencje studentów dotyczàce ich przysz∏ej pracy

W ustaleniu preferencji respondentów odnoÊnie do ich przysz∏ej pracy wykorzy-
stano nast´pujàce pytania:

• IV. „Jaki rodzaj pracy – zespo∏owà czy indywidualnà – Pan/Pani preferuje?”;

• XI. „W jakiej firmie najbardziej chcia∏(a)by Pan/Pani pracowaç po stu-
diach – w paƒstwowej, prywatnej, w instytucji bud˝etowej, a mo˝e na
w∏asny rachunek?”;

• XII. „Czy chcia∏(a)by Pan/Pani pracowaç w firmie ma∏ej czy Êredniej, a mo-
˝e w du˝ej korporacji?”.

I tak, wyniki badaƒ dotyczàcych rodzaju najch´tniej wykonywanego zaj´-
cia wskazujà, i˝ ponad po∏owa (51,9%) ankietowanych studentów preferuje pra-
c´ zespo∏owà (tabela 1).



Tabela 1. Preferowany przez ogó∏ respondentów rodzaj ich przysz∏ej pracy

N w %

Zespo∏owà 392 51,9

IV. Jaki rodzaj pracy Indywidualnà 312 41,3

Pan/Pani preferuje? Nie wiem 39 5,2

Brak danych 13 1,7

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

JeÊli chodzi o preferowane formy zatrudnienia, to badani najliczniej wybie-
rajà te, które sà zwiàzane z prywatnym sektorem gospodarki. Po ukoƒczeniu nauki
najbardziej odpowiada∏aby im posada w firmie prywatnej (36,1%) lub praca na
w∏asny rachunek (33,1%). W instytucjach bud˝etowych i przedsi´biorstwach paƒ-
stwowych wola∏oby pracowaç odpowiednio 12% i 8,2% ankietowanych (tabela 2).

Tabela 2. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do formy w∏asnoÊci ich
przysz∏ego miejsca pracy

N w %

na w∏asny rachunek 250 33,1

w firmie paƒstwowej 62 8,2

XI. Po studiach najbardziej
w instytucjach bud˝etowych (urz´dy,

91 12

chcia∏(a)bym pracowaç...
agencje rzàdowe itp.)

w firmie prywatnej 273 36,1

nie wiem 72 9,5

brak danych 8 1,1

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Prac´ na w∏asny rachunek (tabela 3) wybierajà g∏ównie m´˝czyêni (41,7%)
i osoby uczàce si´ w trybie wieczorowym (45,5%). Co si´ zaÊ tyczy specjalnoÊci
studiów, to przewa˝ajà s∏uchacze kierunków biologicznych (53,6%), przede wszyst-
kim weterynarii, a tak˝e turystyki (43,9%).

Warto w tym wzgl´dzie podkreÊliç, i˝ z dzia∏alnoÊcià na w∏asny rachunek
swojà przysz∏oÊç zawodowà wià˝à cz´Êciej respondenci obecnie pracujàcy (36,1%)
ni˝ respondenci niepracujàcy (24,2%). Natomiast zatrudnienie w prywatnej fir-
mie wybiera ponad po∏owa studentów reklamy (51,5%) i niewiele mniejszy odse-
tek studentów marketingu i zarzàdzania (48,9%), bankowoÊci i ekonomii (46,2%),
iberystyki (41,2%) oraz kierunków technicznych (39,7%).
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Ankietowanych, którzy woleliby otrzymaç posad´ w firmie prywatnej, po-
proszono o sprecyzowanie oczekiwaƒ wzgl´dem rodzaju kapita∏u tej˝e firmy.
Okazuje si´, ˝e ponad jedna trzecia z nich (37,4%) preferuje prac´ w przedsi´-
biorstwie z kapita∏em zagranicznym, a kolejna jedna czwarta (25,6%) – w firmie
z kapita∏em mieszanym. Co istotne, tylko co dziesiàty (9,2%) student wybra∏by
zatrudnienie w firmie prywatnej z kapita∏em polskim (tabela 4).

Tabela 4. Preferencje respondentów odnoÊnie do rodzaju kapita∏u w firmie
prywatnej jako ich przysz∏ym miejscu pracy

N w %

z polskim kapita∏em 25 9,2

XI. Po studiach najbardziej z kapita∏em zagranicznym 102 37,4

chcia∏(a)bym pracowaç z kapita∏em mieszanym 70 25,6

w firmie prywatnej... oboj´tnie z jakim kapita∏em 74 27,1

brak danych 2 0,7

RAZEM 273 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Wyniki badaƒ wskazujà równie˝, i˝ respondenci wià˝à swojà przysz∏oÊç za-
wodowà wcale nie z ma∏ymi, ale ze Êrednimi i du˝ymi przedsi´biorstwami. Ch´ç
pracy w Êredniej firmie deklaruje 44,4% z nich, w du˝ej korporacji – 41,1%, a w ma-
∏ej firmie – zaledwie 6,3% ankietowanych (tabela 5).

Tabela 5. Preferencje respondentów odnoÊnie do wielkoÊci firmy – ich przy-
sz∏ego miejsca pracy

N w %

ma∏ej firmie 27 6,3

XII. Czy chcia∏(a)by Pan/Pani Êredniej firmie 189 44,4

pracowaç w: du˝ej korporacji 175 41,1

brak danych 35 8,2

RAZEM 426 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Na podstawie powy˝szych danych mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, i˝ wy-
suwany przez wielu polityków i ekonomistów postulat koniecznoÊci tworzenia oraz
rozwoju ma∏ych i Êrednich firm jako panaceum na bezrobocie, zw∏aszcza wÊród
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m∏odych Polaków, wymaga korekty. Okazuje si´ bowiem, ˝e sami zainteresowa-
ni w wi´kszoÊci odrzucajà ewentualnoÊç zatrudnienia w przedsi´biorstwie ma∏ym
i na wskroÊ polskim.

3. Oczekiwania wzgl´dem wymiernych korzyÊci z przysz∏ej pracy

Identyfikacji oczekiwaƒ respondentów wzgl´dem wymiernych korzyÊci z pracy s∏u-
˝y∏y nast´pujàce pytania:

• XIII.A. „Ile, Pana/Pani zdaniem, powinien zarabiaç netto absolwent?”;

• XIII.B. „Za jakà pensj´ zgodzi∏(a)by si´ Pan/Pani pracowaç po studiach?”;

• XIV. „Jakiego rodzaju wynagrodzenie najch´tniej otrzymywa∏(a)by Pan/Pa-
ni? Prosz´ wybraç tylko jednà odpowiedê”;

• XV. „Jakiego rodzaju dodatkowe korzyÊci i Êwiadczenia oferowane przez
pracodawc´ wybra∏(a)by Pan/Pani najch´tniej? Prosz´ wybraç trzy odpo-
wiedzi”.

Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych na pytanie XIII.A. (tabela 6)
wskazujà, i˝ dla niewiele ponad po∏owy z nich (51%) optymalne miesi´czne wy-
nagrodzenie netto absolwenta to kwota wahajàca si´ w granicach od 1.500 do
2.500 z∏otych. Pozosta∏a grupa badanych podzieli∏a si´ na dwa równoliczne seg-
menty, z liczebnoÊcià po oko∏o 22%. Pierwszy z nich oczekuje uposa˝enia nie
przekraczajàcego 1.500 z∏otych, a drugi ma znacznie wy˝sze aspiracje p∏acowe,
które wynoszà minimum 2.500 z∏otych miesi´cznie.

Tabela 6. Oczekiwania ogó∏u respondentów odnoÊnie do wysokoÊci p∏acy net-
to absolwenta

N w %

do 500 z∏ 1 0,1

501–1.000 z∏ 39 5,2

1.001–1.500 z∏ 131 17,3

XIII.A. Ile, Pana/Pani
1.501–2.000 z∏ 234 31

zdaniem, powinien
2.001–2.500 z∏ 151 20

zarabiaç netto absolwent?
2.501–3.000 z∏ 90 11,9

3.001–3.500 z∏ 37 4,9

powy˝ej 3.500 z∏ 42 5,6

nie wiem 12 1,6

brak danych 19 2,5

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.
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Bardzo zbli˝one do powy˝szych danych sà kwoty, za które, wed∏ug dekla-
racji, studenci podj´liby prac´ po zakoƒczeniu nauki (tabela 7). Ponownie nieco
ponad po∏owa (52%) z nich wybra∏a wysokoÊç miesi´cznej pensji netto pomi´dzy
1.500 a 2.500 z∏otych.

Zgodnie z oczekiwaniami, nieznacznie (do 26,6%) wzrós∏ odsetek osób
wskazujàcych, jako preferowanà wielkoÊç miesi´cznych zarobków netto, sum´
przekraczajàcà 2.500 z∏otych.

Tabela 7. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do wysokoÊci p∏acy netto,
za którà zgodziliby si´ pracowaç po studiach

N w %

do 500 z∏ 1 0,1

501–1.000 z∏ 19 2,5

1.001–1.500 z∏ 115 15,2

XIII.B. Za jakà pensj´
1.501–2.000 z∏ 207 27,4

zgodzi∏(a)by si´ Pan/Pani
2.001–2.500 z∏ 186 24,6

pracowaç po studiach?
2.501–3.000 z∏ 103 13,6

3.001–3.500 z∏ 42 5,6

powy˝ej 3.500 z∏ 56 7,4

nie wiem 10 1,3

brak danych 17 2,2

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Na podstawie wyników badaƒ mo˝na tak˝e stwierdziç, i˝ niemal po∏owa
(47,5%) respondentów woli tradycyjne podejÊcie do czasu pracy i sposobu wyna-
gradzania (tabela 8). Oczekujà oni od swoich pracodawców sta∏ego czasu pracy
oraz sta∏ej sumy miesi´cznej pensji. Nienormowany czas pracy i wynagrodzenie
godzinowe wybra∏oby 15,5% ankietowanych, a w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà
17,7% z nich. Pozosta∏e warianty sposobów wynagradzania wskazywane by∏y przez
mniej ni˝ 10% respondentów.
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Tabela 8. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do sposobu ich wynagra-
dzania

N w %
Ustalony czas pracy i sta∏a pensja miesi´czna 359 47,5
W∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza 134 17,7
Wynagrodzenie od godziny pracy,

XIV. Jakiego rodzaju
nienormowany czas pracy 117 15,5

wynagrodzenie
Niewielka pensja i ruchome wynagrodzenie

najch´tniej
zale˝ne od moich wyników 74 9,8

otrzymywa∏(a)by
Ca∏e wynagrodzenie zale˝ne od wyników

Pan/Pani?
osobistych 43 5,7
Niewielka pensja i ruchome wynagrodzenie
zale˝ne od wyników firmy 14 1,9
Ca∏e wynagrodzenie zale˝ne od wyników firmy 10 1,3
brak danych 5 0,7

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Tradycyjnà form´ zatrudnienia i wynagradzania wolà kobiety (53,5%).
Z kolei m´˝czyêni relatywnie liczniej (26,5%) wybierajà za∏o˝enie w∏asnej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (tabela 9).

Zró˝nicowanie preferencji ankietowanych odnoÊnie do sposobu op∏acania
ich pracy zauwa˝yç mo˝na równie˝, obserwujàc wyniki badaƒ pod kàtem trybu
i kierunku ich nauki. I tak, studenci zaoczni (58,7%), a tak˝e s∏uchacze banko-
woÊci i ekonomii (76,9%), psychologii i pedagogiki (73,5%), turystyki (57,6%)
oraz administracji (57%) chcieliby w wi´kszoÊci pracowaç w ÊciÊle okreÊlonym
czasie, za regularnà pensj´. Natomiast stawk´ godzinowà preferujà s∏uchacze
iberystyki (29,4%) i kierunków technicznych (22,1%).
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Pytanie XV zawiera∏o osiem dodatkowych korzyÊci i Êwiadczeƒ, jakie mo-
gà wiàzaç si´ z pracà zawodowà. Respondenci mieli wskazaç trzy najbardziej
oczekiwane przez nich warianty dodatkowego wynagrodzenia (tabela 10).

Okazuje si´, ˝e najwi´kszà popularnoÊcià wÊród ankietowanych cieszy si´
samochód s∏u˝bowy (64%) oraz szkolenia i kursy (61,2%). W nast´pnej kolejno-
Êci wymieniajà oni dofinansowanie opieki zdrowotnej (35,2%) i polis´ emerytal-
nà (31,2%). Najmniejsze zainteresowanie wzbudzajà wÊród nich opcje na akcje
firmy po preferencyjnych cenach (14,4%).

Tabela 10. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do rodzaju dodatkowych
korzyÊci i Êwiadczeƒ oferowanych przez pracodawc´

N w %

Samochód s∏u˝bowy 484 64

XV. Jakiego rodzaju
Szkolenia i kursy 463 61,2

dodatkowe korzyÊci
Dofinansowanie opieki zdrowotnej 266 35,2

i Êwiadczenia oferowane
Polisa emerytalna 236 31,2

przez pracodawc´
Bezp∏atny dost´p do obiektów sportowych 166 22

wybra∏(a)by Pan/Pani
Telefon komórkowy 164 21,7

najch´tniej?
Dofinansowanie wakacji dla ca∏ej rodziny 163 21,6

Akcje firmy po preferencyjnych cenach 109 14,4

Brak danych 14 1,9

RAZEM 756 100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

4. Podsumowanie

Podsumowujàc nale˝y podkreÊliç niewielki wzrost p∏acowych oczekiwaƒ respon-
dentów po zakoƒczeniu nauki w stosunku do preferowanej wysokoÊci uposa˝eƒ
w trakcie jej trwania. Wi´kszoÊç z nich podj´∏aby bowiem prac´ ju˝ podczas stu-
diów przy miesi´cznych zarobkach netto, wahajàcych si´ od 1.501 do 2.000 z∏o-
tych. Co si´ zaÊ tyczy miesi´cznej p∏acy netto absolwenta, to co drugi z ankie-
towanych jako optymalnà miesi´cznà pensj´ netto wskazuje sum´ nieco wy˝szà,
bo znajdujàcà si´ w przedziale od 1.500 do 2.500 z∏otych. Zatem respondenci
traktujà zdobycie wy˝szego wykszta∏cenia jako przes∏ank´ do wzrostu ich uposa-
˝eƒ.
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Ponadto wyniki badaƒ, zarówno autorki, jak i innych badaczy1, pozwalajà
wysnuç wniosek, ˝e respondenci zdecydowanie bardziej preferujà formy zatrud-
nienia zwiàzane z prywatnym sektorem gospodarki. Najch´tniej pracowaliby
w przedsi´biorstwie prywatnym z udzia∏em kapita∏u zagranicznego lub wybrali-
by samozatrudnienie2.

Mo˝na wi´c pokusiç si´ o stwierdzenie, ˝e wysokie bezrobocie stanowi bar-
dzo silnà motywacj´ dla osób odwa˝nych, z pomys∏ami i kwalifikacjami do zak∏a-
dania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Bariera – to brak kapita∏u. Banki sà
w tym wzgl´dzie zawodne. Pomocny okazuje si´ tutaj system mikropo˝yczek. W na-
szym kraju stanowi on jednak nadal kropl´ w morzu potrzeb, zw∏aszcza i˝ infor-
macja o nim jest ograniczona, a dost´p niekiedy wr´cz niemo˝liwy (ze wzgl´du
na odleg∏oÊç, nieznajomoÊç Êrodowiska itp.).

188 Beata Malinowska

1 Podobne badania na temat zachowaƒ osób w wieku 19–26 lat na rynku pracy przeprowadzili wcze-
Êniej badacze z firmy SMG/KRC. Zosta∏y one opublikowane w formie raportu AIG i „Gazety Wy-
borczej”, Praca dla m∏odych, Wyd. Agora S.A., Warszawa 2002.

2 Por. Raport AIG i „Gazety Wyborczej”, Praca dla m∏odych, Wyd. Agora S.A., Warszawa 2002, s. 22.
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Recenzja ksià˝ki:
„Propedeutyka finansów” napisanej pod redakcjà naukowà
Prof. dra hab. Lecha Szyszko
Autorzy: Dorota Bem, Agnieszka Cenkier, Pawe∏ Felis,
Grzegorz Go∏´biowski, Krzysztof Marecki, Anna Marzec,
Sergiusz Niko∏ajczuk, Danuta Redel, Joanna Szl´zak,
Lech Szyszko, Agnieszka T∏acza∏a, Rafa∏ Tuzimek,
Maciej Wieloch, Micha∏ Wrzesiƒski, Agnieszka Wszo∏ek
Wyd.: Szko∏a G∏ówna Handlowa, Warszawa 2004.

Ksià˝ka przedstawiona mi do recenzji, zgodnie z tytu∏em, stanowi wprowadzenie
do studiowania szczegó∏owych dyscyplin finansowych. Pomimo dost´pnoÊci na pol-
skim rynku ksi´garskim wielu pozycji dotyczàcych finansów – i to zarówno au-
torów polskich, jak i t∏umaczeƒ publikacji autorów zagranicznych – recenzowa-
na ksià˝ka jest opracowaniem oryginalnym. Napisana pod redakcjà naukowà Pana
Profesora Lecha Szyszko stanowi prac´ dydaktycznà, omawiane problemy i spo-
sób przedstawienia wiedzy pozwalajà zakwalifikowaç jà jako podr´cznik akade-
micki. Zamierzeniem Autorów – o czym piszà we Wst´pie – by∏o przygotowanie
publikacji stanowiàcej wprowadzenie do poznawania szczegó∏owych dyscyplin fi-
nansowych zarówno dla studiujàcych specjalizujàcych si´ w finansach i banko-
woÊci, jak i dla osób zdobywajàcych wiedz´ na innych kierunkach nauczania.

Praca zosta∏a przygotowana przez zespó∏ sk∏adajàcy si´ z 15 pracowników
Katedry Finansów Przedsi´biorstwa Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Kil-
kakrotnie recenzowa∏am prace naukowe napisane przez pracowników Katedry,
bàdê te˝ prace napisane pod Ich kierunkiem naukowym, i w zwiàzku z tym mo-
g´ stwierdziç, i˝ pracownicy – o których mowa – to wybitni specjaliÊci z zakre-
su finansów, przede wszystkim z zakresu finansów przedsi´biorstwa. Jednak˝e,
jak wskazuje recenzowana praca, a równie˝ i wczeÊniejsze publikacje, pracownicy
Katedry posiadajà szerokà wiedz´ nie tylko w zakresie finansów przedsi´bior-
stwa, ale i dziedzin pokrewnych. Spojrzenie na omawiane problemy finansów z per-
spektywy finansów przedsi´biorstwa to jedna z przes∏anek stanowiàcych o orygi-
nalnoÊci recenzowanego podr´cznika.

Chcia∏abym zauwa˝yç, ˝e mimo obfitoÊci publikacji z zakresu finansów,
wiele zagadnieƒ ciàgle wymaga dyskusji i przemyÊleƒ, spójnej prezentacji poglà-



dów, bowiem nie mamy jeszcze do czynienia z okrzep∏à dyscyplinà wiedzy i prak-
tyki gospodarczej. Autorzy, przedstawiajàc szereg zagadnieƒ i teorii z zakresu
szeroko rozumianych finansów w sposób systematyczny i konsekwentny, dajà
czytelnikowi mo˝liwoÊç poznania tej dziedziny wiedzy oraz pobudzajà do reflek-
sji nad poruszanà problematykà, zach´cajàc do jej krytycznej oceny.

Wysoko oceniam zarówno dobór omawianych zagadnieƒ, jak równie˝ spo-
sób ich zaprezentowania. Recenzowanà ksià˝k´ uznaj´ za podr´cznik godny po-
lecenia nie tylko studiujàcym, ale wszystkim odczuwajàcym niedobór wiedzy z oma-
wianej dziedziny nauki.

TreÊç ocenianego podr´cznika przedstawiona zosta∏a w oÊmiu rozdzia∏ach
opatrzonych wst´pem, obszernà bibliografià zawierajàcà 89 pozycji ksià˝kowych
w j´zyku polskim, niemieckim i angielskim oraz wykazem zawierajàcym 31 ak-
tów prawnych. Praca przedstawiona zosta∏a w sposób usystematyzowany na 209
stronach.

W rozdziale pierwszym pt. Finanse i ich funkcje (L. Szyszko, D. Redel) Auto-
rzy omawiajà m.in. poj´cie finansów, wyjaÊniajà obieg transakcyjny i dochodowy
pieniàdza, charakteryzujà funkcj´ rozdzielczà i funkcj´ stymulacyjnà, klasyfikujà
zjawiska finansowe i omawiajà system finansowy paƒstwa. Wiedza przedstawio-
na w tym rozdziale pracy ma znaczenie konstytutywne dla ca∏ego podr´cznika.

Rozwa˝ania zawarte w rozdziale drugim pt. Kredyt – poj´cie, klasyfikacja,
funkcje kredytu oraz mechanizm kreacji pieniàdza (K. Marecki, M. Wieloch),
obejmujà wyjaÊnienie istoty szeroko rozumianego kredytu. Autorzy omawiajà na-
tur´ kredytu nie tylko w rozumieniu prawa bankowego, ale równie˝ w znacze-
niu przypisywanym temu poj´ciu w praktyce. Zasadnicza cz´Êç tego rozdzia∏u do-
tyczy kredytu bankowego. Autorzy prezentujà w usystematyzowany sposób wybrane
rodzaje kredytów bankowych, a tak˝e omawiajà równie˝ procedur´ udzielania kre-
dytów.

Zasadnicze kwestie przedstawione w rozdziale trzecim pt. System bankowy
(A. Cenker, D. Redel), pozostajà w Êcis∏ej korelacji z rozwa˝aniami przedstawio-
nymi na wczeÊniejszych stronach. W rozdziale tym zawarte zosta∏y uwagi doty-
czàce funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, wyjaÊnione cele i sposoby
kszta∏towania polityki pieni´˝nej. Szczególnie interesujàce sà rozwa˝ania doty-
czàce specyfiki polskiego systemu bankowego. Autorki w przyst´pny sposób wy-
jaÊniajà problemy trudne, budzàce wiele kontrowersji np. instrumenty kszta∏to-
wania polityki pieni´˝nej w Polsce.

Rozdzia∏ czwarty pt. System bud˝etowy (D. Bem, D. Redel, G. Go∏´biowski,
A. Marzec) to najobszerniejszy rozdzia∏ w ocenianej pracy. W rozdziale omówio-
no poj´cie i funkcje bud˝etu, êród∏a dochodów i scharakteryzowano wydatki bu-
d˝etowe. Autorzy wskazujà nieprawid∏owoÊci, jakie mogà pojawiç si´ w trakcie
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realizacji wydatków bud˝etowych. Wiele uwagi poÊwi´cono problemowi deficytu
bud˝etowego i jego wp∏ywowi na gospodark´. Ze wzgl´du na kondycj´ polskiego
bud˝etu, rozwa˝ania te sà szczególnie aktualne. Wprowadzenie z poczàtkiem
1999 roku nowych zasad funkcjonowania samorzàdu terytorialnego wp∏yn´∏o
w istotny sposób na gospodark´ finansowà tych jednostek. Zmiany jakie nastà-
pi∏y – i ciàgle jeszcze nast´pujà – w obszarze sektora publicznego, w szczególno-
Êci w zakresie bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego, uzasadniajà szcze-
gólne potraktowanie problemu systemu bud˝etowego. W omawianym rozdziale
przedstawiono, obok wyjaÊnieƒ teoretycznych, liczne dane liczbowe ilustrujàce
omawiane zagadnienia. Komentarze towarzyszàce tym zestawieniom u∏atwiajà
zrozumienie problemów niezwykle trudnych i budzàcych ciàgle wiele kontrowersji.

W rozdziale piàtym omówiony zosta∏ system podatkowy (P. Felis). W spo-
sób usystematyzowany i bardzo przyst´pny Autor przedstawi∏ aktualnà wiedz´
z omawianego zakresu, zaprezentowa∏ i wyjaÊni∏ podstawowe poj´cia. Na uwag´
zas∏ugujà spostrze˝enia dotyczàce kierunków zmian polskiego systemu podatko-
wego. Autor formu∏uje w∏asne oceny i propozycje rozwiàzania opisanych wcze-
Êniej problemów.

TreÊç kolejnego rozdzia∏u dotyczy równie trudnego i spornego problemu,
a mianowicie systemu ubezpieczeƒ (D. Bem, M. Wieloch, A. T∏acza∏a). Autorzy
wyjaÊniajà i systematyzujà podstawowe poj´cia, prezentujà – pos∏ugujàc si´ licz-
nymi przyk∏adami – skomplikowany system rozliczeƒ ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Wiele uwagi poÊwi´cajà problemowi reformy analizowanego systemu, omawiajà
tak skomplikowane i budzàce wiele emocji problemy jak ubezpieczenie rolników.

W rozdziale siódmym pt. Rynek finansowy (S. Niko∏ajczuk, A. Wszo∏ek,
R. Tuzimek) przedstawiono podstawowe poj´cia zwiàzane z rynkiem finanso-
wym. Szczególnie ciekawe sà uwagi dotyczàce funduszy inwestycyjnych. Autorzy
równie˝ w przyst´pny sposób, bez nadmiaru teorii, wyjaÊnili tak trudne zagad-
nienia, jak instrumenty finansowe rynku walutowego, instytucje rynku kapita∏o-
wego, rynek instrumentów pochodnych.

Dope∏nienie pracy stanowià rozwa˝ania dotyczàce Elementów finansów mi´-
dzynarodowych (M. Wieloch, J. Szl´zak), zawierajàce omówienie podstawowych
poj´ç z zakresu wymiany mi´dzynarodowej. Czytelnik znajdzie tu wyjaÊnienie
poj´cia kursu walut i rozliczeƒ mi´dzynarodowych. Ciekawe sà równie˝ oceny
Autorów, dotyczace zalet i wad wprowadzenia wspólnej waluty euro.

TreÊç ocenianej pracy jest wielowàtkowa, zdaniem recenzentki warto by∏o-
by si´ pokusiç o podsumowanie przedstawionych rozwa˝aƒ. W pracy wskazano
wiele problemów jeszcze nie rozwiàzanych w naszym kraju lub rozwiàzanych
w sposób niesatysfakcjonujàcy. By∏oby chyba korzystne wskazanie stanu istnie-
jàcego w omawianym zakresie w innych krajach.
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W sumie recenzowana praca stanowi oryginalne opracowanie wybranych
zagadnieƒ z zakresu finansów. Podstawowà zaletà ksià˝ki jest powiàzanie teorii,
uwzgl´dniajàcej zarówno wspó∏czesne trendy prezentowane w literaturze zachod-
niej, jak i osiàgni´cia polskiej myÊli ekonomicznej, z zagadnieniami praktyczny-
mi, przyk∏adami obrazujàcymi zastosowanie konkretnych technik i instrumen-
tów finansowych w polskich warunkach. Omawiane poj´cia i teorie przedstawione
zosta∏y w przyst´pny i usystematyzowany sposób. Po∏àczenie rozwa˝aƒ teore-
tycznych z uzupe∏niajàcymi çwiczeniami, z przyk∏adami uczyni∏o treÊç pracy ko-
munikatywnà i ∏atwà do zrozumienia. Zaletà opracowania jest bogata bibliogra-
fia i cz´ste wskazywanie aktów prawnych regulujàcych omawiane zagadnienia.

Cechà wyró˝niajàcà recenzowany podr´cznik jest sposób przekazywania wie-
dzy, Autorzy najpierw definiujà, wyjaÊniajà omawiane zagadnienie, a nast´pnie
wskazujà ró˝norodne, czasami sprzeczne mo˝liwoÊci interpretacji analizowanych
problemów. Autorzy nie formu∏ujà gotowych recept, jednoznacznych stwierdzeƒ,
wskazujà raczej ró˝norodne uwarunkowania rozwoju zjawisk, sk∏aniajà do re-
fleksji, poszukiwania w∏asnych odpowiedzi, a co zatem idzie – zach´cajà do stu-
diowania problemów, które w recenzowanym podr´czniku zosta∏y tylko zasygna-
lizowane. TreÊç ksià˝ki jest wi´c zgodna z jej tytu∏em i Autorzy osiàgn´li cele
sformu∏owane we Wst´pie do pracy.

Przyj´ty przez Zespó∏ Autorski sposób podawania wiedzy czyni recenzowa-
ny podr´cznik przydatnym zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, majà-
cych cz´stszy kontakt z pracownikami naukowymi, jak i dla studentów studiów
zaocznych, w wi´kszym stopniu zdanych na samokszta∏cenie. Podr´cznik ten
mo˝e byç równie˝ êród∏em inspiracji i aktualizacji wiedzy dla osób przygotowu-
jàcych dysertacje, dla wszystkich czytelników odczuwajàcych niedosyt wiedzy z za-
kresu szeroko rozumianych finansów.

Podsumowujàc stwierdzam, ˝e:

• recenzowana ksià˝ka dotyczy aktualnych problemów,

• zawiera omówienie wa˝nych, budzàcych wiele emocji, problemów z za-
kresu finansów,

• w istotnym zakresie przyczynia si´ do zmniejszenia niedoboru wiedzy z za-
kresu teoretycznych i praktycznych aspektów finansów,

• stanowi dobry podr´cznik akademicki wprowadzajàcy do studiowania szcze-
gó∏owych dyscyplin finansów,

• pragmatyczne uj´cie omawianych problemów, przyk∏ady liczbowe ilustru-
jàce omawiane zagadnienia powinny zach´ciç do rozwini´cia samodziel-
noÊci studiujàcych, u∏atwiç jasne i logiczne opanowanie trudnej wiedzy
z omawianego zakresu.
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Zdaniem recenzentki ksià˝ka spe∏nia dwa podstawowe warunki dobrego
podr´cznika akademickiego: przyst´pnie przedstawia koncepcje i teorie wykorzy-
stywane w finansach oraz zawiera przyk∏ady i dane liczbowe ilustrujàce omawia-
ne zagadnienia.

Ksià˝ka jest ciekawa, oryginalna i ∏atwa w odbiorze. Zespó∏ Autorski pod
kierunkiem naukowym Prof. dra hab. Lecha Szyszko dzi´ki swojej bogatej wie-
dzy teoretycznej i praktycznej, a przede wszystkim dzi´ki ró˝norodnoÊci swoich
zainteresowaƒ, przygotowa∏ interesujàcy podr´cznik, który oceniam jako wyró˝-
niajàcy i godny nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska
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Bogus∏aw Pietrzak
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Recenzja ksià˝ki:
„Wycena i zarzàdzanie wartoÊcià firmy”
Autorzy: Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar,
Agnieszka Gajewska-Jedwabny, Jakub Ko∏czyƒski,
Monika Marcinkowska, Mateusz Malich, Marek Nowak, Marek Panfil,
Miko∏aj Pindelski, Cezary Pyszkowski, Marcin Skwara,
Andrzej Szablewski, Agnieszka Tokaj-Krzewska, Rafa∏ Tuzimek,
Tadeusz Woêniak
Wyd.: Poltext, Warszawa 2004

W 2004 roku nak∏adem wydawnictwa Poltext ukaza∏a si´ praca zbiorowa „Wy-
cena i zarzàdzanie wartoÊcià firmy”, pod redakcjà Andrzeja Szablewskiego i Rafa-
∏a Tuzimka. Autorzy ksià˝ki potwierdzili bardzo dobre przygotowanie do prezen-
tacji – w sposób jasny i przekonujàcy – skomplikowanych i nierzadko dyskusyjnych
problemów z zakresu spraw okreÊlonych przez: tytu∏ dzie∏a, sformu∏owany pre-
cyzyjnie cel tego przedsi´wzi´cia naukowo-badawczego oraz wyraênie wskazany
kràg odbiorców–czytelników.

Przygotowanie oraz wydanie pracy ma pe∏ne uzasadnienie merytoryczno-
-teoretyczne i empiryczne oraz dydaktyczne. Studium to zas∏uguje z tych punk-
tów widzenia na bardzo wysokà ocen´. T´ pozytywnà opini´ mo˝na wyraziç za-
równo o charakterze ambitnego zamiaru, którego efektem jest w∏aÊnie ksià˝ka,
jak i sposobie jego realizacji oraz zastosowanych metodach analityczno-badaw-
czych, pozwalajàcych nie tylko na prezentacj´ okreÊlonych zjawisk procesów
i tendencji, ale równie˝ formu∏owanie tez, opinii, sugestii czy postulatów zwià-
zanych z perspektywà rozwoju nowoczesnych firm w naszym kraju.

Moje oczekiwania dotyczàce efektu podj´tego przez autorów wysi∏ku ba-
dawczego w pe∏ni si´ sprawdzi∏y. OtrzymaliÊmy pozycj´, którà mog´ okreÊliç
mianem wyró˝niajàcej si´ w naszej literaturze, o powa˝nym znaczeniu zarówno
dla teorii, jak i praktyki zwiàzanej z zarzàdzaniem wspó∏czesnymi przedsi´bior-
stwami.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wywody systemowo-teore-
tyczne tworzà bardzo dobrà podstaw´ do okreÊlenia zasadniczych obszarów ba-
dawczych o charakterze praktycznym, w ramach których dokonano rzetelnej
analizy zasad, mechanizmów i instrumentów zwiàzanych z wycenà firmy. W ana-



lizie tej uwzgl´dniono szeroki zestaw uwarunkowaƒ ekonomicznych, spo∏ecz-
nych, instytucjonalno-prawnych i organizacyjnych, które okreÊlajà stan otoczenia
przedsi´biorstw i wspó∏tworzà podstawy podejmowania decyzji, uwzgl´dniajàcych
dotychczasowe konsekwencje wyboru okreÊlonych strategii i technik operacyjnych,
a tak˝e dajàcà si´ przewidzieç przysz∏oÊç.

Dzi´ki takiemu podejÊciu, przeprowadzona w pracy analiza poparta jest
szeregiem mocnych argumentów teoretycznych i praktycznych powodujàc, i˝ na-
biera ona cech studium o wysokim stopniu wiarygodnoÊci dotyczàcej opisanych
i polecanych metod, sposobów i instrumentów wyceny oraz zarzàdzania warto-
Êcià firmy. Konsekwencja, z jakà autorzy dà˝à w kolejnych fragmentach tej nie-
zwykle ciekawej i wartoÊciowej pracy, do urzeczywistnienia swojego zamiaru ba-
dawczego i wydawniczego, zas∏uguje na wysokà ocen´. Na takà ocen´ zas∏uguje
równie˝ wieloaspektowe, wszechstronne – mo˝na by rzec kompleksowe – patrze-
nie autorów na poszczególne, analizowane zagadnienia. Wywody prowadzone
w ksià˝ce odznaczajà si´ jednoczeÊnie tym, ˝e autorzy umiej´tnie, z wielkim wy-
czuciem wa˝noÊci prezentowanych zagadnieƒ, dokonujà selekcji omawianego ma-
teria∏u literaturowego i empirycznego, a tak˝e wybierajà istotne problemy nie-
zb´dne do sformu∏owania w∏aÊciwych ocen, wniosków i propozycji. Dotyczy to
zarówno ca∏ej ksià˝ki, jak i jej poszczególnych rozdzia∏ów.

Zanim przejd´ do syntetycznej prezentacji i oceny poszczególnych frag-
mentów ksià˝ki, pragn´ (mo˝e w sposób odbiegajàcy od tradycyjnego przedsta-
wiania recenzji) stwierdziç, i˝ na podstawie lektury tego dzie∏a, w pe∏ni zgadzam
si´ ze sformu∏owaniem redaktorów naukowych, które jak sàdz´ stanowi swoiste-
go rodzaju êród∏o inspiracji do napisania tej ksià˝ki. Sformu∏owanie to brzmi na-
st´pujàco: Poszukujàc êróde∏ wzrostu wartoÊci przedsi´biorstwa w gospodarce opar-
tej na wiedzy, mened˝erowie w coraz wi´kszym stopniu muszà uwzgl´dniaç wzrost
znaczenia niematerialnych czynników: kapita∏u intelektualnego, kapita∏u infor-
matycznego i kapita∏u organizacyjnego. Oznacza to potrzeb´ koncentrowania uwa-
gi mened˝erów na zarzàdzaniu markami, wartoÊcià klienta, kapita∏em relacji z oto-
czeniem zewn´trznym oraz budowaniu trwa∏ego zaufania do przedsi´biorstwa, jako
organizacji kreujàcej wartoÊç dla wszystkich grup interesariuszy i zarazem spo-
∏ecznie wra˝liwej i odpowiedzialnej (str. 15 pracy).

MyÊl´ wi´c, i˝ autorzy b´dàc w∏aÊnie pod wp∏ywem takiej oceny wspó∏cze-
snej rzeczywistoÊci, podj´li si´ realizacji niezwykle ambitnego i odpowiedzialne-
go zadania, okreÊlajàc podstawowy cel ksià˝ki jako: zapoznanie Czytelników ze
z∏o˝onà problematykà wyceny oraz d∏ugoterminowego budowania wartoÊci spó∏ek
kapita∏owych w warunkach post´pujàcej globalizacji, dynamicznego rozwoju no-
wych technologii i koniecznoÊç zmiany metod zarzàdzania przedsi´biorstwami,
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z uwzgl´dnieniem rosnàcej konkurencji i presji rynków kapita∏owych na popra-
w´ wyników spó∏ek (str. 15).

Przyj´temu celowi oraz wyraênie okreÊlonym intencjom naukowym podpo-
rzàdkowana jest struktura ksià˝ki. Uwa˝am jà za w∏aÊciwà, odzwierciedlajàcà
przyj´te i wyraênie okreÊlone zobowiàzania badawcze, które sà konsekwentnie
realizowane. Uk∏ad ten pozwala jednoczeÊnie czytelnikowi z zainteresowaniem
Êledziç przebieg wywodów.

Ksià˝ka zosta∏a podzielona na trzy cz´Êci poÊwi´cone kolejno:

• êród∏om i pomiarowi wartoÊci firmy,

• wycenie wartoÊci firmy,

• budowaniu wartoÊci firmy.
W ka˝dej z tych cz´Êci autorzy w drodze realizacji przyj´tego (wczeÊniej

sygnalizowanego) zobowiàzania badawczego tworzà obraz aktualnych i przy-
sz∏ych mo˝liwoÊci szerokiego, skutecznego, po˝àdanego i po˝ytecznego wykorzy-
stania odpowiednich metod wyceny i zarzàdzania wartoÊcià firmy, w ich oddzia-
∏ywaniu na decyzje i procesy zachodzàce we wspó∏czesnych przedsi´biorstwach.
Wskazujà jednoczeÊnie (jak ju˝ to wczeÊniej sygnalizowa∏em) na uwarunkowania
decydujàce o efektach tych decyzji, uwzgl´dniajàcych w∏aÊciwy stan wiedzy i po-
tencjalne konsekwencje wdra˝ania ich w ˝ycie.

To, co znajdujemy w poszczególnych cz´Êciach ksià˝ki zas∏uguje na bardzo
wysokà ocen´. TreÊç wchodzàcych w ich sk∏ad rozdzia∏ów Êwiadczy nie tylko
o wysokim poziomie warsztatu naukowego autorów, ale równie˝ o ich umiej´t-
noÊciach, dotyczàcych interesujàcego i przekonywujàcego sposobu przekazywania
skumulowanej wiedzy, a tak˝e doÊwiadczeƒ praktycznych czytelnikom, którzy
odczuwajà swoistego rodzaju komfort intelektualny, przenoszàc si´ w trakcie lek-
tury w niezwykle z∏o˝ony Êwiat funkcjonowania wspó∏czesnych firm.

Cz´Êç pierwsza zawiera cztery rozdzia∏y poÊwi´cone kolejno:

• maksymalizacji wartoÊci i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwa,

• kapita∏owi intelektualnemu jako êród∏owi przewagi konkurencyjnej wspó∏-
czesnej firmy,

• budowie wartoÊci firmy na podstawie zrównowa˝onej karty wyników,

• miernikom kreowanej wartoÊci spó∏ki kapita∏owej.
Studiujàc te fragmenty ksià˝ki, zastanawia∏em si´, czy nie by∏oby celowe

– z po˝ytkiem dla klarownoÊci wywodów – umiejscowiç rozdzia∏ 3 z tej cz´Êci
w cz´Êci trzeciej, poÊwi´conej budowaniu (w szerokim aspekcie) wartoÊci firmy.

Tytu∏y (ca∏ej cz´Êci pierwszej) i poszczególnych rozdzia∏ów, ich zawartoÊç
merytoryczna, a tak˝e efekty zaprezentowanych charakterystyk oraz przeprowa-
dzonych analiz dajà podstaw´ do sformu∏owania wniosku, i˝ autorzy z powodze-
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niem zrealizowali swoje zamiary i co wi´cej – uporali si´ z wieloma trudnoÊcia-
mi natury merytorycznej i metodologicznej.

Bardzo bogatà, jeÊli chodzi o zakres przedmiotowy rozwa˝aƒ oraz treÊç po-
szczególnych fragmentów, jest cz´Êç druga – poÊwi´cona wycenie wartoÊci firmy.
Autorzy poszczególnych rozdzia∏ów analizujà kolejno:

• nowoczesne metody wyceny przedsi´biorstw,

• opcje rzeczowe jako nowe spojrzenie na wycen´,

• wycen´ spó∏ek nowej gospodarki,

• oraz wycen´ wartoÊci niematerialnych i prawnych.
Umiej´tne powiàzanie podejÊcia modelowego z praktycznymi rozwiàzania-

mi pozwoli∏o stworzyç kompleksowy obraz wspó∏czesnych i perspektywicznych
mo˝liwoÊci w zakresie wyceny wartoÊci firmy, uwzgl´dniajàcej ca∏y zestaw czyn-
ników oddzia∏ujàcych na racjonalne podejÊcie do zastosowania w∏aÊciwych metod
tej wyceny.

Cz´Êç trzecia zawiera opracowania noszàce wspólnà nazw´ „Budowanie war-
toÊci firmy”, a kolejno poÊwi´cone:

• budowaniu wartoÊci spó∏ki przez fundusze venture capital i private equity,

• relacjom mi´dzy fuzjami i przej´ciami – wartoÊcià przedsi´biorstwa,

• zarzàdzanie relacjami z klientami na przyk∏adzie banku,

• mened˝erskim programom motywacyjnym,

• relacjom inwestorskim raportowaniu wartoÊci,

• kszta∏towaniu kultury nowoczesnej korporacji.
Zestaw przedstawionych wy˝ej tytu∏ów poszczególnych rozdzia∏ów wchodzà-

cych w sk∏ad cz´Êci trzeciej, a przede wszystkim ich treÊç wskazujà na interesu-
jàcy, ale jednoczeÊnie jak˝e subtelny i skomplikowany proces budowania warto-
Êci firm, z którym muszà si´ uporaç wspó∏czeÊni mened˝erowie.

Podsumowujàc recenzj´ (jeszcze raz powtórz´) tej bardzo interesujàcej, a na-
de wszystko po˝ytecznej ksià˝ki, powa˝nie wzbogacajàcej naszà wiedz´ teoretycz-
nà i empirycznà, nale˝y dostrzec równie˝ jej funkcj´ inspirujàcà, sk∏aniajàcà czy-
telnika do szeregu przemyÊleƒ i podejmowania dzia∏aƒ praktycznych na rzecz
doskonalenia zarzàdzania wartoÊcià firmy.

Koƒczàc, pragn´ podkreÊliç, i˝ podzielam w pe∏ni poglàd redaktorów na-
ukowych, którzy piszà: Ksià˝ka adresowana jest do wy˝szej i Êredniej kadry me-
ned˝erskiej, cz∏onków rad nadzorczych i zarzàdów spó∏ek kapita∏owych, dorad-
ców, analityków rynku kapita∏owego i inwestorów, osób odpowiedzialnych za trwa∏e
podnoszenie wartoÊci przedsi´biorstw..., mo˝e byç ona z powodzeniem wykorzysta-
na w procesie kszta∏cenia studentów i s∏uchaczy studiów podyplomowych z zakre-
su finansów i marketingu (str. 17).
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Gratulujàc autorom i redaktorom naukowym dotychczasowych osiàgni´ç ba-
dawczych nale˝y jednoczeÊnie wyraziç nadziej´, i˝ b´dà kontynuowaç podj´ty wy-
si∏ek, a jego rezultatem stanie si´ kolejna pozycja wzbogacajàca naszà literatur´
ekonomicznà z zakresu zarzàdzania wspó∏czesnymi przedsi´biorstwami.

Prof. dr hab. Bogus∏aw Pietrzak

200 Bogus∏aw Pietrzak
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