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WSTĘP
INDRODUCTION
Słów parę o publikacji
Czytelnikom czasopisma mamy przyjemność przekazać kolejny numer publikacji
o charakterze multidyscyplinarnym. Zgodnie z przyjętą konwencją podjęta
w opracowaniu problematyka mieści się w trzech obszarach problemowych.
Pierwszy z obszarów dotyczy tematyki związanej z przestrzenią w ujęciu architektoniczno-urbanistycznym, krajobrazowym i artystycznym. Drugi związany
jest z szeroko pojętą tematyką ekonomiczną. Poruszane są w nim zagadnienia
z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości i nauk o zarządzaniu. W trzecim
prezentowane są tematy ważne z punktu widzenia społeczeństwa, mieszczące się
w nurcie zainteresowań dwóch wspomnianych wcześniej obszarów.

Pierwsza część czasopisma, zatytułowana Przestrzeń, zawiera trzy artykuły
dotyczące problematyki obserwowanej w przestrzeni miejskiej. Pierwszy dotyczy genezy powstania struktury wodociągowej Gdańska, w drugim dokonano
próby oszacowania i porównania odpływu wód opadowych na zlewni Potoku
Strzyża dla stanu zagospodarowania z początku XX wieku, z odpływem obserwowanym obecnie, trzeci dotyczy rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Druga część czasopisma, ekonomia zawiera siedem artykułów. W pierwszym podjęto rozważania z zakresu teorii ekonomii odnoszące się do idei mądrości konwencjonalnej Johna Galbraitha. Trzy kolejne artykuły dotyczą problematyki z zakresu finansów, metod budowy portfela inwestycyjnego oraz ryzyka
na giełdach bitcoin oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w samorządzie lokalnym. Kolejne artykuły są z zakresu rachunkowości, dotyczą oceny
przyjętych rozwiązań w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych, prezentacji i oceny przyjętych rozwiązań w sprawozdawczości w rolnictwie, MSR 41
oraz ewolucji rachunkowości chińskiej. Ostatni z artykułów, w tej części opracowania, porusza problem szarej strefy i jej wpływu na podatki.
Trzecia część czasopisma dotyczy problematyki związanej z warunkami
funkcjonowania podmiotów w społeczeństwie. Zawiera artykuły podejmujące
problematykę z zakresu prawnych uwarunkowań rozwoju infrastruktury sportowej oraz uregulowań dotyczących oceny pracowników samorządowych.
W części tej znalazły się również rozważania dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu małych podmiotów gospodarczych i zagadnień związanych ze współpracą
architekta i dewelopera.
dr Anna Szymczak
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ
SPACE
Stanisław Mikołajski

JAK POWSTAWAŁ GDAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWY?
Słowa kluczowe: wodociągi, woda, ujęcia wody.

HOW ARISE THE WATER SUPPLY SYSTEM IN GDANSK?

Keywords: water supply, water, water intakes.

Wstęp
Do wielu czynników niezbędnych do normalnego funkcjonowania dzisiejszego
społeczeństwa z pewnością zaliczyć można dostęp do bieżącej, zdrowej wody.
Chyba niewyobrażalną już sytuacją jest powrót do budowania indywidualnych
studzien, czy też przynoszenie wody wiadrami do naszych mieszkań i domów.
Choć nie można wykluczyć, że w Polsce są jeszcze miejsca, gdzie ludzie pozbawieni są dostępu do bieżącej wody, to jednak Gdańsk zdecydowanie jest pionierem w budowie wodociągów dostarczających wodę mieszkańcom. Historia
gdańskiego systemu wodociągowego sięga czasów średniowiecza, gdzie ma
swoje początki. Przez kolejne lata i wieki, wraz ze wzrostem ilości mieszkańców oraz zapotrzebowania na wodę, następował rozwój systemu wodociągowego. Współczesna struktura sieci wodociągowej miasta Gdańska ukształtowana została poprzez tworzone, szczególnie w XIX i XX w., rozwiązania zapewniające zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

9

1.

Początki gdańskich wodociągów

Budowę pierwszego wodociągu szacuje się na XIV w. (lata 1348–1354) 1 i było
to związane z pracami mającymi na celu regulację systemu cieków w mieście 2.
Poniższy rysunek ilustruje sieć wód Gdańska w średniowieczu.
Rysunek 1. Gdańska sieć wód w Średniowieczu (wg Kloeppla).

Źródło: A. Januszajtis, Gdańsk – miasto nad wodą, [w] Oblicza gdańskiej wody,
red J. Drwal, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2008, s. 54.

Był to bardzo prosty system drewnianych koryt i rur, który dzięki różnicy
poziomów Raduni i terenów miejskich, doprowadzał wodę do studni publicznych w mieście (zobacz rysunek 2.). Na rozgałęzieniach drewnianych rynien
zbudowano urządzenia spiętrzające wodę. W 1545 r. powstała pierwsza pompownia tłoczna ze zbiornikiem wieżowym na Targu Rakowym, tzw. „Wasserkunst” (zobacz rysunek 3.). Powstałą w ten sposób energię wykorzystywano
w młynach do poruszania urządzeń. W zbiorach archiwalnych zachował się
również schemat przekroju pompy doprowadzającej wodę do Fontanny Neptuna z 1719 r. (zobacz rysunek 4.).
1 Zob. E. Kuśmierek, Rys historyczny wodociągów i kanalizacji Gdańska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku, Gdańsk 1985, maszynopis, s. 1.
2 Zob. P. Kowalik, Z. Suligowski, Historia zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska, [w:]
Historia i rozwój wodociągów i kanalizacji miasta Gdańska, red. Z. Suligowski, Gdańsk
1997, s. 27.
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Rysunek 2. Drewniane rury XIV-XIX w.

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

11

Rysunek 3. Pierwsza pompownia wody tzw. „Wasserkunst”.

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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Rysunek 4. Zabytkowa pompa.

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

Wodę z otwartych rynien wykorzystywano do celów gospodarczych. Woda do picia dostarczana była rurociągami zamkniętymi. Ten pierwszy wodociąg nazwano Radunią Nową, a woda w nim nie była w żaden sposób uzdatniana. Choć w swojej budowie bardzo prosty przetrwał aż do połowy XIX w 3.
2.

Rozwój wodociągów w XIX w.

Wraz z rozwojem miasta w kolejnych stuleciach, a także brakiem należytego
systemu kanalizacyjnego, który ścieki w znacznym stopniu odprowadzał
drewnianymi dylami do Motławy lub Raduni, jakość dostarczanej wody znacznie się pogorszyła. Leopold von Winter, nadburmistrz Gdańska, który urzędo-

3

Zob. tamże.
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wanie objął pod koniec 1862 r. (zobacz rysunek 5.), wraz z radcą Moorem podjął się wiosną 1863 r. ekspertyzy możliwości budowy wodociągu wraz z podziemnym ujęciem wody w okolicy Pręgowa 4. Starszy radca Edward Wiebe
z Berlina (zobacz rysunek 6.), w czerwcu tegoż roku, opracował projekt oczyszczania i nawadniania Gdańska, „uwzględniając drenaż terenu, usuwanie
ścieków, odpływ wód opadowych i rolnicze wykorzystanie ścieków”5. Budowa
wodociągu została ukończona w 1868 r., a zlecono ją berlińskiej firmie budowlanej J. i A. Aird.
Rysunek 5. Leopold von Winter, nadburmistrz Gdańska (1863–1890).

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

Rysunek 6. Edward Wiebe, architekt niemiecki (1804–1892).

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

Pierwszy obiekt wodociągowy zlokalizowano w odległości 20 km od
zwartej zabudowy miasta w Pręgowie. Ujęcie typu drenażowego, które eksplo-

4
5

Zob. P. Kowalik, Z. Suligowski, dz. cyt., s. 28.
E. Kuśmierek, dz. cyt., s. 2.
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atowane jest do dnia dzisiejszego pozwoliło na doprowadzenie w granice miasta wody bezpiecznej pod względem sanitarnym. Średnia wydajność tego ujęcia wynosiła 10 400 m3/d (maksymalna 12 200 m3/d). To pozwoliło na pokrycie potrzeb zaopatrzenia w wodę obszaru miejskiego (około 100 000 mieszkańców przy zużyciu około 100 litrów na dobę przez jednego mieszkańca).
Magistralę wodociągową wykonano z rur żeliwnych o średnicy ∅ 418 mm,
która do dziś jest eksploatowana (jedynie po II wojnie światowej usunięto
z niej zanieczyszczenia). W związku z usytuowaniem terenu ujęcia na wysokości 110 m n.p.m., nie było problemu z zachowaniem koniecznej wysokości ciśnienia wody i nie było konieczności stosowania pomp. Na linii magistrali
(14 kilometr) wybudowano zbiornik o pojemności 5 000 m3. Aktualnie nie jest
on eksploatowany, ale jego stan techniczny jest nienaganny, a dodatkowo zachwyca swą architekturą i precyzją wykonania. Poniższy rysunek poglądowo
przedstawia umiejscowienie pierwszego ujęcia wody dla miasta Gdańska.
Rysunek 7. Pierwsze ujęcie wody dla miasta Gdańska – drenażowe ujęcie wody
w Pręgowie – 1868 r. (nr 1).

Źródło: Opracowanie własne.

Pierwszy wodociąg gdański, jakkolwiek służebny dla mieszkańców zamkniętego terenu fortyfikacji miasta, nie stwarzał możliwości rozbudowy.
Rozwój obszaru zurbanizowanego wymagał budowy nowego systemu wodo15

ciągowego. Około 1871 r. znaczącą rolę zaczęły odgrywać Oliwa i Nowy Port.
W celu pokrycia ich zapotrzebowania w wodę, niemalże bezpośrednio po
ukończeniu budowy pręgowskiego systemu, przystąpiono do tworzenia kolejnego niezależnego sytemu, który zaspokoiłby potrzeby tychże jednostek.
W 1878 r. wykonano kolejne ujęcie typu drenażowego Polanki. Jego zdolność
produkcyjna wynosiła wówczas nieco ponad 1 00 m3/d. Przy tej okazji po raz
pierwszy w Gdańsku zastosowano uzdatnianie wody. Wodę wstępnie napowietrzano, a następnie filtrowano na filtrze otwartym o powierzchni 454 m2. Wydajność tej stacji wynosiła 80 m3/h. Tutaj również po raz pierwszy zastosowano pompowanie wody pitnej. W tym celu użyto pompy parowej, która podawała wodę do przewodu przechodzącego wzdłuż obecnej ul. Polanki i doprowadzającego wodę do Oliwy, a następnie – przez nie istniejący jeszcze Wrzeszcz –
do Nowego Portu. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia umiejscowienie
ujęcia wody Polanki.
Rysunek 8. Ujęcie wody Polanki – 1878 r. (nr 2).

Źródło: Opracowanie własne.

Ujęcie Polanki, to także miejsce doskonale zachowanych elementów architektury. Wejścia do zbiorników wody zbudowane zostały w stylu neoromańskim (zobacz rysunek 9.), a dodatkowo nad jednym z wejść zachowały się neorokokowe zdobienia (zobacz rysunek 10.).
16

Rysunek 9. Neoromański styl zbiorników na Polankach (1878 r.).

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

Rysunek 10. Neorokokowe zdobienia umieszczone nad wejściem do jednego ze
zbiorników na Polankach (1893 r.).

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
3.

Rozbudowa systemu wodociągowego w XX w.

W ostatnich latach XIX w. rozpoczęto budowanie lokalnych i autonomicznych
urządzeń wodociągowych w Gdańsku, które jednak nie miały w planach żadnych połączeń z centralnym systemem magistral wodociągowych. Około 1900
r. przystąpiono do przygotowania garnizonowego ujęcia wody Grodza Ka17

mienna do przejęcia go przez miasto. Dotychczasowy zespół studzien rozbudowano do wydajności około 4 400 m3/d, zaopatrzono w podwójne filtry
z tkaniny miedzianej i żwirowe. Średnią wydajność studni oszacowano wówczas na 19,7 l/s. Zastosowano uzdatnianie na filtrach zamkniętych bez napowietrzania oraz pompowanie jednostopniowe. Ostatecznie prace przy modernizacji i przejęciu ujęcia zakończyły się w 1902 r. Poniższy rysunek poglądowo
przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Grodza Kamienna.
Rysunek 11. Ujęcie wody Grodza Kamienna – 1902 r. (nr 3).

Źródło: Opracowanie własne.

Około roku 1911 powstały dwa oliwskie morenowe ujęcia wody: Leśny
Młyn i Dolina Radości. Pierwsze z nich składało się z drenów i studni, którą
zaopatrzono w filtr żwirowy i zabezpieczono miedzianą siatką. Jej wydajność
szacowano na 1 l/s. Jakość wody i wysokość położenia ujęcia pozwoliły na
rezygnację z uzdatniania i pompowania. Ujęcie Dolina Radości wyposażone
zostało w studnie o podwójnym zafiltrowaniu – z tkaniny miedzianej oraz filtrem żwirowym. Średnia wydajność studni wynosiła 1,5 l/s, a wydajność całego obiektu szacowano na około 1 200 m3/d. Wodę uzdatniano poprzez zastosowanie filtra otwartego, bez napowietrzania, o średniej wydajności 50 m3/h,
a warunki położenia umożliwiły rezygnację z pompowania. Poniższy rysunek
18

poglądowo przedstawia umiejscowienie ujęć wody Leśny Młyn oraz Dolina
Radości.

Rysunek 12. Ujęcie wody: Leśny Młyn (nr 4) i Dolina Radości (nr 5) – około
1911 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Udokumentowane źródła podają, że długość sieci wodociągowej w 1912 r.
wynosiła 150 km 6. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia długość sieci
wodociągowej w 1912 r.

6

Materiały własne Saur Neptun Gdańsk SA., archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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Rysunek 13. Długość sieci wodociągowej w 1912 r. (150 km).

Źródło: Opracowanie własne.

Na lata 1911–1914 datuje się powstawanie ujęcie wody Ołowianka, położonego w bliskim sąsiedztwie przepompowni ścieków. Ujęcie to stanowiły
studnie bezfiltrowe, które pobierały wodę artezyjską. Ich wydajność szacowano na około 140 m3/d. Zastosowano tam pompowanie jednostopniowe. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Ołowianka.
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Rysunek 14. Ujęcie wody Ołowianka – 1911–1914 r. (nr 6).

Źródło: Opracowanie własne.

Przy tej okazji warto zauważyć, że do dnia dzisiejszego zachowały się,
wzniesione w stylu neoromańskim, przepiękne budynki przepompowni ścieków (zobacz rysunek 14). Ich powstanie datuje się na 1871 r.

Rysunek 14. Neoromański styl przepompowni ścieków na Ołowiance (1871 r.)

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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Z neorenesansowych zabytków architektury wodociągowo-kanalizacyjnej
zachował się zbiornik wieżowy na terenie Politechniki Gdańskiej (zobacz rysunek 15.). Zbudowany został on w stylu neorenesansu niderlandzkiego, a jego
powstanie datuje się na rok 1904.

Rysunek 15. Zbiornik wieżowy na terenie Politechniki Gdańskiej (1904 r.).

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.

Dzięki pracom prowadzonym przed I wojną światową, pod kierownictwem G. Thiema, możliwe było oszacowanie zasobów wodnych na obszarze
dolnego tarasu miasta i zaprojektowanie tam ujęć wody. Jako pierwsze powstało ujęcie Zaspa, które datowane jest na 1914 r., choć oddane do eksploatacji dopiero w latach 1918−1926. Stanowiły je studnie wiercone o podwójnym
filtrze – z tkaniny miedzianej i żwirowym. Wydajność pojedynczej studni wynosiła 22,2 l/s. Wodę uzdatniano na filtrach zamkniętych bez napowietrzania
o wydajności 360 m3/h. Wydajność całego obiektu sięgała 8 800 m3/d 7. W tym
czasie do sieci wodociągowej podłączonych było 7 364 domów oraz 58 studni
publicznych, 1 100 hydrantów przeciwpożarowych, a średnie zużycie wody na
7

Zob. P. Kowalik, Z. Suligowski, dz. cyt., s. 28−36.
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jednego mieszkańca wynosiło około 70 l/d 8. Poniższy rysunek poglądowo
przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Zaspa.
Rysunek 16. Ujęcie wody Zaspa – 1914 r. (nr 7).

Źródło: Opracowanie własne.

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do działań mających na
celu przywrócenie dostarczania wody do miasta. Polegało to na prowadzeniu
prac remontowych oraz oczyszczających, ponownym uruchomieniu ujęć i sieci
wodociągowej. Pierwszą po wojnie wodę do Gdańska udało się dostarczyć pod
koniec kwietnia 1945 r. przy stratach sięgających 71,3%. Szybki rozwój miasta
oraz wzrost zużycia wody przyczyniły się do rozbudowy dotychczasowych
ujęć Grodza Kamienna, Zaspa i Dolina Radości. Jednocześnie w grudniu 1945 r.
oddano do użytku dwa nowe ujęcia: Sobieski i Kołobrzeska oraz rozbudowano
istniejącą infrastrukturę. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia umiejscowienie ujęć wody Sobieski i Kołobrzeska 9.
8
9

Zob. E. Kuśmierek, dz. cyt., s. 3.
Materiały własne Saur Neptun Gdańsk SA, Spis rzeczowy, Gdańsk 1993, s 15, maszynopis.

23

Rysunek 17. Ujęcia wody Kołobrzeska (nr 8) i Sobieski (nr 9) – 12.1945 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Ujęcie wody Sobieski poprzedzone było budową, powstałego w 1911 r.,
zbiornika wody Sobieski. Wejście do zbiornika oraz jego wnętrze zachwyca są
architekturą (zobacz rysunek 18).
Rysunek 18. Wejście i wnętrze zbiornika Sobieski z 1911 r.

Źródło: Archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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W 1945 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 305 km, a wielkość produkcji wody sięgała 2,7 mln m3/rok. Posługując się obrazem można powiedzieć, że długość sieci wodociągowej była podobna odległości jaka jest między
Gdańskiem a Łodzią. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia długość sieci
wodociągowej w 1945 r.
Rysunek 19. Długość sieci wodociągowej w 1945 r. (305 km).

Źródło: Opracowanie własne.

Rok później, czyli w 1946 r., długość sieci wodociągowej wynosiła już 395
km, a produkcja wody wzrosła do 9,5 mln m3/rok. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia długość sieci wodociągowej w 1946 r.
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Rysunek 20. Długość sieci wodociągowej w 1946 r. (395 km).

Źródło: Opracowanie własne.

Na lata 1965−1970 przypada wykonanie ujęcia wody Czarny Dwór zlokalizowanego na Przymorzu. Składało się ono z 5 studni plejstoceńskich o wydajności 40 000 m3/d. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Czarny Dwór.
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Rysunek 21. Ujęcie wody Czarny Dwór – 1965−1970 r. (nr 10).

Źródło: Opracowanie własne.

W 1965 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 495 km, a wielkość produkcji wody wynosiła 26,9 mln m3/rok. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia długość sieci wodociągowej w 1965 r.
Rysunek 22. Długość sieci wodociągowej w 1965 r. (495 km).

Źródło: Opracowanie własne, archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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W latach 1969−1973 utworzono główne ujęcie w delcie Wisły – Lipce z
magistralą przesyłową o długości 3 100 m i średnicy ∅600 mm, która doprowadzała wodę do zbiornika wody Orunia. Wydajność ujęcia wówczas wynosiła
2 000 m3/d, a już w 1980 r. sięgała 45 000 m3/d. Poniższy rysunek poglądowo
przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Lipce.
Rysunek 23. Ujęcie wody Lipce – 1969−1973 r. (nr 11).

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki prężnie rozwijającej się infrastrukturze wodociągowej w 1980 r.
długość sieci wodociągowej wynosiła już 1 073 km. Wielkość produkcji wody
w tym czasie wynosiła 54,0 mln m3/rok. Poniższy rysunek poglądowo przedstawia długość sieci wodociągowej w 1980 r.
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Rysunek 24. Długość sieci wodociągowej w 1980 r. (1 073 km).

Źródło: Opracowanie własne.

W latach siedemdziesiątych, w związku ze znacznym wzrostem liczby
mieszkańców i rozwijającym się przemysłem wystąpił deficytu wody, który
oszacowano na 20 000 m3/d, zdecydowano o powstaniu powierzchniowego
ujęcia wody na jeziorze w Straszynie i przystąpiono wówczas do pierwszych
prac. Ostatecznie obiekt ten został uruchomiony w 1986 r. 10 Poniższy rysunek
poglądowo przedstawia umiejscowienie ujęcia wody Straszyn.

10

Materiały własne Saur Neptun Gdańsk SA, archiwum Saur Neptun Gdańsk SA.
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Rysunek 25. Powierzchniowe ujęcie wody w Straszynie – 1986 r. (nr 12).

Źródło: Opracowanie własne.

4. Współczesny system wodociągowy

Obecnie do mieszkańców Gdańska dostarczana jest woda pobierana z 1 ujęcia
powierzchniowego w Straszynie, 1 ujęcia drenażowego w Pręgowie oraz
z 8 ujęć głębinowych: Czarny Dwór, Lipce, Osowa, Zaspa Wodna, Dolina Radości, Zakoniczyn, Smęgorzyno i Oczyszczalnia Wschód. W skład wody podawanej mieszkańcom wchodzi: woda ujmowana z pokładów IV rzędowych (niespełna 64%), woda kredowa (około 10%), woda trzeciorzędowa (około 3%),
woda drenażowa (około 9%) i woda powierzchniowa (niecałe 15%). W celu
zapewnienia jak najwyższej jakości wody, każdego dnia poddawana ona jest
wewnętrznym badaniom. Próby pobierane są z 15 punktów wprowadzenia
wody do sieci oraz z 37 punktów rozmieszczonych na sieci 11. Poniższy rysunek
przedstawia współczesne strefy zasilania sieci wodociągowej miasta Gdańska.

11

Zob. http://www.sng.com.pl/ekologia/pijwodezkranu.aspx, odczyt z dnia 22.01.2016 r.
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Rysunek 26. Strefy zasilania sieci wodociągowej (obecnie).

Źródło: Opracowanie własne.

Na koniec 2015 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 1 395 km. Długość
tą można porównać do odległości, jaką pokonuje samochód jadący z Gdańska
do Zakopanego, następnie w drogę powrotną do Gdańska i znów na południe
Polski, aż za Piotrków Trybunalski. Wielkość produkcji wody w 2015 r. wyniosła 27,2 mln m3/rok.
Rysunek 27. Długość sieci wodociągowej w 2015 r. (1 395 km).

Źródło: Opracowanie własne.
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Zakończenie
Wielowiekowa historia gdańskiego systemu wodociągowego jest powodem do
dumy dla Miasta. Można bez obaw powiedzieć, że mieszkańcy Gdańska nie
tylko od wieków mają zapewniony dostęp do wody, ale też zawsze dbano o to,
aby była to woda najwyższej jakości. Podobniej jest i obecnie. Od współczesnych systemów wodociągowych oczekuje się niezawodności, funkcjonalności,
zachowania bezpieczeństwa wody i jej jakości oraz bezstratności. Saur Neptun
Gdańsk, gdańskie wodociągi, każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby
zapewnić mieszkańcom Gdańska wodę o najlepszych parametrach. Coraz bardziej rozwinięta automatyzacja pracy pozwala na optymalizację procesów
pozyskiwania i dystrybuowania wody. Wciąż doskonalone oprogramowania
informatyczne pozwalają na wnikliwy ogląd bieżącej sytuacji na systemie wodociągowym, a w razie konieczności na szybką i skuteczną interwencję. Akredytowane laboratorium SNG każdego miesiąca przeprowadza setki badań wody pozyskanej na ujęciach, w punktach wprowadzenia do sieci wodociągowej
oraz w punktach kontrolnych zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu oraz codziennej staranności o jakość wody spełnia ona rygorystyczne normy unijne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
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Streszczenie

Zapewnienie społeczeństwu miasta dostępu do bieżącej wody jest bardzo
ważnym zadaniem. Od czasów średniowiecza w Gdańsku starano się o to, aby
mieszkańcy mieli jak najbardziej bezpośredni dostęp do wody pitnej.

Pierwszy system wodociągowy doprowadzał drewnianymi rurami wodę
do studni zlokalizowanych w centrum miasta. W 1868 r. uruchomiono pierwsze ujęcie wody. zlokalizowane ono było w Pręgowie, skąd rurami grawitacyjnie woda doprowadzana była w granice miasta. Ujęcie to eksploatowane jest
do dzisiaj. Wraz z rozwojem miasta i wzrostem ludności zamieszkującej
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Gdańsk, powstawały kolejne ujęcia wody. Gdański system wodociągowy
kształtowano w taki sposób, aby ujęcia dostarczały wodę do miejskiej magistrali, skąd rozprowadzana była w poszczególne części miasta.

Obecnie gdańskie wodociągi korzystają z dziesięciu ujęć wody. Wśród
nich jest jedno ujęcie drenażowe (Pręgowo), jedno ujęcie powierzchniowe
(Straszyn) oraz osiem ujęć głębinowych. Woda dostarczana mieszkańcom
Gdańska jest bada przez akredytowane laboratorium przez cały cykl produkcji
oraz w trakcie dystrybucji w sieci wodociągowej, a jej jakość spełnia wszystkie
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015
roku w spra-wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Summary

Assurance of the access to the running water for the city’s community is a very
important task. From the Middle Ages in Gdansk it was aimed to give the residents the biggest possible direct access to drinking water.

The first water supply system brought water to the wells in the city center
with the use of wooden pipes. In 1868 the first water intake was activated.
It was located in Pręgowo where again, with the use of pipes, water was gravitationally brought to the city’s borders. This treatment is being utilized until
today. With the development of the city and increase of the Gdańsk population,
new water intakes were being created. Gdansk water supply system was
shaped in the way which was supposed to provide water for the city main line,
where it was distributed to various parts of the city.

Currently Gdansk waterworks use ten water intakes. Among them there is
one drainage intake (Pręgowo), one shot surface intake (Straszyn) and eight
deep-water intakes. Water given to the residents of Gdansk is tested by an
accredited laboratory through the entire production cycle and during the distribution of the water in the supply system. Its quality meets all the requirements of the Regulation of the Minister of Health of 13 November 2015 due to
the case of water quality intended for human consumption.
Informacja o autorze
mgr inż. Stanisław Mikołajski
Dyrektor ds. eksploatacji,
Saur Neptun Gdańsk SA
Stanislaw.Mikolajski@sng.com.pl
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PANTA RHEI OCZAMI HYDROLOGA, CZYLI JAK CYSTERSKA STRICZA
STAŁA SIĘ WSPÓŁCZESNĄ STRZYŻĄ
Słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana, antropopresja, monitoring opadów i przepływów.

PANTA RHEI BY HYDROLOGIST, HOW CISTERCIAN STRICZA BECOME
A MODER STRZYŻA CREEK

Keywords: urbanized catchment, anthropopressure, stormwater management.

Wstęp
Intensywnie rozwijająca się Aglomeracja Trójmiasta wywiera ogromny wpływ
na reżim hydrologiczny rzek leżących w jej obszarze. Do XVIII wieku, gdański
Potok Strzyża biegł przez rozległe tereny zielone, a zabudowę jego zlewni stanowiły jedynie dwory z przyległymi folwarkami oraz małe zakłady i kuźnie
napędzane wodą. Wraz z pojawieniem się nowych źródeł energii woda utraciła
swe znaczenie przemysłowe. Liczne stawy i zbiorniki zostały zasypane, a naturalnie meandrujące odcinki Strzyży uregulowane i częściowo wprowadzone
pod ziemię. Czasy, kiedy na potoku zlokalizowane było jedenaście młynów
minęły bezpowrotnie. Dziś w zlewni potoku pracuje sześć zbiorników przepływowych z piętrzeniem wody, zaś bieg koryta cieku poddawany jest kolejnym przekształceniom. Charakter zlewni, a w szczególności sposób jej użytkowania oraz stopień uszczelnienia uległ znaczącym przemianom. Niniejszy
artykuł jest próbą oszacowania i porównania odpływu wód opadowych ze
zlewni Potoku Strzyża dla stanu zagospodarowania z początku XX wieku,
z odpływem obserwowanym obecnie. Do tego celu wykorzystano numeryczny
model opad- odpływ opracowany w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
1.

Przemiany zlewni Potoku Strzyża
1.1.

Charakterystyka Potoku Strzyża

Potok Strzyża jest największym gdańskim potokiem. Przepływając przez środek miasta pełni on rolę ważnego odbiornika wód opadowych i roztopowych.
(Rysunek 1).
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Rysunek. 1. Sieć hydrograficzna Gdańska z zaznaczonym Potokiem Strzyża.

Źródło: Gdańskie Melioracje

Obszar źródłowy Strzyży leży pośród wzgórz Migowskich, całkowita powierzchnia zlewni to ok. 34 km2. Dzięki bogatej rzeźbie polodowcowej w górnej części zlewni potok ma charakter górski. Konsekwencją jest intensywny
transport rumowiska oraz silna erozja dna i zboczy (Rysunek 2).Wzniesienia
terenu sięgają tu nawet 160 m n.p.m., a spadki zawierają się w przedziale 0,5 %
− 5%.
Rysunek 2. Koryto Potoku Strzyża w Rezerwacie Lasy w Dolinie Strzyży.

Źródło: własne.
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Długość całkowita potoku wynosi ok. 13 km, średni przepływ przy ujściu
do Martwej Wisły to 0,175 m3/s [5]. W dolnym biegu potok płynie naprzemiennie w kanale otwartym lub zamkniętym, podążając przez zwartą zabudowę miejską (Rysunek 3) i ostatecznie uchodząc do Martwej Wisły.

Rysunek 3. Rejon Alei Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku z widocznym zbiornikiem retencyjnym Srebrzysko, Potok Strzyża płynąc częściowo bajpasem,
a częściowo przez zbiornik, kieruje się w stronę Alei Grunwaldzkiej.

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna.

Ciek lewostronnie zasilany jest przez Potok Matarnicki, a prawostronnie
przez potoki Jasień i Królewski (Rysunek 4).

Rysunek 4. Granica zlewni Potoku Strzyża wraz z dopływami: 1. Potok Matarnicki, 2. Potok Jasień, 3. Potok Królewski.

Podkład mapowy – źródło: http://www.gis.gdansk.pl.
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W zlewni Potoku Strzyża znajduje się jedenaście zbiorników retencyjnych,
w tym dwa naturalne i dziewięć sztucznych (Tablica 1).
Tablica 1. Zbiorniki retencyjne w zlewni Potoku Strzyża.
Zbiornik

Powierzchnia
(ha)

Pojemność retencyjna
(m3)

Kiełpinek

3,67

60 000

Nowiec II

0,52

8 336

Górne Młyny

0,42

2 630

Ogrodowa

0,30

1 500

Potokowa-Słowackiego

0,30

6 700

Srebrniki

2,58

64 500

Kilińskiego

0,46

16 000

Jezioro Jasień (8)

21,12

264 028

Zbiornik Jasień (9)

3,75

48 487

Wileńska (10)

1,28

7 070

Uphagena (11)

0,10

600

1.2.

Historia osadnictwa w zlewni Potoku Strzyża

Woda od zarania dziejów stanowiła paradygmat rozwoju cywilizacji, kultury i
kształtowania krajobrazu [11]. Związek człowieka z wodą jest równie silnie
widoczny w przypadku omawianej zlewni. Ślady osadnictwa w rejonie Potoku
Strzyża, czyli obszarze współczesnej dzielnicy Gdańska−Strzyży, datowane są
na X wiek naszej ery. Położona w pobliżu osada Oliwa, wraz z wioskami Brętowo, Nowiec, Niedźwiednik, Jaśkowy Młyn, Kamienny Młyn, od końca XIII
wieku zarządzane były przez opactwo oliwskich Cystersów. Potok Strzyża
przepływał w tym czasie przez dwie wsie Górną i Dolną Strzyżę. W roku 1188
gdański książę Sambor I wydał dekret zezwalający Cystersom budować na
Strzyży obiekty przemysłowe napędzane wodą:” Insuper ipsis libertatem conferimus construendi molendina in rivulo, qui Stricza nominatur…Dalej, pozwalamy im pobudować jeden mały młyn nad potokiem Strzyżą.” (fragment dekretu wydanego przez księcia Sambora I, źródło: Archiwum Państwowe w Gdańsku).
Cystersi dobrze wykorzystali nadane im przywileje. Od tego czasu teren
zlewni potoku oddawany był w dziedziczne dzierżawy, głównie rodom niemieckich przedsiębiorców. Wykorzystując naturalny bieg cieku budowano tu
liczne młyny, tartaki, folusze, cegielnie oraz kuźnie wodne, w tym srebra i miedzi. W szczytowym okresie w zlewni Strzyży działało jedenaście młynów
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o różnym przeznaczeniu. Od połowy XVI wieku przy osadzie Kleinhammer
funkcjonował browar zasilany wodami potoku (Rysunek 5.). Zakład zyskał swą
świetność na początku XVIII wieku, kiedy to nad stawem parkowym wybudowany został murowany rokokowy dwór, otoczony wyśmienitym parkiem
ozdobionym rzeźbami Daniela Eggerta (www.browargdanski.pl).
Rysunek 5. Fragment planu Wrzeszcza z 1807 r. z widocznym majątkiem Kleinhammer i Potokiem Strzyża.

Źródło: Biblioteka Gdańska PAN.

U schyłku XVIII wieku charakter zlewni Potoku Strzyża zaczął ulegać
zmianie. Był to okres rozkwitu budownictwa mieszczańskiego oraz licznie
powstających, ozdabianych ogrodami, stawami i fontannami, rezydencji bogatych gdańszczan (Rysunek 6).

39

Rysunek 6. XVIII wieczna grafika Daniela Chodowieckiego przedstawiająca
ogród przed pałacem gdańskiego armatora Rottenburgh’a, zaaranżowany nad
Potokiem Strzyża.

Źródło: www.dawnygdansk.pl

W 1814 r. Strzyżę Dolną wraz z Wrzeszczem przyłączono do Gdańska.
Wieś Strzyża Górna, według spisu z 1864 roku, liczyła 436 mieszkańców zamieszkujących 28 domostw. Dodatkowo znajdowało się w niej 6 obiektów
przemysłowych oraz 26 wolnych od podatku. W 1902 osadę, liczącą już 2565
mieszkańców, przyłączono do Gdańska [3].

Wiek XIX to epoka pary wodnej, energii elektrycznej i spalinowej, a co za
tym idzie intensywnego rozwoju rejonu dzisiejszego Wrzeszcza. Woda utraciła
swoje przemysłowe znaczenie, czego konsekwencją było zasypywanie nieużytkowanych zbiorników i stawów. Dawna zabudowa o charakterze wiejskim
w części centralnej została zastąpiona dzielnicami willowymi i kamienicami
(www.danzig-online.pl). Do roku 1910 wybudowano wiele nowych ulic, a Potok Strzyża w znacznej mierze skanalizowano, bądź odcinkami wprowadzono
pod ziemię. Towarzyszące dworom zakłady przemysłowe oraz tereny zielone
degradowano rzecz taniego budownictwa mieszkalnego, fabryk oraz tras komunikacyjnych.
1.3.

Wiek XX oraz czasy współczesne

Na początku XX wieku przekształcenia zlewni Potoku Strzyża były szczególnie
widoczne w jej środkowej i dolnej części. Tkanka miejska rozrastała się
i zagęszczała zwłaszcza w rejonach głównych szklaków komunikacyjnych
i terenów przemysłowych. Oszacowano, że uszczelnione było wówczas 20%
całkowitej powierzchni zlewni (Rysunek 7).
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Rysunek 7. Zagospodarowanie zlewni Potoku Strzyża wraz z zabudową hydrotechniczną w roku 1933.

Podkład mapowy – źródło: archiwum Politechnik Gdańskiej.

Obecnie, atrakcyjnymi terenami pod różnego rodzaju inwestycje stały się
także okalające Gdańsk wzgórza morenowe, leżące w obszarze źródłowym
cieku. W górnej części zlewni potoku gwałtownie przybywa powierzchni
uszczelnionych, mniej lub całkowicie nieprzepuszczalnych, o zmienionym działalnością człowieka spadku i współczynniku szorstkości (Rysunek 8).
Rysunek 8. Zagospodarowanie zlewni Potoku Strzyża wraz z zabudową hydrotechniczną stan obecny.

Źródło: Gdańskie Melioracje.
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Na podstawie dokumentacji technicznej, map oraz wizji lokalnych ustalono, że w roku 2011 użytkowanych było blisko 40% powierzchni zlewni Potoku
Strzyża [7] (Tablica 2). Szacunkowo procentowy udział terenów zamieszkałych oraz handlowo-przemysłowych wraz z drogami i ulicami, w roku 2016
sięgnął 50%.
Tablica 2. Użytkowanie powierzchni zlewni Potoku Strzyża w roku 2011.
Rodzaj powierzchni zlewni

Pole powierzchni
(km2)

Tereny handlowe
i przemysłowe

1,153

3,40

11,312

33,39

0,637

1,88

11,390

33,62

Lasy

9,033

26,66

Wody

0,358

1,06

33,883

100,00

Tereny zamieszkałe
Drogi i ulice
Tereny otwarte: łąki, parki,
ogródki działkowe

Zlewnia – suma
2.

Udział procentowy
(%)

Antropogeniczna zmiana odpływu ze zlewni Potoku Strzyża
2.1.

Zagrożenie powodziowe

Na przestrzeni osiemdziesięciu lat intensywnej urbanizacji zlewni potoku,
zmianie uległ hydrogram odpływu wód opadowych. Chodzi tu głównie
o wzrost ilości i tempa spływu wód po powierzchni terenu i w korytach cieku.
Pierwotny cykl hydrologiczny, w tym takie procesy jak retencja naturalna,
infiltracja, czy przepływ podziemny, w wyniku działalności ludzkiej ulegają
znacznemu zaburzeniu, czego wynikiem jest zmiana charakteru oraz wzrost
dynamiki spływu powierzchniowego [2].

Przykładowy hydrogram odpływu ze zlewni zurbanizowanej oraz zlewni
przed urbanizacją przedstawiono na rysunku 9. Po urbanizacji skróceniu ulega
czas wystąpienia przepływu maksymalnego, zwiększa się maksymalne natężenie przepływu oraz całkowita objętość odpływu ze zlewni, zaś przepływ podziemny zostaje zredukowany.
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Rysunek 9. Hydrogram odpływu ze zlewni przed urbanizacją – linia ciągła,
hydrogram odpływu ze zlewni po urbanizacji – linia przerywana.

Żródło: [4]

Transformacja opadu atmosferycznego w odpływ na terenach miejskich,
cechuje się skróconym czasem koncentracji i recesji opadu, a także wzrostem
objętości spływu powierzchniowego [10]. Antropogeniczne przemiany powierzchni zlewni, w połączeniu z coraz częściej występującymi gwałtownymi
zjawiskami pogodowymi, skutkują zwiększeniem liczby powodzi typu flash
floods, tj. powodzi błyskawicznych. Jest to zjawisko wysoce niekorzystne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i komfortu życia oraz bezpieczeństwa
mieszkańców miast [6].

Obrazem przemian, które zaszły w zlewni Potoku Strzyża na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat, są powtarzające się wylania potoku oraz groźne
awarie obiektów hydrotechnicznych [8]. W 2001 roku po opadzie dobowym
wynoszącym ok 130 mm, pękła zapora czołowa zbiornika Srebrzysko zalewając niżej położone dzielnice Gdańska oraz główne arterie miasta, w tym Aleję
Grunwaldzką. Z kolei w roku 2010 po trwającym dwie doby opadzie uszkodzeniu uległa zapora zbiornika retencyjnego Nowiec II w Matemblewie.
2.2.

Monitoring opadów i przepływów w zlewni Potoku Strzyża

W latach 2011−2013 zespół naukowy Katedry Hydrotechniki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej, zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pt. „Monitorowanie, modelowanie i analiza zagrożenia
powodziowego w małej zlewni miejskiej na przykładzie zlewni Potoku Strzyża
w Gdańsku”. W przedsięwzięciu wzięły udział Gdańskie Melioracje oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku [7].
Celem projektu była budowa systemu monitoringu opadów i przepływów
w zlewni Potoku Strzyża, na który składały się ultradźwiękowe sondy pomiaru
poziomu zwierciadła wody, przyrządy do pomiaru natężenia przepływu i ci43

śnienia hydrostatycznego w kanalizacji deszczowej oraz deszczomierze objętościowe. Zgromadzone dane są archiwizowane, zaś informacja hydrologiczna
dostępna jest na stronie internetowej Melioracji Gdańskich www.pomiary.gdmel.pl.

W ramach zadania, na podstawie przeprowadzonych pomiarów terenowych, obliczeń oraz dokumentacji technicznej, utworzony został w programie
HEC−HMS wstępny model hydrologiczny opad–odpływ dla zlewni potoku (Rysunek 10).
Rysunek 10. Struktura modelu zlewni Potoku Strzyża opracowana w programie HEC−HMS, szary punkt – przekrój kontrolny przy ulicy Reja w Gdańsku.

W latach 2015−2017, prace w zlewni Potoku Strzyża są kontynuowane.
Realizowany obecnie projekt badawczo-rozwojowy pt. „Sterowanie retencją
wód opadowych i roztopowych oraz prognozowanie zagrożenia powodziowego w przymorskiej zlewni zurbanizowanej”, ponownie prowadzony jest przez
Politechnikę Gdańską we współpracy z Gdańskimi Melioracjami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Powstały wcześniej model transformacji opadu w odpływ ze zlewni potoku, poddany został procedurze identyfikacji i weryfikacji. Dzięki systemowi
monitoringu opadów i przepływów w przekrojach kontrolnych Potoku Strzyża,
możliwe stało się porównywanie odpływów obserwowanych, z odpływami
obliczanymi za pomocą modelu, dla tych samych wysokości opadów.
Skalibrowany model może zostać wykorzystany do opracowania metod
przewidywania skutków zalewów o charakterze lokalnym, modelowania parametrów hydraulicznych przepływu wody na terenach narażonych na zalanie,
a także stać się elementem systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców
Gdańska przed ryzykiem powodzi ze strony Potoku Strzyża.
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2.3.

Odpływ ze zlewni Potoku Strzyża

Chcąc prześledzić zmianę charakteru odpływu ze zlewni Potoku Strzyża, przeprowadzono symulację odpływu w przekroju kontrolnym przy ulicy Reja
w Gdańsku (Rysunek 7), dla deszczy o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia p i czasie trwania t, uwzględniając ich przestrzenną zmienność [1]. Wybrany przekrój zamyka niemal całą zlewnię potoku, znajdując się w niedalekiej
odległości jego ujścia do Martwej Wisły. Obliczenia przeprowadzono dla użytkowania zlewni oraz zabudowy hydrotechnicznej Potoku Strzyża z roku 1933
oraz 2016. Najistotniejsze różnice między stanem historycznym, a obecnym
dotyczyły liczby zbiorników retencyjnych oraz stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni. Założono szacunkowo, że w 1933 roku powierzchnia zlewni
potoku uszczelniona była w 20%, zaś w 2016 roku w 50%. Symulacje odpływu
przeprowadzono dla następujących deszczy hipotetycznych: p=1% i t=1h,
p=10% i t=1h, p=20% i t=1h oraz p=1% i t=6h, p=10% i t=6h, p=20% i t=6h.
Obliczone objętości odpływu dla poszczególnych epizodów opadowych, dla
zlewni z lat 1933 oraz 2016 przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Odpływ ze zlewni Potoku Strzyża w latach 1933 i 2016.
Prawdopodobieństwo
p

Czas
t

Objętość odpływu
V1933

Objętość odpływu
V2016

(%)

(h)

(m3)

(m3)

1

1

156 942

449 219

10

1

65 092

225 090

20

1

43 391

164 281

1

6

358 523

802 156

10

6

143 297

396 200

20

6

95 978

305 855

Porównanie obliczonych hydrogramów odpływu dla lat 1933 i 2016,
w przekroju kontrolnym Reja, dla prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu
p=1% i czasu jego trwania t=1h przedstawiono na rysunku 11. Wartość szczytowa odpływu dla roku 1933 wyniosła Qmax=14,1 m3/s, a dla roku 2016
Qmax=45,4 m3/s.
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Rysunek 11. Odpływ w przekroju kontrolnym Reja, linią przerywaną oznaczono hydrogram odpływu ze zlewni dla roku 1933, linią ciągłą oznaczono hydrogram odpływu ze zlewni dla roku 2016.

Zakończenie
Wykonane obliczenia wykazały istotną zmianę hydrogramu odpływu. Objętość
odpływu wód opadowych ze zlewni Potoku Strzyża dla stanu z roku 2016,
symulowanego dla poszczególnych epizodów deszczowych o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia oraz czasach trwania, każdorazowo jest około
3 krotnie większa niż objętość odpływu ze zlewni dla stanu z 1933 roku (Tablica 4).
Tablica 4. Odpływ ze zlewni Potoku Strzyża w latach 1933 i 2016.
P
(%)

t
(h)

Przyrost objętości odpływu
Vodp1933/Vodp2016

1

1

0,35

10

1

0,29

20

1

0,26

1

6

0,45

10

6

0,36

20

6

0,31

Maksymalna wartość hydrogramu odpływu w przekroju kontrolnym Reja,
dla roku 2016 oraz p=1% i t=1h, wyniosła Qmax=45,4m3/s, zaś maksymalna
przepustowość koryta w tym miejscu, wynosi Q=54,7m3/s.
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Skłania to do konkluzji, że w przypadku postępującego przyrostu powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak np. inwestycje mieszkaniowousługowe zlokalizowane na górnych tarasach Gdańska, przepustowość rozpatrywanego przekroju może okazać się niewystarczająca.

Proces urbanizacji jest nieunikniony, dlatego niezwykle istotnym zadaniem dla aglomeracji gdańskiej staje się zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, w tym tych odpływających ze zlewni Potoku Strzyża. Może być to zrealizowane poprzez wdrożenie zasad opartych na zrównoważonym rozwoju,
opracowanych w 1996 roku przez Europejską Akademię Środowiska Mieszkaniowego (EA−UE) i dotyczących budowy nowych osiedli. Opracowany program
zakłada traktowanie wody, jako kreatywnego elementu planowania, a terenów
otwartych, jako nieodłącznej części zespołów mieszkalnych. Powstające obiekty hydrotechniczne, takie jak zbiorniki retencyjne, dodatkowo powinny spełniać rolę przestrzeni rekreacyjnej z funkcją krajobrazową oraz poprawiać mikroklimat miasta [9]. Założenie to z powodzeniem realizują Gdańskie Melioracje. Wyremontowany zbiornik Kiełpinek, czy nowopowstały zbiornik Jasień
(oba w zlewni Potoku Strzyża) stanowią nowe, śródmiejskie miejsca wypoczynku o dużych walorach przyrodniczych i estetycznych (Rysunek 12).
Rysunek 12. Zbiornik Jasień w Gdańsku.

Źródło: www.gdansk.pl

Traktowanie błękitnej i zielonej infrastruktury, jako kreatywnego elementu planowania przestrzeni miejskiej pozwala zwiększyć retencję naturalną,
a co za tym idzie zmniejszyć odpływ powierzniowy ze zlewni i ograniczyć ryzyko powodzi. Zintegrowanie działań związanych z monitoringiem opadów
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i przepływów w zlewni Potoku Strzyża ze sterowaniem retencją wód oraz coraz częściej dająca się zauważyć koegzystencja terenów miejskich z wodą,
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego miasta Gdańska.
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Streszczenie

Artykuł stanowi porównanie odpływu ze zlewni Potoku Strzyża w latach 1933
i 2016. W ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat intensywnej urbanizacji naturalne pokrycie zlewni zastąpiły liczne powierzchnie nieprzepuszczalne. Antropopresja ograniczyła retencję powierzchniową, proces infiltracji i przepływ podziemny. Ponadto zmianie uległa naturalna sieć drenażu zlewni. Ryzyko powodzi w Gdańsku wzrosło na skutek zwiększonej objętości odpływu ze zlewni
Potoku Strzyża.
Summary

The article contains comparison of the runoff from the Strzyża Creek catchment in years 1933 and 2016. In the last eighty years of intensive urbanization
the natural cover of the Strzyża Creek basin has been replaced with many impermeable surfaces. Anthropopressure caused reduction of the surface storage, limitation of the infiltration and base flow. Moreover the natural drainage
patterns have been completely changed. The flood risk in the Strzyża Creek
catchment rose as the greater runoff rates flow into storm water collection
systems, reservoirs and surrounding water bodies.
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Małgorzata Kostrzewska

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
POPRZEZ WYDARZENIA I INICJATYWY SPORTOWE
Słowa kluczowe: sport i rekreacja, proces rewitalizacji, wielkie wydarzenia sportowe,
inicjatywa oddolna, integracja i włączenie społeczne.

URBAN REGENERATION

THROUGH THE SPORTING EVENTS AND INITIATIVES
Keywords: sport and recreation, revitalisation process, major sporting events, bottomup initiative, integration and social inclusion.

Wstęp
Sport i rekreacja ruchowa, ze względu na swoją wieloaspektową rolę (prozdrowotną, społeczną, integrującą) oraz wymiar przestrzenny (urządzenia
i obiekty sportowe, tereny rekreacyjne), są integralnym elementem przestrzeni miejskiej. Sport w mieście wyraża się jednak nie tylko poprzez obecność
obiektów sportowych, ale przede wszystkim poprzez ludzi uprawiających różne formy sportu i rekreacji ruchowej. Formy spędzania czasu wolnego są elementem miejskiej rzeczywistości, mogą mieć zatem bezpośredni wpływ na
przekształcanie i kreowanie przestrzeni w mieście dla funkcji sportu i rekreacji 1. Co istotne, aktywność fizyczna mieszkańców miast nie zawsze odbywa się
w miejscach ściśle do tego przeznaczonych. Bieganie, nordic walking, jazda na
rowerze, jazda na łyżworolkach, jazda i ewolucje na deskorolce, aktywne spacery odbywają się w wielofunkcyjnych przestrzeniach publicznych. Ulice, place, deptaki, skwery, parki, podwórka są tymi przestrzeniami, w których
na równi z boiskami i halami sportowymi można spotkać się z aktywnością
fizyczną mieszkańców. Głównymi celami podejmowania rekreacji fizycznej jest
dbanie o zdrowie, poprawa sprawności, realizacja zainteresowań i integracja
społeczna. Umożliwienie realizacji tych celów prowadzi wprost do podniesienia jakości życia w mieście dzięki rosnącej satysfakcji z prowadzonego stylu
życia.
O poziomie jakości życia w mieście świadczy zatem zarówno możliwość
zaspokajania różnorodnych potrzeb, jak i jakość otaczającej przestrzeni. Dlatego postulat rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych wydaje się aktualnie jednym z najistotniejszych elementów myślenia o mieście. Rewitalizacja, zdefiniowana w niedawno przyjętej ustawie jako „proces wyprowadzania
Postawka M., Sport in the Space of Contemporary City, „Research Yearbook”, Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2005.
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ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji 2”
ma na celu integrację społeczną oraz poprawę jakości życia.

Pomimo silnych związków sportu i rekreacji z przestrzenią miasta, w Polsce stosunkowo rzadko można zaobserwować wykorzystanie cech i wartości
sportu w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W krajach wysoko rozwiniętych jest to zjawisko coraz bardziej powszechne. Powiązania rewitalizacji
i sportu można najczęściej zaobserwować przy okazji organizacji różnorodnych wydarzeń i inicjatyw sportowych, które odbywają się w obszarach objętych programami odnowy miejskiej. Można wyodrębnić trzy główne uwarunkowania występowania tych powiązań: po pierwsze, związek rewitalizacji
i sportu jest najsilniej eksponowany podczas organizacji największych wydarzeń sportowych o światowym lub kontynentalnym zasięgu, takich jak igrzyska
olimpijskie oraz mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej; po drugie – podczas przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców w formie organizacji lokalnych wydarzeń sportowych. Przedsięwzięcia te organizowane są najczęściej
przez samorządy, instytucje i organizacje zaangażowane w lokalne procesy
rewitalizacji i służą przede wszystkim integracji społeczności lokalnej oraz
wyrabianiu nawyków aktywnego spędzania czasu; po trzecie – sport pojawia
się jako element procesu rewitalizacji w efekcie oddolnych inicjatyw podejmowanych samodzielnie przez społeczności lokalne. Udział tych inicjatyw
w procesie rewitalizacji bywa czasem nieuświadomiony, jednak może on odgrywać znaczącą rolę w integracji i włączeniu społecznym mieszkańców danego obszaru (osiedla, dzielnicy).
Na podstawie powyższej obserwacji postawiono następujące pytania badawcze: Które z przedstawionych powiązań można uznać za najbardziej skuteczne w procesie odnowy przestrzeni miejskiej? Jakie znaczenie ma „odgórność” i „oddolność” wydarzeń? Co jest największą wartością związku sportu
i rewitalizacji? Próba odpowiedzi na te pytania została podjęta poprzez przeanalizowanie studiów przypadków wybranych miast, polskich i zagranicznych,
odnoszących się do wydarzeń i inicjatyw sportowych różnej skali i rangi, powiązanych formalnie lub nie z procesami odnowy miejskiej. Artykuł kończą
wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz i studiów porównawczych.
1.

Wielkie wydarzenia sportowe i rewitalizacja

Głównymi celami organizacji największych wydarzeń sportowych o zasięgu
globalnym są najczęściej promocja miasta, wzrost jego międzynarodowej kon2

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.
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kurencyjności oraz budowanie pozytywnego wizerunku w świecie 3.
Do najważniejszych wydarzeń sportowych, określanych w literaturze międzynarodowej jako mega events lub major events, należą przede wszystkim: letnie
i zimowe igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata w piłce nożnej oraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Organizacja wydarzeń o tak wielkiej skali
wymaga znacznych przekształceń w strukturze miasta, dlatego przy okazji
przygotowań bardzo często pewne obszary miast poddawane są procesom
rewitalizacji. W przypadku organizacji igrzysk olimpijskich można zaobserwować trend lokowania terenów olimpijskich na obszarach zdegradowanych,
wymagających kompleksowej odnowy. Po funkcjonalno-przestrzennych transformacjach przywraca się je miastu i jego mieszkańcom. Dla mieszkańców najbardziej korzystną sytuacją jest ta, w której zarówno proces rewitalizacji, jak
i wznoszenie nowych obiektów widowiskowych i sportowych wynikają z rzeczywistych potrzeb społeczności. Decyzje o organizacji imprez najwyższej rangi zapadają jednak na szczeblu centralnym, krajowym i nierzadko zostają
mieszkańcom narzucone z góry. Odgórność tego procesu może znacząco
utrudniać realizację lokalnych potrzeb, dlatego, że głos mieszkańców nie zawsze bywa uwzględniany. W historii igrzysk można znaleźć wiele przykładów
potwierdzających tę tezę, na szczęście są także przykłady pozytywne.

Wśród wielu miast-gospodarzy igrzysk najsłynniejszym, szeroko opisywanym i analizowanym przypadkiem jest Barcelona, organizator olimpiady
w 1992 roku. Po raz pierwszy w historii organizację igrzysk sprzężono z procesem rewitalizacji. Odnowa przestrzeni przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta. Znacząco wzrósł napływ turystów, co z kolei
przełożyło się na wzrost dochodów miasta. Zjawisko to określono mianem
„efektu barcelońskiego” 4. Barcelona została zrewitalizowana w sposób kompleksowy. Przekształcono i zmodernizowano infrastrukturę transportową,
w tkankę miejską wkomponowano nowe obiekty sportowe, powstały nowe
przestrzenie publiczne. Igrzyska znaczący podniosły atrakcyjność turystyczną
miasta i przyczyniły się do jego rozwoju ekonomicznego. Od tamtej pory Barcelona uważana jest za jedno z najbardziej atrakcyjnych i ważnych miast europejskich 5. Jednak obecnie, po niemal ćwierćwieczu, można zaobserwować także negatywne skutki tego procesu i potrzebę ponownego podejścia do rewitalizacji, co można w tym wypadku określić mianem re-rewitalizacji. Główne
problemy wynikły z faktu, że polityka budowlana w Barcelonie w ostatnich
dekadach skupiona była głównie na projektowaniu i rewitalizacji przestrzeni
publicznych. W tym czasie prawie całkowicie sprywatyzowano rynek mieszka3 Solberg A. H., Preuss H., Major Sports Events and Long-Term Tourism Impacts, „Journal
of Sport Management”, No. 21, 2007, s. 213−234
4 Coates D., Humphreys B., Professional Sports Facilities, Franchises and Urban Economic
Development, “Public Finance and Management”, No. 3(3), 2003, s. 335−357.
5 Kostrzewska M., Rembeza M., European Football Championship – Euro 2012 in Poland:
the Impact on the Host-cities’ Development, “Journal of the US-China Public Administration”, Vol. 9, No. 10, 2010, s. 1215−22.
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niowy i zaprzestano inwestowania w budownictwo socjalne 6. Skutkiem tego
zjawiska są obecnie rosnące potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych i przestrzeni sąsiedzkich. Adresatami korzyści płynących z „efektu barcelońskiego”
nie stali się lokalni mieszkańcy i ich podstawowe potrzeby mieszkaniowe.
Omówienie aktualnych działań na rzecz oprawy tej sytuacji przedstawiono
w dalszej części artykułu.

Z kolei przykładem takiego podejścia do organizacji igrzysk, które w najlepszy sposób wpisało się w potrzeby mieszkańców, wydaje się Sydney, miasto-gospodarz z 2000 roku. Przygotowaniu igrzysk także towarzyszyły znaczące w skali miast przekształcenia przestrzenne i procesy odnowy7. Park Olimpijski powstał na zdegradowanych terenach poprzemysłowych pomiędzy centralnymi dzielnicami miasta. Po zakończeniu igrzysk teren został udostępniony
mieszkańcom w postaci otwartego parku, w którym korzystać można z rozległych terenów zielonych, obiektów sportowych, ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych, tras rowerowych i joggingowych, placów zabaw, boisk i łąk, a nawet elementów sztuki plenerowej, wpisanych w krajobraz Parku Olimpijskiego. Obecnie wokół Parku powstają licznie nowe osiedla mieszkaniowe – igrzyska i rewitalizacja tego obszaru stały się motorem rozwoju całej dzielnicy. Sukces ten jest jednak bezpośrednio związany z powszechnym w Australii stylem
życia, w którym niezwykle istotną rolę odgrywają uczestnictwo w sporcie
i codzienna aktywność fizyczna 8. Być może w innych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych tak duży park o funkcjach rekreacyjnych, sportowych,
edukacyjnych i widowiskowych nie cieszyłby się tak znaczną frekwencją i zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale także szkół, klubów sportowych,
turystów i kibiców.

Z obawy o rozdźwięk pomiędzy aspiracjami władz a oczekiwaniami
mieszkańców, coraz częściej decyzje o organizacji wielkich imprez sportowych
poprzedzane są konsultacjami społecznymi i referendami. Głównym powodem
wycofywania kandydatur miast są albo zbyt wysokie koszty organizacji wielkich imprez, albo wyniki referendów wskazujące na inne potrzeby mieszkańców. Miastami, które w ostatnich latach wycofały się z organizacji igrzysk
olimpijskich i europejskich były między innymi: Kraków, Sztokholm, Oslo, Monachium, Lwów. W zorganizowanym w Krakowie referendum mieszkańcy
znaczną większością głosów sprzeciwili się kandydowaniu miasta na organiza-

Bodei S., Nowe modele mieszkania i wspólnoty w Barcelonie, „Autoportret. Pismo
o dobrej przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury nr 4 (51) 2015,
s. 18−21.
7 Kamrowska-Załuska D., Kostrzewska M., Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji, „Problemy rozwoju miast”, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju
Miast, nr 2/2014, s. 57−70.
8 Kostrzewska M., Rembeza M., Event Infrastructure – Short-lived or Forever?, Ambivalent Landscapes. Sorting out the present by designing the future: Public Spaces – Urban
Cultures, Conference Proceedings, Universidade Tecnica de Lisboa, 2012.
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tora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. Głównym powodem braku
zgody była obawa, że organizacja wydarzenia pochłonie pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwiązanie aktualnych i palących problemów,
jak choćby rozwiązanie kwestii ogrzewania kamienic. Mieszkańcy obawiali się,
że ich lokalne potrzeby zejdą na dalszy plan wobec zaangażowania miasta
w organizację globalnej imprezy.

Polska gościła już jedną z największych imprez sportowych – Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, organizowane wespół z Ukrainą. Decyzja
o organizacji Euro 2012 przyspieszyła w czasie realizację wielu projektów
infrastrukturalnych. Wśród polskich miast wyłoniono cztery miasta, w których
odbywały się mecze. W kontekście procesów rewitalizacji ciekawym przypadkiem jest Gdańsk. Nie posiadając odpowiedniego obiektu, władze miasta podjęły decyzję o budowie stadionu w zaniedbanej społecznie i wizerunkowo, częściowo przemysłowej dzielnicy Letnica, w miejscu istniejących do tej pory
ogródków działkowych. W 2006 roku Letnica znalazła się w programie rewitalizacji, a bezpośrednią przyczyną tej ewaluacji były niedalekie w przyszłości
wybory gospodarza Euro 2012 9. Już po podjęciu przez UEFA decyzji o wyborze
Polski, pod koniec 2007 roku, w Urzędzie Miejskim powstał referat ds. rewitalizacji, a jego pierwszym „produktem” był raport o Letnicy. Lokalizacja stadionu w Letnicy pociągnęła za sobą konieczność rewitalizacji samej dzielnicy,
która ze względu na stopień degradacji przestrzennej, społecznej i ekonomicznej nie mogłaby stanowić właściwej oprawy dla funkcji o znaczeniu regionalnym, jaką jest stadion. Mieszkańcy Letnicy wiązali spore nadzieje z budową
stadionu wiedząc, że ich dzielnica stanie się obiektem głównego zainteresowania w ciągu najbliższych kilku lat. Stanęli jednak przed koniecznością czasowej
zmiany lokali na czas generalnych remontów budynków lub koniecznością
wyprowadzenia się do innych lokali komunalnych, ponieważ część budynków
Letnicy musiała zostać wyburzona w celu rozbudowy układu komunikacyjnego. Pomimo tych trudności, większość mieszkańców widziała raczej otwierające się nowe szanse w związku z organizacją Euro (odnowa przestrzeni dzielnicy, nowe miejsca pracy, możliwość otwarcia nowej działalności w związku
z sąsiedztwem stadionu) niż pogorszenie się sytuacji, dlatego miasto nie spotkało się z żadnymi poważniejszymi niepokojami społecznymi. Widocznym
efektem organizacji Euro 2012 jest pierwszy etap rewitalizacji Letnicy, zarówno w jej przestrzennym, jak i społecznym aspekcie. Dla mieszkańców organizowano warsztaty i spotkania, mające na celu ich aktywizację zawodową i włączenie społeczne. W pobliżu stadionu powstało także nowoczesne centrum
kongresowo-wystawiennicze Amber EXPO. Nie należy jednak zapominać,
że zmiany te zostały dokonane wyłącznie dzięki organizacji Euro 2012 i gdyby
nie Mistrzostwa, Letnica długo musiałaby czekać na swoją kolej. Obecnie jest
szansa, że nowe inwestycje, zmiana wizerunku dzielnicy i rewitalizacja wpłyną
na trwałe zmniejszenie występujących do tej pory patologii społecznych.
9
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2.

Lokalne wydarzenia sportowe

O ile coraz częściej można zaobserwować wycofywanie się nawet bogatych
miast z kandydowania na organizatora wielkich imprez sportowych, o tyle
w miastach Europy i świata stale rośnie oferta różnego rodzaju lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych, angażujących mieszkańców, promujących
zdrowy tryb życia i zachęcających ich do czynnego uczestnictwa w kulturze
fizycznej oraz integracji. Związek tego typu wydarzeń z rewitalizacją może być
bezpośredni lub pośredni.

Organizacja wydarzeń integrujących i włączających lokalną społeczność
jest cennym elementem rewitalizacji społecznej, bez której nie można mówić
o pełnym procesie rewitalizacji. Wiele form sportu i rekreacji wymusza bezpośredni kontakt i nawiązywanie relacji, ale także integrację bez względu na
wiek, płeć, status ekonomiczny czy pochodzenie, dlatego organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych włączających i integrujących lokalne społeczności może być skutecznym narzędziem rewitalizacji społecznej.

Przykładem działań zmierzających do integracji wspólnot sąsiedzkich poprzez sport jest Barcelona, której przypadek i negatywne skutki zbyt dużego
nacisku na kształtowanie przestrzeni publicznej bez uwzględnienia potrzeb
mieszkańców zostały omówione w rozdziale pierwszym. Jako remedium na
brak przestrzeni sąsiedzkich, współdzielonych przez lokalne grupy użytkowników, urząd miasta zaczął organizować konkursy grantów, których celem jest
wsparcie finansowe projektów zmierzających do integracji sąsiedzkiej i dzielenia się dobrem wspólnym 10. Jednym ze zwycięskich projektów z roku 2015
znajduje się taki, w którym przewidziano realizację dzielnicowej stołówki socjalnej, obszernego podwórka, ogródka miejskiego i wielofunkcyjnego terenu
sportowego. W projekcie tym szczególny nacisk położono na integrujące i włączające formy działalności sąsiedzkiej, w tym aktywność sportową. Na przykładzie Barcelony widać też symptomatyczny zwrot od globalnej imprezy, jaką
były Igrzyska w roku 1992, do tak pożądanych obecnie form aktywności fizycznej w ramach grup sąsiedzkich. W Barcelonie mnożą się obecnie usługi
i przestrzenie współdzielone, takie jak miejsca zbiorowego żywienia i pracy 11.
Wydaje się, że także aktywność fizyczna bardzo dobrze wpisuje się w ten kierunek.
Podobne działania na rzecz powstawania przestrzeni dla integracji społecznej poprzez ruch i aktywność na świeżym powietrzu podejmowane są także w Rzymie. Tamtejszy miejski wydział środowiska powierzył nieużywane
tereny zielone dzielnicowym stowarzyszeniom, aby te mogły utworzyć na nich
ogólnodostępne boiska sportowe i ogrody, używać je i dbać o nie. Projekt ten,
pod nazwą „Delibera per spazi Verdi”, został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Użycie tymczasowe jako narzędzie rewitalizacji
10
11
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miasta” 12. Tymczasowe przekazanie przestrzeni publicznej w ręce konkretnych społeczności skutkuje większą dbałością o tę przestrzeń oraz, co ważniejsze, zmianą jej percepcji. Przestrzeń do tej pory „publiczna”, rozumiana jako
„wszystkich, czyli niczyja”, zaczyna być odbierana jako „nasza”, „wspólna”,
przez co traktowana jest jako przedłużenie przestrzeni prywatnej.

Wśród organizowanych przedsięwzięć lokalnych można wyróżnić także
grupę wydarzeń, które nie są bezpośrednio powiązane z procesami rewitalizacji społecznej, ale pełnią taką samą rolę – sprzyjają integracji sąsiedzkiej
i wzmacnianiu więzi w ramach lokalnych społeczności. Do tej grupy można
zaliczyć coraz częstsze działania samorządów lub bezpośrednio władz poszczególnych szkół, mające na celu nieodpłatne udostępnianie mieszkańcom
szkolnych terenów i obiektów sportowych po godzinach pracy szkoły. Efektem
takich inicjatyw są powstające nieformalne drużyny sąsiadów i rodziców dzieci
uczęszczających do danej szkoły, a także organizowanie wspólnych zajęć dla
dorosłych i dzieci, pozwalających na jednoczesne uczestnictwo dzieci i ich rodziców, co dodatkowo zachęca dzieci do podejmowania aktywności fizycznej.
Ciekawym przykładem imprezy aktywizującej mieszkańców z obwodów
trzech szkół była zorganizowana przez Urząd Miasta Gdańska we wrześniu
i październiku 2015 roku „Bitwa na kilometry”. Jej celem było zainspirowanie
zarówno dzieci, jak i dorosłych, do jak najczęstszego chodzenia pieszo, korzystania z rowerów, hulajnóg, czy rolek, zwłaszcza na niewielkich dystansach.
Trzy gdańskie szkoły podjęły się wspólnie zadania symbolicznego okrążenia
Ziemi (pokonania pieszo, rowerem, hulajnogą lub na rolkach dystansu równego 40 tysiącom km) w ciągu 30 dni. W zabawie brały udział dzieci, ich rodziny
i nauczyciele. Dodatkowym, motywującym elementem imprezy była rywalizacja pomiędzy poszczególnymi szkołami. Zakładany cel udało się pokonać
w niecałe pięć dni. Po zakończeniu imprezy w Gdańsku wydarzenie przeniosło
się do Londynu, wcześniej odbyło się także w innych europejskich miastach.
Podczas trwania „Bitwy na kilometry” można było zaobserwować dużo większą liczbę osób na ulicach osiedli, spacerujących lub poruszających się rowerami czy hulajnogami całymi rodzinami pomiędzy czytnikami kart zliczającymi
przebyte kilometry. Ludzie uśmiechali się do siebie, pozdrawiali i mieli poczucie uczestniczenia w jednoczącym i jednocześnie przyjemnym wydarzeniu.
Nawiązano nowe znajomości, a duża liczba dzieci jeździ od tamtej pory regularnie do szkoły rowerem lub hulajnogą.
3.

Oddolne inicjatywy sportowe podejmowane przez lokalne społeczności

Poza lokalnymi wydarzeniami sportowo-rekreacyjnymi organizowanymi przez
różnego rodzaju instytucje i organizacje, w przestrzeni miast coraz częściej

Polyák L., Społeczny dostęp do przestrzeni publicznych, „Autoportret. Pismo o dobrej
przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury nr 4 (51) 2015, s. 22−28.
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zauważyć można inicjatywy oddolne, podejmowane wyłącznie przez mieszkańców, bez udziału instytucji zewnętrznych. Inicjatywy te wynikają bezpośrednio z konkretnych potrzeb i chęci zmiany w swoim lokalnym środowisku,
także w zakresie sportu i rekreacji. Proces rewitalizacji, jak wynika ze
wzmiankowanej wcześniej ustawy, ma służyć przede wszystkim lokalnej społeczności, zatem powinien być ściśle powiązany z jej potrzebami i wynikającymi z nich podejmowanymi inicjatywami.

Przykładem oddolnej inicjatywy sportowej, która wpisuje się w proces
rewitalizacji, jest projekt realizowany od 2015 roku w Warszawie przez Fundację Nasze Boisko. Inicjatywa „Nasze Boisko” została założona w śródmiejskiej dzielnicy Warszawy, na Powiślu, przez grupę mieszkańców będących
entuzjastami sportów zespołowych. Jej głównym celem jest integracja lokalnej
społeczności poprzez wspólne uprawianie sportu w formie trzech gier zespołowych: koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Aby zdefiniować to zjawisko,
twórcy inicjatywy stworzyli nieistniejące w teorii sportu i rekreacji ruchowej
pojęcie „sportu sąsiedzkiego”. Jego źródłem jest pojęcie sportu powszechnego,
zastępowanego coraz częściej pojęciem sportu dla wszystkich, hasła uznawanego i realizowanego na całym świecie i przez wszystkie instytucje sportowe
z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim włącznie. Sport dla wszystkich to
każda aktywność ruchowa, do której włączać należy przedstawicieli wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Jego celem
nie jest dążenie do profesjonalizacji, ale sama przyjemność wypływająca z ruchu, z przebywania z innymi oraz potrzeba troski o własne zdrowie i dobre
samopoczucie 13,14. Sport sąsiedzki natomiast, utożsamiając się z powyższą
ideą, koncentruje się przede wszystkim na integracji grup sąsiedzkich skupionych wokół wspólnego boiska w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania.
Koncentracja na integracji sąsiedzkiej wynika z kilku powodów. W Polsce jedną z najczęstszych przyczyn niepodejmowania żadnej aktywności fizycznej jest
przekonanie o zbyt dużej odległości infrastruktury sportowej od miejsca zamieszkania. Z kolei osoby aktywne fizycznie gotowe są podejmować długotrwały wysiłek dojeżdżania do obiektów i urządzeń sportowych, np. na drugi
koniec miasta, nie zauważając, że takie zajęcia można zorganizować w sąsiedztwie – np. na osiedlowym czy szkolnym boisku 15. Bardzo istotna jest także
kwestia wzmacniania relacji sąsiedzkich w warunkach dużego miasta, gdzie
wiele osób jest napływowych i niezintegrowanych ze społecznością, część stanowią także cudzoziemcy i imigranci. Sport sąsiedzki może stać się skutecznym i szeroko dostępnym narzędziem włączenia społecznego i tworzenia lo-

13 Worldwide Experiences and Trends in Sports for All, ed. L.P. DaCosta, A. Miragaya,
Oxford 2002.
14 Gołdys A., Derlatka I., Ślifirska O., Tadeusiak-Jeznach K., Sport dla wszystkich. Zdrowie
dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, Ludowe Zespoły Sportowe, Warszawa
2012.
15 Kostrzewska M., Przestrzeń miejska areną sportu, „Pomorski Przegląd Gospodarczy
«Jaka strategia dla sportu?»”, Nr 3/2013 (58), s. 21-29.
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kalnej wspólnoty dzięki opracowanej i wdrażanej metodyce. Jej najważniejsze
założenia to: przede wszystkim do programu można włączyć te boiska, które
pełnią funkcję ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w bezpośredniej bliskości miejsc zamieszkania. Mieszkańcy muszą mieć zapewnioną możliwość dotarcia na boisko w ciągu kilku-kilkunastu minut na piechotę lub rowerem. Boisko musi być oświetlone oraz podzielone na trzy strefy umożliwiające jednoczesną grę w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. Boisku musi towarzyszyć
plac zabaw, aby można było przyjść z małymi dziećmi i zapewnić im bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Starsze dzieci mogą
uczestniczyć w grach na boisku. Gry na boisku są zorganizowane w formie
regularnych, cotygodniowych spotkań, zawsze w tym samym dniu i o tej samej
porze – w niedzielę o godz. 18.00, aby jak najskuteczniej wpłynąć na zmianę
codziennych nawyków. Do gry włączani są wszyscy chętni, bez względu na
płeć, wiek, umiejętności sportowe, status społeczny i ekonomiczny. Istotnym
założeniem, sprzyjającym włączaniu i integracji, jest wykluczenie elementu
rywalizacji i zastąpienie go przyjemnością czerpaną z samego faktu grania
i współpracy na boisku. Uczestnictwo w spotkaniach jest całkowicie bezpłatne,
nie trzeba rezerwować miejsc ani dokonywać jakichkolwiek zapisów, wystarczy przyjść.

Pierwsza, pilotażowa edycja programu, która odbyła się w 2015 roku, realizowana była na boisku szkolnym, które jednocześnie jest udostępnione dla
lokalnej społeczności po godzinach pracy szkoły. Co istotne, boisko znajduje
się w śródmiejskiej dzielnicy Powiśle, charakteryzującej się bardzo dużym
zróżnicowaniem społecznym, przestrzennym i ekonomicznym mieszkańców.
W historyczną zabudowę z przełomu XIX i XX wieku oraz wczesno- i późnomodernistyczną wplatane są nowoczesne apartamentowce. Dzielnica wyposażona jest we wszystkie niezbędne funkcje miejskie, co jest jej niewątpliwym
atutem. Jest też bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Jednak do tej pory wyraźnie brakowało przedsięwzięć mających na celu
integrację mieszkańców, zwłaszcza pochodzących z różnych środowisk. Po
przeprowadzeniu pierwszej edycji programu można powiedzieć, że w pełni
trafił on w potrzeby lokalnej społeczności. W kwietniu 2016 roku zachęceni
organizatorzy uruchomili drugą edycję programu, realizowanego jednocześnie
już na ponad dwudziestu boiskach w wielu warszawskich dzielnicach. Na czym
polegał zatem sukces pierwszej edycji? Przede wszystkim zaobserwowano
efekty społeczne i przestrzenne realizacji programu. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, w sumie wzięło w nim udział ponad 250 osób.
Zaobserwowano wykreowanie się lokalnych więzi, które przeniosły się poza
boisko i przybierają aktualnie postać bogatego w formy „sąsiedzkiego networkingu”. Powstało Forum Liderów Sportu Sąsiedzkiego, które jest platformą
komunikacyjną i narzędziem do pozyskiwania kolejnych lokalnych liderów,
którzy chcą się zaangażować w projekt i organizować spotkania na kolejnych,
włączanych do programu boiskach. Z kolei do najważniejszych efektów przestrzennych zaliczyć można znaczący wzrost wykorzystania boiska jako prze59

strzeni publicznej. Pomimo, że boisko jest udostępnione do użytku publicznego
(poza godzinami pracy szkoły), do wdrożenia programu pozostawało praktycznie nieużywane. Nie odbywały się na nim żadne formy zajęć zorganizowanych. Po uruchomieniu programu wykorzystanie boiska wzrosło z 3% do 22%,
co jest znaczącą zmianą. Co szczególnie istotne, zauważono zwiększającą się
troskę o jakość przestrzeni wspólnej: uczestnicy spotkań z własnej inicjatywy
zaczęli uzupełniać braki w wyposażeniu boiska, naprawiali zepsuty sprzęt oraz
dbali, aby np. nie śmiecić i nie palić papierosów w czasie trwania gier sportowych. Zaobserwowane efekty przestrzenne i społeczne programu doskonale
wpisują się zatem w cele rewitalizacji16.

Oddolne, nieformalne i niezinstytucjonalizowane inicjatywy oraz działalność organizacji pozarządowych zaczynają być coraz bardziej doceniane przez
władze samorządowe, np. w Pruszkowie został zorganizowany konkurs, gdzie
jedną z kategorii była „oddolna inicjatywa sportowa, która wpływa na rozwój
sportu w Pruszkowie; wydarzenie, akcja społeczna lub oddolna inicjatywa
mieszkańców, która motywuje do ruchu i aktywności sportowej (cykliczne lub
jednorazowe wydarzenie; każda dyscyplina sportu)” 17.

Jak z kolei głosi Poradnik Młodych Inicjatyw: „Wyjątkowość inicjatyw polega na tym, że służą rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Są widziane oczami osób, których problem dotyczy i wymagają głównie
ich aktywności. Inicjatywy zawsze służą dobru wspólnemu” 18. Te właśnie wartości inicjatyw – przede wszystkim bezpośrednie zaangażowanie zainteresowanych i nastawienie na rozwiązanie konkretnych, rzeczywistych problemów
– pozwalają postrzegać je jako jedno z możliwych narzędzi rewitalizacji, także
w odniesieniu do sportu i rekreacji ruchowej.
Zakończenie – wnioski

Opisane w artykule wydarzenia oraz inicjatywy sportowe i rekreacyjne pokazują,
że ich związki z rewitalizacją przestrzeni miejskiej są możliwe we wszystkich rodzajach przedsięwzięć, niezależnie od ich rangi – począwszy od lokalnego, sąsiedzkiego grania na boisku, a skończywszy na globalnych igrzyskach olimpijskich.
Im jednak wyższa ranga imprezy, tym bardziej działania rewitalizacyjne sprzyjają
podnoszeniu wizerunku zewnętrznego miasta i jego obszarów i dotyczą przekształceń przestrzeni publicznej, zaś mniej powiązane są z rzeczywistymi problemami lokalnych społeczności. Z kolei inicjatywy oddolne skupiają się przede
16 Kostrzewska M., Neighbourhood Sport as a Tool of Urban Regeneration – a Warsaw
Case Study, 3rd Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 4, Volume II, Architecture and Design,
s. 433−440.
17 http://op.powiat.pruszkow.pl/News/pruszkow-mowi-final-konkursu, dostęp dnia
25.04.2016.
18 Poradnik Młodych Inicjatyw „Od Inspiracji do Realizacji, czyli słów kilka o inicjatywach
oddolnych”, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce 2014.
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wszystkim na integracji mieszkańców i włączeniu społecznym poprzez różne formy aktywności fizycznej, co może być cennym elementem procesu rewitalizacji
społecznej. Można zatem stwierdzić, że procesy rewitalizacji powiązane z największymi wydarzeniami sportowymi o zasięgu globalnym, narzucanymi odgórnie,
dotyczą bardziej rewitalizacji przestrzennej i służą podnoszeniu konkurencyjności
miasta jako całości, zaś lokalne wydarzenia i oddolne inicjatywy powiązane są
przede wszystkim z rewitalizacją społeczną.

Opisane inicjatywy i projekty wskazują na silną obecnie potrzebę tworzenia
przestrzeni publicznych, ale nie ogólnomiejskich i często anonimowych, ale miejscowych, sprzyjających integracji lokalnych społeczności i zacieśnianiu więzi sąsiedzkich. Taka przestrzeń, pozostając publiczną i ogólnodostępną, jednocześnie
mogłaby służyć tworzeniu wspólnoty i powstawaniu więzi społecznych, można
więc zatem mówić o poszukiwaniu nowego modelu przestrzeni publicznej 19. Wyrazem takiego zapotrzebowania są badania zlecone w ostatnim czasie przez władze Warszawy w celu przeanalizowania sieci miejsc, które sprzyjają społecznym
aktywnościom i wyodrębnienia tzw. centrów lokalnych. Za centra lokalne zostały
uznane te miejsca, które są powszechnie dostępne, są wielofunkcyjne (z uwzględnieniem możliwości wymienności funkcji w zależności od pory dnia czy roku),
znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania, służą wymianie:
handlowej, intelektualnej, społecznej, mają ofertę dla różnych grup wiekowych
i społecznych, łączą ludzi i budują lokalną wspólnotę oraz mają stałą grupę użytkowników. Pożądane jest także, by miały przyjemną formę urbanistyczną oraz
niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość. Przy tak określonych kryteriach odrzucono place o znaczeniu ogólnomiejskim, duże kubaturowe obiekty
handlowe lub handlowo-biurowe pozbawione zarówno przestrzeni publicznej, jak
i potencjału wytworzenia jej wokół 20. Zastanawiającym jest, iż żadne z miejsc,
które zostało wyodrębnione jako „centrum lokalne”, nie zawiera funkcji sportu ani
rekreacji ruchowej, co najwyżej możliwość spacerowania. To oznacza,
że w Warszawie przestrzenie i miejsca sportowo-rekreacyjne nie są „podłączone”
do sieci centrów lokalnych, pomimo integrującej i włączającej funkcji sportu.

Z analizy studiów przypadków wynika także, że istotne jest nie tyle projektowanie i tworzenie nowych przestrzeni dla funkcji sportu i rekreacji, ale przede
wszystkim umiejętne wykorzystanie terenów i obiektów już istniejących. Przy
obecnym nasyceniu zwłaszcza dużych miast w bazę sportowo-rekreacyjną dużo
bardziej praktyczne z ekonomicznego i funkcjonalnego punktu widzenia jest właściwe wykorzystanie terenów i obiektów poprzez udostępnienie ich mieszkańcom, a nie inwestowanie za wszelką cenę w nową infrastrukturę. Jak pokazuje
projekt „Nasze Boisko”, szkolne i publiczne boiska sportowe mogą same tworzyć
sieć ogólnodostępnych, miejskich przestrzeni sportowych, jednak wartość tych
Sadowy K., Happach M., Przestrzeń publiczna jako wyzwanie społeczne, „Autoportret.
Pismo o dobrej przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury nr 4 (51)
2015, s. 86−92.
20 Ibidem.
19
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przestrzeni byłaby większa, gdyby jednocześnie uzupełniały one sieć centrów
lokalnych, czyli integrujących i włączających przestrzeni publicznych. Publiczne
tereny sportowe i rekreacyjne stanowią jeden z elementów systemu miejskich
przestrzeni publicznych. Sieciowość dotyczy wielu aspektów miejskiej struktury
i infrastruktury – dróg pieszych, kołowych i rowerowych, zieleni miejskiej w formie tak pożądanych korytarzy ekologicznych, zwartych struktur zabudowy – tylko
„pracując w sieci” mogą one zapewniać mieszkańcom dostęp do wszelkich funkcji
miejskich i właściwe powiązania pomiędzy nimi. To samo dotyczy terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

W większości omówionych projektów i inicjatyw najważniejsze jest dzielenie
się i bycie razem. W zakresie sportu i rekreacji, cele te, przełożone na język architektury, zakładają rewitalizację oraz projektowanie i realizowanie powiązanych
z zespołami mieszkaniowymi przestrzeni umożliwiających podejmowanie aktywności fizycznej, a dzięki temu integrację, spotkania sąsiedzkie, tworzenie nowych
relacji między przestrzenią publiczną a prywatną. Pomimo coraz większej liczby
takich przedsięwzięć, obserwowanych w wielu miastach, wciąż jednak brakuje
stosownego ustawodawstwa sprzyjającego zarządzaniu tego typu inicjatywami
i pozyskiwaniu na nie dotacji. Na szczęście zaczyna się to zmieniać i coraz więcej
samorządów przeznacza środki na wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych
czy też nieformalnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców. Pokazują
one, dużo istotniejsze niż budowanie nowych, kosztownych urządzeń sportoworekreacyjnych, jest zachęcanie mieszkańców do wyjścia z domu i integrowanie się
w przestrzeni już zbudowanej. Ożywienie przestrzeni i jej właściwe wykorzystanie
może wpłynąć na podniesienie jej jakości, zwłaszcza w kontekście „oswojenia”
i „udomowienia”, co następnie może prowadzić do zmiany „przestrzeni” w „miejsce”. Procesy rewitalizacji mogą być zatem wzmacniane przedsięwzięciami i wydarzeniami sportowymi każdej rangi. Największe znaczenie w tym kontekście ma
bowiem włączająca i integrująca rola sportu i rekreacji. Jest ona coraz częściej
w tych procesach zauważana, choć wydaje się, że jeszcze niewystarczająco doceniona. Sport i rekreacja ruchowa mogą zatem stanowić nie tylko cenny element,
ale wręcz narzędzie procesu rewitalizacji.
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Streszczenie
Artykuł opisuje powiązania pomiędzy procesami rewitalizacji przestrzeni
miejskiej, a wydarzeniami i inicjatywami sportowymi różnej skali i rangi. Można wyodrębnić trzy główne uwarunkowania występowania tych powiązań:
1) podczas organizacji największych wydarzeń sportowych o zasięgu globalnym, takich jak igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa Świata i Europy w piłce
nożnej; 2) podczas przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców w formie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanych przez samorządy, instytucje
i organizacje zaangażowane w lokalne procesy rewitalizacji; 3) podczas oddolnych inicjatyw sportowych podejmowanych samodzielnie przez społeczności
lokalne.

Pomimo silnych związków sportu i rekreacji z przestrzenią miasta, w Polsce stosunkowo rzadko można zaobserwować wykorzystanie cech i wartości
sportu w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W krajach wysoko rozwiniętych jest to zjawisko coraz bardziej powszechne. Na podstawie tej obserwacji postawiono następujące pytania badawcze: Które z przedstawionych
powiązań można uznać za najbardziej skuteczne w procesie odnowy przestrzeni miejskiej? Jakie znaczenie ma „odgórność” i „oddolność” wydarzeń? Co
jest największą wartością związku sportu i rewitalizacji? W artykule przeanalizowano studia przypadków wybranych miast, polskich i zagranicznych, odnoszących się do wydarzeń i inicjatyw sportowych powiązanych z procesami
odnowy miejskiej.
Opisane wydarzenia pokazują, że im wyższa ranga imprezy, tym bardziej
działania rewitalizacyjne sprzyjają podnoszeniu wizerunku zewnętrznego
miasta i dotyczą przekształceń przestrzeni publicznej, zaś mniej powiązane są
z rzeczywistymi problemami lokalnych społeczności. Z kolei inicjatywy oddolne skupiają się przede wszystkim na integracji mieszkańców i włączeniu społecznym poprzez różne formy aktywności fizycznej, co może być cennym elementem procesu rewitalizacji społecznej.
Summary

The article describes the links between the processes of urban regeneration and
the sporting events and initiatives of different scale and rank. Three main conditions of the existing of these links can be extracted: 1) during the organization
of the sporting mega-events of the global range, like the Olympic Games and
the World and European Football Championships; 2) during the projects activating the residents in the form of the local sporting events, organized by the local
authorities, institutions and organizations engaged in the local processes of urban revitalization; 3) during the bottom-up sporting initiatives undertaken by
the local communities themselves.

Despite the strong connections between sport and recreation and the urban
space, the use of the features and values of sport in the processes of urban regeneration can be observed in Poland relatively rarely. In the developed coun64

tries this phenomenon is more and more common. Based on these observations
the following research questions had been put: Which of the presented solutions
could be considered as the most effective in the process of urban regeneration?
What is the significance of the “bottom-up’ and “top-down” events. What is the
greater value of sport and revitalization? In the paper different case studies
have been discussed, both Polish and foreign, related to the sporting events and
initiatives linked to the process of urban regeneration.

The described events show, that the higher rank of the event is, the more
the regeneration processes improve the image of the city and are related to the
transformations of the public space, but are less connected with the real needs
of the local communities. In turn, the bottom-up initiatives most of all are focused on the integration of the residents and their social inclusion through
the different forms of the physical activities. This can be the significant element
of the social revitalization process.
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CZĘŚĆ II
PART II
EKONOMIA
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KONCEPCJA MĄDROŚCI KONWENCJONALNEJ
JOHNA KENNETHA GALBRAITHA W TEORII EKONOMII
Słowa kluczowe: mądrość konwencjonalna, neoinstytucjonalizm, John Kenneth Galbraith, nowa ekonomia instytucjonalna.

JOHN KENNETH GALBRAITH CONCEPT OF CONVENTIONAL WISDOM
IN HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Keywords: Conventional wisdom, neo-institutionalism, John Kenneth Galbraith, new
institutionalism.

Wstęp
John Kenneth Galbraith należał do najbardziej twórczych i poczytnych ekonomistów anglosaskich. Był jednym z pierwszych kandydatów do Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii, laureat wielu nagród i wyróżnień. Jest autorem ponad
trzystu prac, książek i artykułów analizujących, interpretujących i często podważających wiele poglądów wykładanych jako ustalone.
Sławę i rozgłos przyniosła mu książka The Affluent Society (Społeczeństwo
obfitości). Książka ta wydana w 1958 roku ukazała się w ponad milionowym
nakładzie i od tamtego czasu była wielokrotnie uaktualniana poprzez nowe
wydania. Została wydana w Polsce w 1973 roku.
W powszechnej opinii poczytność zapewniał mu prosty i jasny język, dzięki któremu mógł być zrozumiany nie tylko przez ekonomistów, ale także przez
resztę społeczeństwa. Sam Galbraith zdawał sobie z tego sprawę pisząc, że „(…)
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woli pisać jasnym językiem angielskim, ażeby móc być zrozumiałym, niż pójść
śladem swoich kolegów ekonomistów i być niezrozumiałym” 1.

Bardzo wyraziste w poglądach Johna Kennetha Galbraitha jest nie tylko nie
hołdowanie popularnym i głoszonym poglądom, ale wręcz celowe się nim przeciwstawianie i wytykanie ich wszelakich niedoskonałości. Galbraith czynił to
celowo nadając nawet nazwę takim popularnym, lubianym, acz niedoskonałym
poglądom. Pisał o nich jako o mądrości konwencjonalnej 2.

Głównym celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie Johna Kennetha
Galbraitha w teorii ekonomii oraz przedstawienie spojrzenia tego autora na
ideę mądrości konwencjonalnej z oceną prezentowanego przezeń stanowiska.

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana idea ekonomiczna Johna
Kennetha Galbraitha, którą badał, analizował i opisywał przez większość swojego życia. Poświęcał jej więcej lub mniej miejsca w zależności od jego publikacji. Będzie to problem mądrości konwencjonalnej. Część z poglądów Galbraitha
tego dotyczących zmieniała się wraz z kolejnymi jego publikacjami. Zostało to
tutaj uwypuklone.
1.

John Kenneth Galbraith w nauce ekonomii

John Kenneth Galbraith urodził się 15 października 1908 roku w Iona Station
w Kanadzie. Było to małe miasteczko na północnym brzegu jeziora Erie
w prowincji Ontario. W tamtych czasach był to teren zasiedlony przez szkockich imigrantów w latach dwudziestych i trzydziestych dziewiętnastego wieku.
Zmarł 29 kwietnia 2006 roku w Cambridge w Massachusetts w wieku 97 lat 3.
Mierzył 206 centymetrów wzrostu. Przez ponad siedemdziesiąt lat był amerykańsko-kanadyjskim ekonomistą, urzędnikiem państwowym i dyplomatą.

John Kenneth Galbraith był jednym z najbardziej interesujących i twórczych myślicieli społeczno-ekonomicznych amerykańskiego kapitalizmu powojennego. Umiejscowienie Johna Kennetha Galbraitha w nauce ekonomii nie jest
jednak sprawą prostą. Przed przystąpieniem do próby umiejscowienia Johna
Kennetha Galbraitha w nauce ekonomii należy przybliżyć samo zagadnienie
szkół naukowych.
1.1.

Szkoły naukowe w ekonomii

Nauka w swym funkcjonalnym znaczeniu jest szczególnie zorganizowaną formą
aktywności społecznej. Zbiorowości uczonych tworzą wspólnoty o charakterze
formalnym lub nieformalnym w celu zajmowania się nauką. Do takich wspólnot
nieformalnych należą szkoły naukowe. Grażyna Musiał definiuje szkołę naukową jako „wspólnotę uczonych powstającą spontanicznie, nieformalnie w tym

H. Landreth, D. C. Colander: Historia myśli ekonomicznej, Wydanie II uzupełnione,
Przekład Adam Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 422.
2 Niefortunnie czasem tłumaczona jako „mądrość obiegowa”.
3 S. Pressman (red.): The Legacy of John Kenneth Galbraith, Routledge, 2011, s. 163−170.
1
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sensie, że nie można zadeklarować ani zadekretować jej powstania. Jest ona
wspólnotą mającą duże znaczenie dla rozwoju nauki, tworzącą się po to, by
rozwiązywać pewne zadania i problemy badawcze” 4. Autorka dalej wymienia
siedem cech pozwalających uznanie danej wspólnoty za szkołę naukową:
− Genealogia
− Czas
− Miejsce
− Świadomość
− Rdzeń ideowy
− Rdzeń metodologiczny
− Pisma, style, światopoglądy

Genealogia, to sytuacja, w której powstanie i rozwój szkoły są ustalane na
podstawie relacji: mistrz i uczniowie. Cecha czasu pozwala mówić o szkołach
naukowych wtedy, gdy opisuje się stworzone przez mistrza i podzielane przez
jego uczniów idee i poglądy naukowe. Szkoła jest zjawiskiem ciągłym i skończonym: powstaje, trwa i zanika w określonym czasie. Miejsce jest cechą, od
której często szkoła bierze nazwę (np. poznańska). Czasami miejsce jest jedną
z istotnych cech, która w danym czasie sprzyja powstaniu wspólnoty o określonym charakterze. Członkowie danej szkoły mają świadomość i poczucie odrębności od przedstawicieli innych orientacji w danej dyscyplinie. Przedstawiciele
danej szkoły podzielają również pewny wspólny rdzeń ideowy, stanowiący
istotę przyjmowanych założeń teoretycznych. Przyjmują oni także wspólne
założenia metodologiczne (rdzeń metodologiczny). Na proces kształtowania się
szkoły naukowej oddziałują dodatkowo chociażby podzielanie przez członków
danej szkoły pewnych ogólnych założeń światopoglądowych 5.
Grażyna Musiał opisuje nową ekonomię instytucjonalną jako teorię mikroekonomiczną, której przedmiotem zainteresować są przedsiębiorstwa i relacje
między nimi. Za jej główne kategorie przyjmuje: stosunki własności, koszty
transakcyjne oraz kontrakt i prawo kontraktowe 6. Grażyna Musiał dodaje,
że „ekonomia instytucjonalna podkreśla ograniczenia możliwości poznawczych,
niepełną informację, trudności w kontrolowaniu sposobu realizacji porozumień
pomiędzy stronami. Instytucje powstają wtedy, gdy pozwalają osiągnąć większe korzyść, aniżeli transakcje na wolnym rynku, obciążone tzw. kosztami
transakcyjnymi, czyli kosztami negocjowania, porozumienia i kontrolowania
jego realizacji. Ekonomia instytucjonalna podejmuje zagadnienia wzorów konstrukcji zachowań, które są charakterystyczne dla określonego kulturowego
i instytucjonalnego kontekstu. Opisuje działania jednostki w konkretnym śroG. Musiał: Osiągnięcia ekonomii XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2011, s. 9−13.
5 Ibidem.
6 G. Musiał: Osiągnięcia ekonomii XX wieku, op. cit., s. 50−52.
4
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dowisku kulturowym i instytucjonalnym. Ważne są rzeczywiste firmy i ich
klienci w kontekście historycznym” 7.
1.2.

John Kenneth Galbraith jako neoinstytucjonalista

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie jaką szkołę naukową reprezentował
John Kenneth Galbraith.

Wiktor Osiatyński we wstępie do polskiego wydania książki Galbraitha zatytułowanej „Ekonomia a cele społeczne” pisał „Sam autor zalicza siebie do
przedstawicieli nowoczesnego reformizmu, odcinając się z jednej strony od
ekonomii neoklasycznej (…), z drugiej zaś strony – od tradycyjnego socjalizmu” 8.

Wacław Stankiewicz w dziele „Ekonomika instytucjonalna” pisał „Wielkim
autsajderem był John Kenneth Galbraith (1908-2006), którego wciąż nie udaje
się bez przeszkód włożyć do jednej z szufladek w komodzie klasyfikacji współczesnej myśli ekonomicznej” 9.
M. Jodko zauważał, że John Kenneth Galbraith był jednym z ekonomistów,
którzy stosowali podobne podejście do Thorstena Veblena, inicjatora kierunku
określanego mianem instytucjonalizmu. Jodko pisał „(…) zaprezentował on
krytyczne podejście do opisu społeczeństwa, będące w istocie wyzwaniem dla
powszechnie akceptowanego paradygmatu neoklasycznego”10.

Wiesława i Stanisław Rączkowscy we wstępie do polskiego wydania książki Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna pisali: „Jest (Galbraith – przyp.
aut.) kontynuatorem tradycji amerykańskiej szkoły instytucjonalnej, którą założył Thorstein Veblen w końcu ubiegłego stulecia. John Kenneth Galbraith
zawsze reprezentował poglądy liberalne, co oczywiście nie jednało mu sympatii
amerykańskich kół konserwatywnych”11.
S. P. Dunn oraz S. Pressman zaznaczali, że John Kenneth Galbraith powinien być umiejscowiony jako wybitna postać zarówno w ekonomii instytucjonalnej, jak i ekonomii Postkeynesizmu. Autorzy pisali „Podsumowując centralne
tematy ekonomii postkeynesowskiej, do których zalicza się zajmowanie się
historią, niepewność, problemy związane z dystrybucją i znaczenie instytucji

Ibidem.
J. K. Galbraith: Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 24−25.
9 W. Stankiewicz: Ekonomika Instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych , Wydanie III uzupełnione, Warszawa 2012, s. 20.
10 M. Jodko: Państwo w poglądach JOHN KENNETH Galbraitha, [w:] U. Zagóra-Jonszta
(red.): Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria
i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 83.
11 J. K. Galbraith: Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna. Przekład Wiesława
i Stanisław Rączkowscy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 7.
7
8
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politycznych i gospodarczych instytucji w określaniu poziomu aktywności gospodarczej, stanowią centralne założenia systemu Johna Kennetha Galbraitha.
Podobnie, główna tematyka instytucjonalistów – władza ekonomiczna, instytucje wpływające na indywidualne zachowania, oraz ważność zrozumienia prawdziwego świata poprzez właściwe jego badanie – jest ważnym aspektem ekonomii Galbraitha” 12.
Mieczysław Nasiłowski zaliczył Johna Kennetha Galbraitha do nurtu zwanego nowoczesny instytucjonalizm13.

H. Landreth oraz D. C. Colander w swojej książce „Historia myśli ekonomicznej” zaliczyli Johna Kennetha Galbraitha do nurtu quasi-instytucjonalizm,
którą to nazwę sami stworzyli. Według nich quasi-instytucjonalizm znajduje się
gdzieś pomiędzy tradycyjnym instytucjonalizmem, a poglądami neoinstytucjonalistów. Landreth i Colander pisali „(…) quasi-instytucjonalizm jest reprezentowany przez autorów, których idee są podobne do idei instytucjonalistów,
którzy jednak są zbyt obrazoburczy jak na tradycyjny model instytucjonalistyczny” 14.
Większość ekonomistów jest więc zgodna, że John Kenneth Galbraith jest
przedstawicielem neoinstytucjonalizmu.
2.

Mądrość konwencjonalna (ang. Conventional wisdom) w ujęciu Johna Kennetha Galbraitha

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech twórczości Johna Kennetha Galbraitha jest umiejscawianie się w kontrargumentach do innych ekonomistów. Zarówno ówczesnych, jak i żyjących wcześniej. Autor sam zdawał sobie z tego
sprawę i często nawiązywał do tej sytuacji, niejako samemu zwracając uwagę
czytelnika na jego krytycyzm w stosunku do klasycznego nurtu ekonomicznego.

John Kenneth Galbraith pisał, że „Pierwszym warunkiem zrozumienia
współczesnego życia gospodarczego i społecznego jest jasny pogląd na zależność między wydarzeniami a pojęciami, które je tłumaczą. Wydarzenia i pojęcia
te żyją bowiem odrębnym życiem i chociaż może się wydawać, że w podobnym
sformułowaniu tkwi sprzeczność, zdolne są przez dość długi okres czasu toczyć
się niezależnym życiem” 15. John Kenneth Galbraith wyjaśniał tę sytuacje tym,
że żadna gospodarka nie może przystawać do jednolitych wzorców. Wg autora
często jest dokładnie na odwrót, a zjawiska gospodarcze są „bezładne, prymitywne i nielogiczne”. Wg Galbraitha społeczeństwu potrzebne jest wyjaśnienie.
S. Pressman: op. cit., s. 194.
M. Nasiłowski: Historia myśli ekonomicznej – dlaczego studiujemy?, Wydawnictwo Key
Text, Warszawa 1998, s. 77.
14 H. Landreth, D. C. Colander: op. Cit., s. 415.
15 J. K. Galbraith: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 25.
12
13
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Wyjaśnienie takie niestety zwykle jest tym co jest „mile widziane”, a nie tym co
jest „prawdziwe”.

John Kenneth Galbraith wprowadził do ekonomii termin określający taką
sytuację. W „Społeczeństwie dobrobytu” pisał o tej sytuacji po raz pierwszy
jako o mądrości konwencjonalnej 16 (ang. Conventional wisdom). Czym była ta
mądrość konwencjonalna? John Kenneth Galbraith definiował ją następująco:
„Ponieważ obeznanie tak wyraźnie decyduje o tym, co jest miłe, poglądy mile
widziane cechuje wielka stałość. Bardzo łatwo jest je przewidzieć. Dla wygody
nadamy nazwę poglądom zawsze szanowanym ze względu na to, że przypadają
do gustu. Nazwa taka powinna kłaść nacisk na tę łatwość przewidywania. Będę
odtąd mówił o tych poglądach jako o mądrości konwencjonalnej” 17.

Autor w tej i kolejnych publikacjach do problemu mądrości konwencjonalnej często wracał. Wśród cech tego zjawiska wymienia się:
− bezstronność polityczną,
− brak wymaganego wykształcenia,
− łatwą akceptowalność,
− wielkie zapotrzebowanie,
− uprzywilejowanie ludzi sukcesu.

Zjawisko mądrości konwencjonalnej nie stanowi cech żadnego ugrupowania politycznego. John Kenneth Galbraith pisał, że podobne cele przyświecają
zarówno tym, którzy nazywają się liberałami, jak i tym którzy mianują się konserwatystami. W zależności od zaistniałej sytuacji można więc mówić o mądrości konwencjonalnej konserwatystów lub mądrości konwencjonalnej liberałów.
Autor twierdził również, że mądrość konwencjonalna w żadnym stopniu
nie zależy od wykształcenia. Wręcz przeciwnie im wyższy poziom wykształcenia tym łatwiejsze „hołubienie drobnych herezji”.

Najważniejszą cechą mądrości konwencjonalnej jest to, że można ją łatwo
zaakceptować. Taka prawda konwencjonalna szybko zyskuje aprobatę tych,
którym jest głoszona. John Kenneth Galbraith pisał, że jednostka podbudowuje
opinie o samej sobie dzięki mądrości konwencjonalnej, a „człowiek czerpie
zadowolenie ze świadomości, że inni, sławniejsi ludzie dochodzą do tych samych wniosków co on 18”.
Na mądrość konwencjonalną istnieje zapotrzebowanie. Jest ono tak duże,
że znaczna część interpretacji zjawisk gospodarczo-społecznych służy właśnie
głoszeniu mądrości konwencjonalnej.

16 Pierwotne tłumaczenie tego terminu zostało zaproponowane przez Jerzego Prokopiuka oraz Zofię Zinserling jako mądrość obiegowa. Jednak w opinii autora niniejszego
tekstu było ono nietrafne i zastępuje się je tutaj terminem mądrość konwencjonalna
również w cytatach.
17 J. K. Galbraith: ibidem, s. 27.
18 Ibidem, s. 29.
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Chociaż mądrość konwencjonalną głosić mogą wszystkie warstwy społeczne, to na ogół jest to przywilej ludzi zajmujących stanowiska akademickie,
polityczne i gospodarcze. Jest to przywilej tych co odnieśli sukces.

John Kenneth Galbraith krytykował mądrość konwencjonalną w wielu
swoich pracach. W zasadzie nie jest łatwo znaleźć książkę autorstwa Galbraitha,
w której takiej krytyki nie znajdziemy. Krytyki Galbraith dokonywał zarówno
bezpośrednio – nazywając ją tym terminem – lub pośrednio odnosząc się do
wygłaszanych popularnych poglądów.
Przykładem bezpośredniej krytyki mogą być następujące cytaty:
−

−

„Łatwo zrozumieć, dlaczego mądrość konwencjonalna tak usilnie przeciwstawia się zmianie. Przecież o tyle wygodniej jest zarzucić kotwicę na
twardym gruncie nonsensu niż wypłynąć na wzburzone wody myślenia”19.

„Jak już stwierdziliśmy, należy tam, gdzie jest to możliwe, rozprawiać się
z mądrością konwencjonalną na jej własnych warunkach 20”.

Pośrednio autor również często przeciwstawia się klasycznie głoszonym poglądom nie nazywając ich mądrością konwencjonalną. Tutaj można przytoczyć
następujący cytat z książki Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna: „(…)
większość historyków myśli ekonomicznej brak tych odpowiedzi przypisywała
pierwszej z tych okoliczności. Ale, moim zdaniem, należałoby go przypisać właśnie drugiej”. Pośrednią krytyką jest także cytat z książki Istota masowego ubóstwa: „Przedstawiciele zawodu ekonomistów mają szczególny talent do ignorowania niewygodnych związków przyczynowych. Ekonomiści nader chętnie wyrażają ogólne zastrzeżenie, że czynniki pozaekonomiczne odgrywają ważną rolę,
nie pozwalają jednak, aby wpływały one na zmianę ich podejścia”. Problemu
mądrości konwencjonalnej dotyczy też – choć nie bezpośrednio – jedna z ostatnich książek Johna Kennetha Galbraitha. Mianowicie Gospodarka niewinnego
oszustwa, w której autor wytykał powszechnie przyjętym przekonaniom błędy
i „niewinne” oszustwa jakich się dopuszczają. Porusza te kwestie w większości
sektorów uwzględniając wojsko, świat finansów, politykę zagraniczną, wielkie
korporacje, czy bezrobocie. Galbraith pisze we wstępie, że „Przez siedemdziesiąt
lat życia związanego z gospodarką nauczyłem się, że aby mieć słuszność i wykazać się użytecznością, trzeba zaakceptować utrzymującą się rozbieżność pomiędzy przyjmowanym przekonaniem – co gdzie indziej nazywałem konwencjonalna
wiedzą – a rzeczywistością” 21.
Do mądrości konwencjonalnej John Kenneth Galbraith nawiązywał wielokrotnie omawiając inne swoje idee. I tak na przykład opisując – a w zasadzie dopiero tworząc – pojęcie technostruktury Galbraith pisał o dokonującej się zmia-

Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 324.
21 J. K. Galbraith: Gospodarka niewinnego oszustwa: prawda naszych czasów, "MT Biznes", Warszawa 2005, s. 9.
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nie, która miała ukryty charakter. W książce Nowe państwo przemysłowe John
Kenneth Galbraith twierdził, że władza niejako przeszła w ręce nowego środka
produkcji. Tak jak kiedyś władza przeszła z ziemi „dawniej, jeśli ktoś miał ziemię,
to łatwo mógł uzyskać siłę roboczą i kapitał. Ale posiadanie siły roboczej i kapitału obrotowego nie gwarantowało z równą łatwością, że uzyska się ziemię 22” do
kapitału „w epoce kapitału ziemię można było łatwo nabyć w tych niewielkich
ilościach, jakich potrzebowały przedsiębiorstwa przemysłowe, i w ilościach
znaczni większych, potrzebnych dla rolnictwa. Ale teraz posiadanie ziemi i siły
roboczej nie pozwalało na zapewnienie sobie władzy nad kapitałem 23”. Tak John
Kenneth Galbraith postulował przejście z tradycyjnie rozumianego kapitału do
czegoś – co nazwał – nowym czynnikiem produkcji: „w rzeczywistości władza
przeszła w ręce tych, których każdy <<nowinkarz>> może słusznie nazwać nowym czynnikiem produkcji” 24. Zmiana ta miała charakter ukryty, gdyż ludzie nie
wyobrażali sobie, że pozycja kapitału może zmaleć. W dodatku nie przeszła ona
w istocie w ręce żadnego z tradycyjnych czynników produkcji, tj. siły roboczej,
ziemi, ani kapitału. Było to ewidentne nawiązanie do koncepcji mądrości konwencjonalnej.
John Kenneth Galbraith w swoich pracach próbował podawać kontrargumenty do prawd głoszonych przez „mądrość konwencjonalna”. I tak na przykład
w książce Istota masowego ubóstwa Galbraith poddaje analizie i uznaje za nieistotne powszechnie uznane przyczyny ubóstwa. Autor pisał „Gdyby Japonia była
biednym krajem, jej ubóstwo można by wytłumaczyć właśnie w podany wyżej
sposób”25. Podobnymi przykładami przeciwstawnymi obala pozostałe powszechnie uznane przyczyny ubóstwa.

Nie można nie zauważyć, że głoszenie tez o mądrości konwencjonalnej przysparzało Galbraithowi z jednej strony wielu przeciwników i krytyków, dla których była to jedyna możliwość obrony przed uzasadnionymi argumentami, a z
drugiej strony wielu pochlebców, którzy docenili odwagę wypowiedzi autora.
Sam John Kenneth Galbraith zdawał sobie sprawę z tej sytuacji i wielokrotnie to
zaznaczał w swoich pracach.
Zakończenie

John Kenneth Galbraith przez prawie 100 lat zajmował się ekonomią, polityką
i sprawami społecznymi. Książki i artykuły jego autorstwa cechuje z jednej strony
wiele polemik, kontrowersji i sporów, z drugiej niezwykła łatwość przedstawiania i wyjaśniania problemów gospodarczo-ekonomicznych. W swoich pracach
autor niejednokrotnie krytykował przyjętą i uznaną ekonomie neoklasyczną,
wynajdując i wytykając jej błędy i niedociągnięcia. Odwaga formułowania orygi-

J. K. Galbraith: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, op. cit., s. 180.
Ibidem.
24 Ibidem, s. 183.
25 J. K. Galbraith: Istota masowego ubóstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 11.
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nalnych, krytycznych, a przy tym przekonywujących sądów początkowo przyniosła mu opinie publicysty, a nie naukowca. Wizerunek ten szybko jednak został
poprawiony przez trafność wyrażanych przez Johna Kennetha Galbraitha poglądów. Autor stał się jednym z najbardziej popularnych i poważanych ekonomistów anglosaskich.
Należy się zgodzić z poglądami większości ekonomistów, iż John Kenneth
Galbraith był neoinstytucjonalistą. Galbraith opublikował wiele książek. Starał się
w nich w nowy sposób badać gospodarkę amerykańską, uwzględniając zmiany
instytucjonalne, jakie nastąpiły w niej w wieku XX. Charakterystyczne jest u Galbraitha podejście historyczne do zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem kontekstu i uwarunkowań społecznych tych zjawisk. Z tego względu można uważać
Galbraitha za kontynuatora tego nurtu amerykańskiej nauki ekonomii, który nosi
miano instytucjonalizmu – przedstawiciela neoinstytucjoinalizmu.

W swoich publikacjach John Kenneth Galbraith przedstawiał wiele poglądów. Jednak sama koncepcja mądrości konwencjonalnej pojawia się bardzo często. Rzadziej bezpośrednio, aczkolwiek pośrednią krytykę i kontrargumenty da
się zauważyć w prawie każdej publikacji Galbraitha. Przez to wśród prac nawiązujących do teorii Johna Kennetha Galbraitha można wymienić zarówno pozytywny, jak i negatywny odbiór autora. Akceptację oraz krytykę jego poglądów.
Można stwierdzić, iż przed 1990 rokiem dominowała krytyka, natomiast w czasach współczesnych dominuje aprobata.
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Streszczenie

John Kenneth Galbraith był jednym z najbardziej znanych krytyków głównego
nurtu ekonomii. Autorów heterodoksyjnych trudniej jest umiejscowić w historii
myśli ekonomicznej niż badaczy związanych z głównym nurtem. Niemniej jednak
w niniejszym opracowaniu przedstawia się poglądy i koncepcje Galbraitha jako
neoinstytucjonalisty. Głównym celem artykułu jest charakterystyka poglądów
naukowych Johna Kennetha Galbraitha ze szczególnym uwzględnieniem jego
koncepcji mądrości konwencjonalnej. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch
części oraz zakończenia. W pierwszej części podjęto próbę umiejscowienia Johna
Kennetha Galbraitha w nauce ekonomii oraz interpretacji jego poglądów jako
neoinstytucjonalisty. Druga część dotyczy charakterystyki koncepcji przez niego
stworzonej, jaką jest mądrość konwencjonalna.

Summary
John Kenneth Galbraith was one of the most prominent critics of mainstream
economics thought. Heterodox authors are more difficult to place in the history of
economic thought than researchers associated with the mainstream. However,
this study represents the views and concepts of John Kenneth Galbraith as the
reprezentant of neo-institutionalism. The main goal of this article is
to characterize scientific ideas of John Kenneth Galbraith, with particular emphasis on the concept of conventional wisdom. The paper consists of an introduction,
two parts and summary. In the first part of paper an attempt was made to locate
John Kenneth Galbraith in the history of economics thought and the interpretation of his views as reprezentant of neo-institutionalism. The second part deals
with the characteristics of the concept he created, which is the conventional wisdom.
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WYKORZYSTANIE METOD ILOŚCIOWYCH
W BUDOWIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO DWÓCH SPÓŁEK
Słowa kluczowe: stopa zwrotu, ryzyko, dochód, dywersyfikacja, efektywność.

UTILIZATION OF QUANTITATIVE METHODS IN THE CONSTRUCTION
OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE TWO COMPANIES

Keywords: rate of return, risk, income, diversification, efficiency.

Wstęp
Inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności człowieka, które polega
na bieżącym wyrzeczeniu i odłożeniu konsumpcji na dłuższy czas dla przyszłego i niepewnego pomnożenia majątku właściciela [Hirshleifer, 1965, s. 509].
Inwestor wydatkuje zatem kapitał celem osiągnięcia określonych korzyści
w przyszłości, przy założonym poziomie ryzyka [Dziworska, 2000, s. 12]. Jedną
z form lokowania majątku jest zbiór finansowych aktywów [Perez, Truszkowski, 2011, s. 5]. Rosnące zainteresowanie inwestycjami w akcje polskich
spółek skłania do opisania jednego ze sposobów ich zarządzania [Inwestycje
w Polsce, 2015]. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wybranych
metod statystycznych, które pomagają w budowie portfela akcji dwóch spółek,
będącego podstawą do tworzenia portfela wieloskładnikowego. W artykule
zastosowano metodę opisu pojedynczych przypadków. Dokonano analizy stopy
zwrotu pięciu wybranych spółek giełdowych, aby wskazać uniwersalne podejście do inwestowania za pomocą fundamentalnej teorii portfela – modelu Markowitza. Dla potrzeb realizacji celu wykorzystano ceny otwarcia akcji pięciu
spółek giełdowych, wartość indeksu WIG20 na otwarcie oraz stopy zwrotu
z 10-letnich obligacji skarbowych. Dane zostały zaczerpnięte ze strony stooq.pl
za okres od stycznia 2008 roku do maja 2014 roku.
1.

Istota zarządzania portfelem inwestycyjnym

Portfel papierów wartościowych jest zestawem różnych instrumentów finansowych wybranych z uwagi na zróżnicowaną reakcję ich cen na tendencje rynkowe. Tworzy się go w celu powstania lub unowocześnienia zasobu majątku
trwałego [Walica, 1992, s. 7]. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym polega na
doborze określonej liczby składników o różnej stopie zysku i o różnym poziomie ryzyka. Portfel powinien być efektywny, czyli charakteryzować się wyższą
stopą zysku niż jakikolwiek inny portfel o takim samym ryzyku lub najniższym
poziomie ryzyka spośród portfeli o takiej samej stopie zwrotu. Dywersyfikacja
portfela inwestycyjnego jest nieodłącznym elementem budowy i zarządzania
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nim. Należy bowiem dobierać składniki tak, aby prowadzić do znacznego ograniczenia ryzyka, czasem nawet przy jednoczesnym wzroście stopy zysku. Równowagę w portfelu można osiągnąć dzięki kombinacji aktywów defensywnych,
charakteryzujących się względnie stabilną stopą zwrotu i ofensywnych o relatywnie wysokim ryzyku [Ostrowska, 2002, s. 41]. Zgodnie z modelem Markowitza mniej istotny jest wybór akcji niż dywersyfikacja portfela oraz utrzymanie go przez taki okres, aby wyeliminować podatność na wahania poprzez proces uśredniania w czasie. Przy określonej stopie zwrotu inwestorzy skłaniają
się do ponoszenia najmniejszego ryzyka, natomiast, gdy ustalony jest poziom
ryzyka wolą inwestycje o najwyższej efektywności [Sławiński, 2006, s. 50].
Metody ilościowe są więc niezbędne do minimalizowania popełniania błędów
i strat przy zakupie różnych papierów wartościowych, ponieważ ich interpretacje umożliwiają m.in. ustalić ryzyko oraz oczekiwaną stopę zwrotu.
2.

Pomiar dochodu z inwestycji

Dokonując analizy portfelowej należy wyliczyć stopę zwrotu, która jest jednym
z podstawowych kryteriów oceny papieru wartościowego. Wskazuje ona na
relację zysku uzyskiwanego z inwestowania w dany papier wartościowy z nakładami związanymi z jego zakupem [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 174]. Wyznaczono
zatem miesięczne stopy zwrotu (Rt) według równania 1.

Rt =

Pt − Pt −1
Pt −1

gdzie:
–
Pt – wartość akcji w rozpatrywanym okresie,
–
Pt-1 – wartość akcji w poprzednim okresie.

(1)

Wyliczono także przeciętną miesięczną stopę zwrotu arytmetyczną
(Ra) i geometryczną (Rg) wszystkich walorów, według równań 2 i 3, a wyniki
przedstawiono w tablicy 1.

Ra =

1
(r1 + r2 + ... + rN )
N

gdzie:
–
Rt – stopa zwrotu w t-tym okresie,
–
N – liczba okresów.

Rg = (

PN 1/ N
) −1
P0

gdzie:
–
PN – cena instrumentu finansowego na koniec okresu N,
–
P0 – początkowa cena instrumentu finansowego
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(2)

(3)

Tablica 1. Zestawienie przeciętnych stóp zwrotu.
Miary

Asseco

Lotos

PGNiG

PEKAO

KGHM

WIG20

Obligacje

Ra

-0,18%

0,83%

0,37%

0,59%

1,79%

-0,20%

0,06%

Rg

-0,40%

-0,19%

0,09%

0,05%

0,93%

-0,46%

0,05%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych z stooq.pl.

Uzyskane wyniki wskazują, iż średnia geometryczna jest miarą bardziej
precyzyjną, gdyż uwzględnia zmianę wartości inwestycji w całym okresie, a nie
tylko w okresach pośrednich - jak w przypadku średniej arytmetycznej. Szczególnie potwierdzają to otrzymane wyniki o różnych znakach tej samej inwestycji, tzn. średnia arytmetyczna dodatnia wskazywałaby na osiągnięty zysk z inwestycji podczas, gdy poniesiono stratę, co odzwierciedla średnia geometryczna wskazująca ujemną stopę zwrotu. Należy też zwrócić uwagę, że stopa zwrotu obliczona wg średniej geometrycznej jest tym niższa od stopy zwrotu obliczonej wg średniej arytmetycznej, im bardziej zróżnicowane są stopy zwrotu
w poszczególnych miesiącach [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 175].
3.

Założenia teorii portfela dwóch akcji

Kolejnym etapem pracy jest ustalenie ryzyka papierów wartościowych za pomocą miar statystycznych, które wynikają z rozkładu stopy zwrotu. Wykorzystano tutaj miary zmienności, tj. wariancję (V) stopy zwrotu ustalonych zgodnie
z równaniem 4 [Tarczyński, Zwolankowski, 1999, s. 65]. Wyniki przedstawiono
w tablicy 2.
n

V=

∑ (rti − ri ) 2
t =1

n −1

(4)

gdzie:

–
–

ri − przeciętna stopa zwrotu,

rti – stopa zwrotu w danym okresie.
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Tablica 2. Zestawienie miar statystycznych.
Miary

Asseco

Lotos

PGNiG

PEKAO

KGHM

WIG20

Obligacje

ri

-0,18%

0,83%

0,37%

0,59%

1,79%

-0,20%

0,06%

V

0,004466

0,02051

0,00578

0,011324

0,016891

0,005102

0,000141

σ

6,68%

14,32%

7,60%

10,64%

13,00%

7,14%

1,19%

CV

-37,0231

17,1909

20,6285

17,9152

7,2505

-35,5911

20,7949

As

0,104312

0,391526

0,353484

0,756236

-0,16738

-0,271035

-0,347608

-6,86

-13,49

-7,23

-10,05

-11,20

-7,34

-1,13

6,50

15,15

7,97

11,24

14,79

6,94

1,25

T.p.
(w%)
legenda:

ri - przeciętna stopa zwrotu,

CV – współczynnik zmienności stóp zwrotu,
As – współczynnik asymetrii stóp zwrotu,
T.p. – Typowy przedział.

V – wariancja stóp zwrotu,
σ – odchylenie standardowe stóp zwrotu,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z stooq.pl.

Większa zmienność stopy zwrotu powoduje większe ryzyko. W celu zinterpretowania odchylenia standardowego (σ) stopy zwrotu papieru wartościowego, będącego pierwiastkiem kwadratowym wariancji, wykorzystuje się
właściwości teorii rozkładu normalnego, gdzie prawdopodobieństwo przyjęcia
wartości w przedziale typowym stanowi około 0,68. Typowy przedział oblicza
się dodając i odejmując odchylenie standardowe od przeciętnej stopy zwrotu.
Im wyższe jest odchylenie standardowe tym wyższe ryzyko osiągnięcia wartości maksymalnej lub minimalnej z typowego przedziału. Ze względu na odchylenie standardowe najkorzystniejszym wyborem jest obligacja, natomiast
wśród akcji – PGNiG, ASSECO lub indeks WIG20. Do wyboru spółek należy podchodzić z dużą ostrożnością i nie opierać się jedynie na wartościach odchylenia
standardowego, szczególnie w przypadku rozkładów asymetrycznych [Jajuga,
Jajuga, 2008, s. 182]. Zmierzono zatem współczynnik asymetrii stopy zwrotu
(As) wykorzystując funkcję skośności w programie Excel. Kierując się wartościami współczynnika skośności należy wybrać akcje spółek: ASSECO, PEKAO,
LOTOS lub PGNiG, ponieważ uzyskano asymetrię prawostronną (As > 0). Oznacza to, że prawdopodobieństwo spadku stopy zwrotu poniżej wartości średniej
jest mniejsze od prawdopodobieństwa jej wzrostu, a prawdopodobieństwo
osiągnięcia większego dochodu jest istotne. Dodatkowo, przeanalizowano
współczynnik zmienności stóp zwrotu papieru wartościowego (CV – zobacz
wzór 5), który określa ile jednostek ryzyka przypada na jednostkę wartości
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przeciętnej stopy zwrotu papieru wartościowego, przy założeniu
[Jajuga, Jajuga, 2008, s. 191].

CV =

σ
ri

gdzie:
–
σ – odchylenie standardowe stopy zwrotu,

–

ri ≠ 0 i ri > 0
(5)

ri − przeciętna stopa zwrotu.

Dla przejrzystości obrazu sporządzono ilustrację graficzną współczynnika
zmienności (zobacz rysunek 1).

Podsumowując dotychczasowe rozważania możemy stwierdzić, że w przypadku akcji ASSECO nie należy dokonywać oceny ryzyka uwzględniając współczynnik zmienności, gdyż brano pod uwagę średnią historycznych stóp zwrotu,
która jest ujemna. Znak współczynnika zmienności wskazuje zatem, że wartość
tych akcji bardziej spada niż wzrasta w badanym okresie. Najkorzystniejszą
inwestycją wydają się być akcje KGHM, gdyż mają one największą stopę zwrotu
przy podobnym poziomie ryzyka do akcji LOTOS i PEKAO, a ich współczynnik
zmienności jest najbliższy zeru, skąd wynika, iż jest to najbardziej bezpieczny
papier wartościowy spośród analizowanych.
Rysunek 1. Mapa dochód – ryzyko analizowanych akcji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 191].
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W celu ustalenia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego konieczne jest
zbadanie korelacji stóp zwrotu papierów wartościowych. Macierz korelacji
przedstawia tablica 3, którą wyznaczono korzystając z narzędzia Excel „analiza
danych”.
Tablica 3. Korelacja stóp zwrotu analizowanych walorów.
Spółki

Asseco

Asseco

Lotos

PGNiG

PEKAO

KGHM

1

Lotos

0,264115

1

PGNiG

0,330616

0,167771

1

PEKAO

0,521572

0,395485

0,477864

1

KGHM

0,382033

0,646365

0,216024

0,487369

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z stooq.pl.

Współczynnik korelacji (ρ) pozwoli ustalić siłę i kierunek zależności stóp
zwrotu z analizowanych walorów. Z badań wynika, że akcje spółek są dodatnio
skorelowane, co oznacza, że dodatniej lub ujemnej zmianie stopy zwrotu
pierwszej akcji towarzyszy wzrost lub spadek stopy zwrotu drugiej akcji. Każda
próba ograniczania ryzyka skutkuje tutaj spadkiem stopy zwrotu. Wartość
bezwzględna wskazuje na siłę tej zależności. Uzyskując korzyści z dywersyfikacji należy wybierać akcje, których korelacja jest niedoskonale dodatnia, np.
spółki LOTOS oraz PGNiG lub KGHM oraz PGNiG. Tym sposobem można bardziej ograniczyć ryzyko, przy zachowaniu odpowiedniej stopy zwrotu niż
w przypadku portfela akcji skorelowanych doskonale dodatnio (ρ=1). Należy
także zaznaczyć, że wybór spółek do portfela jest przede wszystkim uzależniony od inwestora i jego poziomu awersji do ryzyka [Tarczyński, Mojsiewicz,
2001, s. 78].

Do portfela inwestycyjnego wybrano akcje spółek KGHM i PGNiG. W obliczeniach założono, że udział pierwszej grupy akcji w portfelu zmienia się co
10% od 100% do 0 %. W celu ustalenia dochodu z portfela inwestycji (Rp) wykorzystano średnią ważoną dochodów z lokat tworzących ten portfel według
równania 6, natomiast ryzyko portfela wyliczono zgodnie z równaniem 7.

R p = W1 R1 + W2 R2

(6)

gdzie:
–
R1;R2 – przeciętne stopy zwrotu z akcji pierwszej i drugiej,
–
W1;W2 – udział akcji pierwszej i drugiej w portfelu, przy czym W1+W2=1.
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σ p = w12σ 12 + w22σ 22 + 2w1w2σ 1σ 2 ρ12

(7)

gdzie:
–
σ1σ2 – odchylenie standardowe akcji pierwszej i drugiej,
–

ρ12 – współczynnik korelacji dwóch akcji.

Tablica 4 przedstawia zależność między ryzykiem zbudowanego portfela
dwóch wybranych akcji, a ich stopą zwrotu.
Tablica 4. Zależność ryzyka i stopy zwrotu zbudowanego portfela dwóch akcji.
Założenie

Udziały spółki w portfelu

Rp portfela

σp portfela

1,79%

13,00%

0,1

1,65%

11,88%

0,8

0,2

1,51%

10,83%

IV

0,7

0,3

1,37%

9,85%

V

0,6

0,4

1,22%

8,96%

VI

0,5

0,5

1,08%

8,21%

VII

0,4

0,6

0,94%

7,62%

VIII

0,3

0,7

0,80%

7,24%

IX

0,2

0,8

0,65%

7,11%

I

KGHM
1

PGNiG
0

II

0,9

III

X

0,1

0,9

0,51%

7,24%

XI

0

1

037%

7,60%

MVP

0,2

0,8

0,65%

7,11%

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom stopy zwrotu oraz ryzyka utworzonego portfela akcji KGHM
i PGNiG zależą od udziału poszczególnych akcji. Udział akcji odpowiednio −
KGHM=60% i PGNiG=40% wydaje się być najlepszym, gdyż średnia stopa zwrotu jest na dość wysokim poziomie przy umiarkowanym ryzyku. Mapa dochód –
ryzyko portfela obrazuje tą zależność (zobacz rysunek 2).
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Rysunek 2. Mapa dochód – ryzyko analizowanego portfela.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 214].

Punkt minimalnego ryzyka portfela składającego się z dwóch akcji (MVP)
wyznaczono według równania 8. Taki dobór udziałów poszczególnych aktywów jest najbardziej bezpieczny i w przeprowadzonym badaniu odpowiada
założeniu IX. [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 212].

w1 =

σ 22 − σ 1σ 2 ρ12
σ 12 + σ 22 − 2σ 1σ 2 ρ12

σ 12 − σ 1σ 2 ρ12
w2 = 2
σ 1 + σ 22 − 2σ 1σ 2 ρ12

oraz
(8)

Krzywa łącząca punkty przedstawia zbiór możliwych portfeli do utworzenia z akcji spółek KGHM oraz PGNiG. Miary statystyczne pozwalają ustalić, że
krzywa A jest nieefektywna, ponieważ jest ona zdominowana ze względu na
ryzyko i dochód przez portfele znajdujące się na krzywej B.
4.

Analiza rezultatów zarządzania portfelem inwestycyjnym

W celu pogłębienia analizy efektywności należy wykorzystać miary Sharpe’a, Treynora oraz Jensena. Pierwszy wskaźnik oparty jest na teorii portfelowej. Miara ta stanowi iloraz premii za ryzyko i ryzyka całkowitego (wzór 9),
dlatego im wyższa wartość tego miernika, tym wyższa jakość zarządzania portfelem [Patterson, 2011, s. 151]. Do ustalenia przeciętnej wartości stopy wolnej
od ryzyka wykorzystano miarę dziesięcioletnich obligacji skarbowych analizowanych w badaniu.

Sh =

r − rf

σ

gdzie:
–
r – średnia wartość stopy zwrotu portfela w danym okresie,
–
rf – średnia wartość stopy wolnej od ryzyka,
–
σ – odchylenie standardowe w danym okresie.
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(9)

Shzał .V =

0,012229 − 0,000571
∗ 100 = 13,01%
0,089611

ShMVP =

0,0065 − 0,000571
∗ 100 = 8,31%
0,0711

(10)
(11)

Współczynnik Sharpe'a może służyć porównaniu rożnych portfeli inwestycyjnych. Rozważania dotyczyły wyboru portfela pomiędzy założeniem V –
udział KGHM=60% i PGNiG=40% (wzór 10) oraz portfelem o minimalnym poziomie ryzyka – udział KGHM=0,20% i PGNiG=80% (wzór 11). Dodatnia wartość wskaźnika oznacza, iż portfel osiągnął stopę zwrotu wyższą niż stopa wolna od ryzyka. Wyższą efektywność posiada portfel z założenia V. Wskaźnik
Treynora (Tp – zobacz wzór 12) stanowi natomiast iloraz premii za ryzyko
i ryzyka systematycznego [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 258].

Tp =

r − rf

βp

(12)
gdzie:
–
r – przeciętna stopa zwroty z portfela w danym czasie,
–
rf – przeciętna stopa zwrotu wolna od ryzyka w tym samym okresie,
–
βp – współczynnik agresywności beta portfela w danym okresie.

Ryzyko systematyczne zależy od ogólnej sytuacji na rynku akcji i mierzone
jest współczynnikiem β i wariancji stopy zwrotu portfela rynkowego. Dywersyfikacja portfela nie doprowadzi zatem do wyeliminowania ryzyka systematycznego. Ponadto, ryzyko systematyczne akcji jest tym wyższe im wyższy jest
współczynnik β tej akcji. Współczynnik agresywności akcji βi (zobacz wzór 13)
wykorzystuje się do ustalenia wrażliwości dochodu z danej akcji na statystyczną zmienność całego rynku papierów wartościowych [Witkowska i inni, 2008,
s. 225].

βi =

cov iM

σ M2

gdzie:
–
coviM – kowariancja akcji i indeksu rynkowego,
–
σ2M – wariancja indeksu rynkowego.

β KGHM =

0,006647
= 1,3
0,005102

β PGNiG =

0,002657
= 0,52
0,005102

(13)

(14)

β zał .V = (1,3 ∗ 0,6) + (0,52 ∗ 0,4) = 0,99 ≈ 1
85

(15)

(16)

β MVP = (1,3 ∗ 0,20) + (0,52 ∗ 0,80) = 0,68

(17)

W ustaleniu wartości wariancji indeksu giełdowego posłużono się wartościami WIG20. Połączenie w portfelu akcji spółki agresywnej (KGHM) oraz
spółki defensywnej (PGNiG) w proporcji 60% : 40% spowodowało, że portfel
z założenia V (wzór 16) osiągnął współczynnik β bardzo zbliżoną do 1, co oznacza uzyskanie takich samych zmian stóp zwrotu jak zmiany indeksu rynkowego. Portfel o minimalnym ryzyku (wzór 17) wskazuje, iż współczynnik β mieści
się w przedziale <0,1>, więc stopa zwrotu akcji reaguje słabiej na zmiany zachodzące na rynku [Tarczyński, 1997, s. 154]. Biorąc pod uwagę wyniki współczynnika agresywności akcji portfela o minimalnym ryzyku potwierdza jego
defensywny charakter.

Tzał .V =

0,012229 − 0,000571
= 0,0118
0,99

TMVP =

0,0065 − 0,000571
= 0,0087
0,68

(18)
(19)

Miernik Treynora wskazuje na wielkości stopy zwrotu, które inwestor
osiągnie ponad zysk wolny od ryzyka [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 258]. Inwestycja
z założenia V jest tutaj korzystniejsza (wzór 18), ponieważ premia za ryzyko
wynosi 0,0118%.
Miernik Jensena ustalony zgodnie z równaniem 20 został skonstruowany
na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM.1

α p = R p − ( R f + β ( Rm − R f ))

gdzie:
–

–
–
–

Rp
Rf

(20)

– przeciętna stopa zwrotu z portfela w danym okresie,

– przeciętna stopa zwrotu wolna od ryzyka w tym samym okresie,
Rm – przeciętna stopa zwrotu portfela rynkowego,
β – współczynnik beta agresywności ocenianego portfela.

a Zał .V = 0,012229 − (0,00057 + 0,99 ∗ (−0,00201 − 0,00057)) = 0,014

α MVP = 0,0065 − (0,00057 + 0,68 ∗ (−0,00201 − 0,00057)) = 0,00768

(21)

(22)

CAPM – to model przedstawiający równowagę na rynku kapitałowym. Wykorzystuje
dwie zależności: linię rynku kapitałowego (CML), która identyfikuje zbiór portfeli efektywnych oraz linię rynku papierów wartościowych (SML), która opisuje zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu [Dębski, 2001, s.523].
1
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Wskaźnik Jensena określił różnicę pomiędzy rzeczywistą oczekiwaną stopą zwrotu z portfela oraz jego wartością w sytuacji, gdyby portfel znajdował się
na linii papierów wartościowych i był dobrze wyceniony przez rynek [Jajuga,
Jajuga, 2008, s. 258]. Miernik ten potwierdził wybór portfela z założenia V, ponieważ większa część zmian wartości zysku nie jest zależna od zmian na rynku
giełdowym. Dodatnia wartość tego wskaźnika jest statystycznym sygnałem dla
inwestora, by zainwestować w ten portfel.
Zakończenie

Komentarz A. J. Hettingera, cytujący słowa Keynesa przestrzega przed stosowaniem modelowego podejścia do analiz potencjalnych inwestycji, gdyż nie ma
nic bardziej niebezpiecznego, jak gonitwa za racjonalnym sposobem inwestowania w nieracjonalnym świecie [Friedman, Schwartz, 1963]. Wykorzystanie metod ilościowych nie wyeliminuje nieracjonalnego zachowania inwestorów oraz
ryzyka inwestycyjnego związanego z możliwością poniesienia niezamierzonych
strat lub nieuzyskania zamierzonych efektów, ponieważ występujące ryzyko
rynkowe nie podlega kontroli inwestora. Jeżeli w swoim działaniu będziemy
kierowali się próbami uniknięcia ryzyka, obarczamy się ryzykiem największym
i najbardziej nierozsądnym z możliwych: ryzykiem tego, że nic nie robimy
[Drucker, 1993, s. 217]. Metody ilościowe są więc niezbędne w konstrukcji
portfela inwestycyjnego, by dokonać aktualnej oceny rynkowych kierunków
inwestycyjnych i równoważyć indywidualne preferencje inwestora. Model
Markowitza wykorzystuje historyczne stopy zwrotu z akcji spółek do ustalania
ich korelacji, dochodowości oraz stopnia ponoszonego ryzyka w portfelu,
umożliwiając jego efektywną dywersyfikację z uwzględnieniem czynnika czasu.
W przeprowadzonym badaniu zbudowano portfel akcji spółki agresywnej
(KGHM) oraz spółki defensywnej (PGNiG) w proporcji 60%: 40%, uzyskując
korzyści z dywersyfikacji. Przy umiarkowanym ryzyku osiągnięto średnią stopę
zwrotu na poziomie 1,22%. Miary analizujące jakość zarządzania portfelem
inwestycyjnym potwierdziły osiągnięcie wyższej premii za ryzyko od portfela
z ryzykiem minimalnym, wskazując tym samym na większą efektywność portfela spółek KGHM oraz PGNiG z założenia V. Niemniej jednak, mierniki jakości
zarządzania portfelem należy oceniać z dużą ostrożnością, gdyż różne podejścia
do tej samej wyceny mogą skutkować uzyskaniem odmiennych wyników. Ponadto, model Markowitza opiera się na założeniu, że inwestorzy znają rozkład
prawdopodobieństwa uzyskania określonych stóp zwrotu, a szacunki dotyczące ryzyka są proporcjonalne do rozkładu oczekiwanych stóp zwrotu. Na decyzje
inwestorów mają więc wpływ dwa parametry funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. Są to wartość oczekiwanej stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwo
jej uzyskania [Perez, Truszkowski, 2011, s. 107]. Rynku kapitałowego nie należy jednak traktować jako rynku doskonale konkurencyjnego, gdzie informacje
docierają do wszystkich jego uczestników w tym samym czasie i na równych
zasadach.
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod statystycznych wykorzystywanych w budowie portfela akcji dwóch spółek,
będącego podstawą do tworzenia portfela wieloskładnikowego. W artykule
dokonano analizy stopy zwrotu pięciu wybranych spółek giełdowych za okres
sześciu lat, aby wskazać uniwersalne podejście do inwestowania za pomocą
fundamentalnej teorii portfela – modelu Markowitza. Na podstawie analiz stóp
zwrotu z wybranych walorów w zakresie dochodowości, ryzyka oraz korelacji
dokonano ich dywersyfikacji oraz utworzono portfel inwestycyjny, który poddano ocenie efektywności, wykorzystując trzy mierniki jakości zarządzania
portfelem. Uzyskane wyniki wskazują, że miary ilościowe niejednoznacznie
umożliwiają podjęcie tych samych decyzji inwestycyjnych. Obrazują jednak
rynkowe kierunki inwestycyjne, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji
inwestora.
Summary

The aim of this paper is to present some of the statistical methods used in the
construction of a portfolio of shares of two companies, which is the basis for the
creation of multi-portfolio. The article analyzes the rate of return of five selected publicly traded companies for a period of six years to indicate a universal approach to investing by using fundamental portfolio theory – a model
of Markowitz. The analysis of the rates of return of the selected values in the
range of profitability, risk and correlations were made to diversify these selected values and created a investment portfolio, which was assesses of effectiveness by using three measures of quality of portfolio management. The results indicate that quantitative measures ambiguously allow to take the
same investment decisions. However, quantitative measures show market trends in the investment, balancing individual investor preferences.
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Kinga Kądziołka

OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI NA GIEŁDACH BITCOIN
Z WYKORZYSTANIEM MIERNIKA TAKSONOMICZNEGO
Słowa kluczowe: Bitcoin, ryzyko inwestycji, taksonomiczny miernik atrakcyjności
inwestycji.

RATING THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENTS ON THE BITCOIN
EXCHANGES USING TAXONOMIC MEASURE

Keywords: Bitcoin, investment risk, taxonomic measure of investment attractiveness.

Wstęp
Bitcoin został opisany w 2009 r. przez osobę o pseudonimie Satoshi Nakamoto 1. Brak jest jak dotąd jednoznacznej definicji, która określałaby czym jest
Bitcoin. Może on być rozumiany jako „system elektronicznego pieniądza funkcjonujący w ramach modelu płatności peer‐to‐peer, który łączy dwie strony
transakcji bez udziału instytucji finansowych 2”. Pojęciem tym określana jest też
kryptowaluta lub waluta kryptograficzna, co z kolei tłumaczone jest jako „waluta cyfrowa oparta na kryptografii i działająca w sieci peer‐to‐peer 3”. Kryptowalutę bitcoin 4 można nabyć m. in.: bezpośrednio od osoby, która ją posiada, wylicytować na aukcji internetowej lub kupić na giełdach Bitcoin, które umożliwiają
wymianę kryptowaluty bitcoin na inne kryptowaluty lub waluty tradycyjne.

Celem artykułu jest próba oceny atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin z wykorzystaniem taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji.
Kursy walut kryptograficznych na różnych giełdach zazwyczaj się różnią i dlatego ważnym elementem inwestycji w kryptowalutę jest wybór giełdy, na której zainwestowane zostaną środki i pary walutowej. Do analiz wykorzystano
ogólnodostępne dane publikowane na stronie internetowej www.bitcoincharts.com.
Rozważania ograniczono tylko do tych inwestycji (utożsamianych tutaj z kur-

S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009, http://bitcoin.org/
bitcoin.pdf (data dostępu: 11.03.2015).
1

Cyt. [K. Perez, M. Urbaniak, Bitcoin - wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?,
„Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” nr 4/2013, s. 164]. Peer-to-peer to
„rozproszona architektura sieci. W tym modelu każdy użytkownik jest równy i łączy się
bezpośrednio z innymi komputerami w sieci”, cyt. [M. Szymankiewicz, Bitcoin wirtualna waluta internetu, Helion, Gliwice 2014, s. 38].
3 Cyt. M. Szymankiewicz, Bitcoin..., s. 22.
4 Przyjmuje się umownie, że bitcoin w znaczeniu kryptowaluty pisany jest z małej litery,
natomiast Bitcoin rozumiany jako system elektronicznego transferu środków pisany
jest z dużej litery.
2
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sami walutowymi), które były notowane co najmniej od roku – przyjęto arbitralnie okres analiz od 25.05.2015 do 22.05.2016.
1.

Charakterystyka wykorzystanej metody – taksonomiczny miernik
atrakcyjności inwestycji

Idea TMAI została zaproponowana przez M. Łuniewską i W. Tarczyńskiego
(2006). Metoda ta była stosowana w badaniach rynku finansowego, m. in. do
wyboru portfela akcji 5. Do budowy miernika taksonomicznego można wykorzystać metodę wzorca rozwoju lub metody bezwzorcowe. Tutaj wykorzystana
zostanie metoda bezwzorcowa z uwagi na jej prostotę. Zastosowana metoda
umożliwi wielowymiarową ocenę atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin.
Konstruując mierniki taksonomiczne należy określić charakter zmiennych
(stymulanta czy destymulanta) wykorzystanych do budowy miernika. Stymulanta jest zmienną, której większa wartość wskazuje na wyższy poziom rozpatrywanego zjawiska. Destymulanta to zmienna mająca negatywny wpływ na
rozpatrywane zjawisko 6. Konstruując taksonomiczny miernik w pierwszej kolejności znormalizowane zostaną zmienne, na podstawie których miernik jest
określany. W przypadku gdy zmienna jest stymulantą jej normalizacji dokonuje
się zgodnie ze wzorem:

z ij =

xij − min{xij }
i

max{xij } − min{xij }
i

i

.

Gdy zmienna jest destymulantą wykorzystujemy następującą formułę normalizacyjną 7:

z ij =

max{xij } − xij
i

max{xij } − min{xij }
i

i

,

gdzie xij oznacza wartość j – tej zmiennej dla i – tego obiektu, j=1,...,m; i=1,...,n.
Taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin wyznaczany będzie zgodnie ze wzorem:
Por. A. Nowak–Czarnocka, Statystyczne metody wyboru spółek w aspekcie wysokich stóp
zwrotu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 125, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013; A. Mastalerz–Kodzis, Optymalne strategie inwestycyjne – podejście fundamentalne, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 68, 2014.
6 Por. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006,
s. 33.
7 Por. K. Kukuła, Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, Tom XIII/1,
2012, s. 8.
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TMAI i =

1 m
∑ z ij
m j =1 .

Na podstawie wartości zaproponowanego taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji (ozn. TMAI) dokonane zostanie ich liniowe uporządkowanie od
najbardziej do najmniej atrakcyjnych. Im wyższą wartość przyjmuje taksonomiczny miernik tym inwestycja jest bardziej atrakcyjna dla inwestora (w sensie
przyjętych kryteriów).
2.

Charakterystyka składowych konstruowanego miernika atrakcyjności inwestycji

Do budowy taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji na giełdach
Bitcoin wykorzystano trzy charakterystyki: ryzyko inwestycji, przeciętny wolumen BTC oraz odsetek dni w analizowanym okresie, w którym dana inwestycja była niedostępna dla inwestora.
Do oceny ryzyka inwestycji (rozumianego tu jako zmienność stóp zwrotu) wykorzystana została wariancja 8. Wariancja stopy zwrotu wyraża się wzorem

s2 =
r=

gdzie

1
N

1
N

N

∑ (r − r )
i =1
N

∑r
i =1

2

i

i

rt =
,

,

Pt − Pt −1
Pt −1 (tutaj: dzienne stopy zwrotu),

gdzie Pt – cena kryptowaluty bitcoin na koniec okresu t, dla t=2,...,N (N – liczba
obserwacji szeregu czasowego).

Rysunek 1 przedstawia zależność między ryzykiem a dochodem wyznaczony dla 62 szeregów czasowych stóp zwrotu z inwestycji na giełdach Bitcoin.
Szczegółową charakterystykę analizowanych danych przedstawia tabela 1.
Można zauważyć, że inwestycje charakteryzujące się większym przeciętnym
dochodem obarczone były większym ryzykiem. Największym ryzykiem (i jednocześnie największą przeciętną dzienną stopą zwrotu) charakteryzowały się
inwestycje na giełdzie LocalBitcoins: localbtcCHF, localbtcEUR oraz localbtcUSD.

Por. T. Krawczyk, Modelowanie ryzyka inwestycyjnego. Zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 22–23.
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Rysunek 1. Mapa dochód – ryzyko dla inwestycji na giełdach Bitcoin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bitcoincharts.com

Istotną charakterystykę inwestycji na giełdach Bitcoin stanowi również
płynność, która ma związek z poziomem wolumenu kupna i sprzedaży (istniejącym w określonym momencie dla danych par walut). Im płynność jest wyższa
tym łatwiej można sprzedać lub kupić kryptowalutę. Wpływ na możliwość
kupna/sprzedaży walut kryptograficznych ma też dostępność inwestycji. Zdarza się, że handel kryptowalutą jest przez pewien czas zawieszony, np. z powodu prac administracyjnych nad serwisem (giełdą) albo wskutek ataku cyberprzestępcy. Płynność jest jednym z czynników, od których zależy jak szybko
zmieniają się ceny walut kryptograficznych. Brak płynności może powodować
silne zmiany poziomu kursu kryptowaluty nawet przy transakcjach na niezbyt
wysokie kwoty. W związku z czym wśród składowych konstruowanego miernika uwzględniono również średni wolumen BTC oraz odsetek dni, w które inwestycja była niedostępna. Tabela 1. przedstawia dla rozważanych inwestycji:
średni wolumen bitcoin, odsetek dni, w które inwestycja była niedostępna,
przeciętną dzienną stopę zwrotu oraz ryzyko (mierzone za pomocą wariancji)
w okresie 25.05.2015–22.05.2016.
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Tabela 1. Charakterystyki analizowanych inwestycji.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Inwestycja/ Giełda

Przeciętna
dzienna
stopa
zwrotu

Wariancja
stopy
zwrotu

localbtcARS (LocalBitcoins)
btcmarketsAUD (btcmarkets)
localbtcAUD (LocalBitcoins)
mrcdBRL (Mercado Bitcoin)
localbtcCAD (LocalBitcoins)
localbtcCHF (LocalBitcoins)
okcoinCNY (OKCoin)
localbtcCZK (LocalBitcoins)
localbtcDKK (LocalBitcoins)
bitbayEUR (BitBay)
bitcurexEUR (Bitcurex)
btcdeEUR (bitcoin.de)
btceEUR (btc·e)
coinbaseEUR (Coinbase)
hitbtcEUR (hitbtc)
itbitEUR (itBit)
krakenEUR (Kraken)
localbtcEUR (LocalBitcoins)
rockEUR (The Rock Trading Company)
coinbaseGBP (Coinbase)
coinfloorGBP (Coinfloor)
localbtcGBP (LocalBitcoins)
localbtcHKD (LocalBitcoins)
btcoidIDR (bitcoin.co.id)
bit2cILS (Bit2C)
localbtcINR (LocalBitcoins)
coincheckJPY (coincheck)
krakenLTC (Kraken)
localbtcMXN (LocalBitcoins)
krakenNMC (Kraken)
localbtcNOK (LocalBitcoins)
bitnzNZD (bitNZ)
localbtcNZD (LocalBitcoins)
bitbayPLN (BitBay)
bitcurexPLN (Bitcurex)

0,6005%
0,2325%
0,4961%
0,2624%
2,2218%
4,2980%
0,5584%
0,5857%
0,7550%
0,9318%
0,2676%
0,3788%
0,2073%
0,2025%
0,1995%
0,2044%
0,2276%
4,2479%
0,2078%
0,2337%
0,2292%
0,7208%
0,9255%
0,2200%
0,2402%
1,0683%
0,1810%
0,0968%
0,3736%
0,5123%
0,4262%
0,2492%
0,5142%
0,2277%
0,4071%

0,007851
0,00077
0,0065
0,000545
0,047218
0,097094
0,003837
0,008295
0,010902
0,011485
0,001856
0,004891
0,000721
0,000736
0,001482
0,00077
0,000692
0,101409
0,000761
0,000858
0,000844
0,010682
0,016748
0,000714
0,001392
0,019187
0,000817
0,003575
0,003386
0,007328
0,004769
0,001271
0,008084
0,000688
0,001906
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Odsetek
dni, w
które
inwestycja
była niedostępna
1,3736%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
14,0110%
54,1209%
3,8462%
4,1209%
50,8242%
10,7143%
0,0000%
2,7473%
0,0000%
1,9178%
0,8242%
12,6374%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
12,0879%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
10,4396%
0,0000%
9,6154%
0,5495%
1,6484%
0,0000%
0,0000%
40,9341%

Średni
wolumen
BTC
17,44894
241,1428
223,8139
101,4152
53,24549
13,74118
601700,6
5,444086
1,83553
9,34095
234,5162
562,822
114,9486
491,8872
247,8727
1107,147
5401,226
244,2017
271,4457
123,7973
344,6039
585,9812
20,01566
812,1093
14,32646
39,65492
1742,797
43,21104
18,34816
1,177812
17,16199
9,131508
13,61725
495,0759
687,4247

Lp.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Inwestycja/ Giełda

Przeciętna
dzienna
stopa
zwrotu

Wariancja
stopy
zwrotu

bitmarketplPLN (BitMarket.pl)
localbtcPLN (LocalBitcoins)
btceRUR (btc·e)
localbtcRUB (LocalBitcoins)
fybseSEK (FYB-SE)
localbtcSEK (LocalBitcoins)
fybsgSGD (FYB-SG)
itbitSGD (itBit)
localbtcSGD (LocalBitcoins)
virwoxSLL (VirWox)
localbtcTHB (LocalBitcoins)
bitbayUSD (BitBay)
bitfinexUSD (Bitfinex)
bitkonanUSD (bitKonan)
bitstampUSD (BitStamp)
btceUSD (btc·e)
cbxUSD (Camp BX)
coinbaseUSD (Coinbase)
hitbtcUSD (hitbtc)
itbitUSD (itBit)
krakenUSD (Kraken)
localbtcUSD (LocalBitcoins)
rockUSD (The Rock Trading Company)
vcxUSD (Vircurex)
krakenXRP (Kraken)
bitxZAR (BitX)
localbtcZAR (LocalBitcoins)

0,2303%
0,9601%
0,3409%
0,5154%
0,2239%
0,5384%
0,2884%
0,2181%
0,4154%
0,0456%
1,0090%
0,9061%
0,2194%
0,2347%
0,2093%
0,2104%
0,2882%
0,2106%
0,1799%
0,2158%
0,2331%
4,4157%
0,2128%
0,8593%
0,3823%
0,0360%
0,4634%

0,000694
0,015919
0,000667
0,005465
0,001409
0,00819
0,00228
0,000753
0,005412
0,000427
0,016608
0,013047
0,000982
0,00126
0,000752
0,000717
0,001803
0,000771
0,000882
0,000822
0,000859
0,102395
0,000887
0,017512
0,003493
0,000175
0,005627

Odsetek
dni, w
które
inwestycja
była niedostępna
0,0000%
2,4725%
18,9560%
0,0000%
1,0989%
0,0000%
2,1918%
0,0000%
0,0000%
74,4505%
0,0000%
42,3077%
0,0000%
2,1978%
0,0000%
3,2967%
12,9121%
0,0000%
0,8242%
1,3736%
10,4396%
0,0000%
0,0000%
67,5824%
0,0000%
67,0330%
0,0000%

Średni
wolumen
BTC
341,1931
8,907775
460,4121
427,8811
4,6555
72,00723
4,553305
493,433
7,076621
222,6543
42,52077
4,301493
23166,23
21,25989
12473,09
7480,299
5,019432
7951,826
346,908
5039,171
407,5684
2176,004
24,64684
0,198051
20,47206
121,3022
175,0988

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bitcoincharts.com.

Wartość współczynnika korelacji kolejnościowej Spearmana 9 między wariancją stopy zwrotu a średnim wolumenem BTC dla rozważanych inwestycji
była ujemna i wynosiła -0,4904. Zależność ta była statystycznie istotna na poziomie istotności 5%. Natomiast nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między wariancją stopy zwrotu a czasem nieaktywności inwestycji. Współ-

9 Sposób jego wyznaczania jest opisany m. in. w: E. Wasilewska, Statystyka opisowa od
podstaw. Podręcznik z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 294.
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czynnik korelacji kolejnościowej Spearmana między tymi cechami wynosił
0,039 i nie różnił się istotnie od zera na poziomie istotności 5%.
3.

Ocena atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin

Analizowane 62 inwestycje scharakteryzowane zostały za pomocą trzech
zmiennych: wariancji dziennej stopy zwrotu (ozn. x1), odsetka czasu nieaktywności inwestycji (ozn. x2) oraz średniego wolumenu BTC (ozn. x3) w okresie
25.05.2015–22.05.2016. W rozważanym przypadku rolę stymulanty pełni
średni wolumen BTC, gdyż, jak zostało wspomniane, w przypadku większej
płynności łatwiej nabyć/sprzedać kryptowalutę. Ponadto, gdy płynność jest
duża transakcje opiewające na wysokie kwoty nie muszą mocno wpłynąć na
zmianę kursu kryptowaluty. Pozostałe dwie zmienne są destymulantami –
im większa ich wartość tym poziom atrakcyjności danej inwestycji jest niższy.
Na podstawie uzyskanych wartości taksonomicznego miernika uszeregowano
inwestycje od „najlepszej” do „najgorszej”. Największą wartością taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji charakteryzowała się inwestycja okcoinCNY na giełdzie OKCoin, dla której TMAI=0,74575. Najmniej atrakcyjna była
inwestycja localbtcCHF na giełdzie LocalBitcoins, dla której TMAI=0,2879 (tabela 2).
Tabela 2. Ranking inwestycji na giełdach Bitcoin.
Pozycja
w rankingu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Inwestycja/Giełda

okcoinCNY (OKCoin)
bitfinexUSD (Bitfinex)
bitstampUSD (BitStamp)
coinbaseUSD (Coinbase)
coincheckJPY (coincheck)
mrcdBRL (Mercado Bitcoin)
btcoidIDR (bitcoin.co.id)
bitbayPLN (BitBay)
bitmarketplPLN (BitMarket.pl)
coinbaseEUR (Coinbase)
itbitSGD (itBit)
rockEUR (The Rock Trading Company)
btcmarketsAUD (btcmarkets)
coinfloorGBP (Coinfloor)
coinbaseGBP (Coinbase)
rockUSD (The Rock Trading Company)
bit2cILS (Bit2C)
itbitEUR (itBit)
itbitUSD (itBit)
hitbtcUSD (hitbtc)
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TMAI
0,74575
0,67687
0,67169
0,66913
0,66554
0,66552
0,66536
0,66527
0,66516
0,66511
0,66506
0,66491
0,66486
0,66468
0,66451
0,66436
0,66271
0,66165
0,66120
0,66086

Pozycja
w rankingu
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Inwestycja/Giełda
fybseSEK (FYB-SE)
localbtcMXN (LocalBitcoins)
krakenXRP (Kraken)
bitnzNZD (bitNZ)
btceUSD (btc·e)
hitbtcEUR (hitbtc)
bitkonanUSD (bitKonan)
btceEUR (btc·e)
btcdeEUR (bitcoin.de)
fybsgSGD (FYB-SG)
localbtcRUB (LocalBitcoins)
localbtcSGD (LocalBitcoins)
localbtcNOK (LocalBitcoins)
localbtcZAR (LocalBitcoins)
localbtcAUD (LocalBitcoins)
localbtcNZD (LocalBitcoins)
localbtcSEK (LocalBitcoins)
localbtcARS (LocalBitcoins)
localbtcGBP (LocalBitcoins)
localbtcCZK (LocalBitcoins)
krakenUSD (Kraken)
bitcurexEUR (Bitcurex)
localbtcDKK (LocalBitcoins)
localbtcTHB (LocalBitcoins)
krakenEUR (Kraken)
krakenLTC (Kraken)
localbtcINR (LocalBitcoins)
localbtcPLN (LocalBitcoins)
cbxUSD (Camp BX)
krakenNMC (Kraken)
btceRUR (btc·e)
localbtcHKD (LocalBitcoins)
localbtcCAD (LocalBitcoins)
bitcurexPLN (Bitcurex)
bitbayUSD (BitBay)
bitbayEUR (BitBay)
bitxZAR (BitX)
localbtcEUR (LocalBitcoins)
localbtcUSD (LocalBitcoins)
virwoxSLL (VirWox)

TMAI
0,65773
0,65621
0,65586
0,65572
0,65428
0,65396
0,65330
0,65265
0,65160
0,64999
0,64966
0,64959
0,64924
0,64899
0,64617
0,64089
0,64057
0,63549
0,63273
0,62297
0,61792
0,61334
0,61324
0,61310
0,61139
0,60886
0,60469
0,60426
0,60355
0,60029
0,58045
0,55851
0,51329
0,47813
0,43527
0,40224
0,36661
0,33668
0,33454
0,33263
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Pozycja
w rankingu
61.
62.

Inwestycja/Giełda
vcxUSD (Vircurex)
localbtcCHF (LocalBitcoins)

TMAI
0,30755
0,28790

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bitcoincharts.com.

W przypadku stosowania taksonomicznych mierników do oceny atrakcyjności inwestycji występuje pewien element subiektywizmu. Dotyczy on zarówno sposobu konstrukcji miernika jak również wyboru zmiennych, na podstawie
których definiowany będzie miernik. Najatrakcyjniejsza (w sensie przyjętych
kryteriów) była inwestycja okcoinCNY. Charakteryzowała się ona istotnie
większym (od pozostałych) średnim wolumenem BTC a także niskim poziomem wariancji stopy zwrotu. Jednakże przez ponad połowę analizowanego
okresu inwestycja ta była niedostępna (rysunek 2.). Czy więc rzeczywiście jest
ona aż tak atrakcyjna dla inwestora jak sugerują wyniki uzyskane z wykorzystaniem metod taksonomicznych, skoro przez większość analizowanego okresu
inwestor nie miał możliwości swobodnego zawierania transakcji? Być może
z punktu widzenia inwestora „bardziej atrakcyjna” byłaby druga w rankingu
inwestycja bitfinexUSD (na giełdzie Bitfinex), która była dostępna przez cały
analizowany okres. Ponadto inwestycja ta charakteryzowała się umiarkowaną
wariancją stopy zwrotu (w porównaniu z pozostałymi inwestycjami) i była
drugą z kolei (zaraz po inwestycji okcoinCNY) inwestycją pod względem wielkości przeciętnego wolumenu BTC.
Rysunek 2. Kurs BTC/CNY z zamknięcia na giełdzie OKCoin

*Przerwy na wykresie oznaczają, że w tym czasie inwestycja była niedostępna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bitcoincharts.com.
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Podsumowanie
Sukces bitcoina przyczynił się do powstania innych kryptowalut, jak np. litecoin, ether, ripple, stellar, primecoin. Obecnie funkcjonuje ich ponad 600.
W przypadku inwestycji na giełdach walut kryptograficznych istotny wpływ na
uzyskiwane wyniki ma zarówno wybór giełdy jak i pary walutowej. W artykule
zaproponowano wykorzystanie miernika taksonomicznego do oceny atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin. Inwestycja charakteryzująca się najwyższą
wartością taksonomicznego miernika atrakcyjności była przez znaczny okres
czasu niedostępna dla inwestora. Druga w uzyskanym rankingu była inwestycja
na giełdzie Bitfinex. Niestety czas pokazał, że wybór tej inwestycji również nie
byłby najlepszym rozwiązaniem, gdyż początkiem sierpnia 2016 giełda Bitfinex
zawiesiła działalność wskutek ataku hakerów, którzy wykradli z niej kryptowalutę o wartości około 70 mln dol 10. Kurs bitcoina „zanurkował” a osoby, które
zdeponowały środki na tej giełdzie nie mogły ich wypłacić.
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Streszczenie

Inwestycje na giełdach walut kryptograficznych stanowią nową i ciekawą formę inwestycji alternatywnych. Jednym z głównych problemów w przypadku
inwestycji w kryptowalutę jest wybór giełdy i pary walut. W pracy podjęto próbę oceny atrakcyjności inwestycji na giełdach bitcoin z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. W budowie miernika uwzględniono trzy charakterystyki inwestycji: ryzyko, płynność i dostępność. Wykorzystanie miernika taksonomicznego umożliwiło liniowe uporządkowanie inwestycji od najbardziej do
najmniej atrakcyjnej (w sensie przyjętych kryteriów). Zwrócono uwagę na problemy związane z wykorzystaniem mierników taksonomicznych do oceny inwestycji na giełdach walut kryptograficznych.
Summary

Investments in cryptocurrencies constitute a new and interesting form of alternative investments. One of the main problems in the case of investments in
cryptocurrency is the choice of stock exchange and currency pairs. The paper
attempts to evaluate the attractiveness of investments on the Bitcoin exchanges
using taxonomic measure. During construction of taxonomic measure there
were took into account three characteristics of investments: risk, liquidity and
availability. The use of taxonomic measure enabled to linear arrangement of
investments from the most to the least attractive (in terms of adopted criteria).
Attention was also paid to the problems associated with the use of taxonomic
measures to rating the attractiveness of investments on the Bitcoin exchanges.
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Arkadiusz Szulc

OCENA ZAKRESU UJAWNIEŃ O WARTOŚCI GODZIWEJ
W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W POLSCE
Słowa kluczowe: wartość godziwa, hierarchia, dane obserwowalne i nieobserwowalne.

EVALUATION OF THE DISCLOSURES CONCERNING FAIR VALUE
IN THE FINANCIAL STATEMENTS
OF SELECTED LISTED COMPANIES IN POLAND

Keywords: fair value, hierarchy, observable and unobservable inputs.

Wstęp
Wartość godziwa jest jedną z metod wyceny, która pojawia się w wielu regulacjach prawnych, a przede wszystkim w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Jest to kwota, która najpełniej odzwierciedla aktualną wartość
danego składnika bilansowego – często utożsamiana bywa z wartością rynkową, tymczasem w rzeczywistości jest pojęciem o wiele szerszym. Mimo, iż mowa jest o jednej wartości godziwej, to modeli jej pomiaru jest bardzo wiele,
a głównym czynnikiem, który ma na nie wpływ są dane wejściowe.

Głównym założeniem wyceny w wartości godziwej jest zwiększenie użyteczności informacyjnej sprawozdania finansowego. Użytkownik sprawozdania
finansowego powinien mieć możliwość pozyskania takich danych jak wpływ
oszacowań na wartość aktywów i zobowiązań z wyodrębnianiem wartości godziwej ustalanej na podstawie danych obserwowalnych i nieobserwowalnych
oraz poznania założeń i danych wejściowych zastosowanych w procesie jej
szacowania. Wymagania takie zawiera MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”
wydany w maju 2011 roku.
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena ujawnień na temat wartości
godziwej w sprawozdaniach finansowych. Na te potrzeby zastosowano metodę
badawczą, jaką jest studium przypadków, którego przedmiotem były sprawozdania finansowe wybranych spółek giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem ujawnień wymaganych przez MSSF 13. W części empirycznej wykorzystano skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2014 rok spółek, które były
przedmiotem badania. Część tę poprzedza analiza literatury z zakresu stosowania wartości godziwej i regulacji dotyczących ujawniania informacji odnoszących się do tej kategorii w sprowadzaniach finansowych.
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1.

Zakres wymaganych ujawnień według MSSF

Wartość godziwa swoim zakresem obejmuje wiele elementów informacyjnych:
− cenę, jaką można uzyskać podczas transakcji rynkowej1,
− kwotę, która zostaje ustalona, jako wartość odtworzeniowa danego składnika,
− przepływy pieniężne osiągane z tytułu użytkowania, bądź zbycia danego
elementu 2.

Innymi słowy, wartość godziwa prezentuje kwotę, która ma odzwierciedlić
aktualną, rzeczywistą wartość danego obiektu 3. Dotychczas, oprócz regulacji
zawartych w ustawie o rachunkowości, wartość godziwa była także przedmiotem rozważań wielu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, gdzie
prezentowano różne podejścia do pomiaru tej kategorii 4. Rozwiązaniem stał
się wprowadzony w 2011 roku MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”, który
ujednolica sposób definiowania tego parametru, jego wyznaczanie oraz zakres
ujawnień w sprawozdaniach finansowych 5.

Jednakże MSSF 13 nie zastąpił zasad wyceny w wartości godziwej opisanych we wszystkich standardach. Jedną z grup, do których standard ten nie ma
zastosowania to transakcje wynagrodzeń w formie akcji (MSSF 2), leasingu
(MSR 17) oraz metody pomiary zbliżone do wartości godziwej, takie jak wartość użytkowa, bądź możliwa do uzyskania cena netto. Druga grupa wyjątków
obejmuje obowiązek wykorzystania zasad wyceny przy zwolnieniu z zakresu
ujawnień. Dotyczy to 6:
− aktywów planów emerytalnych (MSR 19),
− inwestycji funduszy emerytalnych (MSR 26),
− aktywów, których wartość odzyskiwalna jest równa wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży (MSR 36).

Zgodnie z MSSF 13 jednostka winna ujawnić informacje ilościowe i wartościowe odnoszące się do metodologii wyceny. Szczegółowy zakres ujawnień
zaprezentowano w tablicy nr 1.
1 Głębocka M., Koszy historyczny i wartość godziwa a przydatność decyzyjna sprawozdań
finansowych – wybrane problemy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2015, s. 161.
2 Hońko S., Wartość mniej godziwa – hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 75.
3 Plantin G., Sapra H., Shin H.S., Fair value accounting and financial stability, Banque de
France 2008, s. 89.
4
Hońko S., Wartość godziwa – parametr czy koncepcja wyceny, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2012, s. 55.
5
Szulc A., Wycena w wartości godziwej – MSSF 13, CeDeWu, Gdańsk, 2013, s. 89.
6
Gierusz J., Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 209–210.
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Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSSF 13 podzielono na
dwa typy ze względu na rodzaj wyceny, tj. powtarzalna i niepowtarzalna 7.
Pierwsza z nich odnosi się do wyceny wymaganej lub dopuszczanej przez inne
standardy na koniec każdego okresu sprawozdawczego, natomiast wycena
niepowtarzalna odbywa się na tych samych zasadach lecz ma miejsce w szczególnych sytuacjach.
Tablica 1. Zakres ujawnień według MSSF 13.
Informacje
podlegające ujawnieniu

Sprawozdania Sprawozdania
Noty
finansowe –
finansowe –
do sprawozdań
wycena
wycena
finansowych
powtarzalna niepowtarzalna

Wycena w wartości godziwej na
dzień sprawozdawczy

Tak

Tak

Tak

Uzasadnienie wyceny na dzień
sprawozdawczy

Tak

Tak

Tak

Poziom w trójpoziomowej hierarchii wyceny wartości godziwej

Tak

Tak

Tak

Opis zastosowanych technik
wyceny i danych wyjściowych

Tak

Tak

Tak

Przyczynę wykorzystania
aktywów niefinansowych
innego niż najlepsze

Tak

Tak

Tak

W odniesieniu do zobowiązań –
czynniki zwiększające
wiarygodność kredytową

Tak

Tak

Nie

Informacje ilościowe dotyczące
nieobserwowalnych danych
wejściowych

Tak

Tak

Nie

Opis procesów wyceny

Tak

Tak

Nie

Źródło: Szulc, Wycena w wartości godziwej – MSSF 13, CeDeWu, Gdańsk, 2013,
s. 98–99.

MSSF 13 wskazuje na trzy możliwe podejścia do wyceny w wartości godziwej 8:
− rynkowe – gdzie dane pochodzą z rynku,
− kosztowe – bazujące na kosztach odtworzenia danego składnika,

Szulc A., Wycena w wartości godziwej – MSSF 13, CeDeWu, Gdańsk, 2013, s. 98.
Hońko S., Wartość mniej godziwa – hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
2014, s. 77.
7
8

105

−

dochodowe – gdzie dane uzyskiwane są przy wykorzystaniu modeli matematycznych i statystycznych.

Analizowany standard przedstawia hierarchię wykorzystania tych podejść
nadając im odpowiednie poziomy oraz prezentuje miejsca skąd pochodzą dane
wejściowe. Szerszy zakres tej analizy zaprezentowano w tablicy nr 2.

Jednostka przede wszystkim winna ujawnić następujące informacje9:

1.

wartość godziwa na dzień raportowania,

3.

dla poziomu I i II metody wyceny oraz dane wejściowe,

2.
4.

5.

przyjęty na potrzeby wyceny poziom w hierarchii,

dla poziomu III opis przyjętego modelu wyceny, z analizą danych wejściowych i metod doboru techniki wyceny,
przyczyny, dla których składnik aktywów nie jest użytkowany w możliwie
najlepszy sposób.

Tablica 2. Techniki pomiaru wartości godziwej według MSSF 13 .
Hierarchia
pomiaru
wartości
godziwej

Dane wejściowe

Podejście do wyceny

Poziom I

Dane obserwowalne – notowane na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów
Podejście rynkowe
i zobowiązań, niemodyfikowane.

Poziom II

Dane obserwowalne – pochodzące z aktywnych rynków dla obiektów podobnych,
notowane na mniej aktywnych rynkach dla
składników identycznych, lub dane uzyskane przy zastosowaniu technik wyceny bazujących na obserwowalnych danych rynkowych.

Podejście rynkowe
(ceny korygowane)

Dane nieobserwowalne .

Podejście dochodowe
(dane z poza rynku),
podejście kosztowe

Poziom III

Podejście dochodowe
(dane pochodzące
z rynku)

Źródło: Gierusz, Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13
„Wycena w wartości godziwej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2012, s. 213–214.
Gierusz J., Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 215.

9
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2.

Zakres zastosowania wartości godziwej

Na stosowanie wartości godziwej do wyceny bilansowej ma wpływ wiele czynników, tj. przyjęta polityka rachunkowości, przepisy prawne, np. obowiązek
stosowania MSR, wymagania właścicieli, trudności związane z przeprowadzeniem wyceny, kosztowność wyceny, czy też czasochłonności wyceny. 10

Z uwagi na te czynniki zakres zastosowań wyceny w wartości godziwej jest
różny, jednakże najczęściej dotyczy on rzeczowych aktywów trwałych 11. Poza
tym wycena ta jest wykorzystywana do pomiaru wartości12:
− aktywów finansowych,
− inwestycji w nieruchomości,
− aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
− zobowiązań finansowych,
− zapasów,
− aktywów programu świadczeń pracowniczych,
− aktywów niematerialnych,
− instrumentów dłużnych.

Ze względu na tak szeroki wachlarz zastosowania wartości godziwej, powstało wiele modeli wyceny i różne ich klasyfikacje. Biorąc pod uwagę sposób
odnoszenia zmian wartości można wyróżnić następujące 13:
−

−

−
−
−

ujęcie przeszacowania w wyniku finansowym,

ujęcie przeszacowania na kapitale z aktualizacji wyceny (zarówno zmniejszające, jaki i zwiększające jego wartość), a następnie przeniesienie na wynik finansowy,
przeszacowanie zwiększające wartość pozycji na kapitale z aktualizacji
wyceny, z przeniesieniem części nierozliczonej na wynik finansowy,

ujęcie przeszacowania na kapitale z aktualizacji wyceny w korespondencji
z inną pozycją kapitału własnego z pominięciem rachunku zysków i strat,

ujęcie przeszacowania na kapitale z aktualizacji wyceny, a następnie jego
odwzorowanie w wartości składnika aktywów lub zobowiązań z jednoczesnym odniesieniem na wynik finansowy.

Analizując powyższe można zauważyć, iż występują dwa podstawowe modele wartości godziwej. Model I, gdzie skutki przeszacowań odnosi się na wynik
Mazur A., Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011, s. 210.
Michalczuk G., Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru aktywów niematerialnych
w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 225.
12
Mazur A., Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011, s. 208.
13
Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 146.
10
11
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finansowy, a dotyczy to takich obszarów jak aktywa i zobowiązania wyceniane
według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nieruchomości inwestycyjnych. 14 Model II zakłada, iż skutki przeszacowania są ujmowane na kapitale
z aktualizacji wyceny, a stosuje się go głównie przy wycenie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów dłużnych. W obu przypadkach przeszacowanie danego składnika aktywów, czy też pasywów następuje
na dany moment sprawozdawczy15.

Oprócz opisanych powyżej modeli występują także modele mieszane, które dotyczą aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz zapasów.
W tym przypadku skutki przeszacowania do wartości godziwej odnosi się na
wynik finansowy. W modelach tych wycena dokonywana jest na bazie porównywania takich wartości jak koszt historyczny i wartość godziwa i wyboru tej,
która jest niższa 16.

W literaturze przedmiotu występują także modele oparte na wartości
przeszacowanej. W tych modelach przeszacowanie składnika aktywów następuje, gdy wartość godziwa znacznie odbiega od wartości bilansowej na moment
wyceny. Skutki tak dokonanego przeszacowania trafiają odpowiednio w całości
na kapitał z aktualizacji wyceny – w przypadku wartości zwiększającej, a przy
wartości zmniejszającej w pierwszej kolejności na wskazany powyżej kapitał,
a w nierozliczonej części na wynik finansowy. Takie modele znajdują zastosowanie przy dokonywaniu wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 17.

3.

Zakres ujawnień o wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych
wybranych spółek

W celu zbadania ujawnień dotyczących wartości godziwej wykorzystano próbę
składającą się z sześciu spółek giełdowych z różnych branż. Analizie poddano
ich skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2014 rok. Zestawienie spółek
objętych badaniem przedstawiono w tablicy nr 3.

Król D., Wartość godziwa a zasada wiarygodności sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 82
15
Gościniak K., Wpływ wyceny według wartości godziwej na obraz polskich spółek giełdowych zawarty w sprawozdaniach finansowych, Dysertacja doktorska, Uniwersytet Gdański,
Sopot 2011, s. 72
16
Ibidem
17
Ibidem
14
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Tablica 3. Lista podmiotów objętych badaniem.
Skrót

Nazwa spółki

ALM

Alma Market S.A.

KGH

Suma bilansowa
na dzień 31.12.2014
w mln zł

Wynik finansowy –
z działalności
kontynuowanej
za 2014 rok w mln zł

789

- 12

KGHM Polska Miedź S.A.

40 374

2 451

LPP

GK LPP SA

2 933

482

EUR

Grupa Kapitałowa Eurocash SA

5 371

183

AMI

Amica Wronki SA

1 085

34

ASS

Asseco Poland SA

10 680

519

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek za 2014 rok.

W pierwszej kolejności poddano analizie politykę rachunkowości badanych spółek, a właściwie wybrane informacje z polityki, które spółka postanowiła przedstawić w sprawozdaniu finansowym. Analizowano, w jakiej formie
i z jaką szczegółowością zaprezentowano w poszczególnych politykach rachunkowości informacje odnośnie stosowania wartości godziwej. Wyniki z przeprowadzonego badania zaprezentowano w tablicy nr 4.

Analizując zawarte w tablicy nr 4 można zauważyć, iż większość spółek nie
wykazuje w sprawozdaniu finansowym wartości godziwej, jako osobnej kategorii, lecz traktuje ją, jako wyłącznie jedną z metod wyceny i dokonuje opisu
sposobu jej stosowania przy omawianiu poszczególnych grup aktywów i pasywów.
Kolejnym elementem poddanym badaniu były obszary, w których spółki
stosują wycenę w wartości godziwej. Główną kategorią były tu szeroko pojęte
aktywa finansowe, najczęściej procedura tej wyceny odnosiła się do instrumentów pochodnych. Innymi obszarami były nieruchomości inwestycyjne, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz trwała utrata wartości. Rzadziej występowały takie składniki jak, zapasy, czy aktywa programu
świadczeń pracowniczych. Syntetyczne zestawienie zakresu zastosowania wartości godziwej przedstawiono w tablicy nr 5.

109

Tablica 4. Odzwierciedlenie wartości godziwej w polityka rachunkowości badanych spółek w 2014 roku.
Obszar badania
Opis wartości godziwej,
jako osobnej kategorii

Opis stosowania wartości
godziwej przy omawianiu
wyceny poszczególnych
aktywów i pasywów

Informacja
o stosowaniu MSSF 13

Spółka
ALM
KGH
LPP
EUR
AMI
ASS
ALM
KGH
LPP
EUR
AMI
ASS
ALM
KGH
LPP
EUR
AMI
ASS

Wynik badania
Nie
Tak – pojęcie szeroko omówione
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak – w skróconym opisie
Tak – brak wpływu
Tak – wpływ nieistotny
Tak – brak wpływu
Brak informacji
Brak informacji
Brak informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek za 2014 rok.
Tablica 5. Zakres zastosowania wartości godziwej.
Obszar zastosowania
wartości godziwej

ALM

KGH

LPP

EUR

AMI

ASS

Rzeczowe aktywa trwałe

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Aktywa finansowe

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nieruchomości inwestycyjne

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Zobowiązania finansowe

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zapasy

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozliczenia międzyokresowe

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Należności i zobowiązania
z tytułu dostaw i usług

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek za 2014 rok.
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Kolejnym elementem, który został poddany badaniu był zakres ujawnień
informacji wymaganych przez MSSF 13. Wyniki przeprowadzonych badań prezentuje tablica nr 6.

Analizując sprawozdania finansowe badanych spółek można stwierdzić,
iż każda z nich stosuje dla wybranych kategorii wycenę w wartości godziwej
oraz przedstawia tę informację w sprawozdaniu. Większość z badanych spółek
opisała także technikę, jaką wykorzystuje do ustalania ww. wartości godziwej,
lecz nie dla wszystkich elementów aktywów i pasywów, dla których stosują wartość godziwą. Jednakże tylko nieliczne spółki wskazały poziom wyceny wartości
godziwej w trójpoziomowej hierarchii i dotyczył on wyłącznie aktywów finansowych. Podsumowując dotychczasowe badania nadmieni się, iż żadna z badanych
spółek nie wypełniła w pełni zakresu ujawnień opisanego w MSSF 13.
Tablica 6. Zakres ujawnień według MSSF 13.

Informacje podlegające
ujawnieniu
Wycena w wartości godziwej
na dzień sprawozdawczy
Uzasadnienie wyceny
na dzień sprawozdawczy
Poziom w trójpoziomowej
hierarchii wyceny wartości
godziwej
Opis zastosowanych technik
wyceny i danych wyjściowych
Przyczynę wykorzystania
aktywów niefinansowych
innego niż najlepsze
W odniesieniu do zobowiązań – czynniki zwiększające
wiarygodność kredytową
Informacje ilościowe dotyczące nieobserwowalnych
danych wejściowych
Opis procesów wyceny

ALM

KGH

LPP

EUR

AMI

ASS

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek za 2014 rok.

Ostatnim elementem poddanym analizie w badanych spółkach była metodologia ustalania wartości godziwej, a dokładnie ujawnienia w sprawozdaniach
finansowych informacji w tym zakresie. Szczegółową prezentację tej analizy
zawarto w tablicy nr 7.
Podsumowując, w przypadku badanych spółek większość informacji odnośnie wartości godziwej odnosi się tylko do wskazania, iż spółka takową wartość
111

godziwą ustala. Rzadko, kiedy można było odnaleźć ujawnienia, co do stosowanej metody ustalania tej wartości. Jedyną kategorią, jaką można uznać za opisaną szczegółowo były szeroko rozumiane aktywa finansowe.
Tablica 7. Techniki wyceny wartości godziwej – przykłady.
Spółka

Opis stosowanej metody wyceny

ALM

Rzeczowe aktywa trwałe - wycena dokonana przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego.
Nieruchomości inwestycyjne - również wyceniane są przez biegłego
rzeczoznawcę.
Aktywa finansowe - wykorzystanie cen z ostatnio przeprowadzonych
transakcji na normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych
instrumentów, które są w swojej istocie identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie stosowane na rynku, dostosowane do
konkretnej specyfiki i parametrów wycenianego instrumentu finansowego
oraz sytuacji wystawcy (emitenta)

KGH

LPP

Brak danych

EUR

Wartość godziwą instrumentów finansowych nie będących przedmiotem
obrotu na aktywnym rynku ustala się przy wykorzystaniu technik wyceny,
które obejmują porównanie z wartością rynkową innego instrumentu
posiadającego zasadniczo takie same cechy, będącego przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne
lub modele wyceny opcji uwzględniających okoliczności specyficzne dla
spółki.
Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności
i w przypadku, których są dostępne dostateczne dane do wyceny wartości
godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych. Otrzymane wyniki wyceny porównywane są
z wyceną instrumentów przekazaną przez instytucje finansowe, a w przypadku znaczących różnic wdrażany jest proces wyjaśniający.

AMI

ASS

Brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek za 2014 rok.
Zakończenie

Wartość godziwa jest jedną z głównym metod wyceny prezentowanych
w większości Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2011 roku
w celu ujednolicenia przepisów w tym zakresie został wprowadzony Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 13„Wycena w wartości
godziwej”. Jednakże ocenia się, iż w praktyce jego wpływ na wartości przed112

stawione w sprawozdaniach finansowych jest znikomy. Zaobserwowano,
iż większość badanych spółek w polityce rachunkowości omawia hierarchię
wartości godziwej przedstawioną przez MSSF 13. Część z tych jednostek odnosi się także do hierarchii w części liczbowej sprawozdania, jednakże analiza
tych ujawnień nie napawa optymizmem. Należy jednak podkreślić, iż do badania była przyjęta tylko próba, więc jej wyniki nie mogą być podstawą uogólnień.

Pozytywną przesłanką jest natomiast samo stosowanie wartości godziwej,
jako metody wyceny. Spółki, coraz chętniej sięgają po tę metodę, gdyż to ona
jest najbliższa rzeczywistemu obrazowi firmy. Wachlarz zastosowań wartości
godziwej na przestrzeni lat coraz bardziej się poszerza. Jedną z kategorii, gdzie
najczęściej wybierana jest wycena w oparciu o tę wartość są instrumenty finansowe, a następnie rzeczowe aktywa trwałe. Jednostki też szczegółowo ujawniają składniki, w zakresie, których stosują wartość godziwą. Jednakże znacznie
mniej ujawnień dotyczy przyjętych technik ustalania tej wartości.
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12. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej.
Streszczenie

Wartość godziwa, jako jedna z metod wyceny została zaprezentowana w wielu
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Dla potrzeb ujednolicenia
tego zagadnienia wprowadzono MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”, który
reguluje sposób doboru danych do procesu wyceny oraz zakres ujawnień dotyczący tej wyceny w sprawozdaniu finansowym. Analizując polskie realia na
podstawie wybranych spółek giełdowych stwierdzono, iż jednostki te często
poprzestają na prezentacji informacji, iż stosują takową wycenę do wybranych
kategorii aktywów, natomiast nie informują odbiorcy sprawozdania o zastosowanych technikach pomiaru, czy też sposobie uzyskania danych wyjściowych.
Summary

Fair value as a valuation method is presented in many Financial Accounting
Standards. IFRS 13 „Fair Value Measurement” was issued for the purpose
of unifying this mater. It regulates the way of selecting data for valuation process and disclosures about fair value measurement in financial statements.
Analysis of selected listed companies in Poland found that these often limit
their presentation of information about their use of the fair value method to
selected categories of assets, while not justifying the valuation techniques or
inputs used.
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Marzena Rychlik

MSR 41 ROLNICTWO –
PREZENTACJA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I ICH OCENA
Słowa kluczowe: MSR 41, aktywa biologiczne, przemysł rolniczy.

IAS 41 AGRICULTURE –PRESENTATION

OF THE ADOPTED SOLUTIONS AND THEIR EVALUATION
Keywords: MSR 41, biological assets, agricultural industry.

Wstęp
Rolnictwo jest bardzo istotną gałęzią gospodarki światowej. Mimo postępującego procesu globalizacji i tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, udział rolnictwa w strukturze gospodarczej oraz zatrudnieniu jest nadal duży.
W 27 państwach członkowskich UE żyje około 14 milionów rolników, a w sektorze spożywczym pracują 4 miliony osób. Sektory rolnictwa i produktów spożywczych łącznie zapewniają 7% wszystkich miejsc pracy i generują 6% europejskiego produktu. W niektórych krajach udział rolnictwa w tworzeniu PKB
sięga nawet 50% np. Uganda (67%), Somalia i Mozambik (po 65%), czy Nepal
(60%).
W odróżnieniu od pozostałych obszarów gospodarki, takich jak usługi
i przemysł, produkcja rolna odbywa się na organizmach żywych, które podlegają przemianom w następstwie procesów fizjologicznych.

Swoistość tych procesów powoduje wyodrębnienie dziesięć specyficznych
cech produkcji rolnej:
1. produkcja rolna odbywa się na organizmach żywych,
2. uzależniona jest od warunków przyrodniczo-klimatycznych,
3. charakteryzuje się cyklicznością,
4. jest wielostronna, co wynika z różnorodności roślin, gatunków zwierząt
i czynności,
5. ma charakter przestrzenny, gdyż obejmuje duży obszar produkcji,
6. przewidzenie wyników produkcji jest obarczone dużym błędem prognostycznym z uwagi na znaczny wpływ zjawisk nieprzewidywalnych,
7. cykl produkcji jest długi,
8. występuje w dużym zakresie obrót wewnętrzny poprzez odnawianie się
materiałów do dalszej produkcji, np. nasiona, młode zwierzęta,
9. występuje produkcja pierwotna (roślinna) oraz wtórna (zwierzęca),
10. występuje produkcja podstawowa i uboczna np. ziarno-słoma, mlekoobornik lub żywiec.
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Ta specyfika zrodziła potrzebę wprowadzenia w zakresie rachunkowości
rolnej odrębnych uregulowań, głównie dotyczących stosowanych metod wyceny, prezentacji zdarzeń związanych z przemianą biologiczną oraz ujawniania
dotacji rządowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowano
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41 Rolnictwo (dalej MSR 41 Rolnictwo).
Celem artykułu jest przedstawienie celów i zakresu MSR 41 oraz zaprezentowanie przyjętych przez standard rozwiązań. Na tym tle poddano ocenie najważniejsze rozstrzygnięcia zawarte w analizowanym materiale, głównie pod
kątem ich praktycznej przydatności oraz zakresu wymaganych ujawnień.
W pracy wykorzystano metody studiów literatury przedmiotu i analizy aktów prawnych.
1.

Cele i zakres MSR 41

Głównym celem standardu jest określenie metod wyceny oraz zakresu ujawnianych informacji właściwych dla działalności rolniczej. Dlatego też dokument
ten koncentruje się na:
1. aktywach biologicznych z wyjątkiem roślin produkcyjnych,
2. produktach rolniczych wycenianych w chwili zbiorów/pozyskania,
3. formach prezentacji dotacji rządowych.

Standard MSR 41 nie odnosi się do wszystkich produktów rolniczych, a jedynie do produktów rolniczych pozyskanych z aktywów biologicznych, należących do jednostki gospodarczej w momencie ich zbiorów/pozyskania. Nie może
być on wykorzystywany do wyceny produktów rolniczych po ich zbiorach/pozyskaniu, na przykład przy przetwarzaniu winogron w wino przez
prowadzącego uprawę winorośli, czy też przy przetwarzaniu mleka w masło.
W standardzie wyjaśnia się, iż o ile tego rodzaju przetwarzanie może być logicznym i naturalnym przedłużeniem działalności rolniczej, a zdarzenia następujące w jego wyniku może charakteryzować pewne podobieństwo do przemian o charakterze biologicznym, to jednak w rozumieniu MSR 41 nie jest to
działalność rolnicza.
Należy również podkreślić, iż zakres standardu jest ograniczony i nie stosuje się go do:
1. gruntów związanych z działalnością rolniczą, gdzie obowiązują MSR 16
Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
2. wartości niematerialnych, związanych z działalnością rolniczą, których
dotyczy MSR 38 Wartości niematerialne,
3. produktów rolnych po ich zbiorach/pozyskaniu, objętych regulacjami MSR
2 Zapasy,
4. dotacji rządowych związanych z roślinami produkcyjnymi, których dotyczy MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy
rządowej,
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5.

roślin produkcyjnych związanych z działalnością rolniczą, do których zastosowanie ma MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.

Objęte standardem zagadnienia ograniczają się jedynie do prezentacji zasad: ujmowania oraz wyceny aktywów biologicznych i produktów rolnych,
ujawniania informacji o aktywach biologicznych w sprawozdaniach finansowych oraz prezentacji w księgach dotacji rządowych związanych z działalnością
rolniczą.
Biorąc pod uwagę ograniczony zakres MSR 41, mimo swojej nazwy „Rolnictwo” nie daje nam kompleksowego rozwiązania dla rachunkowości rolnej, a
jest jedynie próbą usystematyzowania tylko pewnych jej obszarów.
2.

Podstawowe pojęcia zdefiniowane w MSR 41

Standard wprowadza szereg pojęć z zakresu rachunkowości rolnej, definiując
takie kategorie, jak:
1. działalność rolnicza,
2. produkty rolnicze,
3. roślina produkcyjna,
4. składnik aktywów biologicznych,
5. przemiana biologiczna,
6. grupa aktywów biologicznych,
7. zbiory/pozyskanie.
2.1.

Działalność rolnicza

Według omawianego dokumentu działalność rolnicza oznacza zarządzanie
przez jednostkę gospodarczą przemianą biologiczną przeznaczonych na sprzedaż
aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne (MSR
41, 2007).

Z powyższej definicji wynika, iż działalność rolnicza opiera się na aktywach biologicznych, które ‒ poprzez kontrolowaną przez człowieka przemianę
‒ są przetwarzane w inne aktywa biologiczne lub w produkty rolne. Proces tej
przemiany kończy się w momencie zbioru lub pozyskania produktu rolniczego.
Jest to istotne dla ewidencji oraz zasad wyceny, a także dla prezentacji aktywów biologicznych.

W myśl MSR 41 działalność rolnicza obejmuje rozległy zakres czynności,
do których należą między innymi:
1. hodowla i chów inwentarza żywego,
2. leśnictwo,
3. uprawa roślin jednorocznych i wieloletnich,
4. ogrodnictwo,
5. sadownictwo,
6. uprawa roślin ozdobnych,
7. gospodarowanie na zamkniętych terenach wodnych (łącznie z hodowlą ryb).
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Mimo tej różnorodności, w standardzie wskazuje się na pewne cechy
wspólne działalności rolniczej, którymi są: pomiar zmiany, zarządzanie zmianą
i zdolność do zmiany.
W rolnictwie zachodzą zmiany jakościowe i ilościowe, które są mierzone
i monitorowane w ramach rutynowego zarządzania. Ich przykłady prezentują
rysunki 1 i 2.
Rysunek 1. Przykłady pomiaru zmian jakościowych w produkcji rolnej.
Zawartość
białka

Zmiany
jakościowe

Poziom
tłuszczu

Gęstość

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Przykłady pomiaru zmian ilościowych w produkcji rolnej.
Ilość
potomstwa

Zmiany
ilościowe
Średnica
włókien

Źródło: Opracowanie własne.

Wzrost
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Zarządzanie zmianą polega na regulowaniu lub przynajmniej stabilizowaniu warunków niezbędnych do zaistnienia procesu. Może to odbywać się poprzez sterowanie poziomem zadawanych składników pokarmowych, wilgotności, temperatury, żyzności gleby i dostępu światła.
Tego rodzaju zarządzanie odróżnia działalność rolniczą od innych rodzajów działalności. Na przykład, zbiory/pozyskanie ze źródeł niepodlegających
zarządzaniu (takich, jak połowy oceaniczne lub wycinka lasów) nie są zaliczane
do działalności rolniczej. Zdolność do zmian posiadają natomiast zwierzęta
w hodowli i chowie, a także rośliny uprawne.
2.2.

Produkty rolnicze

Produkty rolnicze to produkty zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych należących do jednostki (MSR 41, 2007).

Do produktów rolniczych należą między innymi: mleko, wełna, owoce, warzywa, tusza, jaja, bawełna, zebrany z kauczukowców lateks, liście tytoniu
i herbaty. Dla przybliżenia tych pojęć zaprezentowano przykłady aktywów
biologicznych, produktów rolnych i produktów uzyskiwanych po zbiorach/pozyskaniu (tablica 1).
Tablica 1. Związki między aktywami biologicznymi, produktami rolnymi a produktami uzyskiwanymi po zbiorach/pozyskaniu.
Aktywa biologiczne

Owce
Drzewa leśne
Bydło mleczne
Trzoda chlewa
Rośliny bawełny
Trzcina cukrowa
Rośliny tytoniu
Krzewy herbaciane
Winorośl
Drzewa owocowe
Palmy olejowe
Kauczukowce

Produkt rolny

Wełna
Drzewa ścięte
Mleko
Tusza
Zebrana bawełna
Zebrana trzcina cukrowa
Zebrane liście
Zebrane liście
Zebrane winogrona
Zebrane owoce
Zebrane owoce
Zebrane owoce

Produkt uzyskany
w wyniku procesu
przetwarzania aktywów
po zbiorach/pozyskaniu

Przędza, tkanina
Kłody drzewne, tarcica
Ser
Wędliny
Nici, tkaniny ubraniowe
Cukier
Suszony tytoń
Herbata
Wino
Przetworzone owoce
Olej palmowy
Produkty z gumy

Źródło: MSR 41 Rolnictwo, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
finansowej, IASB, Londyn, 2007, s. 1, z późniejszymi zmianami.
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2.3.

Rośliny produkcyjne

Rośliny produkcyjne to kategoria, która została wprowadzona do MSR 41
z dniem 1 stycznia 2016 r. Proces tych zmian zapoczątkowany został przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), która opublikowała 30 czerwca 2014 zmiany do MSR 41 Rolnictwo ‒ rośliny produkcyjne.
Rozwiązania zawarte w dokumencie są, między innymi, efektem prac podjętych
przez Grupę Organów Standardotwórczych Azji i Oceanii, która wskazywała na
nieprawidłowości w dotychczasowych zapisach standardu MSR 41. Szerzej na
ten temat: www.deloitte.com.

Argumenty podnoszone przez środowisko związane z AOSSG1 były jak
najbardziej zasadne. Zmiana wartości godziwej tych aktywów powodowała
często istotne zmiany w kwocie dochodów całkowitych i mogła spowodować
znaczną zmianę wyniku jednostki za dany rok, szczególnie miało to duże znaczenie w krajach takich, jak Malezja, Indie i Indonezja, gdzie działalność rolnicza niekonsumpcyjnych aktywów biologicznych ogrywa istotną rolę. Należy
zgodzić się, z tymi argumentami, gdyż nie można bowiem takich roślin jak kauczukowce i palmy oleiste, czy też krzewy winorośli wyceniać według tych samych kryteriów co zboża i ziemniaki. Aktywa takie jak np. kauczukowce
nie różnią się niczym od maszyn wykorzystywanych do produkcji towarów.
Nie zachodzi w nich żadna istotna przemiana biologiczna, która dałaby podstawę do wyceny według wartości godziwej. Rośliny produkcyjne są już dojrzałe
w momencie produkcji i ich przemiana biologiczna nie jest już istotna w tworzeniu przyszłych korzyści ekonomicznych. Jedynie istotne rynkowe zyski, które generują te rośliny, to produkty.

Mając to na uwadze, model wartości przeszacowania po początkowym ujęciu (dozwolony przez MSR 16) w odniesieniu do roślin produkcyjnych jest bardziej użyteczny.

Na gruncie tych argumentów powstała nowa kategoria „Roślina produkcyjna”. Definicja zawarta w MSR 41 określa, iż roślina produkcyjna jest to roślina
uprawna , która charakteryzuje się tym, iż:
1. jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczania produktów rolniczych,
2. powinna wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres,
3. najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy z wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady.

Definicję „roślin produkcyjnych” spełniają między innymi krzewy herbaciane, winorośla, palmy olejowe i kauczukowce. Zgodnie z MSR 16 rośliny produkcyjne są ujmowane w ten sam sposób co składniki rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych przez jednostkę we własnym zakresie, zanim znajdą się
Grupa Organów Standardotwórczych Azji i Oceanii (eng. Asian-Oceanion Standard
Setters Grup).

1
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w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie ich w sposób zamierzony
przez kierownictwo.
2.4.

Składnik aktywów biologicznych

Składnik aktywów biologicznych to zwierzę znajdujące się w hodowli lub
w chowie i roślina uprawna (MSR 41, 2007).

Aktywa biologiczne dzieli się, ze względu na ich przeznaczenie, na aktywa
konsumpcyjne oraz produkcyjne, a ze względu na stopień dojrzałości ‒ na dojrzałe aktywa biologiczne i aktywa niedojrzałe (tablica 2).
Tablica 2. Podział aktywów biologicznych.

Aktywa biologiczne

Konsumpcyjne

Produkcyjne

Aktywa biologiczne, które pozyskuje się
jako produkty rolnicze bądź sprzedaje
się jako aktywa biologiczne, np.:
− ryby w gospodarstwach rybnych,
− uprawy zbóż,
− uprawy roślin warzywnych,
− drzewa wykorzystywane jako budulec,
− produkty rolnicze, np. wełna, mleko,
inwentarz żywy przeznaczony na
produkcję mięsa, inwentarz przeznaczony na sprzedaż.

Aktywa biologiczne inne niż konsumpcyjne, np.:
− inwentarz żywy utrzymywany w celu
uzyskiwania mleka,
− inwentarz żywy utrzymywany w celu
pozyskiwania wełny (owce),
− stado podstawowe w drobiarstwie
(nioski),
− drzewa owocowe, krzewy roślin
− jagodowych, winorośle.
Produkcyjne aktywa biologiczne nie są
produktami rolniczymi, lecz raczej są
utrzymywane w celu pozyskiwania tych
produktów.

Dojrzałe

Niedojrzałe

Dojrzałe

Niedojrzałe

Aktywa biologiczne, które osiągnęły
cechy wskazujące
na ich gotowość
do zbioru lub pozyskania.

Aktywa biologiczne, które nie osiągnęły cech wskazujących na ich
gotowość
do zbioru lub pozyskania.

Aktywa biologiczne, których stan
umożliwia regularne zbiory lub pozyskanie.

Aktywa biologiczne, których stan
uniemożliwia regularne zbiory lub
pozyskanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: MSR 41 Rolnictwo…
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Dojrzałe aktywa biologiczne, to składniki majątku, które osiągnęły:
1. fazę gotowości do zbioru, np. tuczniki, opasy, brojlery, dojrzałe owoce
i warzywa),
2. stan umożliwiający regularne zbiory (pozyskanie produktów rolniczych),
np. krowy, maciory, maciorki, drzewa owocowe itp.

Analogicznie, za aktywa niedojrzałe uznaje się składniki, które nie osiągnęły cech wskazujących na ich gotowość do zbioru lub dojrzałość reprodukcyjną.

Przyjęta przez MSR 41 nomenklatura dla aktywów biologicznych w niedostateczny sposób uwzględnia różnorodność tych aktywów. W jednej kategorii
znalazły się bowiem krowa mleczna, maciora i materiał siewny. Dlatego też
niezbędne jest przyjęcie podziału aktywów produkcyjnych na aktywa obrotowe
i aktywa trwałe. Takie stanowisko również prezentują Dorota CzerwińskaKayzer i Anna Bieniasz (Kayzer i Bieniarz, 2011, s. 47).
2.5.

Przemiana biologiczna

Przemiana biologiczna, zgodnie z MSR 41 obejmuje procesy wzrostu, umniejszenia (degeneracji), produkcji i prokreacji, które powodują jakościowe lub
ilościowe zmiany składnika aktywów biologicznych.

Przemiana biologiczna powoduje między innymi następujące skutki:
1. zmiany poprzez wzrost (powiększenie lub poprawę jakościową zwierząt
znajdujących się w hodowli i w chowie lub roślin uprawnych),
2. umniejszenie (degenerację), gdy następuje zmniejszenie ilości lub pogorszenie jakości zwierząt lub roślin,
3. rozmnażanie (pozyskiwanie dodatkowych sztuk zwierząt lub roślin),
4. wytworzenie produktów rolniczych, takich jak np. lateks, liście herbaty,
wełna, mleko.

Art. 52 MSR 41 wskazuje, że każdą przemianę biologiczną można zaobserwować i wycenić, w tym, różnego rodzaju zmiany fizyczne, takie jak: wzrost,
umniejszenie (degenerację), produkcję i prokreację. Ponadto, każda z tych
zmian fizycznych jest bezpośrednio powiązana z przyszłymi korzyściami ekonomicznymi. Zatem, zmiana wartości godziwej składnika aktywów biologicznych spowodowana ich zbiorem lub pozyskaniem jest także zmianą fizyczną.
2.6.

Grupa aktywów biologicznych

Grupa aktywów biologicznych definiowana jest w standardzie jako zbiorowość
podobnych zwierząt hodowlanych lub roślin uprawnych.

MSR 41 zaleca łączenie aktywów biologicznych w jednolite grupy w zależności od potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych. Grupa aktywów biologicznych obejmuje zbiorowość podobnych zwierząt hodowlanych lub roślin
uprawnych. Standard zaleca aby jednostka przedstawiła w ujęciu wartościowym podział na aktywa biologiczne wg kryterium przeznaczenia i wg kryte122

rium dojrzałości. Szerzej na ten temat zostało zaprezentowane w niniejszym
artykule w punkcie 2.4. prezentującym aktywa biologiczne.
2.7.

Zbiory/pozyskanie

Zbiory/pozyskanie to moment, w którym następuje oddzielenie produktu od
aktywów biologicznych, lub moment zakończenia procesów życiowych aktywów biologicznych. Definicja ta określa moment, kiedy następuje pozyskanie
produktów rolnych, a tym samym aktywa te stają się zapasami. Zatem po zbiorach/pozyskaniu powinno się stosować do ich wyceny zapisy MSR 2 Zapasy.

3.

Metody wyceny aktywów biologicznych

W MSR 41 zaprezentowano zasady wyceny aktywów biologicznych i produktów rolnych. Podstawową kategorią tu przyjętą jest wartość godziwa2.

Po zmianach standardu od 1 stycznia 2016 MSR 41 dotyczy wyłącznie aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą, które podlegają
przemianie biologicznej. Graficzne ujęcie zmian prezentuje rysunek 3.
Rysunek 3. Zmiany w MSR 41 w ujęciu aktywów biologicznych.

Wszystkie
aktywa biologiczne

AKTYWA BIOLOGICZNE
NIEBĘDACE ROŚLINAMI
PRODUKCYJNYMI (MSR 41)

AKTYWA BIOLOGICZNE, BĘDĄCE
ROŚLINAMI PRODUKCYJNYMI
(MSR 16)

Wycena w wartości godziwej,
pomniejszonej o koszty zbycia

Wycena w koszcie nabycia lub
wartości godziwej

Źródło: Opracowanie własne.

Do wyceny aktywów biologicznych nie będących roślinami produkcyjnymi
stosujemy wycenę wg wartości godziwej. Do wyznaczania tej wartości możemy
stosować różne metody, które zaprezentowano na tablicy 3.
2 Wartość godziwa jest ceną, którą można otrzymać za sprzedaż składnika aktywów lub
ceną, którą trzeba zapłacić za przeniesienie zobowiązania w zwykłej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku na dzień pomiaru (wyceny).
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Tablica 3. Metody wyznaczania wartości godziwej aktywów biologicznych
i produktów rolnych.
Okoliczność wyceny
Istnieje aktywny rynek na dane
aktywa biologiczne i produkty
rolnicze.
Nie istnieje aktywny rynek na
dane aktywa biologiczne lub produkty rolnicze

Początkowa wycena aktywów
biologicznych, dla których nie
istnieją dostępne ceny notowane
na rynku, a alternatywne wyceny
wartości godziwej uznaje się za
wysoce niewiarygodne

Metoda wyceny
Cena rynkowa w momencie wyceny

− Cena, jaką by zapłacono za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzanej w zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny;
− ceny podobnych aktywów lub zobowiązań notowanych na rynkach aktywnych;
− ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań notowane na
rynkach, które nie są aktywne;
− różnica między wartością godziwą kombinacji aktywów biologicznych a wartością godziwą gruntu i jego ulepszeń ‒
metoda stosowana w przypadku aktywów na stałe połączonych z gruntem
dla których nie istnieje aktywny rynek,
a istnieje aktywny rynek na pewną ich
kombinację
Koszt historyczny (cena nabycia lub rzeczywisty koszt wytworzenia)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: MSR 41 Rolnictwo…, oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, IFRS Fundation, Warszawa, 2011.

Aktywny rynek to taki rynek, który spełnia wszystkie następujące warunki:
a) pozycje będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
b) zazwyczaj w dowolnym momencie można znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców,
c) ceny są podawane do wiadomości publicznej
(Kondraszuk T., 2010, s. 89).

Wycena następuje w momencie ujęcia składnika aktywów w księgach rachunkowych oraz na dzień bilansowy. Wyceny aktywów biologicznych dokonu124

je się w oparciu o ich wartość godziwą pomniejszoną o szacunkowe koszty
związane ze sprzedażą.

Od tej generalnej zasady standard przewiduje jednak pewne wyjątki. Dotyczy to sytuacji, kiedy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić. Ma to
zastosowanie do takich aktywów biologicznych, dla których nie istnieją pochodzące z rynku ceny lub wartości, przy czym alternatywne szacunki wartości
godziwej uznaje się za wysoce niewiarygodne.
W takiej sytuacji składnik aktywów biologicznych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie
i zakumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Przy ustalaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wartości umorzenia
i zakumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości uwzględnia się zapisy MSR
2 Zapasy, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 36 Utrata wartości aktywów. Gdy jednak wiarygodny pomiar wartości godziwej składnika aktywów
biologicznych stanie się już możliwy, wówczas należy tę wartość uwzględnić.
Wycena w wartości godziwej obowiązuje, aż do momentu sprzedaży danego
składnika aktywów.

Jak już podkreślano, produkty rolnicze zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o przewidywane
koszty związane ze sprzedażą, które zostaną poniesione do dnia zbiorów/pozyskania produktów. Tak określona wartość godziwa stanie się kosztem
ich wytworzenia, na potrzeby MSR 2 Zapasy lub innego mającego zastosowanie
standardu.
W MSR 41 określono również, jakie pozycje można zakwalifikować do
kosztów związanych ze sprzedażą produktów rolnych. Są to:
1. prowizje brokerów i pośredników,
2. opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy towarowe,
3. podatki transferowe,
4. cła.

Do kosztów tych nie mogą być włączone koszty transportu oraz inne wydatki, które będą ponoszone w celu wprowadzenia aktywów na rynek.

W celu zwiększenia spójności i porównywalności metod wyznaczania wartości godziwej w MSSF 13 ustanowiono ich hierarchię, co prezentuje tablica 4.
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Tablica 4. Hierarchia pomiaru wartości godziwej.
Poziom

Najwyższy
priorytet –
poziom 1

Typ danych wejściowych
Bezpośrednio
obserwowalne

Średni
priorytet –
poziom 2

Pośrednio
lub bezpośrednio
obserwowalne

Najniższy
priorytet –
poziom 3

Nieobserwowalne

Metoda ustalania wartości godziwej

Wartość godziwa ustalana jest w oparciu o ceny
notowane na rynkach aktywnych za identyczne
aktywa i zobowiązania, do których jednostka
ma dostęp w dniu wyceny.
Wartość godziwa ustalana na poziomie:
− ceny podobnych aktywów lub zobowiązań
notowanych na rynkach aktywnych;
− ceny identycznych lub podobnych aktywów
lub zobowiązań notowanych na rynkach,
które nie są aktywne;
− ceny ustalone na podstawie innych danych
obserwowalnych.
Wartość godziwa ustalana na podstawie:
− ceny nabycia;
− ceny ustalonej w oparciu o metodę
przychodów;
− ceny ustalonej w oparciu o metody
matematyczne i statystyczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MSSF 13.

Wartość godziwa aktywów biologicznych zmienia się wraz z przemianą
biologiczną tych aktywów. MSR 41 zaleca, aby zmiany wartości były mierzone
w całym okresie użytkowania aktywów, a nie wyłącznie jednorazowo w momencie ich sprzedaży. Zysk lub stratę powstałą zarówno w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów biologicznych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, jak i w związku ze zmianą
tej wartości, uwzględnia się w zysku lub stracie netto danego okresu. Takie
rozwiązanie powoduje, że strata może powstać w momencie początkowego
ujęcia składnika aktywów biologicznych, ponieważ szacunkowe koszty związane ze sprzedażą są odejmowane przy ustalaniu wartości godziwej. Natomiast
zysk może zaistnieć przy urodzeniu cielęcia, gdyż wartość godziwa krowy po
wycieleniu wzrasta ze względu na wyższą wartość użytkową.
Należy zwrócić uwagę, iż zastosowane ceny według wartości godziwej
mogą nie mieć faktycznego związku ani z cenami, po których aktywa te zostaną
sprzedane, ani też z rzeczywistymi kosztami wytworzenia. A w konsekwencji
zysk i strata prezentowana w sprawozdaniach według MSR 41 nie wynika
z faktycznych osiągnięć finansowych jednostek, a głównie prezentuje zmianę
wartości godziwej i zmianę wartości przemian aktywów biologicznych. Częste
zmiany cen rynkowych i duże wahania mogą zniekształcać obraz przedsiębiorstwa rolniczego w zależności od momentu pomiaru. Stanowisko takie reprezen126

tuje również Teresa Kiziukiewicz ( Kiziukiewicz T., 2009, s. 67). Rozwiązanie
przyjęte w MSR 41 jest rozbieżne z modelem wyceny opierającym się na koszcie historycznym, w którym przychody wykazuje się w momencie sprzedaży
(Wszelaki A., 2012, s. 334). W konsekwencji przyjętych rozwiązań mamy bezpośredni skutek w postaci ujmowania w sprawozdaniu niezrealizowanych
zysków i strat, co jest sprzeczne z MSR 18.
Mając na uwadze powyższe należałoby szukać innych sposobów prezentacji wyników przedsiębiorstw rolniczych. Jednym z rozwiązań jest zaliczenie
skutków przeszacowań do wartości godziwej do innych całkowitych dochodów
z późniejszym recyklingiem w momencie realizacji transakcji. Szerzej na te
temat w opracowaniu Prof. Jerzego Gierusza (Gierusz J., 2014, s. 200).
4.

Rozstrzygnięcia przyjęte dla prezentacji dotacji rządowych

Z uwagi na duże wsparcie sektora rolniczego przez rządy poszczególnych państw MSR 41 określa też metody ujęcia dotacji. Standard klasyfikuje je w dwóch
kategoriach:
1. dotacje do aktywów biologicznych wycenianych w cenie nabycia lub po
koszcie wytworzenia,
2. dotacje do aktywów biologicznych wycenianych w wartości godziwej.
Ze względu na sposób ich ujawniania, dotacje w standardzie zostały podzielone na bezwarunkowe i warunkowe.
Bezwarunkowe dotacje rządowe do składnika aktywów biologicznych wycenianego w wartości godziwej ujmuje się jako przychód dopiero wówczas, gdy
dotacja rządowa stanie się należna.
Dotacje rządowe warunkowe ujmuje się w zależności od warunków jej
uzyskania, co prezentuje tablica 5.
Tablica 5. Zasady ujmowania dotacji warunkowych w księgach rachunkowych
wg MSR 41.
Warunki dotacji

Dotacja nakłada na jednostkę gospodarczą wymóg niepodejmowania
określonej działalności
rolniczej.

Charakter dotacji

Dotacja rządowa do
składnika aktywów biologicznych wycenianego
w wartości godziwej
(pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze
sprzedażą).
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Zasady ujmowania
dotacji w księgach

Ujmuje się ją jako przychód dopiero wówczas,
gdy spełni warunki związane z przyznaniem dotacji.

Zasady ujmowania
dotacji w księgach

Warunki dotacji

Charakter dotacji

Dotacja nakłada na jednostkę gospodarczą wymóg prowadzenia działalności rolniczej w określonym miejscu przez okres
pięciu lat i zakłada zwrot
dotacji w przypadku,
gdyby jednostka prowadziła tę działalność przez
okres krótszy niż pięć lat.

Dotacja rządowa
do składnika aktywów
biologicznych wycenianego w wartości godziwej
(pomniejszonej o szacunkowe koszty związane
ze sprzedażą).

Dotacji nie należy
ujmować jako przychodu,
aż do upływu pięcioletniego okresu.

Przyznanie dotacji nakłada na jednostkę gospodarczą wymóg prowadzenia działalności rolniczej
w określonym miejscu
przez okres pięciu lat i
warunki dotyczące dotacji
rządowej przewidują
możliwość zatrzymania
części przyznanych środków w miarę upływu
czasu.
Bezwarunkowe/
warunkowe

Dotacja rządowa
do składnika aktywów
biologicznych wycenianego w wartości godziwej
(pomniejszonej o szacunkowe koszty związane
ze sprzedażą).

Dotację rządową ujmuje się jako przychód proporcjonalnie do upływu
czasu.

Dotacja rządowa do
składnika aktywów
biologicznych wycenianego w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia,
pomniejszonych
o dotychczasowe
umorzenie i zakumulowane odpisy z tytułu utraty
wartości.

Według MSR 20 Dotacje
rządowe oraz ujawnianie
informacji na temat pomocy rządowe dotacje do
tych aktywów zalicza się
do przychodów współmiernie do odpisów kosztów, które dotacje te
mają kompensować.
Natomiast dotacje udzielone na pokrycie już poniesionych kosztów lub
strat zalicza się do przychodów (lub ewentualnie
zysków nadzwyczajnych)
okresu obrotowego,
w którym dotacje stały się
należne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: MSR 41, MSFF.
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Jak wynika z tablicy 5. odmienne regulacje przyjęto w odniesieniu do dotacji do aktywów biologicznych wycenianych w wartości godziwej, a inne do wycenianych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W tym ostatnim przypadku należy stosować MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej.
Z uwagi na duży wpływ dotacji na obraz jednostki zawarty w sprawozdaniu finansowym standard zobowiązuje podmioty gospodarcze omawianego
sektora do ujawniania informacji na ten temat. Obejmują one:
1. rodzaj i zakres dotacji rządowych ujętych w sprawozdaniu finansowym,
2. niespełnione warunki oraz inne zdarzenia o charakterze warunkowym
związane z dotacją,
3. znaczące oczekiwane zmniejszenia wysokości dotacji rządowych.
5.

Prezentacja informacji w sprawozdaniach finansowych wg MSR 41

W standardzie uregulowano również kwestie związane z treścią informacji
zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych.
Do podstawowych należy zaliczyć:
1.

opis rodzaju prowadzonej działalności w zakresie każdej grupy aktywów
biologicznych,

3.

opis metod i istotnych założeń przyjętych przy pomiarze wartości godziwej wszystkich grup produktów rolniczych oraz aktywów biologicznych
na moment zbiorów lub pozyskania,

2.

informacje wyrażone w pozafinansowych jednostkach miary lub szacunki
wielkości fizycznych odnoszące się do każdej grupy aktywów biologicznych jednostki na koniec okresu oraz wyników produkcji rolniczej w ciągu
okresu,

4.

ustaloną na moment zbiorów lub pozyskania wartość godziwą produktów
rolniczych zebranych w ciągu okresu,

6.

podjęte zobowiązania dotyczące rozbudowy bądź nabycia aktywów biologicznych,

5.

7.
8.

istnienie oraz wartości bilansowe aktywów biologicznych, do których jednostka posiada ograniczony tytuł własności oraz wartości bilansowe aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań,
strategię zarządzania ryzykiem finansowym związanym z prowadzeniem
działalności rolniczej,
uzgodnienie wartości bilansowych aktywów biologicznych na koniec i na
początek bieżącego okresu.
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Dla sporządzenia uzgodnienia, wartości bilansowych aktywów biologicznych jednostka rolnicza powinna wykazać wszelkie zmiany wartości bilansowych aktywów biologicznych, które zaszły w ciągu roku, a w szczególności:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

zysk lub stratę wynikającą ze zmian wartości godziwej pomniejszonej
o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą,

zwiększenia spowodowane zakupem,

zmniejszenia, które można przypisać sprzedaży aktywów biologicznych
zaklasyfikowanych zgodnie z MSSF 5 jako przeznaczone do sprzedaży (lub
wchodzących w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona
do sprzedaży),
zmniejszenia spowodowane zbiorem lub pozyskaniem,

zwiększenia będące skutkiem połączenia jednostek gospodarczych,

różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę
prezentacji oraz przeliczenia działalności jednostek zagranicznych na stosowaną przez jednostkę gospodarczą walutę prezentacji,

inne zmiany, np. pominięte w ewidencji, albo zmiany spowodowane chorobami zwierząt lub zniszczeniem upraw.

MSR 41 zaleca, aby ujawniać odrębne informacje na temat zmian fizycznych oraz zmian cen, szczególnie wówczas, gdy cykl produkcyjny w jednostce
jest dłuższy niż rok. Standard podkreśla ważność tych ujawnień ze względu na
ich przydatność zarówno do oceny wyników działalności za bieżący okres, jak
również oceny perspektyw na przyszłość. W takim przypadku zaleca się, aby ‒
stosując podział na grupy lub przyjmując inne kryterium ‒ ujawniać kwoty
zmian w zysku lub stracie netto, z rozróżnieniem korekt spowodowanych wahaniami ilości i cen.
Standard zaleca również ujawnianie zdarzeń związanych z ryzykiem działalności rolnej, takich jak np. ryzyko klimatyczne (powódź, susze, mrozy) czy
chorobowe ( plaga szkodników). MSR 41 wskazuje, iż ‒ jeżeli tego rodzaju zdarzenie prowadzi do powstania istotnej pozycji przychodów lub kosztów ‒ należy ujawnić rodzaj i kwotę tej pozycji zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań
finansowych.

MSR 41 określa także, jaki zakres informacji jest niezbędny w przypadku,
gdy nie istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia wartości godziwej. Dotyczy
to przede wszystkim aktywów biologicznych ujmowanych po raz pierwszy, dla
których nie istnieją dostępne ceny notowane na rynku, a alternatywne wyceny
wartości godziwej są wysoce niewiarygodne. Wówczas, przedsiębiorstwo rolnicze wycenia te aktywa biologiczne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz zakumulowane odpisy
z tytułu utraty wartości (§30), a na koniec okresu ujawnia następujące informacje dotyczące tego rodzaju aktywów:
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1.

opis aktywów biologicznych,

3.

w miarę możliwości, przedział szacunkowych wartości, w którym najprawdopodobniej znalazłaby się wartość godziwa tych aktywów,

2.

4.

5.

6.

wyjaśnienie przyczyn braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości
godziwej,
zastosowaną metodę amortyzacji,

okresy użytkowania nieruchomości i zastosowane stawki amortyzacyjne,

wartość bilansową brutto oraz dotychczasowe umorzenie (łącznie z zakumulowanymi odpisami z tytułu utraty wartości) na początek i na koniec
okresu obrotowego.

Ponadto, jeżeli w ciągu bieżącego okresu jednostka gospodarcza wycenia
aktywa biologiczne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, to ujawnia zysk
lub stratę ujętą w momencie sprzedaży składnika aktywów biologicznych oraz
przedstawia w odrębnej pozycji uzgodnienie wymagane na mocy §50, zawierające kwoty odnoszące się do tego rodzaju aktywów biologicznych.
Uzgodnienia, o którym mowa powinny zawierać następujące kwoty ujęte
w zysku lub stracie netto dotyczącej tych aktywów biologicznych:
1. odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości,
2. odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości,
3. amortyzację.

W okresie, kiedy wiarygodne ustalenie wartości godziwej aktywów biologicznych, wcześniej wycenionych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
stanie się możliwe, jednostka gospodarcza musi ujawnić informacje dotyczące
tych aktywów biologicznych, a w szczególności: ich opis, wyjaśnienie przyczyn,
dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej stało się możliwe wraz
z konsekwencjami tych zmian.
Zakończenie

Samo powstanie MSR 41 jest niewątpliwe zasadne, jednak uregulowania są
powierzchowne i niekompletne. Standard mający w nazwie Rolnictwo daje nadzieję, iż znajdziemy tam kompleksowe rozwiązanie dla rachunkowości rolniczej, jednak tak nie jest.
Omawiany dokument ogranicza się jedynie do prezentacji metod wyceny
oraz zakresu wymaganych wyjaśnień, a przyjęte przez MSR 41 rozwiązania
dotyczące wyceny aktywów biologicznych posiadają istotne wady i mimo
wprowadzonych zmian w standardzie w styczniu 2016 roku.

Standard w dalszym ciągu nie rozwiązuje szeregu problemów. W MSR 41
brak jest wystarczająco dużo przejrzystych wskazówek pozwalających na jednoznaczne określenie, kiedy rośliny produkcyjne osiągają „dojrzałość”, a tym
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samym, kiedy należy zaprzestać aktywowania kosztów bezpośrednich, tzn.
ponoszonych do okresu, gdy rośliny zaczną uzyskiwać plony3.

Dużym problemem jest również brak odmiennych regulacji dla aktywów
produkcyjnych pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli bowiem przyjęto, że rośliny
produkcyjne będą wyceniane tak, jak środki trwałe, to dlaczego pozostałe produkcyjne aktywa biologiczne, np. inwentarz żywy utrzymywany w celu uzyskiwania mleka, zostały pominięte? Dlaczego inwentarz żywy, stanowiący również
produkcyjne aktywo biologiczne, będzie wyceniany w dalszym ciągu w wartości godziwej według MSR 41, a nie według MSR 16?
Dalsze niekonsekwencje w przyjętych rozwiązaniach przez MSR 41 znajdziemy, analizując dołączony do standardu przykład sprawozdania finansowego. Bydło mleczne niedojrzałe i bydło mleczne dojrzałe prezentowane jest tam
w pozycji majątku trwałego. Natomiast w samym standardzie nie ma podziału
na majątek trwały i majątek obrotowy. Brakuje też podstaw do klasyfikacji tych
pozycji w sprawozdaniach finansowych.

Nie sposób także zgodzić się z przesłaniem standardu uznającym, iż do
wyceny aktywów biologicznych należy wyłącznie stosować wartość godziwą.
Takie podejście odrzuca wieloletni dorobek rachunkowości rolnej, gdzie system
kosztu historycznego jest głęboko zakorzeniony i powszechnie znany. Wycena
na poziomie kosztu historycznego oznacza większą wiarygodność. Po pierwsze,
wynika ona z transakcji rynkowej zawartej w danym momencie, a po drugie
informacja o koszcie jest w pełni sprawdzalna. Stosowanie wartości godziwej
w działalności rolniczej powoduje w obliczonym wyniku określone skutki oddziaływujące na działalność podstawową, w szczególności przy różnych poziomach produkcji w stosunku do sprzedaży. Na przykład, stosując do wyceny
zapasów wyrobów gotowych wartość godziwą, wynik liczony jest wyłącznie na
produkcji, a nie na sprzedaży. Przyjęcie takiego rozwiązania zniekształcają obraz finansowy przedsiębiorstwa rolniczego uzależniając go nie od rzeczywistego efektu ekonomicznego ale od momentu pomiaru. Zastosowanie do wyceny
wartości godziwej może pozostawać w abstrakcji do cen uzyskanych z sprzedaży jak również do rzeczywistych kosztów wytworzenia. MSR 41 powoduje,
że wiarygodność materialna informacji jest znikoma ponieważ duża większość
informacji ujętych w księgach wg MSR 41 oparta jest na szacunkach.

Reasumując rozwiązania przyjęte w MSR 41 w dalszym ciągu wymagają
zmian, są niekompletne i niespójne, a ich przyjęcie powoduje, że rachunek zysków i strat nie przedstawia rzeczywistego wyniku finansowego przedsiębiorstw rolniczych.

Patrz również raport EFRAG opisujący prace prowadzone w zakresie ED/2013/8 Rośliny
produkcyjne wraz z uwagami i wnioskami znajduje się na stronie EFRAG www.efrag.org.
3
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Streszczenie

W artykule przedstawiono główne cele standardu, do których należy określenie
metod wyceny oraz zakresu ujawnień informacji właściwych dla działalności
rolniczej. Standard realizuje ten cel poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć właściwych dla działalności rolniczej. Omówiono również zasady wyceny
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aktywów biologicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez MSSF
13 oraz zmian MSR 41 i MSR 16 opublikowanych 30 czerwca 2014 roku, a obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Przedstawiono także kwestie prezentacji dotacji wraz z zakresem wymaganych informacji do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rolniczego. Ponadto, poddano ocenie prezentowane
przez MSR 41 koncepcje rozwiązań w zakresie rachunkowości rolnej, które
zdaniem autora są niekompletne i wadliwe.
Summary

The article presents the main objectives Standard, to which must determine the
valuation methods and the scope of disclosure inherent in the business agricultural-activity. Standard pursues this objective by defining the basic concepts
specific to the agricultural industry. It also discusses prin-dy valuation of biological assets taking into account changes intro-out by IFRS 13 and amendments to IAS 41 and IAS 16 published-important June 30th 2014, and effective
from 1 January 2016. Also presented concerning the presentation of grants
with Tick-semester required information to the financial statements-sized agricultural enterprise. Moreover, were assessed presented by IAS 41 solution concepts in the field of agricultural accounting, which the author believes are incomplete and flawed.
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Dorota Klepka

PRZYCZYNY ISTNIENIA SZAREJ STREFY
I JEJ WPŁYW NA PODATKI
Słowa kluczowe: szara strefa, wpływy podatkowe, luka podatkowa, raj podatkowy.

REASONS FOR THE EXISTENCE OF GREY MARKET
AND ITS IMPACT ON TAXES

Keywords: grey zone, tax revenue, tax loophole, tax haven.

Wstęp
Problem szarej strefy budzi szerokie zainteresowanie przedstawicieli wielu
dyscyplin naukowych, zwłaszcza ekonomii i socjologii. Ta pierwsza opisując
omawiane zjawisko, analizuje je z punktu widzenia „nielegalnych przepływów
finansowych poza pewnymi segmentami sektora finansowego” [Gołębiowski,
2007, s. 1]. Socjologowie zajmują się natomiast społecznymi przyczynami istnienia szarej strefy, a także mechanizmami jej powstawania. Samo pojęcie
można zdefiniować różnorako, brak jest tu jednolitego stanowiska [Gołębiowski, 2007, s. 1]. W literaturze przedmiotu przyjęto kilka terminów. Należą do
nich: szara gospodarka, nieopodatkowana praca, praca na czarno, nieformalna
gospodarka, gospodarka cienia i inne [Undeclared Work in the European Union.
Fieldwork: May-June 2007, Publication: October 2007, s. 3]. Szara strefa to obszar, który utrudnia sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarki. Jest ona
elementem trwałym współczesnej gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest
przedstawienie zjawiska szarej strefy i konsekwencji jej występowania. W pracy wykorzystano metody analizy polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
oraz aktów prawnych.
1.

Definicja szarej strefy

Pojęcie szarej strefy jest niezbędne dla określenia zakresu (skali) występowania tego zjawiska w poszczególnych gospodarkach. Można wyróżnić kilka podejść do definiowania analizowanej kategorii. Smith [1994, s. 18] za gospodarkę niezarejestrowaną uważa rynkową produkcję dób i usług, legalną i nielegalną, która nie jest rejestrowana w statystyce PKB. Inni ekonomiści definiują szarą strefę jako te działania gospodarcze i źródła dochodów, które są poza regulacjami rządowymi – podatkowymi i monitoringiem [Del’Anno 2003; Schneider
2005; Feige 1989]. OECD opisuje ten obszar następująco – ze względu na jej
naturę jest to legalna aktywność gospodarcza, ale niezadeklarowana władzom
publicznym, zgodnie z regulacjami w poszczególnych krajach (OECD 2002).
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Podobną definicję w Polsce przyjmuje Główny Urząd Statystyczny [GUS 1996,
2005], [ Kabaj, 2009, s. 3].

Szara strefa przedkłada się na zmniejszenie wpływów podatkowych
i wzrost inflacji [Aruoba, 2010] Występuje w każdej gospodarce, choć jej skala
bywa bardzo różna. Jest ona szacowana [Borcuch, 2012, s. 68–80] jako nie uregulowana, niezadeklarowana część aktywności ekonomicznej wyrażona w procencie PKB [Packard, Koettl, Montenegro 2012].Powstaje jako wynik nieprzestrzegania określonych reguł gry społeczno-gospodarczej [Gołębiowski 2007].
2.

Rozmiary szarej strefy

Ograniczenie szarej strefy, nawet częściowe, miałoby istotne znaczenie dla
wpływów budżetowych państwa [Polasik, Marzec, Fiszeder, Górka 2012].
W Europie, w 2011 r. wielkość szarej strefy została oszacowana na ok. 2,2 bln
euro. W porównaniu do 2007 r. zwiększyła się ona o 5% (wynosiła wówczas
2,1 bln euro), co można tłumaczyć kryzysem finansowym jaki miał miejsce
w ostatnich latach. Oczywiście w różnych krajach szara strefa występuje w innej skali (zazwyczaj wynik podawany jest jako procent PKB). Dla przykładu,
w Niemczech czy Francji szara strefa wynosi ok. 13% PKB, w Szwajcarii lub
Austrii szacunki wskazują na 8%. PKB, zaś w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej np. Bułgarii, Chorwacji, Litwie czy Estonii wynosi ona aż
30% PKB [Schneider, Kearney 2011]. Z kolei na Ukrainie może stanowić 57%
PKB, zaś w Gruzji nawet 67% PKB.

Badania prof. Schneidera [Schneider, 2013] „Rozmiar i rozwój szarej strefy
w 31 europejskich i pięciu innych krajach OECD od 2003 do 2013” wskazują,
iż średnia wielkość szarej strefy w 27 krajach Unii Europejskiej w 2003r. wyniosła 22,3% (oficjalnego PKB) zmniejszyła się do 19,3% w 2008 r. i wzrosła do
19,8% w 2009 r., a następnie ponownie spadła do 18,4% w 2013 r. Średnia
wielkość szarej strefy 31 krajów europejskich w 2003 r. kształtowała się na
poziomie 22,4%, a następnie spadła i rosła odpowiednio do 19,4% w 2008 r.,
19,9% w 2009 r. do 18,5% w 2013 r. Natomiast w pięciu pozaeuropejskich
wysoko rozwiniętych krajach OECD (Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia
i Stany Zjednoczone) średnia „gospodarka cienia” w 2009r. wyniosła około
10,1% PKB i zmniejszyła się do 8,6% w 2013 r. Z cytowanych badań wynika,
iż obserwujemy tu spadek badanego zjawiska. Głównym powodem jest dalsze
ożywienie gospodarki oficjalnej w większość krajów Europy wschodniej i Europy Środkowej i/lub "nowych" członków Unii Europejskiej: np. Bułgarii, Cypru, Czech, Łotwy, Litwy i Polski, które mają wyższy wskaźnik „gospodarki cienia” niż w "starych" krajach Unii Europejskiej, takich jak: Austria czy Belgia.
Zasadą jest bowiem, że im lepsza koniunktura, tym mniejsza ekonomiczna strefa cienia. Gdy sytuacja się pogarsza podatnicy „uciekają” do szarej strefy, ponieważ nie wystarcza im środków, aby pokryć wszystkie zobowiązania, jakie
wiążą się z obecnością w oficjalnej gospodarce.
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Prof. Friedrich Schneider1 z Johannes Kepler University of Linz od ponad
15 lat śledzi na świecie „gospodarkę cienia”. Jego zespół szczególnie wnikliwie
przyjrzał się sytuacji w 31 krajach europejskich. I tak wg cytowanego autora
[Schneider, 2013] w 2012 r. w Szwajcarii szara strefa wynosiła 7,8%, w Austrii
7,9%, w Niemczech 13,5%, Norwegii 14,8 PKB w Szwecji 14,7% we Francji
11% w Wielkiej Brytanii 10,5%, w Bułgarii 32,3% w Rumunii 29,6% procent
oficjalnego PKB. Badania prof. F. Schneidera potwierdzają, że w Polsce
w 2012 r. udział szarej strefy w PKB sięgł 25%. Na Słowacji jest to tylko 16%.

Natomiast wg badań Prof. Friedrich Schneider 2 z 2015 roku w Szwajcarii
szara strefa wynosiła 6,5%, w Austrii 8,2%, w Niemczech 12,2%, Norwegii 13%
PKB, w Szwecji 13,2% we Francji 12,3% w Wielkiej Brytanii 9,4%, w Bułgarii
30,6% w Rumunii 28% procent oficjalnego PKB. Badania prof. F. Schneidera
potwierdzają, że w Polsce w 2015 r. udział szarej strefy w PKB sięgł 23,3%. Na
Słowacji jest 14,1%.
W Polsce, według raportu Friedricha Schneidera oraz zespołu badawczego
firmy A.T. Kearney w szarej strefie w 2010r. wytwarzane było 25,4% PKB [Schneider, Kearney 2011]. Z kolei według GUS-u zakres gospodarki nieformalnej
szacowany jest na 20% w 2010 r. [Pasternak-Malicka 2011]. F. Schneider wraz
z zespołem badawczym A.T. Kearney w 2008 r. wskazali również, że bez rozwoju płatności elektronicznych w latach 2004–2008, wielkość szarej strefy mogła
być wyższa o ok. 23 mld euro, co oznaczałoby, że mogłaby ona sięgnąć nawet
30% PKB [Borcuch, 2012, s.68–80].

Znaczna część obrotów szarej strefy w Polsce przypada na legalnie działające przedsiębiorstwa. Firmy te ukrywają niektóre swoje przychody i nie rejestrują zatrudnienia części pracowników. Ponadto na zaniżanie zobowiązań
podatkowych w Polsce wpływa: sztuczne zawyżanie kosztów produkcji lub
uzyskania przychodu, naliczanie amortyzacji od nieistniejących środków trwałych, niepłacenie podatków odjętych jednak od wynagrodzenia pracowników,
korzystanie z luk i niejasności w prawie podatkowym.

W Monitorze Podatkowym z 1996 roku, w artykule "Formy ucieczki przed
podatkiem" czytamy, że każdy podatek można ominąć. "Obrotny podatnik zaw-

1 Prof. Friedrich Schneider – Profesor ekonomii w Instytucie Polityki Gospodarczej na
Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz (Austria). Jest uznawany za niekwestionowany autorytet w dziedzinie badania światowej gospodarki nieoficjalnej. Prowadził badania i wykłady m.in. na Uniwersytetach Yale, Princeton, Virginia, Uniwersytecie w Sztokholmie, Zurychu, Carnegie Mellon czy Aarhus. W latach 1997–1999 był Prezesem Austriackiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w latach 2005–2008 Prezesem Niemieckiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doradzał wielu instytucjom rządowym, przedsiębiorcom oraz Komisji Europejskiej. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji,
z czego 62 książek wydanych w wielu językach. Zainteresowania badawcze Profesora
Schneidera koncentrują się wokół teorii polityki gospodarczej, finansów oraz analizy
ekonomicznych skutków interwencji rządowych.
2 http://www.econ.jku.at.mebers/schneider/files/publication/2015/shadEcEurope31.pdf
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sze znajdzie sposób, aby jak największą część dochodu zachować do swojej
dyspozycji. Nie jest tajemnicą, że zwłaszcza prywatny sektor wyjątkowo dobrze
opracował techniki ochrony firm przed wypływem pieniędzy, szczególnie na
podatki i inne obciążenia. Pomysłowość podatników jest pod tym względem
niezwykle rozwinięta, a sposoby ucieczki tworzą barwną mozaikę, która jest
nieprzerwanie wzbogacana". Choć wspomniany artykuł został opublikowany
blisko 20 lat temu, jego główny przekaz wciąż jest aktualny.
3.

Czynniki kształtujące szarą strefę

Można wyróżnić cztery główne czynniki, które powodują występowanie szarej
strefy (wpływają one na jej wielkość oraz zakres). Po pierwsze, są to oszczędności. Pracujący poza sferą aktywnej gospodarki, omijają podatki i płatności
dotyczące ubezpieczeń społecznych, a także obowiązek podatkowy oraz regulacje związane z prawem pracy. Po drugie – brak „świadomości bycia winnym”.
Szara strefa jest często postrzegana jako normalny obszar funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Po trzecie, łatwość uczestniczenia – co oznacza, że
płatność gotówką czyni łatwiejszym brak zadeklarowania wykonywania pracy.
Płatności gotówkowe ze względu na swoją anonimowość, są bowiem trudne do
wyśledzenia. Po czwarte – niskie ryzyko. Uczestniczenie w szarej strefie jest co
prawda nielegalne, lecz niskie jest prawdopodobieństwo wykrycia i skazania
[Schneider 2009].
Siłą napędową szarej strefy w 39 krajach wysoko rozwiniętych krajach
OECD są wg badań [Schneider, Buehn, 2012] takie czynniki ekonomiczne jak:
bezrobocie, samozatrudnienie oraz obciążenia podatkowe. Oddziaływują one
na gospodarkę wskazanych krajów w różnym stopniu. W latach 1999 i 2010
podatki pośrednie miały zdecydowanie najwyższy względny wpływ na szarą
strefę (29,4%), następnie praca na własny rachunek (22,2%) oraz bezrobocie
(16,9%), PIT (13,1%).
4.

Skutki funkcjonowania szarej strefy

Należy wymienić trzy negatywne skutki opisywanego zjawiska. Po pierwsze –
ucieczkę przed opodatkowaniem. Zjawisko to dotyczy całego świata. Na całym
świecie bowiem firmy uciekają do tzw. rajów podatkowych. Są one również
wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców – dotyczy to już nie tylko
największych i najbogatszych, ale również mniejszych firm. Drugą metodą jest
wykorzystywanie luk w prawie. „Firmy, które decydują się na płacenie podatków w Polsce, szukają możliwości, by ich jednak nie płacić. Mogą to robić na
dwa sposoby. Mogą korzystać z prawa, które pozwala w szczególnych wypadkach na zmniejszenie opodatkowania lub unikają płacenia podatków przez
wykorzystanie luk w prawie, które nie są zamierzone przez ustawodawcę”[Raczkowski, 2013].
Według T. Lipowskiego pojęcie „raj podatkowy” i będący jego synonimem
zwrot „oaza podatkowa” są trudne do zdefiniowania. W języku angielskim
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można tu spotkać terminy: tax haven, offshore tax haven i offshore financial
center [Piocha, Dylkiewicz, 2012]. W krajach uznanych za raje podatkowe istnieją co prawda systemy podatkowe, jednak stosują one szkodliwą konkurencję
w stosunku do standardowych gospodarek. Raje podatkowe wywierają wpływ
na finanse tych państw- z jednej strony napływ obcego kapitału oddziaływuje
pozytywnie na ich rozwój, z drugiej zaś sprawia, iż inne państwa ubożeją.

Transfer dochodów do innych państw jest również przejawem istnienia
szarej strefy. Chodzi tu głównie o przepływ kapitału od podmiotów gospodarczych do podmiotów powiązanych ulokowanych za granicą. Wykorzystuje się
także powiązania z udziałowcami zagranicznymi, aby obniżyć podstawę opodatkowania, bądź też wykazywać straty w prowadzonej działalności gospodarczej. Wielu autorów podkreśla, iż ceny transferowe są narzędziem manipulowania, które służy korporacjom transnarodowym do omijania obszarów o wysokich podatkach, barierach celnych, o wysokim ryzyku kursowym w ograniczeniach w transferze dywidend [Piocha, Dylkiewicz, 2012].

Funkcjonowanie szarej strefy w gospodarce przekłada się na wielkość luki
podatkowej. Według amerykańskiej Internal Revenue Service (Federalny Organ
Skarbowy Stanów Zjednoczonych) przez lukę podatkową rozumie się wysokość
zobowiązań podatkowych podatników, które nie zostają na czas uregulowane
(the tax gap is …). Niezależnie od tego, jak dokładnie zostaną ujęte paramery
luki podatkowej na potrzeby jej badania (np. czy obejmuje ona jedynie podatek
nieuiszczony, czy także podatek uiszczony z opóźnieniem), na najbardziej fundamentalnym poziomie, definicja zaproponowana przez amerykańską służbę
skarbową jest precyzyjna. Luka podatkowa obejmuje bowiem różnicę pomiędzy kwotą podatków, które powinny zostać zapłacone (teoretyczne wpływy do
budżetu), a kwotą która trafia do budżetu państwa w rzeczywistości.

W Polsce nie została sformułowana oficjalna definicja luki podatkowej,
gdyż jej zakres oraz poziom nie były nigdy przedmiotem badań instytucji państwowych 3 Ministerstwo Finansów nie publikuje oficjalnych danych dotyczących tego zjawiska w Polsce 4.
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Macieja Grabowskiego z dnia 05.10.2012 r. na interpelację poselską nr 8642 ws. m.in. luki podatkowej
w Polsce z 03.09.2012 r. http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6E824DDC
4 Konferencja w Krajowej Izbie Gospodarczej, pt. "Długoterminowa strategia podatkowa w VAT”- 21.03.2013r. www.igmnir.pl w której udział wzięli m.in. prof. F. Schneider
i prof. K. Raczkowski z Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk.
Prof. F. Schneider jako gość specjalny miał wystąpienie (keynote speech): „Światowa
gospodarka nieoficjalna. Implikacje dla Polski. Przedmiotem konferencji był podatek
od wartości dodanej (VAT) zajmujący dominującą pozycję wśród źródeł dochodów
budżetu państwa. Agresywna optymalizacja podatkowa oraz uchylanie się od opodatkowania mogą zdaniem prof. doprowadzić do drastycznego zmniejszenia, a nawet załamania wpływów z tyt. podatku VAT. Prof. F. Schneider, wraz z Prof. K. Raczkowskim
zainicjowali i objęli merytoryczne kierownictwo nad projektem badawczym w zakresie
szacowania luki podatkowej w Polsce.
3
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Polski system podatkowy sprzyja wyszukiwaniu luk prawnych. „System
podatkowy w Polsce jest nieszczelny, nieefektywny gospodarczo i niezrozumiały dla samych podatników. Te nieszczelności są związane z efektywnością państwa zarówno w ustalaniu, jak i poborze samych podatków. Ta z kolei zależy od
sprawności aparatu władzy, administracji podatkowej oraz od stanu świadomości obywateli” [Raczkowski, 2013]. Luka podatkowa jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego rynku, tworzy tzw. gospodarkę nieoficjalną,
na którą składa się zarówno szara strefa (działania półlegalne), jak i czarny
rynek (działalność typowo przestępcza). Przykład Słowacji pokazuje, że luka
podatkowa w VAT może bardzo szybko wzrosnąć – w ciągu kilku lat zwiększyła
się z 13,3% wpływów (1,3%. PKB) w 2005 roku do 34% w 2010 roku (3,4%
PKB). Tymczasem uzyskanie średniej europejskiej (wg PricewaterhouseCoopers – 12%) umożliwiłoby Słowacji obniżenie stawki VAT o kilka punktów procentowych przy tym samym poziomie wpływów. W rankingu państw z najwyższym wskaźnikiem efektywności podatku VAT, który może być wyznacznikiem
ściągalności podatku w poszczególnych państwach, trzy pierwsze miejsca zajmują kraje, w których podstawowa stawka podatku VAT jest niska. Są to Nowa
Zelandia (12,5%.), Luksemburg (15%) oraz Szwajcaria (7,6%.). W przypadku
tych państw ściągalność wynosi odpowiednio 98%, 93% i 77% [Finanse wp.pl].

Zmniejszenie luki VAT w Polsce, czyli różnicy między potencjalnymi a faktycznymi wpływami, byłoby możliwe np. poprzez utworzenie centralnej bazy
danych o fakturach. Główną barierą jest tu przejście na na obligatoryjny system
fakturowania elektronicznego w ślad za tym rejestrację każdej faktury w centralnej bazie danych. Organ podatkowy uzyskiwałby niemal w czasie rzeczywistym informację o powstaniu obowiązku w podatku VAT. Luka w VAT w całej
Unii Europejskiej jest szacowana na ok. 118,8 mld euro (dane za 2009 r., raport
przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej; dane dla kolejnych lat nie były
publikowane). Kwota ta stanowiła 6,9%. unijnego PKB oraz prawie 12%. potencjalnych wpływów budżetowych z VAT. Natomiast w Polsce kwota o której
mowa wyniosła wówczas ok. 1,8 mld euro, czyli ponad 7%. potencjalnych
wpływów z VAT (5 punktów % poniżej średniej unijnej). Głównym czynnikiem
wpływającym na jej powstanie jest tzw. VAT fraud, czyli szeroko pojęte oszustwa. Rozróżnia się tu oszustwa bez współudziału (nabywca płaci VAT sprzedawcy, lecz nie wie, że sprzedawca nie odprowadza należnego podatku) oraz
oszustwa ze współudziałem ze strony nabywcy towaru lub usługi – nabywca
w ogóle nie płaci VAT (np. transakcja nie jest dokumentowani fakturą ani paragonem i nie jest też wykazywana w żadnym rejestrze). Poza VAT fraud, wśród
czynników wpływających na powstanie luki w VAT wymienia się niewypłacalność podatnika, brak precyzji w rachunkach narodowych oraz legalne metody
unikania opodatkowania (przy czym ujęcie tej ostatniej kategorii wśród źródeł
luki w VAT może budzić wątpliwości). Brakuje wiarygodnych wyliczeń dotyczących wagi poszczególnych czynników, niemniej jednak można przyjąć,
że VAT fraud odpowiada za największą część luki. W Polsce pomiar VAT fraud
w wersji „bez współudziału" od 1995 r. prowadzi GUS. Według danych GUS,
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wartość VAT fraud wyniosła w 2009 r. 11,1 mld zł, w 2010 r. 10,7 mld zł,
a w 2011 r. 14,4 mld zł (wartość wstępna). Uwzględniając kwotę faktycznych
wpływów z VAT w 2009 r. (tj. 99,5 mld zł), można obliczyć, że luka wyniosła
w Polsce nie mniej niż 10 % potencjalnych wpływów budżetowych z VAT (wartość ta nie uwzględnia innych, poza VAT fraud "bez współudziału", źródeł powstawania). Oznacza to, że luka w VAT w Polsce w 2009 r. była prawdopodobnie istotnie wyższa niż wskazują szacunki Komisji Europejskiej (7%) [Leja,
2013].
Na skalę defraudacji podatkowych wpływa także wysokość przewidzianych w przepisach kar oraz moralność urzędników. Kontrowersyjne spostrzeżenie poczynili norwescy naukowcy, Odd-Helge Fjeldstad i Bertil Tungoden,
którzy badali zależności między korupcją wśród pracowników administracji
podatkowej, a skalą oszustw podatkowych. Odnotowali oni pozytywną rolę
korupcji. Według nich możliwość uzyskania łapówki motywuje pracownika
skarbowego do cięższej pracy i efektywniejszego wykrywania oszustw podatkowych. Świadomi tego są potencjalni oszuści, dla których przestępstwo podatkowe staje się mniej atrakcyjne (większe możliwości wykrycia) [PasternakMalicka, 2012, s. 84].
Szara strefa redukuje korupcję w krajach o wysokich dochodach, ale
zwiększa korupcję w krajach o niskim dochodzie, co potwierdzają wyniki badań
[Dreher, Schneider, 2010], przeprowadzonych na 120 krajach w latach 19942002.
5.

Wielkość szarej strefy w Polsce

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 5 oszacował wielkość szarej strefy
w Polsce która przedstawia się następująco:

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Szara strefa w polskiej gospodarce” Warszawa kwiecień 2014, www.ibngr.pl/content.../Szara%20 stawka/%20-%Raport%/
20IBnGR, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Szara strefa w polskiej gospodarce” Warszawa kwiecień 2016, www.ibng.pl/content/dowload/2173/20176/file/szara
%20strefa%202016
5

141

Tabela 1. Szacunki rozmiarów szarej strefy w polskiej gospodarce w latach
2012–2016 (mld PLN).
Gospodarka nieobserwowana (GUS)
z tego:
6

Szara gospodarka (ujęcie GUS ) (1)
Działalność nielegalna (2)
Doszacowanie IBnGR
7
Szara strefa (ujęcie IBnGR ) (1+2+3)
PKB skorygowany o szarą strefę w
ujęciu IBnGR
Udział szarej strefy w skorygowanym
8
PKBe

2012
228

2013
240

2014
234

2015
240

2016
260

215
13
147
375
1776

227
13
112
352
1786

220
14
126
360
1845

226
14
129
368
1919

245
15
139
399
2027

21,1%

19,9%

19,5%

19,2%

19,7%

Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów, szacunki IBnGR.

W ocenie IBnGR całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniesie w 2014
roku 399 mld PLN. Zdaniem Instytutu gospodarka „cienia” w Polsce w kwotach
absolutnych odznacza się tendencją wzrostową. W latach 2012–2016 wartość
dodana szarej gospodarki w ujęciu IBnGR wzrosła o 24 mld PLN. Instytut Prognozuje, że w samym 2016 roku nastąpi dalszy wzrost wartości dodanej w szarej strefie o 31 mld PLN.

W latach 2012–2015 udział szarej strefy w ujęciu IbNGR w polskiej gospodarce wynosił średnio 19,9% (zobacz tabela 1) Największym udziałem szara
strefa odznaczała się w 2012 r. Zdaniem Instytutu wzrost był związany z organizacją w Polsce piłkarskich mistrzostw Europy w związku z wzrostem zapotrzebowania na takie usługi jak handel, usługi turystyczne i transport. Również
w wzrosło znaczenie strefy w budownictwie. Natomiast w 2013 roku nastąpił
powrót do korzystnego trendu zmniejszenia udziału szarej strefy w gospodarce. Według prognoz Instytutu udział szarej strefy w 2016 r. wyniesie 19,7%
i nie zmieni się znacząco w porównaniu z 2015 r. Czynnikiem przemawiającym
za wzrostem udziału szarej strefy poza zwiększeniem fiskalizacji gospodarki
(podatek bankowy, handlowy) są dochody z programu 500+ ponieważ znaczą-

GUS przy szacowaniu rozmiarów szarej strefy uwzględnia działalność gospodarczą
niezarejestrowaną oraz zaniżenie efektów działalności przez podmioty gospodarcze
rejestrowane.
7 IBnGR poza szacunkami GUS uwzględnia działalność nielegalną (prostytucja, narkotyki
i przemyt).
8 Całkowity udział szarej strefy w gospodarce IbNGR oblicza się jako iloraz całkowitej
wartości szarej strefy w ujęciu IBnGR i produktu krajowego brutto skorygowanego o tę
część szarej strefy, która nie jest ujmowana w oficjalnych statystykach GUS czyli o prostytucję, narkotyki i przemyt, które dopiero od 2014 r. są przez GUS uwzględniane.
6
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cy wpływ gotówki może w przypadku wielu osób zmienić dotychczasowe zachowania na rynku pracy.
Natomiast Ministerstwo Finansów przyznaje , iż luka podatkowa w podatku VAT w styczniu 2015r. wynosi blisko 3% PKB czyli w warunkach roku 2014
wyniosła by ponad 50 mld zł 9.

Zakończenie

Omawiając przyczyny istnienia i rozwoju szarej strefy w niemal wszystkich
gospodarkach świata, należy się także zastanowić nad skutkami jakie niesie ze
sobą to zjawisko. Procesy społeczno-ekonomiczne nie mają z reguły charakteru
jednowymiarowego. Nie można więc powiedzieć, że szara strefa jest złem
i przynosi wyłącznie same straty:
−

−

z jednej strony przyczynia się do wzrostu PKB i stanowi często naturalną
obronę drobnych przedsiębiorców przed nadmierną biurokracją i zawyżonymi podatkami (należy odnotować podjęcie aktywności gospodarczej,
która w gospodarce legalnej nigdy by nie zaistniała),

z drugiej strony, szara strefa nie odprowadza podatków na rzecz państwa.
Jeśli jej skala jest duża, znaczna część należnych wpływów podatkowych
nie trafia do budżetu, co przyczynia się do powstania deficytów budżetowych oraz dalszego podnoszenia obciążeń podatkowych dla firm działających legalnie (wzrost fiskalizmu). To z kolei prowadzi do wypychania
z rynku przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem.
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Streszczenie

W ciągu ostatnich latach w krajach Europy wschodniej i Europy Środkowej
odnotowuje się wzrost szarej strefy, co potwierdzają przeprowadzone badania.
Warunkiem ograniczenia jej jest uporządkowanie gospodarki oficjalnej oraz
stworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej i legislacyjnej. Niezbędnym jest również przeprowadzenie reform finansów publicznych, w tym
systemu podatkowego. Występowanie różnych form „gospodarki cienia” rodzi
określone skutki dla polityki kształtowania dochodów różnych grup społeczeństwa oraz wymaga wprowadzenia prorozwojowych systemów podatkowych.
Polityka państwa wobec szarej strefy winna dobierać takie instrumenty,
które pozwoliły by zapobiegać występowaniu zjawisk niepożądanych
(np. wzrost gospodarki nieformalnej) i skutecznie egzekwować. Skuteczna
ściągalność podatków powinna być zatem priorytetem dla władz publicznych
gwarantujących realizację zadań ujętych w ustawie budżetowej.
Summary

Over the last few years in the courtiers of eastern Europe and central Europe
growth in the grey zone could have been observed, as the research carried out
by us proves. One of the conditions for restricting it is to sort out official economy and develop necessary institutional and legal infrastructure. It is also necessary to carry out public finance reforms, including that of the tax system.
Different forms of “shadow economy” give rise to some particular consequences to the policy of shaping income of different social groups and requires introducing pro-developmental tax systems.
State policy towards grey zone should select such tools which would make
it possible to prevent undesired situations (e.g. growth in unofficial economy)
and enable effective enforcement. Effective tax collection should therefore be
the priority for public authorities as it guarantees effective implementation
of the aims defined in the Budget Act.
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Wstęp
Deficyt budżetowy jest częścią wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach. Taka nierównowaga może wystąpić w jednostce samorządu terytorialnego (JST) nie tylko na etapie planowania i ustalania wyniku jej budżetu, ale
również w trakcie roku budżetowego, co powoduje „przejściowy” niedobór
(deficyt) środków finansowych. Niedobór ten może być spowodowany nieterminowym pozyskiwaniem dochodów czy brakiem korelacji w czasie dochodów
i wydatków budżetowych. Jednym z warunków uchwalenia budżetu JST, w którym zaplanowane wydatki będą większe od dochodów jest jednoczesne wskazanie realnych źródeł pokrycia deficytu budżetowego. 1 W związku z tym, ustawodawca sformułował zamkniętą listę przychodów 2, które władze samorządu
mogą wykorzystać do sfinansowania swojego deficytu. Są one następujące:
kredyty i pożyczki, emisja i sprzedaż papierów wartościowych, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, prywatyzacja majątku, a także wolne środki. W analogicznej formie określono źródła dla przejściowego deficytu 3, występującego
w trakcie roku budżetowego. 4 Podlega on finansowaniu wyłącznie ze źródeł
zwrotnych, tj. kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 5 W związku z deficytem

1 W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 154.
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm., art. 217 ust. 2 pkt 6.
3 K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska–Koczkodaj, M. Kogut–Jaworska, M. Zioło, Gospodarka
finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 152.
4 Por. E. Kornberger–Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 187.
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 89.
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przejściowym, ustawodawca wskazał na konieczność uregulowania powyższych zobowiązań w tym samym roku, w którym zaciągnięto dług.6

Celem artykułu jest scharakteryzowanie źródeł finansowania deficytu budżetowego w samorządzie terytorialnym Polski. Realizując powyższy cel, zastosowano metodę badawczą studiów i krytycznej analizy literatury dotyczącej
finansów publicznych, w tym finansów samorządowych.
1.

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki są podstawowymi źródłami finansowania deficytu budżetowego w JST. 7 Należy podkreślić, iż spełniają one podobną rolę. Po pierwsze,
zalicza się je do przychodów zwrotnych. Po drugie, mają one charakter celowy.
I w końcu po trzecie, ich przeznaczeniem jest pokrycie deficytu zarówno, jak już
wspominano, na etapie planowania i ustalania wyniku, jak i w trakcie roku budżetowego. 8 Jednakże ze strony prawnej umowy kredyty i pożyczki są odmiennymi rodzajami kontraktów. 9

Warunki, jakie występują przy pobieraniu kredytów, precyzuje ustawa
Prawo bankowe. 10 Wskazano w niej, że poprzez umowę kredytu bank podejmuje zobowiązanie, że przekaże środki pieniężne kredytobiorcy na określony
czas i na konkretny cel. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się do skorzystania z
tych środków na ustalonych warunkach, które również zawarte są w umowie.
Uwzględnia ona także zwrot pobranego kredytu wraz z odsetkami, terminy
jego spłaty oraz wysokość prowizji od jego udzielenia. Należy zaznaczyć,
iż umowa kredytu musi mieć formę pisemną, nie zważając, na jaką kwotę jest
zawierana. Kredytu może udzielać jedynie bank.11 Umowa kredytu zależy przede wszystkim od zdolności kredytobiorcy do jego spłaty. Bank ma prawo
sprawdzać wykorzystywanie pobranych przez niego środków. Przedmiotem
umowy kredytu są wyłącznie środki pieniężne. Nie są one jednak przenoszone
na kredytobiorcę. Są one jemu udostępnione jedynie na określony czas.

Bank ma w dyspozycji trzy rodzaje zabezpieczeń kredytu. Pierwszym
z nich są dochody kredytobiorcy uzyskiwane w przyszłości. Kolejnym rodzajem
jest hipoteka, która została ustalona na nieruchomości kredytobiorcy. Trzeci
K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska–Koczkodaj, M. Kogut–Jaworska, M. Zioło, op. cit.,
s. 152–153.
7 Ostatnimi czasy samorządy w Polsce najczęściej sięgały po kredyty i pożyczki w celu pokrycia swoich deficytów. Na temat struktury finansowania tych deficytów w latach 2010–
2014 zob. szerzej: GUS, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014,
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015, s. 51.
8 Por. W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, op. cit., s. 156.
9 M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX, Warszawa 2012, s. 213.
10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.
zm., art. 69.
11 Ibidem, art. 5.
6
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rodzaj to zastaw na przedmiotach lub papierach wartościowych, jeśli przedmiot powyższego zastawu znajduje się w posiadaniu banku.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać kredyty z banków
spółdzielczych i komercyjnych. Przed wybraniem kredytodawcy i rodzaju kredytu muszą one spełnić wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych.12
JST zobowiązane są do określenia przedmiotu zamówienia oraz wymagań, którymi kierowano się przy ocenianiu ofert banków. Najważniejszym kryterium
jest cena kredytu, czyli łączna kwota prowizji i odsetek.

Podczas opisywania przedmiotu zamówienia, powinno uwzględnić się:
− ogólny opis przedmiotu;
− cel kredytu i jego walutę;
− przewidywany okres udzielonego kredytu i sposób, w jaki zostaną uruchomione środki finansowe, np. w transzach;
− wybrane terminy, w których zostanie spłacony kapitał z odsetkami oraz
karencja w spłacie kapitału;
− prawo do spłaty kredytu przed terminem bez płacenia kosztów;
− rodzaj oprocentowania, np. stałe;
− metoda wyliczania odsetek i pobierania prowizji;
− pożądana forma zabezpieczenia kredytu.

Aby dana JST otrzymała kredyt, musi spełnić kilka warunków, tzn. złożyć
wniosek o przyznanie kredytu, musi mieć zdolność kredytową, powinna prawnie ustalić zabezpieczenie spłaty kredytu oraz dostarczyć właściwe oświadczenia. Do wniosku o kredyt JST powinna dołączyć takie dokumenty jak:
− statut;
− pozwolenie na pobranie kredytu;
− dokument z urzędu skarbowego o braku zaległości w zapłacie podatków
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat nie zalegania w płaceniu składek;
− dokument poświadczający ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu;
− sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata;
− opinię z banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy;
− decyzje administracyjne, w przypadku starania się o kredyt inwestycyjny,
potrzebne do wykonania określonej inwestycji.

JST mogą proponować różne rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu (również pożyczki). Do zabezpieczeń tych zaliczyć można np.:
− poręczenie stosowne do prawa cywilnego albo wekslowego;
− zastaw na wkładach oszczędnościowych czy majątku;
− blokadę terminowej lokaty;
− inne formy zabezpieczeń, np. gwarancje na przyszłych wpływach do budżetu.
12 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.
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Rada Ministrów może udzielić JST poręczeń dotyczących uregulowania
pobranego kredytu bankowego. Dotyczy to finansowania inwestycji własnych.
W związku z tym, JST musi złożyć wniosek z prośbą o poręczenie spłaty kredytu do tej Rady. Poręczenie udzielane jest w oparciu o ogólną kwotę ustalaną
w ustawie budżetowej. Z kolei Minister Finansów jest upoważniony, aby odliczyć z subwencji ogólnej dla danej JST zrefundowaną kwotę środków pieniężnych, które zostały przekazane na spłacenie kredytu z budżetu państwa. Cały
proces odbywa się w ramach ściśle ustalonej procedury. 13

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyt krótkoterminowy. Jest on pobierany przeważnie w momencie, gdy dana jednostka nie uzyskuje dochodów terminowo lub w przypadku niespodziewanych okoliczności.
Budżet lokalny musi być zrównoważony, dlatego zobowiązania krótkoterminowe nie mogą wykraczać poza rok budżetowy. Najczęściej wybieranymi kredytami krótkoterminowymi przez władze JST są: kredyt w rachunku bieżącym 14, kredyt doraźny 15 oraz kredyt w postaci linii kredytowej16.

Oprócz kredytów krótkoterminowych, JST mogą zaciągać kredyty długoterminowe. Finansuje się nimi inwestycje, na które nie ma wystarczających
środków finansowych w budżecie lokalnym. Do takich inwestycji możemy zaliczyć m.in. budowę aktywów trwałych czy unowocześnienia. JST zaciągają kredyty długoterminowe również po to, aby spłacić różne długi m.in. pożyczki czy
inne kredyty. Ponadto instrument ten umożliwia sfinansowanie projektów
wspomaganych dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej czy organizacji
międzynarodowych. Projekty te mogą być wspierane także przez programy
rządowe lub fundusze celowe. Wysokość kredytu długoterminowego nie może
być wyższa niż ustalona kwota w uchwale budżetowej. Co więcej, w umowie
kredytowej musi być podany cel, na który zaciągany jest kredyt. Okres zapożyczenia trwa najczęściej pięć lat, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać
wydłużony. 17 Za przykład kredytu inwestycyjnego można podać kredyt hipoteczny 18 czy kredyty udzielany przez międzynarodowe instytucje finansowe,
tj. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy czy Bank Rozwoju Rady Europy. JST mogą również korzystać z krajowego kredytowania. Na preferencyjM. Jastrzębska, op. cit., s. 214–215.
Jest to tzw. kredyt odnawialny czy rewolwingowy. Kredyt ten umożliwia JST zadłużanie
się w ramach swojego rachunku bieżącego do ustalonego limitu.
15 Inaczej kredyt kasowy czy przejściowy służy finansowaniu okresowego braku środków
i tym samym umożliwia JST utrzymanie płynności finansowej. Pozwala on na pobranie
z rachunku bieżącego kwoty wyższej od znajdującej się na tym rachunku.
16 Jest to kredyt obrotowy z terminem spłat w rachunku kredytowym. Linia kredytowa prowadzona jest poza rachunkiem bieżącym, a dyspozycję jej spłat składa kredytobiorca.
17 M. Jastrzębska, op. cit., s. 215–217.
18 JST mogą zaciągać te kredyty np. na finansowanie budownictwa socjalnego czy komunalnego bądź na projekty infrastrukturalne. Są one udzielane pod zabezpieczenie hipoteczne na
okres nawet do 30 lat.
13
14
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nych warunkach kredytów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank
Ochrony Środowiska. 19

Pożyczka z kolei jest umową, która określa, jaką wielkość środków pieniężnych bądź rzeczy pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność
na rzecz pożyczkobiorcy. Jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązuje się do
zwrotu tej samej wielkości środków bądź rzeczy tego samego gatunku oraz tej
samej jakości. Jeżeli kwota pożyczki jest wyższa niż 500 złotych, należy sporządzić ją w formie pisemnej. 20 Ponadto wszystkie podmioty prawa cywilnego
mogą udzielić pożyczki, a pożyczkobiorca może przeznaczyć ją na dowolny cel.
Mimo, iż pożyczka może być udzielona w formie pieniężnej bądź rzeczy, nie
przyjmuje ona charakteru zwrotnego finansowania. Co więcej, w umowie pożyczki nie trzeba określać ani oprocentowania, ani prowizji w związku z jej
udzieleniem. 21

Przy pożyczce może wystąpić sytuacja, że pożyczkodawca straci środki
pieniężne. Może do tego dojść w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy nastąpi
zmniejszenie się realnej wartości pożyczonych funduszy (zjawiska inflacyjne).
Po drugie, gdy dojdzie do zmiany warunków zapożyczania się (np. konwersja
długu). Wówczas pożyczkodawca traci część kapitału oraz procentu. Po trzecie,
gdy władza odmówi zapłaty długów (repudiacja) wskutek ogłoszenia niewypłacalności. W przypadku drugim i trzecim, wyraźną przewagę ma pożyczkobiorca. Dużo większym problemem dla pożyczkodawcy jest jednak inflacja,
niezwykle zauważalna przy pożyczce na długi okres (np. w przypadku zakupu
obligacji skarbowych). Rządzący wykorzystują pożyczki, gdyż uważają, że pożyczka na długi okres spłaci się sama.
Pobranie pożyczki przeważnie jest dezinflacyjne. Uzależnione jest to od tego, jak samorząd posłuży się otrzymanymi środkami finansowymi. Pożyczka
może działać dezinflacyjnie, kiedy władza zatrzyma pożyczone środki. Taka
sytuacja będzie trwała jednak do momentu ich zwrotu. 22

Wykorzystanie obcych źródeł finansowania przynosi podobne korzyści, co
efekt dźwigni finansowej. Dzięki tym źródłom można wcześniej zakończyć realizację inwestycji wskutek synergii finansowej, do której dochodzi poprzez dodatkowe wpływy, wspomagające realizowane projekty. Podnosi to stopę zwrotu z inwestycji. Warto podkreślić, iż ostateczną decyzję, co do wielkości pożyczki, władze samorządu muszą podjąć w oparciu o wysokość wskaźnika zadłużenia oraz o zgodność z polityką inwestycyjną w szerokim zakresie.23

Szerzej na temat roli tych instytucji w finansowaniu JST w długim okresie zob.
np. M. Jastrzębska, op. cit., s. 218–222.
20 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.,
art. 720.
21 M. Jastrzębska, op. cit., s. 213–214.
22 S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005, s. 340–341.
23 A. Kamiński, Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, LEX, Warszawa 2012, s. 46–47.
19
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2.

Emisja i sprzedaż papierów wartościowych

Alternatywnym wobec pożyczki i kredytu bankowego źródłem finansowania
inwestycji w samorządzie, szczególnie o charakterze długoterminowym, jest
emisja dłużnych papierów wartościowych., zwanych również komunalnymi
papierami wartościowymi. Podstawowym rodzajem papieru, który emitują JST,
są obligacje komunalne. 24

Według ustawy o obligacjach 25, „obligacja jest papierem wartościowym
emitowanym w serii 26, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego
do spełnienia określonego świadczenia”. 27 Do warunków emisji obligacji
w szczególności zaliczamy:
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

24

rodzaj obligacji;

oznaczenie emitenta, w tym jego nazwę oraz siedzibę, a jeśli podlega on
obowiązkowi wpisu do rejestru dodatkowo numer wpisu do rejestru;
adres strony internetowej emitenta;

decyzję emitenta o emisji, a w przypadku emitenta, którego siedziba mieści
się poza terytorium Polski dodatkowo oświadczenie o posiadaniu uprawnień do emitowania obligacji zgodnie z właściwym dla niego prawem;
wartość nominalną obligacji;

maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia;

opis świadczeń emitenta, które wynikają z obligacji, wysokość tych świadczeń lub sposób, w jaki będzie ustalana ta wysokość, a także termin, miejsce i sposób ich spełniania; jeśli obligacja nie ma postaci dokumentu, to
dodatkowo należy określić dni, według których ustala się uprawnionych
do świadczeń;

informację o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach, które wynikają z obligacji albo braku zabezpieczenia;
miejsce oraz datę sporządzenia warunków emisji;

podpisy osób, które zostały upoważnione do zaciągania zobowiązań
w imieniu emitenta. 28

E. Chojna–Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa
2006, s. 198.
25 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. z 2015 r., poz. 238.
26 Obligacje emitowane w serii to obligacje reprezentujące prawa majątkowe, które podzielono na określoną liczbę równych jednostek. Zob. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 4 ust. 2.
27 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 4 ust. 1.
28 Ibidem, art. 6 ust. 1.
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Do warunków emisji może również zostać włączone:
−

−
−
−
−
−
−

wysokość oprocentowania lub sposób, w jaki będzie ono ustalane, data, od
której będzie ono naliczane, oraz termin, miejsce i sposób jego wypłaty,
zwane dalej „warunkami wypłaty oprocentowania”;

zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie
pieniężne, jeśli przewidywane jest świadczenie niepieniężne;

wskazanie celu emisji;

wskazanie możliwości zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu na poczet
ceny nabycia obligacji nowej emisji;

wysokość, forma i warunki zabezpieczenia wierzytelności;

wskazanie podmiotu pełniącego obowiązki administratora zastawu lub
administratora hipoteki;

upoważnienie podmiotu do prowadzenia ewidencji lub depozytu papierów
wartościowych, z którym emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest
rejestracja obligacji; dzieje się tak w przypadku, jeśli obligacje nie mają postaci dokumentu. 29

Obligacje komunalne uważane są za bezpieczne papiery wartościowe, podobnie jak obligacje skarbowe. 30 Mogą emitować je „gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, a także
związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego
niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. 31
Do obligacji komunalnych możemy przypisać szereg funkcji, które wiążą
się ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Decydują one także o tym, które
obligacje warto kupić. Do najważniejszych funkcji zaliczymy: funkcję lokacyjną,
pożyczkową, płatniczą, obiegową, gwarancyjną, prywatyzacyjną, przyciągania
kapitału, promocyjną, aktywizacyjną, refinansową, rozwojową oraz preferencyjną. 32

W oparciu o wybrane kryteria można wymienić szereg rodzajów obligacji,
które mogą emitować JST. 33

Analizując obligacje w oparciu o okres wykupu, możemy wymienić obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Termin wykupu pierwszego rodzaju obligacji nie przekracza roku. Obligacje średnioterminowe są emitowane na okres od roku do pięciu lat, natomiast długoterminowe
29

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 6 ust. 2.
M. Jastrzębska, op. cit., s. 224.
31 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 2 pkt. 5.
32 Szerzej na temat istoty tych funkcji zob. M. Jastrzębska, op. cit., s. 224–225.
33 Szerzej na temat kryteriów podziału obligacji zob. np. ibidem, s. 225–228.
30
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powyżej pięciu lat. Powyższe okresy mają jednak charakter umowny, ponieważ
w praktyce mogą przyjąć różną długość.

W przypadku kryterium zasad oprocentowania, możemy wyróżnić obligacje o oprocentowaniu stałym i zmiennym lub obligacje indeksowane i zerokuponowe.

Zastosowanie stałego oprocentowania dostarcza jednakowy dochód. Odsetki, wyliczane w oparciu o stałą stopę procentową (kupon), płacone są co
najmniej raz do roku. Dochód ten określany jest poprzez procent wartości nominalnej obligacji. Zaletą takiego wyboru dla emitenta jest łatwość oszacowania kosztów obsługi obligacji bądź analizy projektu inwestycyjnego, który ma
być sfinansowany z emisji tych papierów. Z kolei wadą będzie większe ryzyko
zmiany stopy procentowej, gdyż rentowność tych papierów jest ściśle powiązana z rynkowymi stopami procentowymi, które ustala bank centralny. Jeśli
bank ten obniży stopy, cena rynkowa obligacji wzrośnie, natomiast w przypadku ich podwyższenia, cena obligacji zmniejszy się. Niezależnie od wysokości
stóp procentowych, emitent obligacji zobowiązany jest do wypłacenia kuponów
w stałej zadeklarowanej wysokości.

Analizując obligacje z oprocentowaniem zmiennym, należy pamiętać,
że dochód z tych obligacji będzie zależał od innego instrumentu finansowego
bądź miernika rynkowego, wysokości stóp na rynku finansowym (np. od rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych 34). Takie oprocentowanie może
stanowić sumę stawki bazowej i marży (zysku) dla inwestora, która odzwierciedla dodatkowy zysk z tytułu zamrożenia kapitału. Należy podkreślić, iż rentowność bonów skarbowych stanowi podstawę przy wyznaczaniu oprocentowania obligacji komunalnych. 35

Przy obligacjach indeksowanych, stopa ich oprocentowania podlega korekcie o wskaźnik inflacji, kurs walutowy czy wartość rynkową konkretnego
dobra (np. złota). Obligacje te stosuje się w państwach o wysokiej inflacji, aby
zabezpieczyć realny dochód inwestora z tych papierów.

Obligacje zero-kuponowe są nieoprocentowane. Nie dostarczają dochodu
w okresie ich ważności, dopóki nie zostaną wykupione. Takie obligacje sprzedaje się z dyskontem względem wartości nominalnej. Dochodem z tych obligacji
jest wynik, który powstaje po odjęciu wartości nominalnej od ceny sprzedaży.
Ten rodzaj obligacji jest przede wszystkim wybierany przez indywidualnych
inwestorów, długoterminowych. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego nie mogą emitować papierów wartościowych, które posiadają kupon zerowy. Takie obostrzenie zawarto w ustawie o finansach publicznych.36

Bony skarbowe to krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez rząd. Charakteryzują
się one zerowym stopniem ryzyka, a w konsekwencji niskim oprocentowaniem.
35 M. Jastrzębska, op. cit., s. 225–226.
36 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 92.
34
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Innym kryterium podziału obligacji jest cel emisji. Według niego obligacje
dzielimy na aktywne i pasywne. Te pierwsze służą pozyskiwaniu nowych środków finansowych na cele sprecyzowane w warunkach emisji. Drugie zaś dotyczą finansowania już istniejących zobowiązań, które podlegają restrukturyzacji.

Z kryterium źródła pochodzenia środków finansowych na obsługę obligacji komunalnych wynika podział na obligacje ogólne – obsługiwane ze środków
budżetowych – oraz obligacje przychodowe – spłacane z określonych źródeł
przychodów. 37 Warto podkreślić, iż obligacje przychodowe są korzystnymi
instrumentami finansowymi, ponieważ ich spłata nie obciąża budżetu JST. Największą zaletą emisji obligacji przychodowych jest to, że zobowiązań tych nie
bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia, czyli nie wpływają
one na poziom dozwolonego limitu długu. Służą one finansowaniu inwestycji,
które w późniejszych latach będą dostarczać regularne przychody. Za przykład
można podać inwestycje w transport publiczny czy gospodarkę wodnokanalizacyjną. Ponadto na właścicielu (obligatariuszu) ciąży większe ryzyko
w przypadku zakupu obligacji przychodowej niż obligacji ogólnej. 38

Obligacje komunalne dominują nad pozostałymi przychodami budżetowymi o charakterze zwrotnym, gdyż nabywcy tych papierów pożyczają pieniądze taniej od banków. Udostępniany kapitał przez banki ma dużo wyższą cenę.
Jeśli zaś banki pośredniczą w gromadzeniu środków pieniężnych dla JST
w przypadku emisji obligacji, nie ponoszą one wówczas ryzyka utraty środków
finansowych, jak to jest w przypadku przyznawania kredytu.

Zagrożeniem, jakie może się pojawić przy emisji obligacji komunalnych,
jest otrzymanie mniejszego kapitału niż oczekiwano, jeśli zainteresowanie ich
nabyciem jest na niskim poziomie. Natomiast dużą zaletą tej formy pozyskiwania kapitału jest to, że nie trzeba stosować się do zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. Dzięki temu można uchronić się przed trudnymi i długimi
procedurami przetargowymi, co pozwala na łatwiejsze uzyskanie środków.
Wybierając emisję obligacji, JST mogą określić zarówno krąg potencjalnych
inwestorów zainteresowanych zakupem tych papierów, jak i termin oraz warunki ich wykupu. Ponadto taka forma pozyskania kapitału pozwala władzom
JST na rozdrobnienie wierzycieli. 39

JST mogą emitować również bony komunalne, które są krótkoterminowymi papierami wartościowymi. Należą one do instrumentów rynku pieniężnego
o charakterze pożyczkowym. Bon komunalny stanowi zobowiązanie emitenta
do zwrotu ustalonej nominalnie kwoty jego posiadaczowi w dniu wymagalności. Termin zapadalności bonów komunalnych wynosi do jednego roku.
W praktyce jest to instrument rzadko stosowany. Ponadto bony komunalne są

37

M. Jastrzębska, op. cit., s. 228.
A. Alińska, M. Dworakowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w: Współczesne finanse publiczne, Alińska A., Woźniak B. (red.), Difin, Warszawa 2015, s. 247–249.
39 A. Alińska, M. Dworakowska, op. cit., s. 247–249.
38
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nieoprocentowane. Sprzedaje się je z dyskontem, a termin ich zapadalności
wynosi od 7 do 180 dni. W teorii może wynosić nawet 360 dni. 40

3.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nadwyżka budżetowa ma miejsce wówczas, gdy jednostka samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym wykona wyższą kwotę dochodów niż wydatków. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy JST:
− osiągnie wyższe dochody budżetowe niż zaplanowano;
− pozyska dodatkowe dochody budżetowe;
− oszczędnie wydatkuje środki budżetowe;
− nie wykona wszystkich zaplanowanych na dany rok budżetowy zadań. 41

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaliczana jest do źródeł własnych finansowania deficytu budżetowego w JST. 42 Ostateczną wielkość nadwyżki ustala się po zakończeniu roku budżetowego. Deficyt samorządu może być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, przez którą rozumie się skumulowaną nadwyżkę budżetu, a nie jedynie nadwyżkę, która zaistniała w poprzednim roku
budżetowym. 43 Nadwyżki budżetowej nie powinno identyfikować się z nadwyżką sektora finansów publicznych, gdyż ta pierwsza ma o wiele węższe znaczenie. Wszystkich przepływów w ramach tego sektora nie można traktować
jako dochody i wydatki budżetowe. Wiele z nich nie znajduje miejsca w budżecie. 44

Nadwyżkę budżetową postrzega się jako specjalną formę rezerwy. Można
przeznaczać ją na inwestycje w toku wykonywania budżetu JST albo nieprzewidziane wydatki (nadwyżkę tę zalicza się do przychodów JST). 45

Definitywną wielkość nadwyżki można określić, jak już wspominano, po
zakończeniu roku budżetowego. W trakcie jej ustalania należy wziąć pod uwagę
prawdopodobne zwroty środków do budżetu państwa. Zwroty te dotyczą m.in.
niewykorzystanych przez JST funduszy z dotacji celowych bądź też mogą to być
zbyt wysokie kwoty subwencji ogólnej. Nadwyżka jako przychód (bezzwrotny)
musi być wykorzystana wyłącznie na pokrycie deficytu. 46 Jeśli zaś nie wystąpi

40

M. Jastrzębska, op. cit., s. 235; E. Kornberger–Sokołowska, op. cit., s. 190.
R. Balcerowicz–Frach, Finansowanie deficytu w jednostce samorządu terytorialnego,
„Finanse publiczne” 2014, Nr 7 (92), s. 41.
42 W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, op. cit., s. 155.
43 R. Balcerowicz–Frach, op. cit., s. 41.
44 Ustawa o finansach publicznych, w: Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Smoleń P. (red.), Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 21–22.
45 M. Jastrzębska, op. cit., s. 96.
46 Por. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa
2006, s. 224–225.
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deficyt, nadwyżkę można wykorzystać jako lokatę bądź udostępnić w formie
pożyczki. 47

4.

Prywatyzacja majątku

Istotą prywatyzacji majątku JST jest zbywanie należących do niej akcji
i udziałów w spółkach komunalnych. 48 Prywatyzację majątku, tak samo jak
nadwyżkę budżetową, zalicza się do źródeł własnych finansowania deficytu
budżetowego. Władze samorządu w przypadku prywatyzacji muszą posługiwać
się ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. 49 Zasady znajdujące się w tej ustawie precyzują pojęcie prywatyzacji, a także reguły jej wykonywania. W gminach
i województwach prywatyzacja majątku może nastąpić wyłącznie dzięki sprzedaży akcji lub udziałów w spółkach utworzonych z przedsiębiorstw komunalnych. Natomiast powiaty nie mogą prywatyzować swojego majątku. Nie mają
one przede wszystkim prawa, aby zakładać powyższe spółki. Należy podkreślić,
iż przychody uzyskiwane z prywatyzacji są drugoplanowym źródłem, z którego
reguluje się deficyt budżetowy w samorządzie. 50
Postępowania w ramach prywatyzacji mogą toczyć się w trzech przypadkach. Pierwszym z nich jest prywatyzacja jednostek, które prowadzą działalność gospodarczą w obszarze usług komunalnych. Podmioty te są własnościami
jednostek samorządowych, które posiadają w nich udziały lub akcje. Drugim
przykładem są usługi, które prowadzi się w ramach prywatyzacji majątku komunalnego. Chodzi tu o sprzedaż budynków, lokali z możliwością użytkowania
oraz mieszkań. Ostatnia, trzecia forma dotyczy fragmentarycznego zaangażowania sektora prywatnego do strefy usług komunalnych. Takie działania wykonuje się w oparciu o umowy cywilnoprawne. Forma ta dotyczy również podpisywania takich umów jak BOT. 51

Prywatyzacja poprzez sprzedaż majątku może dostarczyć do budżetu JST
wysokie wpływy. Niestety taka sytuacja ma miejsce tylko jeden raz. Rezultatem
sprzedaży jest odebranie jednostce dochodów w przyszłości oraz szansy sprzedania majątku. Prywatyzacja polegająca na sprzedaży powoduje brak możliwości wprowadzenia majątku do przedsiębiorstwa, który miałby służyć jako lokata bądź jako poręczenie przy kredycie. Jednakże ważną korzyścią przy prywa-

47 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2006,
s. 570–571.
48 R. Balcerowicz–Frach, op. cit., s. 41.
49 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2015 r.,
poz. 747, 978, art. 68.
50 W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, op. cit., s. 155–156.
51 Skrót BOT oznacza buduj (build), eksploatuj (operate), przekaż (transfer) lub buduj (build), posiadaj (own), przekaż (transfer). Umowa typu BOT jest jedną z form finansowania
inwestycji. Po realizacji inwestycji BOT może zostać zlikwidowana. Szerzej na temat cech
modelu BOT zob. np. W. Kozłowski, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa 2012, s. 76.
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tyzacji w takiej formie jest eliminacja wydatków oraz potrzeby inwestowania
w przyszłych latach w majątek. 52

Wpływy z prywatyzacji są przychodami bezzwrotnymi. Postuluje się, aby
tych wpływów nie przeznaczano na bieżące wydatki. Dochód z prywatyzacji ma
być wyłącznie przeznaczany na inwestycje.53

5.

Wolne środki

Według ustawy o finansach publicznych 54 wolnymi środkami nazywamy nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w budżecie JST. Nadwyżka
ta wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych. Będą to środki pieniężne, których nie zaangażowano
na finansowanie wydatków bądź rozchodów budżetu JST w poprzednich latach,
pochodzące z uprzednio wyemitowanych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz uzyskanych w poprzednich latach spłat rat
pożyczek, które udzieliły władze JST. Obliczeń wolnych środków w danym roku
budżetowym dokonuje się w oparciu o dane z ewidencji bilansowej budżetu
(organu JST), prowadzonej w poprzednim roku budżetowym.

W uchwale budżetowej ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego oraz wskazuje źródła jego pokrycia. W trakcie roku budżetowego władze
samorządowe, w celu sfinansowania powyższego deficytu, zaciągają kredyty,
pożyczki oraz emitują papiery wartościowe. W praktyce może się jednak zdarzyć, że deficyt wykonany na koniec roku budżetowego jest niższy niż planowano. Wówczas może się okazać, że środki pieniężne pozyskane z kredytów,
pożyczek lub z emisji obligacji pozostają niewykorzystane. Takie środki przyjmują postać tzw. wolnych środków. Można z nich pokryć deficyt budżetowy,
który wystąpi w kolejnych latach. 55

Zakończenie

Źródła finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego podlegają reglamentacji prawnej. Ustawa o finansach publicznych zawiera ich zamknięty katalog. Przychody uzyskiwane z tych źródeł mają zróżnicowany charakter. W większości są to środki zwrotne. Zaliczamy do nich kredyty, pożyczki oraz wpływy z emisji papierów wartościowych. Natomiast nadwyżki z lat ubiegłych i wpływy z prywatyzacji majątku powyższych jednostek
należą do własnych źródeł finansowania deficytu budżetowego. Z kolei tzw.
wolne środki to kwoty pieniężne, których nie zaangażowano na finansowanie
wydatków bądź rozchodów budżetu JST w poprzednich latach. Pochodzą one
52 L. Lipiec–Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ABC, Warszawa 2011,
s. 55–56.
53 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, op. cit., s. 570–571.
54 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 217 ust. 2 pkt 6.
55 R. Balcerowicz–Frach, op. cit., s. 41–43.
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z uprzednio wyemitowanych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także uzyskanych w poprzednich latach spłat rat pożyczek,
które udzieliły władze JST. Do podstawowych źródeł finansowania deficytu
należą pożyczki i kredyty oraz środki z emisji obligacji komunalnych.
Warto dodać, iż w praktyce występują również przypadki finansowania
deficytu ze źródeł nieprzewidzianych w ustawie o finansach publicznych, np. ze
środków pieniężnych z rachunku sum depozytowych, z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych bądź z części oświatowej subwencji ogólnej. 56

Wybór źródeł finansowania deficytu budżetowego nie może być przypadkowy. Władze JST powinny w sposób staranny i z wyprzedzeniem je zaplanować. 57 Zapewnienie najkorzystniejszego źródła finansowania deficytu uwarunkowane jest kilkoma kryteriami. Możemy do nich zaliczyć czynniki ekonomiczne, społeczne i prawne. Rozpatrując czynniki ekonomiczne, będą to kryteria
dotyczące kosztów pozyskiwania środków czy doradztwa prawnego i finansowego, wysokość prowizji bądź zabezpieczeń, koszty gromadzenia środków na
jednorazową spłatę, częstotliwość spłat. W skład czynników społecznych
wchodzą takie kwestie jak: korzyści marketingowe czy koszty związane z odbiorem społecznym. Natomiast w przypadku kryteriów prawnych duże znaczenie mają procedury zamówień publicznych oraz wpływ formy zadłużenia na
sposób prezentacji prognozy długu w danej JST. Należy jednocześnie podkreślić, iż o wyborze konkretnej formy pozyskania kapitału przesądza indywidualny zestaw czynników, które odnoszą się do czasu i miejsca danej operacji. 58
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Streszczenie

Sposoby finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego podlegają reglamentacji prawnej. Ustawa o finansach publicznych zawiera zamknięty katalog możliwych źródeł. Przychody uzyskiwane z tych źródeł mają zróżnicowany charakter. W większości są to środki zwrotne. Zaliczamy do nich kredyty, pożyczki oraz wpływy z emisji papierów wartościowych.
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Natomiast nadwyżki z lat ubiegłych i wpływy z prywatyzacji majątku powyższych jednostek należą do własnych źródeł finansowania deficytu budżetowego. Należy podkreślić, iż podstawowymi źródłami finansowania deficytu są
pożyczki i kredyty oraz środki z emisji obligacji komunalnych. W praktyce występują również przypadki finansowania deficytu ze źródeł nieprzewidzianych
w ustawie o finansach publicznych, np. ze środków pieniężnych z rachunku
sum depozytowych, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź z części oświatowej subwencji ogólnej.
Summary

Ways of financing budget deficit in local government units stem from the law.
The Public Finance Act contains closed catalogue of possible financing sources.
The revenues stemming from them have different character. They are mostly
repayable funds. These include credits, loans and issuing securities. However,
the excesses of funds from previous years and the privatization receipts from
the above mentioned units are the own sources of financing budget deficit.
It should be underlined that the basic sources of financing deficit are loans,
credits and issuing municipal bonds. In practice there are also examples of financing local government deficits from other sources, not listed in the Public
Finance Act, e.g. from the amount on deposit accounts, from the Company Social
Benefits Fund or educational part of the general subsidy.
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EWOLUCJA RACHUNKOWOŚCI CHIŃSKIEJ NA TLE CZYNNIKÓW
KULTUROWYCH DETERMINUJĄCYCH JEJ ROZWÓJ
Słowa kluczowe: Chiny, księgowość, rachunkowość, kulturowe uwarunkowania rachunkowości.

THE EVOLUTION OF ECCOUNTING IN CHINA AGAINST
THE BACKGROUND OF CULTURAL FACTORS
THAT DETERMINE ITS DEVELOPMENT

Keywords: China, bookkeeping, accounting, culture determinants of accounting.

Wstęp
Rachunkowość jest językiem biznesu, a niektórzy naukowcy mówią nawet,
że międzynarodowym językiem biznesu, który umożliwia porozumiewanie się
wszystkich uczestników życia gospodarczego, przede wszystkim dzięki procesowi harmonizacji i standaryzacji. Niemniej jednak krajowe systemy rachunkowości są ściśle uzależnione od czynników środowiskowych, które w sposób
bezpośredni determinują ich kształt i wpływają na ich zmiany. Wszelkie badania naukowe prowadzone w zakresie charakterystyki tych czynników i ich
wpływu na kształt rachunkowości w danym kraju mają na celu zrozumienie
złożonych uwarunkowań praktyk rachunkowości, dostarczenia informacji użytecznych w procesie rozwiązywania problemów rachunkowości o wymiarze
globalnym, edukacji księgowych i audytorów funkcjonujących w środowisku
wielonarodowych korporacji.
Wśród badań w zakresie czynników środowiskowych coraz częściej pojawiają się te, które dotyczą kultury jako jednego z czynników, który najbardziej
różni kraje między sobą. Zatem wpływy kulturowe są kluczem do zrozumienia
zakresu krajowego system rachunkowości.

Dobitnym przykładem wpływu kultury na system ujawnień rachunkowych
oraz odwzorowania w tym systemie cech środowiska kulturowego jest rachunkowość chińska. Chiny, jako jedna z pierwszych wysoce rozwiniętych cywilizacji, w porównaniu do tzw. cywilizacji zachodniej, mogą się poszczycić długą
i barwną historią rachunkowości, sięgającą 3000 lat wstecz. Jest to przykład
ukazujący podporządkowanie rachunkowości od najdawniejszych czasów wyzwaniom, stawianym przed nią przez społeczeństwo funkcjonujące zgodnie
z przyjętymi normami, zwyczajami i relacjami.
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Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji czynników wpływających na kształt rachunkowości Kraju Środka oraz prezentacja zmian w rachunkowości chińskiej na przestrzeni wieków na ich tle.
1.

Czynniki determinujące kształt rachunkowości

Od dziesięcioleci wielu naukowców zajmuje się badaniem czynników, które
pozwalają wyjaśnić odmienne ukształtowanie się w poszczególnych krajach
koncepcji zasad rachunkowości mających wpływ zarówno na pomiar majątku,
zobowiązań oraz wyniku w sprawozdaniu finansowym, jak i zakres ujawnianych w nim informacji [Koleśnik 2010, s. 105].

Analizując literaturę przedmiotu i badania naukowe można zauważyć dwa
podejścia do klasyfikowania czynników wpływających na kształt rachunkowości: podejście dedukcyjne i podejście indukcyjne. W podejściu dedukcyjnym,
którego przedstawicielami są G.G. Mueller, Ch. Nobes czy F. Choi zwraca
się uwagę na uwarunkowania i czynniki środowiska mające wpływ na system
rachunkowości stosowany w danym kraju, natomiast w podejściu indukcyjnym,
prezentowanym przez W. G. Frank’a, R. D. Nair’a [Juchewicz 2011, s. 342] czy
też badania prowadzone przez Price Waterhouse w latach 1973–79 [Adamek
2012.3, s. 9], wskazuje się, że charakterystyka systemów rachunkowości opiera
się na praktyce rachunkowości danego kraju [Juchewicz 2011, s. 342].

G. Mueller i F. Choi utworzyli listę czynników środowiskowych, które wg
nich w sposób bezpośredni determinują i kształtują rozwój koncepcji rachunkowości. Do tych czynników zaliczyli: system prawny i polityczny, naturę własności w biznesie, różnice w złożoności i wielkości przedsiębiorstw, klimat
społeczny, poziom rozwoju przedsiębiorstw, stopień prawnej instytucjonalizacji biznesu, obecność wyspecjalizowanych norm prawnych rachunkowości,
szybkość pojawiania się i adaptowania innowacji w biznesie, fazę i poziom
rozwoju gospodarczego, występujące czynniki wzrostu w gospodarce, status
edukacji oraz organizacji zawodowych księgowych [Adamek 2012.3, s. 11].
C. Nobes i R. Parker wyróżnili siedem głównych czynników oddziaływujących
na system rachunkowości: systemy prawne, źródła finansowania działalności
przedsiębiorstw, systemy podatkowe, profesję księgowych, inflację, stan teorii
oraz wydarzenia historyczne. Natomiast S. Lawrence dokonał podziału czynników wpływających na model rachunkowości w danym kraju na: kulturowe,
prawne i ekonomiczne [Juchewicz 2015, s. 191]. Warto także przytoczyć czynniki, które jako determinujące rozwój systemów rachunkowości wymienia
S. J. Gray. Są to: czynniki zewnętrzne (siły przyrody, handel, inwestycje), czynniki ekologiczne, czynniki geograficzne, ekonomiczne, demograficzne, historyczne, technologiczne, urbanizacyjne oraz czynniki związane z ukształtowaniem się określonych instytucji: system prawny, wartość korupcji, rynki kapitałowe, stowarzyszenia zawodowe, edukacja i religia [Juchewicz 2015, s. 192].

Aktualnie, w czasach trwającego procesu harmonizacji standardów rachunkowości, coraz częściej podkreśla się wagę czynników kulturowych mają164

cych wpływ na kształtowanie rachunkowości w danym kraju. G. Hofstede
wskazuje na ścisłą zależność pomiędzy rachunkowością a kulturą stwierdzając:
„mniejsza część aktywów determinowana jest techniczną koniecznością, większą zaś rządzą wartości, a w ten sposób i kultura. Rachunkowość jest polem, na
którym imperatywy techniczne są słabe. Te historyczne, oparte na konwencjach odgrywają większą rolę niż prawa natury. Jest więc logiczne, że reguły
rachunkowości i drogi, którymi ona podąża zmieniają się wzdłuż granic kulturowych” [Adamek 2012.3, s.28]. G. Hofstede zdefiniował początkowo cztery
wartości kulturowe mające wpływ na kształtowanie się systemów rachunkowości w poszczególnym państwach: dystans do władzy, indywidualizm i kolektywizm, męskość i kobiecość oraz unikanie niepewności, a w toku prowadzonych prac zdefiniował jeszcze piąty wymiar wartości kulturowych – orientację
długo i krótkoterminową [Hofstede 2011, s. 46]. Kolejne badania przy wykorzystaniu wyżej wymienionych cech kulturowych przeprowadził S. J. Gray.
Uważał on, że wymienione cechy mają istotny wpływ na rachunkowość danego
kraju, na proces tworzenia prawa bilansowego, jego praktycznego zastosowania czy też interpretowania informacji wynikających ze sprawozdań finansowych [Koleśnik 2010, s. 111]. W toku swych prac stworzył zbiór wartości 1:
profesjonalizm, ujednolicenie, konserwatyzm i poufność, a następnie zestawił
je z hofstedowskimi wymiarami kultury. Badając powyższe relacje wskazał
m.in., że indywidualizm i podejście do unikania niepewności to najważniejsze
z wymiarów wartości kulturowych wpływających na subkulturę rachunkowości 2.
Podsumowując tę część opracowania, można stwierdzić, że zasady i reguły
rachunkowości stosowane w danym kraju są uwarunkowane wieloma różnymi
czynnikami wynikającymi z systemu ekonomicznego, społecznego, prawnego
czy edukacyjnego kształtowanego w nim przez lata.
2.

Historia rachunkowości w Chinach

Badania naukowców stwierdzają, że historia chińskiej rachunkowości może,
podobnie jak rachunkowość starożytnego Egiptu, sięgać trzech tysięcy lat.
Pierwotnie została ona opracowana dla zarządzania i ochrony majątku zgromadzonego w procesie produkcji.
Na okres 200–1500 p.n.e. przypada w Chinach czas przekształcania społeczności z prymitywnej do niewolniczej. Funkcjonowały wówczas pierwotne
zapisy, obejmujące dane dotyczące zgromadzonych przez władców dóbr i po-

Szerzej wartości te zostały omówione w punkcie 3 niniejszego opracowania
Pojęcie subkultury przyjęte przez S. Gray’a tłumaczone jest w następujący sposób:
„słowo kultura jest zarezerwowane dla społeczeństwa jako całości, podczas gdy „subkultura” używane jest na poziomie organizacji, zawodu lub rodziny. Choć stopień integracji kulturowej pomiędzy społeczeństwami jest różny wiele subkultur w obrębie
danego społeczeństwa podziela wspólne charakterystyki różniące je od innych subkultur” [Adamek 2012.3, s. 29].
1
2
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równywanie ich między sobą. Można zatem uznać, że rachunkowość miała swój
początek w tych właśnie zapisach. W kolejnych okresach (około 1500 r.p.n.e)
postać dokonywanych zapisów stała się bardziej złożona. Oprócz spisu majątku
dokonywano także zapisów dotyczących ilości dóbr rozdawanych urzędnikom
czy też oferowanych bogom i przodkom w postaci zwierząt lub innych nagród.
Był to również czas opanowania systemu dziesiętnego i stosowania liczb dochodzących do wielkość 30.000 [Cigdem, Sinan 2007, s. 18].

Lata 1100–771 p.n.e to czas panowania Dynastii Zhou. Wraz z rozwojem
rolnictwa rosły roczne korzyści osiągane z plonów zatem ich spis i kalkulacja
stawały się trudniejsze niż we wcześniejszych okresach [Cigdem, Sinan 2007,
s. 18]. Tym czasom przypisuje się powstanie modelu księgowości trójfilarowej, który jest traktowany jako historycznie pierwsza, sformalizowana i usystematyzowana metodyka księgowego ujęcia zdarzeń gospodarczych [Adamek
2012.2, s. 61]. Podstawowym równaniem wykorzystywanym w tej metodzie
księgowości, potocznie zwanej Ru-Chu, była formuła oparta na zależności [Cigdem, Sinan 2007, s. 18]:
Ru (wpływ dochodów)

– Chu (płatność wydatków)
= Yu (aktualne zasoby)

Metoda Ru-Chu będąc formą tzw. księgowości pojedynczej była modelem
sekwencyjnym, umożliwiającym ustalenie i śledzenie zmian w majątku królewskim. Jako tak zwana księgowość rządowa, zainicjowała historyczny rozwój
chińskich formuł zapisu księgowego i stała się podwaliną budowy jej modeli
wykorzystywanych w rejestracji zdarzeń gospodarczych inicjowanych i dotyczących sektora prywatnego. Była też ona najdłużej wykorzystywaną metodą
księgowości, używaną do około 1100 roku n.e., a więc blisko 2000 lat” [Adamek
2012.2, s. 62].

Kolejnym etapem w historycznym rozwoju księgowości w Chinach było
przekształcenie Modelu księgowości trójfilarowej w model księgowości czterofilarowej. Model ten po raz pierwszy został zastosowany w okresie Dynastii
Tang (618–907) a sporą popularnością cieszył się w czasie panowania dynastii
Song (960–1279), Ming (1368–1644) oraz Qing (1644–1911). Był standardem
księgowego zapisu zdarzeń gospodarczych w ujęciu państwowym oraz prywatnym [Cigdem, Sinan 2007, s. 20]. Wagę tego modelu dla kształtowania rozwoju
modelu pomiaru i ujawnień rachunkowych podkreśla J. Adamek [2012.3] pisząc „Księgowość czterofilarowa, poprzez ujęcie właściwych dla tej formuły
zdarzeń i stanów gospodarczych traktowana jest jako bardzo istotny element
rozwoju chińskiego modelu pomiaru i ujawnień rachunkowych, odbijający
w swej treści i założeniach zmiany zachodzące w środowisku, w którym przyszło mu realizować swe cele”.
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Metoda czterokolumnowa, ostatnia z formuł wykorzystujących tzw. ideę
księgowości pojedynczej, jest opisywana formułą opartą na następującej zależności[Cigdem, Sinan 2007, s. 19]:
Jinguang (saldo otwarcia)

+ Xinshou (nowe wpływy)

– Kaichu (płatności wydatków)
= Shizai (saldo zamknięcia)

Dalszy rozwój gospodarczy Chin, wzrost aktywności gospodarczej kupców,
rozwój banków i lombardów, zastosowanie finansowania zwrotnego jako
wsparcia działalności gospodarczej i realizacji potrzeb państwa wiązały się
z koniecznością rejestracji coraz bardziej skomplikowanych transakcji dokonywanych pomiędzy stronami obrotu gospodarczego. Ta potrzeba wymusiła
pojawienie się kolejnego modelu księgowości – Księgowość Bramy Smoka
[Adamek 2012.3, s. 106]. Model ten powstał na przełomie XV i XVI wieku, i był
pierwszą formą podwójnej księgowości. Nie mniej jednak metody podwójnego
zapisu nie były w Chinach powszechnie stosowane aż do XIX wieku [Cigdem,
Sinan 2007, s. 19].
Podstawową cechą Księgowości Bramy Smoka jest formułowanie następującej zależności:
Jin (wpływy) – Jiao (wydatki)

= Cun (aktywa) – Gai (kapitał właściciela i zobowiązania)

oraz ujmowanie każdej operacji gospodarczej w ujęciu dualnym, powodując
tym samym zmiany w kategoriach znajdujących się po przeciwnych stronach
opisanej zależności [Cigdem, Sinan 2007, s. 19].

Kolejnym ważnym wydarzeniem w rozwoju chińskiej rachunkowości było
powstanie Księgowości Shou-Fu, XIX-sto wiecznego modelu, który jest rozwinięciem modelu Bramy Smoka i w niektórych sektorach gospodarki miał zastosowanie aż do 1990 roku. Był to bardziej zaawansowany system, oparty na tzw.
formule czterech stóp, istotą którego była rejestracja zdarzeń gospodarczych
gotówkowych i bezgotówkowych na dwóch korespondujących ze sobą kontach
w dziennikach lub księgach głównych. System ten pozwalał na kalkulację zysków i strat oraz prezentację aktywów i roszczeń do nich. Efektem końcowym
zastosowania księgowości Shou-Fu była możliwość przygotowania dwóch
sprawozdań[Cigdem, Sinan 2007, s. 19]: Cai Xian Jie Ce (rachunek zysków
i strat) oraz Cun Chu Jie Ce (bilans).
Następny milowy krok w zmianach rachunkowości chińskiej wiąże się
z dużymi zmianami w funkcjonowaniu gospodarki w Kraju Środka. Tradycyjny
dla rachunkowości europejskiej model księgowości podwójnej pojawia się
bowiem w Chinach po zakończeniu Pierwszej Wojny Opiumowej, tj po 1840 r,
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czyli w okresie zmian zamkniętej, feudalnej i autarkicznej gospodarki Chin
w gospodarkę otwierającą się na świat, bazującą już nie tylko na rolnictwie, ale
i na przemyśle, handlu oraz działaniu szybko rozwijających się instytucji finansowych [Adamek 2012.1, s. 9]. To otwarcie Chin na zachód wiąże się z przejęciem zachodniej formuły księgowości podwójnej. Początkowo została ona zastosowana w podmiotach i instytucjach kontrolowanych i zarządzanych zgodnie z wzorcami zachodnimi, takich jak urzędy państwowe, bank narodowy,
kolej, poczta, a następnie została także zaadoptowana do sektora przemysłowego i biznesu prywatnego [Adamek 2012.3, s. 107]. Pierwszy etap wykorzystywania w Chinach podsystemu ewidencyjnego rachunkowości opartego
na modelu księgowości podwójnej, właściwej dla kultury zachodniej zbiega się
z okresem implementacji społeczno-politycznej i gospodarczej idei socjalizmu
i komunizmu (1949–1963)[Adamek 2012.1, s. 9].

Kiedy w 1949 roku utworzono Chińską Republikę Ludową zastosowano
system rachunkowości zaczerpnięty od Związku Radzieckiego – tzw. Ujednolicony System Rachunkowości, który to został zaprojektowany przede wszystkim
jako narzędzie informacji, planowania i kontroli dla chińskiego rządu [Lee,
Walker, Zeng 2013, s. 8]. Jak precyzuje Adamek [2012.3, s. 153]: „model ten
opierał się na ujednoliconych regulacjach właściwych dla każdej z wyodrębnionych branż przemysłu i wykorzystywał szczegółowe normy rachunkowości,
odnoszone do pomiaru i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wraz
z ich ujęciem w procesie ustalania zobowiązań podatkowych”. Kiedy nastąpił
czas upadku idei wielkiego skoku Mao Zedonga oraz zaostrzenia relacji chińsko-sowieckich Kraj Środka stał się zwolennikiem samowystarczalności i samodzielności, której wyrazem było poszukiwanie przez teoretyków i praktyków rachunkowości nowego systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych. Jak
przytacza Adamek [2012.1, s. 12]: „W 1963 r w jednym z branżowych chińskich
periodyków, w odpowiedzi na krytykę zachodniej formuły księgowości podwójnej, ukazał się artykuł wskazujący na możliwość praktycznej implementacji tzw. księgowości wzrostów i spadków, opartej na obserwacji ruchu i roszczeń. Pozycja ta wyznaczyła historyczny początek wykorzystania owej metodyki w krajowym systemie rachunkowości.” W 1964 roku Ministerstwo Handlu
wprowadziło pilotażowy program, mający na celu wdrożenie tzw. księgowości
zmniejszeń i zwiększeń w praktykę gospodarczą, a po dwóch latach jego realizacji wydało dokument opisujący metodykę przejścia ze stosowanej dotychczas
formuły księgowości podwójnej na formułę opisującą ruch roszczeń i zasobów
gospodarczych. Nowa formuła opierała się na 5 podstawowych założeniach
[Adamek 2012.2, s. 64]:
1.

2.

oparcie na teorii przepływu funduszy jako zapisu operacji gospodarczych
rozpatrywanej z perspektywy źródeł i wykorzystania funduszy;

konta w Księdze głównej są podzielone na zbiory kont Funduszy posiadanych i wykorzystanych z wewnętrznym ich uszczegółowieniem;
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3.
4.

zapis w dzienniku opiera się na wykorzystaniu chińskich znaków wskazujących jednocześnie na rodzaj transakcji (zwiększenie/zmniejszenie funduszy), pozwalając jednocześnie zdefiniować także jej wewnętrzną treść;

zasada zapisu: zwiększenie funduszy jest ujmowane, gdy transakcja wiąże
się z napływem aktywów lub zobowiązań, a zmniejszenie funduszy łączy
się z księgowym ujęciem wpływu zasobów gospodarczych lub zmniejszeniem zobowiązań;
Powstały cztery typy transakcji i zapisu księgowego:
I.

równoległe zwiększenie funduszy posiadanych i wykorzystywanych,

II. równoległe ich zmniejszenie,

III. równoległe zmniejszenie i zwiększenie pomiędzy kategoriami ujmowanymi w ramach zbioru kont księgi głównej odnoszących się do
funduszy wykorzystanych,
5.

IV. równoległe zmniejszenie i zwiększenie pomiędzy kategoriami ujmowanymi w ramach zbioru kont Księgi głównej odnoszonych po Funduszy posiadanych.

formuła zamknięcia ksiąg rachunkowych opiera się na równaniu:

Bilans początkowy + Suma zwiększeń – Suma zmniejszeń
= Bilans zamknięcia

System ten przestał spełniać przypisane mu funkcje kiedy na początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku przyjęto politykę „otwartych dni” i pojawił
się dynamiczny rozwój gospodarczy Chin oraz chińskich przedsiębiorstw
a boom inwestycyjny spowodował wzrost liczby zagranicznych podmiotów
gospodarczych, funkcjonujących na chińskim rynku w sposób samodzielny lub
jako joint-venture. Model oparty o tzw. księgowość zmniejszeń i zwiększeń
przestał być adekwatny do wyzwań, jakie przed rachunkowością formułuje
model ekonomiczny orientujący się na rynek. Od tego okresu można datować
powrót w chińską przestrzeń rachunkowości tradycyjnego modelu księgowości podwójnej i drugi etap jego historycznej ewaluacji. Rząd Kraju Środka,
mając na względzie rozwój własności prywatnej oraz inwestycji zagranicznych,
zaczął stopniowo wprowadzać zmiany oparte na wykorzystaniu i adoptowaniu
anglo-amerykańskich zasad rachunkowości w regulacjach kształtujących model
pomiaru i ujawnień rachunkowych stosowany przez spółki joint venture [Lee,
Walker, Zeng 2013, s. 8]. Efektem tych zmian było utworzenie w 1985 r.
tzw. Regulacji Rachunkowości dla Spółek Joint Venture, zastępującej sztywny
i szczegółowy Ujednolicony System Rachunkowości [Adamek 2012.3, s. 153].
Rozpoczęcie procesu standaryzacji z przepisami międzynarodowymi stało
się faktem. Kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku było powołanie do życia pierwszego chińskiego standardu rachunkowości w grudniu 1992 roku. Był
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to tzw. Podstawowy Standard Rachunkowości dla Przedsiębiorstw przygotowany i opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jego konstrukcja opierała
się na doświadczeniach IASC i FASB, wskazując jednoznacznie na wykorzystanie ponadnarodowych doświadczeń w procesie przygotowywania narodowych
regulacji rachunkowości. Treść tego dokumentu wypełniała funkcję ram konceptualnych, w obszarze których dokonano budowy krajowych standardów
rachunkowości, zbliżających się swymi rozwiązaniami do rozwiązań stosowanych w krajach anglo-amerykańskich”[Adamek 2012.3, s. 153].

W kolejnych latach Ministerstwo Finansów podjęło prace mające na celu
przygotowanie kolejnych Krajowych Standardów Rachunkowości. Do końca
2001 roku opublikowano 16 standardów, a kolejne prace zakończyły się
15 lutego 2006 roku, kiedy to chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło wydanie nowego zestawu standardów rachunkowości – Chińskich Standardów Rachunkowości dla Podmiotów Gospodarczych, który zawiera Standard podstawowy i 38 Standardów szczegółowych. Tym samym Ujednolicony System Rachunkowości przestał istnieć. Nowe regulacje w znaczący sposób zbliżyły normy krajowe do międzynarodowych, chiński model pomiaru i ujawnień rachunkowych ukierunkował się na rolę informacyjną dla interesariuszy właściwym
gospodarce rynkowej. Było to więc istotnym działaniem w kierunku rozwoju
chińskiej gospodarki i jej miejsca na rynkach kapitałowych świata [Lee, Walker,
Zeng 2013, s. 9].
Proces pełnej zbieżności Chińskich Standardów Rachunkowości dla Podmiotów Gospodarczych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
zgodnie z dokumentem wydanym przez Ministerstwo Finansów w 2006 roku
zakończył się w 2011 roku.
Aktualnie wśród naukowców i badaczy dużym zainteresowaniem cieszą
się badania w zakresie pomiaru jakości sprawozdań finansowych, przed i po
dostosowaniu standardów chińskich do międzynarodowych. Przejrzystość
sprawozdań finansowych jest niezmiernie istotna z punktów widzenia zewnętrznych inwestorów. Badania takie przeprowadzone zostały przez ACCA
w 2013 roku i jednoznacznie pokazują, że jakość sprawozdań finansowych, ich
przejrzystość znacznie się poprawiła, ale zmiana ta w większym stopniu dotyczy tych firm, w których zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny jest większe.
Oznacza to, że konwergencja standardów i ich stosowanie jest wciąż trwającym
procesem. Zatem przestrzeń do różnego rodzaju badań na tym tle jest wciąż
otwarta i niezmiernie ciekawa.
3.

Uwarunkowania kulturowe rachunkowości Kraju Środka

Oddziaływanie czynnika kulturowego jest istotne i widoczne w całym, ponad
trzy tysiącletnim okresie rozwoju rachunkowości Kraju Środka. W odniesieniu
do wpływu na kształtowanie rachunkowości można kulturę chińską podzielić
na dwie części: tradycyjną oraz nowoczesną. Nowoczesna tworzona jest
w świetle idei socjalizmu i jej struktur. Wśród tradycyjnych determinant
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S.Cigdem i A.Sinan wyróżnili konfucjanizm, koncepcję Yin i Yang, Feng Shui oraz
buddyzm. Zgodnie z ich opinią czynniki te warunkowały rachunkowość w takich obszarach jak: metodyka prowadzenia ksiąg rachunkowych, informacje
księgowe, regulacje rachunkowości, zawód księgowego oraz relacje pomiędzy
rachunkowością rządową a rachunkowością sektora prywatnego [Adamek
2002.3, s. 86]. W dalszej części artykułu scharakteryzowano wspomniano wyżej
wymienione determinanty.
Konfucjanizm 3 jest systemem filozoficzno-religijnym, którego idea jest
odbiciem lojalności, synowskiego oddania, życzliwości, prawości, uczciwości,
prawdomówności i rytuału jako wartości dominujących w życiu jednostki
i społeczeństwa hołdującego tej filozofii. Może być rozpatrywany przez pryzmat czterech podstawowych koncepcji: hierarchicznych relacji, rodziny, Jen
i edukacji [Adamek 2012.3, s. 89].

Jako doktryna filozoficzno-religijna w bardzo ciekawy sposób odnosi się
do kilku kwestii. Konkurencja traktowana jest jako czynnik nieproduktywny
a mocno akcentowana jest współpraca, jako wyraz harmonii, która powinna
charakteryzować społeczeństwo i relacje między jego członkami. Zysk i posiadanie nie powinny być motywem działania żadnego człowieka, gdyż z punktu
widzenia interesu społecznego jest złem. Koncepcja Yi i Li ma być właściwą dla
działania człowieka. Arystokrację czyli ludzi wykształconych ma charakteryzować pierwiastek Yi (sprawiedliwość) natomiast zwykłych ludzi pierwiastek
Li (zysk)[Adamek 2012.4, s. 52]. Kontrola, w tym kontrola ksiąg rachunkowych
jest pozornie zaprzeczeniem koncepcji zaufania ale właściwie usprawiedliwia
weryfikowalność przekazywanych informacji, traktując ją jako wyraz otwartości [Bloom, Solotko 2003, s. 30], za [Adamek 2002.3, s. 91].
Analizując kulturowe uwarunkowania, które definiowały i wciąż jeszcze
definiują teorię i praktykę pomiaru i ujawnień rachunkowych w Chinach można
za R. Bloom i J. Solotko przytoczyć następujące obszary związków i wzajemnych
implikacji [Bloom, Solotko 2003, s. 30], za [Adamek 2002.3, s. 91]:

−

historyczna stałość formy i struktury rachunkowości i jej przystosowanie
do zwyczajów oraz tradycyjnych praktyk, wynikająca z podporządkowania
się systemu ujawnień rachunkowych rytuałom i tradycjom,

Konfucjanizm jest systemem filozoficzno-religijnym, opierającym się na założeniu,
że budowa idealnego społeczeństwa oraz osiągnięcie pokoju na świecie staje się możliwe tylko pod warunkiem podporządkowania się obowiązkom wynikającym z przyjętej
i uznanej hierarchii społecznej, zachowania i pielęgnowania tradycji, czystości, ładu
i porządku. Jako mieszanka pojęć zakresu m.in. religii, etyki, ekonomii tworzy określony światopogląd rozpowszechniony w Chinach, Korei, Japonii, na Tajwanie, w Singapurze i Wietnamie, stając się zarazem dominującą doktryną, podporządkowującą sobie
politykę i obyczaje tych państw. [Adamek 2012.3, s. 89]
3

171

−

−

−
−
−

cecha nepotyzmu i dyskrecji, jaką można przypisać systemowi rachunkowości w wyniku jego podporządkowania takim wartościom, jak: lojalność
wobec państwa, rodziny, przyjaciół,

ukonstytuowanie prawego uregulowania rachunkowości w konieczności
minimalnej kodyfikacji zasad i regulacji stojących na straży dobra społecznego, postrzeganego jako pryzmat relacji, jakie zachodzą pomiędzy rolą
i znaczeniem lojalności i osobistego rozwoju a etyką i moralnością jednostki, jako czynników determinujących i zwiększających korzyści odnoszone przez społeczeństwo,
konserwatyzm oraz podejście do ryzyka i poszukiwania „złotego środka”
pomiędzy nadmiernym a niewystarczającym unikaniem ryzyka,

podejście do ujawniania raportów finansowych oparte na konfucjańskich
wartościach uczciwości i prawdomówności,

słabe zapotrzebowanie na zawód księgowego i dyskryminowanie go wynikające z hierarchizacji pozycji społecznej każdego członka społeczeństwa
oraz założenia, że winien on umieć dbać o swoje finanse i transakcje handlowe.

Uzupełnieniem percepcji związków pomiędzy rachunkowością i konfucjanizmem mogą być badania S. Gao i M. Hanley-Schachlera. Autorzy ci, dostrzegają oddziaływanie tej doktryny na rachunkowość w obszarze technicznym, informacyjnym, zawodowym i przedmiotowym. Technika prowadzenia ksiąg
rachunkowych w sposób bezpośredni podporządkowana była ideom konfucjanizmu przybierającym m.in. wyraz dogmatycznych i konserwatywnych postaw,
które to bezpośrednio determinowały rozwój praktyki księgowej, której naturalną cechą jest powolność występowania. Zgodnie z ideą konfucjanizmu najważniejszym użytkownikiem informacji rachunkowej był rząd i organy administracji rządowej, a informacje dostarczone przez rachunkowość miały charakter statystyczny, bardzo rzadko obejmując pomiar i kalkulację zysków i strat,
które ze wspomnianą wcześniej koncepcją Yi i Li, były działaniem zabranianym.
Postrzeganie zawodu księgowego charakteryzował dualizm. Urzędnicy księgowi, pracujący dla rządu traktowani byli jako arystokraci, których działaniem
kieruje pierwiastek Yi (sprawiedliwość), zaś księgowi zatrudniani w sektorze
prywatnym uznawani byli za ludzi prostych, kierujących się w swym postępowaniu motywem zysku (Li). Rozpatrując kwestię podmiotu wspomniani autorzy przytaczają uwagę, jaką idee konfucjanizmu wnoszą w rozwój tzw. rachunkowości rządowej, łączonej z zabezpieczeniem interesów państwa, cesarza
i rządu oraz tzw. nieurzędowej, pozapaństwowej. Ta druga aż do połowy
XIX wieku była bardzo słabo rozwinięta, czego przyczyn upatruje się w promowanej przez konfucjanizm filozofii kolektywistycznej, ograniczającej potrzebę
pozyskiwania informacji rachunkowych przez jednostkę oraz koncepcji Yi i Li
[Adamek 2002.4, s. 53].
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Buddyzm to religia, która pojawiła się w Chinach ok 65 roku n.e. Od
IV w szybko rozpowszechniała się wśród inteligencji, by na przełomie VI i VII
wieku stać się wyznaniem dostępnym dla wszystkich ludzi. Istotą buddyzmu
jest studiowanie, praktykowanie i rozwijanie nauki Buddy [Adamek 2002.3,
s. 94].

Nauki Buddy zostały ujęte w Czterech Szlachetnych Prawdach, które tworzą i wyjaśniają związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zjawiskami
wszechświata i faktami życia. Prawdy te, są najbardziej identyfikowalnymi charakterystykami idei buddyjskiej doktryny religijnej. Pierwsza z nich to prawda
o bólu. Cała egzystencja jest dukkha. To słowo bywa tłumaczone jako „cierpienie”, „udręka”, „ból” lub „niezaspokojenie”. Zawsze będziemy się borykali
z przeciwnościami losu i nic, czego doświadczamy, nie jest w stanie dać nam
ostatecznego i trwałego szczęścia czy usatysfakcjonować nas w pełni. Drugą
jest prawda o przyczynie cierpienia. Przyczyną dukkhi jest żądza. Naturalną
ludzką tendencją jest szukać winnego własnych kłopotów na zewnątrz. Budda
twierdzi jednak, że ich korzenie tkwią w rzeczywistości w naszym umyśle.
W szczególności nasza tendencja do chwytania (lub odpychania) wszystkiego
sprawia, że znajdujemy się w konflikcie nie do pogodzenia z życiem. Kolejna to
prawda o ustaniu cierpienia. Dukkha wygasa, gdy wygasa żądza. Ponieważ
w ostatecznym rozrachunku sami powodujemy swoje trudności, tylko my możemy je też rozwiązać. Nie da się zmienić tego, co nam się przydarza, ale możemy zmienić nasze reakcje na to. Ostatnia to prawda o ośmiorakiej ścieżce. Istnieje ścieżka wyprowadzająca z dukkhi. Choć Budda przyznaje, iż każdy
z osobna jest za siebie odpowiedzialny, to naucza on także metod, dzięki którym możemy się zmienić. Jedna z tych metod to Szlachetna Ośmioraka Ścieżka,
w skład której wchodzą: właściwe widzenie rzeczy, właściwe emocje, właściwe
działania, właściwa mowa, właściwe źródła zarabiania, właściwy wysiłek, właściwa uważność oraz właściwa medytacja [www.buddyzm.info.pl]
Chcąc wskazać wpływ buddyzmu na rachunkowość chińską można przytoczyć J. Adamka, który stwierdza, że w głównej mierze relacja to dotyczy związków, jakie zachodzą pomiędzy etyką buddyzmu a etyką rachunkowości, rozumiana jako zbiór określonych zasad i wartości podporządkowujących i porządkujących reguły funkcjonowania chińskiego systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych. W głównej mierze dotyczy to buddyjskiej koncepcji/idei moralności i tego, co w tzw. szlachetnej ośmiorakiej ścieżce łączy się z należytą mową, należytym postępowaniem. Oddziaływanie buddyzmu na chiński model
pomiaru i ujawnień rachunkowych dotyczyło głównie takich problemów jak:
nakaz ujawniania informacji rachunkowych, społeczna rola rachunkowości czy
funkcja informacyjna rachunkowości wspierająca możliwość ostatecznego
osiągania celów duchowych [Adamek 2002.3, s. 96].

173

Feng shui 4 i koncepcja Yin i Yang
Rozważając różne wpływy na jakość życia, Chińczycy mają ważne powiedzenie:
„Po pierwsze przeznaczenie, po drugie szczęście, po trzecie Feng Shui, po
czwarte filantropia, po piąte edukacja”. Nie ma możliwości, aby zmienić swe
przeznaczenie czy szczęście więc pomimo tego, że Feng Shui zajmuje trzecie
miejsce w tej ważnej formule, jego znaczenie dla chińskiej świadomości sprawia, że staje się pierwszym wśród elementów, które mogą być modyfikowane
i za jego pomocą mogą prowadzić lepsze życie. Uważa się również, że przy
prawidłowej orientacji lokali własnych domowych lub firmowych, człowiek jest
w stanie współgrać z niebem i ziemią. Feng shui odnosi się do fizycznego otoczenia aby przyciągnąć pożądane kosmologiczne wpływy poprzez interwencję
za pomocą Feng Shui [Cigdem, Sinan 2007, s. 156].
Feng shui nierozerwalnie łączy się z koncepcją Yin i Yang.

Starożytni Chińczycy wierzyli, że kosmos był w ciągłym ruchu i zmieniał
się. Kosmos jest zorganizowany według dwóch koncepcji znanych jako Yin
i Yang. Są one traktowane jako dwie kosmiczne siły, które kształtują i zarządzają życiem. Te dwie przeciwstawne siły wzajemnie zmieniają się wraz z upływem czasu. Yin stanie się Yang, Yang stanie się Yin, tworzą zatem koncepcję
równowagi. Koncepcja Yin i Yang jest także swoista wskazówką dla człowieka,
poszukującego podstaw rozumienia tego, co dzieje się w jego otoczeniu oraz
podejmującego wysiłek kształtowania rzeczywistości, poprzez dążenie do równowagi pomiędzy Yin i Yang oraz poszukiwanie tzw. „drogi środka”, która
oznacza zrozumienie nieuniknionej konieczności zmian, które przygotowują
człowieka na dokonanie niezbędnych działań w życiu po to, aby utrzymać harmonię i równowagę [Cigdem, Sinan, 2007, s. 156].

Związki pomiędzy Feng Shui oraz Yin i Yang są wielopłaszczyznowe i wielorakie. Zostały one omówione w zamieszczonej poniżej tabeli.

Feng shui to chiński system geomancji, stosowany pierwotnie do planowania i lokacji
budynków i budowli, oparty na mieszance racjonalnych przesłanek wykorzystujących
wiedzę astronomiczną, fizyczną, geograficzną oraz astrologii, wierzeń i przesądów.
Historycznie znaczenie tego pojęcia wiąże je z wiatrem i wodą, czyli czymś czego nie
można zobaczyć i czego nie można uchwycić. Feng shui jest siła kierującą życiem człowieka, wyrażającą i opartą o związek przyrody i jednostki ludzkiej, poddany świętej,
nadprzyrodzonej kontroli. Siłę tę człowiek może wzmacniać i osłabiać tworząc określone warunki sprzyjające poprawie jego życia [Adamek 2002.3, s. 97]
4
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Tabela 1. Wpływ Feng Shui oraz koncepcji Yin i Yang na rachunkowość chińską
Księgowość

− Filozofia księgowego ujęcia zdarzeń gospodarczych wykorzystująca ideę dualności postrzegania tej samej rzeczy (Yin
i Yang) bez np. wyraźnego oddzielenia kapitału i zobowiązań
czy kapitału i zysku, z dużym naciskiem na zachowanie równowagi pomiędzy wypływami i wpływami pieniądza.

− Nazewnictwo systemów księgowych, kont i działań na nich
dokonywanych oparte na Feng shui oraz Yin i Yang.
− Powolność zmian księgowych modeli ujmowania operacji
gospodarczych będącą pochodną dogmatycznego podejścia
do rzeczywistości.
Informacje
księgowe

− Podporządkowanie informacji rachunkowej zasadzie, zgodnie
z którą społeczeństwo kierujące się w swym życiu zasadami
Feng shui, podejmując decyzje oparte na tym samym systemie wiedzy, wiary i przekonań wymusza na rachunkowości
dane, które pozwalałyby opisać to, co niesie dobre i złe Feng
shui dla człowieka, jego aktywności gospodarczej czy środowiska.
− Informacja rachunkowa w tym wypadku ma odzwierciedlać
zjawiska i zwyczaje Feng shui, a użytkownicy informacji mają
być w stanie poznać status Feng shui danego zdarzenia czy
procesu gospodarczego. Stąd też zasada wiernego i rzetelnego obrazu nie mogła być atrybutem tradycyjnych, chińskich
modeli księgowości, podporządkowujących się wyzwaniu
oceny zjawisk i procesów gospodarczych pod względem ich
złego lub dobrego Feng shui.

Regulacje rachunkowości

− Ograniczenie prawnych regulacji rachunkowości, wypływające
z etycznych i kulturowych uwarunkowań oraz zasad i standardów moralnych, odgrywających silne znaczenie w kształtowaniu i przebiegu procesów odzwierciedlanych przez rachunkowość. Wiara w dobroć natury człowieka, wzajemne zrozumienie i zaufanie stojąca w opozycji do wymogów kodyfikacji
i zapisu zasad kształtujących określone relacje, jako demonstracji nieufności i niewiary w naturę jednostki ludzkiej. Podążanie za nauką uczonych nie zaś sztywne trzymanie się zasad.

Rachunkowość
rządowa

− Wykorzystanie nazw stanowisk urzędników rządowych
i struktur rządowych wiązanych z rachunkowością rządową
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opartych na Feng shui oraz koncepcji Yin i Yang (np. nadanie
nazwy Niebo i Ziemia dwóm głównym urzędnikom zajmującym się problemami rachunkowości oraz nazw czterech pór
roku innym).
− Użycie szczęśliwej z punktu widzenia Feng shui liczby 9, jako
wyznacznika ilości obowiązujących podatków czy podstaw
wydatków rządowych, znajdujących odbicie w systemie rachunkowości.
− Zastosowanie symboliki pozostającej w zgodzie z Yin i Yang
w księgowości rządowej.
Źródło: Adamek J.: „Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej”, CeDeWu.PL, Warszawa
2012, s. 98

Dokonując charakterystyki chińskiej kultury w odniesieniu do jej wpływu
na rachunkowość konieczna jest jej prezentacja w świetle wartości kulturowych zdefiniowanych przez G. Hofstede takich jak: dystans władzy, indywidualność, męskość, unikanie niepewności i orientację czasową, o czym wspomniano w punkcie 1 niniejszego opracowania. Poniżej za pomocą wykresu
przedstawiono poziom wymiarów wartości kulturowych Chin w porównaniu
do średniej wartości tych wymiarów dla świata.
Wykres 1. Wymiary wartości kulturowych Chin na tle średniej dla świata
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Adamek J.: „Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej
i chińskiej”, CeDeWu.PL, Warszawa 2012, s. 111.
Jak zaprezentowano na przedstawionym powyżej wykresie wszystkie
wymiary wartości Chin odbiegają od średniej dla świata. Wysoki poziom dystansu władzy właściwy dla kultury chińskiej, jest pochodną historycznych
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korzeni tkwiących w tysiącach lat władzy monarchicznej, doktrynie filozoficzno-religijnej konfucjanizmu i ideologii socjalizmu oraz tego, co czynniki te
wniosły do kształtowania stosunków społecznych i krzewienia określonych
wartości kulturowych. Niski poziom indywidualizmu lokuje Chiny na pozycji
lidera pod względem cech kolektywistycznych przypisywanych kulturze tego
kraju, w której jednostka działa w interesie grupy, podporządkowując się jej
celom i relacjom w niej zachodzących. Społeczeństwo chińskie postrzegane jest
przez pryzmat wzajemnego przenikania się kulturowych cech męskości i kobiecości, z przewagą atrybutów męskich. W swym wymiarze historycznym
kultura tego kraju była podporządkowana z jednej strony kobiecości wypływającej z tzw. agrokultury, z drugiej przez tysiące lat panowania Cesarzy, ojców
wszystkiego i wszystkich, promowane były i rozwijane jej cechy męskie. Pomiar wymiaru unikania niepewności jako wartości kulturowych dokonany
przez G.Hofstede wykazał 40 punktów, co wskazuje, że społeczeństwo chińskie
charakteryzuje niski poziom unikania niepewności. Istotą tej charakterystyki
jest przestrzeganie przepisów i zasad [Adamek, 2002.3, s. 113]. Ciekawe jest,
że np. R. Patrik stwierdza, że Chiny powinny mieć wysoki poziom unikania niepewności, wynikający z krzewionych wartości odnoszących się choćby do oparcia każdej aktywności na rozpoznaniu jej podstaw, zasad i konsekwencji oraz
niepodejmowania działań ryzykownych, których rezultat nie jest znany [Patric
2009, s. 130], za [Adamek 2002.3, s. 114]. Najbardziej charakterystyczną cechą
kulturową dla Chin jest długookresowość orientacji społecznej, opartej na wytrwałości i uporze w realizacji celów stawianych przed jednostką i społeczeństwem. W przypadku tej cechy różnica pomiędzy jej wymiarem średnim dla
świata i Chin jest największa (średnia dla świata to 45 punktów, dla Chin 118)
[Adamek 2002.3, s. 114].
Gray rozszerzył model Hofstede poprzez hipotezę istnienia podsystemu
rachunkowości i opracował cztery wartości rachunkowości oparte na modelu
Hofstede. Wartościom księgowym zostały przypisane następujące cechy [Cigdem, Sinan 2007, s. 166]:
−

−

−

profesjonalizm kontra kontrola ustawowa – preferencja wykonywania
indywidualnego profesjonalnego osądu i utrzymywania profesjonalnej
samoregulacji, w przeciwieństwie do zgodności z wymaganiami prawnymi
i normatywnymi kontroli ustawowej,

równomierność kontra elastyczność – preferencja egzekwowania jednolitych praktyk rachunkowości wśród spółek oraz do konsekwentnego stosowania takich praktyk w czasie, w przeciwieństwie do elastyczności
zgodnie z postrzeganymi okolicznościami poszczególnych firm,

konserwatyzm kontra optymizm – preferencja ostrożnego podejścia do
pomiaru tak, aby poradzić sobie z niepewnością co do przyszłych zdarzeń,
w przeciwieństwie do bardziej optymistycznego podejścia, czyli do podejmowania ryzyka,
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−

tajemnica kontra przejrzystość – preferencja poufności i ograniczania
ujawniania informacji o działalności gospodarczej jedynie do tych, którzy
są mocno zaangażowani w jej zarządzanie i finansowanie, w przeciwieństwie do bardziej przejrzystego, otwartego i odpowiedzialnego podejścia,
czyli podawania informacji do wiadomości publicznej.

Przedstawiona charakterystyka Kraju Środka w odniesieniu do
hofsted’owskich wartości kulturowych umożliwia ukazanie zależności, jakie
występują pomiędzy tymi wartościami kulturowymi a wymiarami subkultury
rachunkowości, które zostały wyartykułowane przez s.Graya, w opracowanej
przez niego teorii. Przyjmując zdefiniowane powyżej charakterystyki kultury
chińskiej można przyjąć, iż subkultura rachunkowości w analizowanym państwie opisana jest przez takie cechy jak: niski profesjonalizm, wysoki poziom
ujednolicenia i kontroli ustawowej oraz konserwatyzm i poufność, które to
w bezpośredni sposób znajdują swoje odzwierciedlenie w praktyce działania
krajowego systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych.

Niski poziom profesjonalizmu (wg Gray’a łączy się z niskim poziomem
indywidualizmu, dużym dystansem władzy, silną awersją do niepewności oraz
kobiecością, jako charakterystyką kulturową) chińskich księgowych jest konsekwencją zdarzeń i uwarunkowań historycznych, łączonych z niską pozycją społeczną kupców czy też pozbawioną prestiżu i uznania społecznego rolą księgowych w gospodarce socjalistycznej. Praktyczną konsekwencją staje się oparcie
rachunkowości na szczegółowych, rządowych regulacjach kształtujących działanie systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych oraz odgórnie formułowanych sposobach rozwiązywania problemów rachunkowych [Adamek 2002.3,
s. 117].

Wysoki poziom ujednolicenia jest konsekwencją wyższej rangi unikania
niepewności, dystansu władzy i niższej rangi profesjonalizmu. Chińska rachunkowość jest rachunkowością zunifikowaną, jednorodną, silnie podlegającą kontroli ustawowej. Jej zależność rządowa oraz ścisłe podporządkowanie regulacjom ustawowym decyduje, iż jej rozwiązania, w całej historii Chińskiej Republiki Ludowej są rozwiązaniami autorytatywnymi, ściśle skodyfikowanymi
i obowiązującymi wszystkie podmioty rachunkowości działające na terenie
tego państwa[Adamek 2002.3, s. 117].

Konserwatyzm potwierdza w sposób oczywisty jego historyczne i filozoficzne umocowanie, wypływające z konfucjanizmu i koncepcji „środkowej drogi”, promującej zrównoważone podejście wobec niepewności oraz przestrzeganie i dostosowywanie się do historycznych tradycji i rytuałów. Konsekwencją
tego podejścia staje się m.in. aktywne podejście do procesu wygładzania dochodów oparte na koncepcji ich stabilizacji poprzez łagodzenie punktów szczytowych (zgodna z ideą konfucjanizmu jeśli skupia się na długookresowych
a nie na krótkookresowych wynikach) [Adamek 2002.3, s. 118].
.
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W przypadku Chin wysoki poziom unikania niepewności i dystansu władzy wraz z niską rangą indywidualizmu, odpowiadając hipotezie korelacyjnej
Gray’a łączy się z dużą poufnością przyjmującą praktyczny wyraz niskiego
poziomu ujawnień rachunkowych. Cecha poufności, podobnie jak pozostałe
cechy, staje się funkcją historycznej ewolucji rachunkowości i środowiska,
w którym przychodziło jej realizować swe cele. Jedną z cech nadawanych przez
konfucjanizm rachunkowości był nepotyzm i poufność, przyjmujące postać
ukrywania informacji rachunkowej i wykorzystywania jej tylko przez wąskie
grono urzędników państwowych. Jednakże rozpatrując cechę poufności należy
wziąć pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce Chin związane
z jej urynkowieniem, otwarciem na świat oraz umiędzynarodowieniem podmiotów w niej funkcjonujących a także proces standaryzacji i harmonizacji
rachunkowości. Czynniki te bezpośrednio definiują wyzwania wobec głębokości i zakresu ujawnień rachunkowych, zwiększając zarazem spektrum interesariuszy wykorzystujących dane przygotowane przez rachunkowość w procesach
decyzyjnych[Adamek 2002.3, s. 119].

Chiński model pomiaru i ujawnień rachunkowych to wytwór wielu uwarunkowań, wśród których czynnik kulturowy jest jednym z wyraźniejszych
i ważniejszych. Można przyjąć, że do przeobrażeń ustrojowych w 1949 roku do
tego modelu przenikały w bezpośredni sposób wartości kulturowe związane
z ideą konfucjanizmu, Feng Shui czy buddyzmu.
Podsumowanie

Rachunkowość to system będący wypadkową wielu różnych uwarunkowań,
wśród których wartości kulturowe pełnią istotną rolę. Niniejsze opracowanie
przedstawia opinie i wnioski naukowców, badających wagę czynników kulturowych, mających wpływ na kształtowanie rachunkowości w danym kraju oraz
wskazuje ścisły związek pomiędzy rachunkowością a kulturą. Przedstawiono
zdefiniowane przez G. Hofstede wartości kulturowe mające wpływ na kształtowanie się systemów rachunkowości w poszczególnym państwach, czyli: dystans do władzy, indywidualizm i kolektywizm, męskość i kobiecość, unikanie
niepewności, a także orientację długo i krótkoterminową. Badania rozszerzył
S.J. Gray, który uważał, że wymienione cechy mają istotny wpływ na rachunkowość danego kraju i stworzył zbiór wartości rachunkowości: profesjonalizm,
ujednolicenie, konserwatyzm i poufność, a następnie zestawił je z hofstedowskimi wymiarami kultury.

Jako przykład przedstawiono Chiny, które mogą się poszczycić długą
i barwną historią rachunkowości, sięgającą 3000 lat wstecz. Jest to przykład
ukazujący podporządkowanie rachunkowości od najdawniejszych czasów wyzwaniom, stawianym przed nią przez środowisko jej funkcjonowania, kształtowane m.in. przez konfucjanizm, buddyzm czy feng shui. Ta przestań kulturowa
jest wg wielu badaczy ważnym elementem determinującym historyczny i teraźniejszy kształt chińskiej rachunkowości. Kraj Środka scharakteryzowano
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z jednej strony za pomocą takich wartości kulturowych jak: wysoki poziom
kolektywizmu, dystans władzy, unikanie niepewności oraz długookresowa
orientacja, z drugiej zaś przypisując mu wartości rachunkowości takie jak: niski
poziom profesjonalizmu, wysoki poziom statutowej kontroli i ujednolicenia
oraz poufności.

W całej zaprezentowanej historycznej ewolucji chińskiej rachunkowości
w sposób znaczący odbija się wpływ czynników kulturowych. Czynniki te (obok innych determinant) były, są i wydaje się, że nadal będą ważnym elementem
kształtującym zadania, jakie stawiane są przed rachunkowością oraz sposoby
realizacji tych zadań, właściwe dla systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych.
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Streszczenie

Rachunkowość jest złożonym systemem, którego kształt uwarunkowany jest
wieloma czynnikami, także czynnikami środowiska, w którym realizuje swoje
zadania. Wśród tych czynników ważne miejsce zajmuje kultura, właściwa dla
danego kraju, która odbija swe piętno na celach i sposobie funkcjonowania
systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych. Dobitnym przykładem występowania korelacji pomiędzy kształtem rachunkowości a czynnikami kultury są
Chiny, które mogą się poszczycić długą i barwną historią rachunkowości.
W całym okresie ewolucji chińskiej rachunkowości ukazuje się jej podporządkowanie wyzwaniom stawianym przed nią przez środowisko jej funkcjonowania, kształtowane m.in. przez konfucjanizm, buddyzm czy feng shui. Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji czynników wpływających na
kształt rachunkowości Kraju Środka oraz prezentacja na ich tle zmian w rachunkowości chińskiej na przestrzeni wieków.
Summary

Accounting is a complex system whose shape is determined by many factors,
including factors of environment, where it is performed. Among these factors
important is culture, appropriate for the country, which reflects on the objectives and the functioning of the system of measurement and disclosure
of accounting. A prime example of the occurrence of the correlation between
the form of accounting and the cultural factors is China, which can boast a long
and colorful history of accounting. In the whole period of the evolution of Chinese accounting it appears in its subordination to the challenges posed to it by
the environment of its functioning, created among others by Confucianism,
Buddhism or feng shui. The purpose of this study is to present the factors affecting the shape of the Middle Kingdom accounting and presentation of changes in Chinese accounting over the centuries.
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Wstęp
Rozwój turystyki sportowej stał się jednym z bardziej pożądanych kierunków
rozwoju gospodarki. Także wielu mieszkańców oczekuje od swoich gmin dostępu zarówno do infrastruktury sportowej, jak i wydarzeń sportowych. Działania służące temu postulatowi, jak każda działalność w dzisiejszych czasach,
obwarowana jest wymogami prawa. O ile inwestycje związane z podstawową
infrastrukturą turystyczną podlegają procedurom raczej znanym, bo częstym
i widocznym w życiu społeczno-gospodarczym a opartym na regulacjach prawa
budowlanego względem standardowych obiektów, to inwestycje związane
z rozwojem infrastruktury sportowej należą do rzadkich, acz spektakularnych.

Warto więc zastanowić się, jakie wymogi ustanowiono wobec powstawania infrastruktury sportowej oraz czy ich rzadkość nie jest efektem ilości i trudności w spełnianiu tych wymogów? Obok tego wątku, w niniejszej pracy, podjęto także próbę zidentyfikowania wymogów prawnych wobec organizacji wydarzeń sportowych stanowiących często cel turystyki sportowej.
Pracę oparto na analizie norm prawnych aktualnych na dzień 31 sierpnia
2016 roku. Ważnym dla przedstawienia zagadnienia stała się także lektura
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literatury przedmiotu prawa publicznego, szczególnie komunalnego, ochrony
środowiska, budowlanego, żywnościowego i w zakresie bezpieczeństwa imprez
masowych jak i, przy braku prawniczej literatury o tematyce turystyki sportowej, literatury ekonomicznej poświęconej temu zagadnieniu.
1.

Pojęcie turystyki sportowej

Choć polskie prawo, szczególnie publiczne, wykazuje często tendencję do nadmiernego opisywana pewnych zjawisk społeczno-ekonomicznych to próżno
w nim szukać definicji legalnej turystyki sportowej. Pojęcie „turystyka” występuje jedynie na gruncie ustawy o działach administracji rządowej1 gdzie
art. 27a mówi, że „Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego”, co jest tylko wskazaniem dla resortowej konstrukcji rządu i podziału jego zadań. Żadne
inne z pojęć, choćby podobnych, również nie jest zdefiniowane prawnie. Wyjątkiem jest sam termin „turysta”, który to został przez ustawodawcę określony
jako osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, dla której celem
podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc 2.

Przy braku definicji legalnej turystyki sportowej należy sięgnąć do doktryny przedmiotu, na gruncie nauk prawnych także dość skromnej. Jeden z niewielu autorów prawa turystycznego, M. Nesterowicz skupia się w opracowaniach
raczej na wątkach prywatnoprawnych związanych z umowami na świadczenie
konkretnych usług turystycznych, a nie ogólnych regulacjach względem turystyki 3, tym bardziej nie jej definicjach. Narzędziem dla zrozumienia pojęcia
turystyki sportowej musi być więc literatura z zakresu nauk ekonomicznych.

W oparciu o taką stwierdzić można, że turystyka sportowa obejmuje podróżowanie poza miejsce zamieszkania danej osoby w celu uczestnictwa
w działalności sportowej i rekreacyjnej lub zawodowego uprawiania sportu,
bądź w celu oglądania wydarzeń sportowych i zwiedzania stałych atrakcji sportowych. Przyjmuje ona formę aktywnego uczestnictwa, biernego uczestnictwa
(kibicowania), lub nostalgicznej turystyki sportowej (odwiedzania historycznych obiektów sportowych) 4. Dla niniejszego wywodu istotne będą dwie
pierwsze formy uprawiania turystyki sportowej. Im też poświęcona będzie
dalsza analiza określonych wymagań prawnych, jakie ustanawia ustawodawca.

Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.).
2 Art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.).
3 M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
4 Więcej: W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 17–18.
1

184

2.

Wymagania prawne wobec powstania infrastruktury sportowej

Punktem wyjścia do analizy wymagań prawnych wobec powstania infrastruktury służącej realizacji turystyki sportowej oraz jej towarzyszącej jest określenie jakie obiekty będą ją warunkowały. O ile każdy rodzaj turystyki wymaga
odpowiedniej infrastruktury 5 to w przypadku turystyki sportowej jest ona
szczególnie istotna. Stanowi wręcz warunek sine qua non a wszystkie inne warunki są jego uzupełnieniem 6. Turystyka sportowa, skupiona na uczestnictwie
czynnym i biernym w wydarzeniach sportowych, może zaistnieć tylko tam,
gdzie powstaną odpowiednie stadiony, hale widowiskowo-sportowe i inne
obiekty tego typu stanowiące arenę wielkich wydarzeń sportowych. Towarzyszyć im, przy tym, muszą obiekty zapewniające:
−
−

dostęp do miejsca wydarzenia sportowego, czyli odpowiednie lotniska
z siecią połączeń, dworce kolejowe, sieć dróg i autostrad oraz kolej,
warunki pobytu w miejscu wydarzenia sportowego, czyli odpowiednio
pojemna baza noclegowa i gastronomiczna.

Z natury rzeczy infrastruktura wpływające na warunki pobytu w miejscu
wydarzenia sportowego powstaje w różnym okresie, często niezależnie od wydarzenia sportowego bo te są lokalizowane w miejscach o ukształtowanym już
potencjale turystycznym. Infrastruktura decydującą o warunkach pobytu klientów turystyki sportowej, jak uczy m.in. kazus organizacji w Polsce UEFA EURO
2012, powstaje z inicjatywy indywidualnej i przy braku ingerencji inicjującej
władz publicznych. Stanowi ona sferę prywatną, gdyż jej inwestorem jest indywidualny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Rola organów
państwa sprowadza się tu do wydawania standardowych pozwoleń budowlanych w formie decyzji.

Nieco inaczej jest, przynajmniej w polskich realiach, w przypadku infrastruktury warunkującej dostęp do miejsca wydarzenia sportowego. Jak dotąd,
lotniska, dworce, drogi i linie kolejowe powstają przy udziale, najczęściej wręcz
wyłącznym, władz publicznych. Są nimi na przykład organy administracji rzą5 Choćby była to turystyka ukierunkowana na obcowanie z przyrodą jako cel to dostęp
do niej, w postaci szlaków komunikacyjnych, miejsc postojowych, zaplecza noclegowego
itd. wymaga infrastruktury towarzyszącej. O prawnych aspektach turystyki związanej
z walorami przyrody oraz zrównoważonej więcej w: T. Bojar-Fijałkowski, Sport dla
zdrowia, ekoturystyka dla środowiska naturalnego. Aspekty zrównoważonego rozwoju,
[w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, W.W. Gaworecki,
Z. Mroczyński (red.), WSTiH, Gdańsk 2008, s. 79–84.
6 Infrastruktura jest dla turystyki sportowej jeszcze istotniejsza niż w przypadku turystyki kwalifikowanej, przy czym dla tej już stanowi niezwykle istotny warunek rozwoju.
Zobacz: W. Ratkowski, Z. Mroczyński, Znaczenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w turystyce regionalnej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, s. 458–464.
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dowej jak, pełniąca w przeważającej ilości przypadków 7 rolę inwestora w inwestycjach dróg ekspresowych i autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dworców kolejowych i lotniczych są to spółki
stanowiące własność Skarbu Państwa 8, jednostek samorządu terytorialnego 9
lub wspólne przedsięwzięcia obu tych podmiotów publicznych 10. Infrastruktura warunkująca dostęp do miejsc wydarzeń sportowych, którą możemy określić
infrastrukturą sportowo-turystyczną sensu largo, powstaje więc jako publiczna,
z inicjatywy i ze środków państwa. Ważne będzie tu jednak rozróżnienie działań organów administracji rządowej, szczególnie szczebla centralnego, a tych
podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie gminy 11.
Podobnie, jak w przypadku infrastruktury warunkującej dostęp do miejsc
wydarzeń sportowych, wygląda kwestia tworzenia niezbędnej infrastruktury
sportowo-turystycznej sensu stricte. Jak dotąd, w Polsce, inwestorem takich
przedsięwzięć są podmioty, szeroko rozumianego, sektora publicznego jak

Przykładem odmiennym może być północny odcinek autostrady A-1 miedzy Gdańskiem a Toruniem, który w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego zbudował
i eksploatuje inwestor prywatnym jakim jest spółka akcyjna Gdańsk Transport Company. Więcej o metodzie i umowie o PPP: T. Bojar-Fijałkowski, M. Dziedzic, Zakres podmiotowy umowy o partnerstwo publiczno-prywatne na gruncie ustawodawstwa polskiego,
„Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo” 1/I/2012, s. 95–104.
8 Jak Polskie Koleje Państwowe spółka akcyjna stanowiąca 100% własność Skarbu Państwa.
9 Jak Port Lotniczy „Radom” Spółka akcyjna będący operatorem lotniska w Radomiu.
Podobnie jest w przypadku innych polskich lotnisk, szczególnie nowopowstałych gdzie
ich udziałowcami są wyłącznie samorządy, jak w przypadku należącego w 100% do
samorządu województwa portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach działającego
pod firmą „Warmia i Mazury” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wspólnie do samorządu i organizacji pozarządowych jak w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
10 Jak na przykład Port Lotniczy Gdańsk–Trójmiasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielami są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
należące do Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego: województwo pomorskie oraz gminy Gdańsk, Sopot i Gdynia.
11 Aktualny podział terytorialny Polski, tożsamy ze strukturą samorządu terytorialnego,
obejmuje 16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin. Ilość gmin, obok skali zdań jakie
powierza im ustawodawca powoduje, że są najaktywniejszymi stymulatorami rozwoju
turystyki. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Ustawowe zadania gminy w polskim modelu
samorządu terytorialnego, „Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństw” 4/II/2013, s. 37–48.
O ile rozwój infrastruktury turystycznej, takiej jak obiekty hotelarskie czy gastronomiczne, rzadko kiedy ma miejsce jako inwestycja publiczna, z wyjątkami jak na przykład
Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, którego współwłaścicielem jest gmina, to rozwój
infrastruktury pomocniczej, czy wspomagającej prawie zawsze. Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rozwój turystyki pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego ze
szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo, „Przestrzeń-EkonomiaSpołeczeństwo” 5/II/2014 , s. 67–82.
7
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spółki celowe Skarbu Państwa 12, czy jednostek samorządu terytorialnego 13.
Powodem takiego stanu rzeczy są głównie wysokie koszty tego typu inwestycji,
które wciąż stanowią barierę dla sektora prywatnego. Stąd nowoczesne stadiony i hale widowiskowo-sportowe, na których mogą odbywać się wydarzenia
stanowiące cel turystyki sportowej, najczęściej powstają z inicjatywy i ze środków samorządu terytorialnego, szczególnie gmin.

Budowa infrastruktury sportowej i tej umożliwiającej do niej dostęp wymaga spełnienia licznych przepisów z obszarów:
− prawa zagospodarowania przestrzennego 14,
− prawa budowlanego 15,
− prawa ochrony środowiska 16,
− prawa zamówień publicznych 17,
− prawa o postępowaniu administracyjnym 18 i sądowo-administracyjnym19.

Kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego, które warunkują
u podstaw powstanie jakiejkolwiek infrastruktury leżą w gestii gmin. To one
opracowują i przyjmują, w formie uchwał, miejscowe plany zagospodarowania

Jak PL.2012 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana dla przygotowania
w Polsce finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
13 Jak Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca własność gminy Gdańsk i gminy Sopot a zarządzająca halą widowiskowo-sportową noszącą
nazwę Ergo Arena zlokalizowaną na granicy obu gmin.
14 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
15 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 280
z późn. zm.).
16 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 672 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.); Ustawa z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). Więcej m.in.: J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rospudy, [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice
i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej,
B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), UŚ, Katowice 2009, s. 130–145;
M. Pchałek, M. Behnke, Postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
w prawie polskim i UE, C.H. Beck, Warszawa 2009.
17 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm).
19 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.).
12
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przestrzennego. Proces ten nie jest ani szybki, ani tani 20, stąd wciąż wiele
miejsc nie jest objętych aktualnymi planami. Tam gdzie one są, nie zawsze pozwalają na powstanie tak dużej i uciążliwej infrastruktury jak ta, której wymaga
turystyka sportowa. Faktem jest, że plany nie są instrumentem niezmiennym,
choć ich zmiana wymaga przejścia żmudnego procesu.

Prawo budowlane ustanawia szereg wymogów i procedur względem realizacji, w zasadzie, wszelkich obiektów budowlanych. O ile ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo Budowlane 21 uprościła procedury względem domu jednorodzinnego na budowę którego wystarczy zgłoszenie, to realizacje takie jak
stadiony, hale widowiskowo-sportowe, lotniska, drogi czy porty wciąż wymagają uzyskania decyzji administracyjnej noszącej nazwę pozwolenia na budowę.
Przy czym wobec niektórych z nich, organem wydającym taką decyzję będzie
starosta ale wobec innych wojewoda 22.
Szczególnie postępowania zastrzeżone dla organu administracji rządowej
w województwie, będą wymagały dodatkowych działań przygotowawczych
z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym szczególnie
ochrony przyrody, krajobrazu oraz ochrony przed hałasem. Będą to między
innymi oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz strategiczne oceny oddziaływania na środowisko kiedy inwestycja będzie planowana
na terenach Natura 2000.
Jak już wskazano, przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportowej,
z uwagi na swoją skalę, są najczęściej realizowane przez podmioty publiczne
jak spółki publiczne czy jednostki samorządu terytorialnego. Stąd, przy przekroczeniu przez taką planowaną inwestycję wartości progowych wskazanych
z ustawie Prawo zamówień publicznych 23 jej realizacja będzie dodatkowo uza-

20 Z uwagi nie tylko na konieczność ich sporządzenia przez upoważnione do tego osoby,
ale także ustawowo określony proces ich przyjmowania obejmujący m.in. konsultacje
społeczne z mieszkańcami gminy oraz zainteresowanymi stronami.
21 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2015 r., poz. 443).
22 Art. 82 pkt 3 ustawy Prawo budowlane wymienia obiekty wobec których instancją
I stopnia administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda, są to m.in. inwestycje związane z infrastrukturą służącą rozwojowi turystyki sportowej jak: usytuowane
na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach
przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych
dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami
uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg
ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; usytuowanych na obszarze kolejowym; lotnisk cywilnych wraz
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
23 W przypadku zamówień o wartości przekraczającej równowartość w złotych 30.000
euro, którą to kwotę przekracza wiele prac budowlanych skali nawet zdecydowanie
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leżniona od sprawnego przeprowadzenia procedury wyłaniania wykonawcy
w trybie ustawowym. Postępowanie przetargowe, które prawie zawsze obejmuje wyłonienie wykonawcy inwestycji, może w przypadku obiektów tak
szczególnych jak sportowe, przy określonej kwocie wynagrodzenia, dotyczyć
także etapu wyłaniania autora projektu architektonicznego. W takich przypadkach, ze względu na kwoty zamówień oraz prawdopodobne odwołania od ich
rozstrzygnięć, na procedury zamówień publicznych należy zarezerwować co
najmniej kilka miesięcy.

Wszelkie pozwolenia wydawane w procesie inwestycyjno-budowlanym,
prowadzone są w oparciu o procedurę administracyjną, uregulowaną Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz, ewentualnie, przepisami szczegółowymi doprecyzowującymi i zmieniającymi normy ogólne. Stąd ich termin
będzie nie krótszy niż podstawowe terminy kodeksowe 24, a w praktyce częściej
dłuższy. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, co wpływa na jego
długość. Co więcej, w sytuacji niezadowolenia wnioskodawcy z rozstrzygnięcia
ma on prawo do weryfikacji decyzji na drodze sądowej przed, wyodrębnionymi
z sytemu sądownictwa powszechnego, dwuinstancyjnymi sądami administracyjnymi 25.

Powyższe, jedynie zakomunikowane, bariery i wymogi natury administracyjno-prawnej jakie ustawodawca stawia przed realizacją dużych inwestycji
mogą, w określonych warunkach, stać się przeszkodą skutecznie wydłużającą
realizację projektów infrastruktury sportowej. Ustawodawca zdaje się zgadzać
z taką hipotezą, gdyż samemu będąc współorganizatorem imprezy sportowej,
jaką był turniej UEFA EURO 2012, zawczasu zwolnił się z części powyższych

mniejszej niż budowa infrastruktury sportowej, ustawodawca przewiduje konieczność
ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wyłonienie wykonawcy w określonych
w ustawie trybach, jakim w przypadku robót budowlanych będzie najczęściej przetarg
nieograniczony. Procedura ta, w podstawowym ujęciu, zajmująca kilka tygodni, a może
się wydłużyć przy weryfikacji rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą lub przy
konieczności powtórzenia przetargu z powodu braku oferentów lub złożenia ofert wyższych niż zaplanowane wydatki zamawiającego. Co więcej, w przypadku ogłaszania
zamówienia na roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość 5.186.000
euro koniecznym jest upublicznienie informacji o takim przetargu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich celem dopuszczenia do składania ofert przedsiębiorców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
24 Kodeks Postępowania Administracyjnego ustanawia maksymalny czas na postępowanie wymagające oceny dowodów, a takim będą postępowania w zakresie inwestycji
sportowych, na jeden miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych, którymi
często będą te w zakresie inwestycji sportowych, dwa. Przy czym odrębne przepisy, na
przykład prawa budowlanego i ochrony środowiska, mogą te terminy kształtować odmiennie, co w większości przypadków oznacza, postępowania dłuższe.
25 Są to Wojewódzkie Sądy Administracyjne jako sądy I instancji oraz Naczelny Sąd
Administracyjny jako sąd odwoławczy od wyroków sądów wojewódzkich. Procedura
taka może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.
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wymagań. Już w roku 2007 ustawodawca przyjął, tak zwaną „specustawę na
EURO 2012” 26, która na potrzeby realizacji turnieju ustanawiała daleko idące
wyłączenia i uproszczenia w powyższych obszarach 27. Tym samym ustawodawca udowadnia, że nawet z perspektywą 5 lat, między rokiem 2007 a 2012,
nie da się w Polsce, wypełniając wszystkie wymogi prawne, zrealizować inwestycji sportowych w postaci stadionów i infrastruktury towarzyszącej w zakresie dostępu do miejsc rozgrywek 28.

3.

Wymagania prawne wobec organizacji imprez masowych na obiektach sportowych

Dla funkcjonowania i rozwoju turystyki sportowej, poza spełnieniem procedur
związanych z powstaniem infrastruktury sportowej, ważne są także wymogi
ustanowione wobec użytkowania takich obiektów. Z uwagi na ich specyfikę,
skalę i przeznaczenie, użytkowanie takie obwarowane jest szeregiem norm
prawnych z zakresu bezpieczeństwa, choćby w ujęciu:
− technicznym 29,
− sanitarnym 30,
− imprez masowych 31.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez organy nadzoru budowlanego. Pierwszą
i podstawowa instancją w tym zakresie jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Z tym, że będzie ono uwarunkowane nie tylko normami budowlanymi, ale także odbiorem inwestycji między innymi przez Państwową Straż
Pożarną czyli normami w zakresie przeciwpożarowym.
Kontrola sanitarna, warunkująca organizację dużych wydarzeń sportowych potrafi przysporzyć organizatorom sporo trudności. Działania w tym zakresie prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną, z całą pewnością
dotyczyć będzie, przynajmniej części, infrastruktury sportowej choćby tej zwią-

26 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 133 z późn. zm.).
27 Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 w Polsce,
[w:] EURO 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, M. Boruszczak
(red.), WSTiH, Gdańsk 2012, s. 13–22.
28 Budowa wszystkich zakładanych dróg ekspresowych i autostrad oraz połączeń kolejowych nie została zrealizowana na turniej w roku 2012, mimo objęcia ich uproszczonymi procedurami specustawy.
29 Według ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 280 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej
Straży Pożarnej, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 708 z późn. zm.).
30 Według ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.).
31 Według ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych,
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.).
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zanej z usługami gastronomicznymi świadczonymi na rzecz uczestników imprez sportowych 32.
Ustawodawca niezwykle uważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa
imprez masowych, na co dowodem jest fakt, że w art. 3 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych określając pojęcie imprezy masowej, wymienia
i definiuje nawet jego formy:
− impreza masowa artystyczno – rozrywkowa 33,
− masowa impreza sportową 34, w tym mecz piłki nożnej 35.

Ustawowe rozumienie pojęcia masowej imprezy sportowej dokładnie oddaje cel turystyki sportowej w rozumieniu przyjętym dla niniejszego opracowania. Przepisy ustanawiają wobec takich wydarzeń szereg wymogów w szerokim zakresie, począwszy od uzyskania zgody na organizację imprezy masowej.
Elementem tego jest, między innymi, bezpieczeństwo żywności i żywienia. Więcej:
T. Bojar-Fijałkowski, Implementacja wybranych regulacji unijnego prawa w zakresie
bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce. Uwagi na gruncie materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne
aspekty bezpieczeństwa, T. Gadkowski (red.), Maiuscula Wydawnictwo WSHiU, Poznań
2014, s. 39–54.
33 Należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub
zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się
odbyć: na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000; w hali
sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.
34 Należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: stadionie lub w innym
obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali
sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej –
nie mniej niż 300; terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż
1000.
35 Należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.
32
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Wniosek o nią zawierać musi między innymi oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych
i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji oraz oznaczenie
punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów
przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, a także informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących
w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich w sektorach oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Kolejnym wymogiem, jaki spełnić musi organizator imprezy masowej, jest
uzyskanie opinii, o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub
terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach w pisemnej instrukcji określającej
zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, a także warunków
łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
masowej, wraz z jej wykonaniem. Ponadto obowiązkiem organizatora jest także
opracowanie i udostępnienie osobom uczestniczącym w imprezie masowej
regulaminu obiektu lub terenu oraz regulaminu imprezy masowej zawierającego warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych 36.

W tak złożonym procesie konieczna będzie także współpraca licznych
służb i organów administracji: organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej,
pogotowia i szpitalnych oddziałów ratunkowych, sanepidu, straży granicznej,
samorządów, zarządców dróg 37, służb porządkowych organizatora, prywatnych przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz imprezy i wielu innych
podmiotów. Kwestia ta, niezwykle interdyscyplinarna, jaką jest bezpieczeństwo
imprez, tak dużych jak wydarzenia sportowe, poza powyższymi obejmuje także
szereg innych wątków, choćby bezpieczeństwa ekologicznego 38 czy terrorystycznego oraz obowiązków uczestników takich wydarzeń, które autor pominął
z uwagi na ograniczenia redakcyjne.

Więcej: C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
37 Których mamy aż 4 różnych. Każda kategoria dróg, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych stanowi własność innego podmiotu, stąd inny ma powinności
wobec utrzymania jej stanu ale i kompetencje wedle ustaleń na przykład w zakresie
wykorzystania czy organizacji imprez masowych.
38 Większość wydarzeń stanowiących cel turystyki sportowej stoi w sprzeczności
z założeniami zrównoważonej turystyki i może stanowić zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, szczególnie w niewielkie gminy. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski,
Bezpieczeństwo ekologiczne na szczeblu gminnym samorządu terytorialnego – aspekty
prawne, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania bezpieczeństwa
narodowego, M. Kosman, W. Stach (red.), Maiuscula Wydawnictwo WSHiU, Poznań
2013, s. 11–26.
36
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Zakończenie
Powyższy wywód, poświęcony regulacjom prawnym rozwoju infrastruktury
sportowej, pozwala wysunąć następujące wnioski:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ustawodawca dość skromnie podchodzi do kwestii prawnego rozumienia
turystyki, tym bardziej jej rodzajów. Niesie to za sobą także konsekwencję
w zaangażowaniu władz rządowych tą dziedziną gospodarki. Pojęć definiujących turystykę i turystykę sportową szukać należy na niwie literatury
ekonomicznej.

Budowa infrastruktury sportowej, bardzo pożądana przez lokalne społeczności, obwarowana jest jedną z największych ilości regulacji i warunków. Także ich komplikacja jest znacznie większą niż wobec tworzenia jakiejkolwiek innej infrastruktury.

Szkoda, że ustawodawca ułatwiający sobie realizację inwestycji sportowych na UEFA EURO 2012 nie zdecydował się, żeby przynajmniej część
tych ułatwień wprowadzić na stałe do, obowiązującej innych inwestorów,
skomplikowanej, wymagającej, czasochłonnej i kosztownej procedury administracyjnej warunkującej powstanie infrastruktury sportowej.

Organizacja imprezy masowej, poza sentymentalną, wymaga niezwykłej
koordynacji bardzo dużej liczby podmiotów, w tym organów administracji
publicznej wszystkich szczebli i rodzajów. Zadania jakie ustawodawca nakłada na organizatora imprezy masowej są wymagające, choć zrozumiałe
z uwagi na ryzyko dla życia i zdrowia ludzi jakie niosą za sobą imprezy
masowe, w tym sportowe.

Ustawodawca nie szczególnie ułatwia samorządom i organizacjom pozarządowym powyższe działania. A właśnie oni, z natury rzeczy, zainteresowanych są rozwojem infrastruktury sportowej. Powodem tego jest wartość wizerunkowa i finansowa idąca za wielkimi imprezami sportowymi.

O ile rozwój turystyki sportowej, uwarunkowany infrastrukturą sportową,
może nieść za sobą pewne ryzyka, jak w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, na pewno mimo to warto ją rozwijać. Niesie ona bowiem korzyści promocyjne, zdrowotne, społeczne i bezpośrednio wpływ na rozwój
innych, mniej wymagających, rodzajów turystyki a tym samym rozwój gospodarczy.
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Streszczenie

Niniejszy tekst przedstawia wymogi prawne wobec rozwoju infrastruktury
sportowej.

Pierwsza jego część definiuje turystykę sportową, której to służy infrastruktura sportowa. Część druga skupia się na analizie wymogów prawnych
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wobec tworzenia obiektów sportowych. Część trzecia czyni analogicznie wobec
organizowania sportowych imprez masowych.
Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych
na dzień 31 sierpnia 2016.
Summary

The text presents legal requirements for development of infrastructure for
sport tourism.

The first part of the text defines sport tourism which is based on sport infrastructure. Second part focus on analyse legal requirements for constructing
sport facility. The third part does the same with organising massive sport event.

The paper finishes with conclusions and list of references and sources valid on August 31st of 2016.
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WSPÓŁPRACA ARCHITEKTA I DEWELOPERA
W MIESZKANIOWYM PROCESIE DEWELOPERSKIM
Słowa kluczowe: deweloper mieszkaniowy, architekt, współpraca, konflikt.

COOPERATION BETWEEN ARCHITECT AND DEVELOPER
IN THE HOUSING DEVELOPMENT PROCESS

Keywords: housing developer, architect, cooperation, conflict.

Wstęp
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce jest zdominowane przez inwestorów
prywatnych, wśród których wiodącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa deweloperskie. W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. deweloperzy oddali do użytkowania 34.743 mieszkań, co stanowi 47,2% ogólnej liczby mieszkań oddanych
do użytkowania w tym okresie 1. Rosnący udział przedsiębiorstw budujących
lokale na sprzedaż lub wynajem utrzymuje się od momentu pojawienia się tej
grupy w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (1996: 4,35%) 2. Badania Narodowego Banku Polskiego pokazują, że inwestycje deweloperów zlokalizowane są przede wszystkim w sześciu dużych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Poznań) 3.
Mieszkanie, choć jest dobrem indywidulanym, ma silny wymiar społecznoprzestrzenno-kulturowy, dzięki czemu jednostkowe decyzje zakupowe wpływają nie tylko na strony transakcji, ale funkcjonują w określonym kontekście.
W konsekwencji, po swoistej abdykacji państwa jako gracza na rynku mieszkaniowym, podmioty gospodarcze nastawione przede wszystkim na osiągnięcie
wyniku finansowego zyskały silny wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej.

1 Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – czerwiec
2016 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/
budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-czerwiec-2016-roku,5,55.html
[18.07.2016]
2 Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy wyodrębnił mieszkania budowane przez
deweloperów w roku 1996, uwzględniając jednocześnie uśrednione dane od roku 1993;
por.: GUS, Rocznik statystyczny RP, Warszawa 1997.
3 Narodowy Bank Polski, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych w Polsce w 2014 r. (publikacja własna NBP, http://www.nbp.pl/publikacje/
rynek_nieruchomosci/raport_2014.pdf) [20.07.2016], s. 17 i n.; raporty dotyczące rynku
mieszkaniowego w Polsce firmy doradczej REAS, publikowane on-line, www.reas.pl.
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Odpowiedzialność za poza-finansowy wymiar oferowanych budynków
oraz kształtowanej przestrzeni dzieli deweloper z architektem. Deweloper jest
w tej relacji podmiotem silniejszym ekonomicznie, ma kontakt z klientem, dysponuje środkami na prowadzenie inwestycji, dobiera odpowiednie sposoby
realizacji. Kształt relacji architekta i dewelopera podlega wielu czynnikom,
które utrudniają współpracę. Choć łączy je ten sam obszar działania (działalność rynkowa skierowana do klienta indywidulanego), to jednak mogą ich różnić (i z reguły różnią) podzielane wartości oraz realizowane cele, wynikające
z odmiennego podłoża edukacyjnego i odmiennej wrażliwości estetycznej.

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o zakres i jakość relacji architekt – deweloper w deweloperskim procesie mieszkaniowym. Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest powszechność opinii o trudnej relacji obu
podmiotów, „walce o szczegóły”, jak również „wzajemnych zakusach na estetykę” lub „niezrozumieniu biznesu”. Celem artykułu jest scharakteryzowanie
funkcjonujących modeli współdziałania oraz zaprezentowanie warunków pozwalających na wdrożenie efektywnego – i służącego szerszej grupie podmiotów – modelu współpracy, którego stosowanie podnosi jakość oferowanego
produktu, a także wpływa na wzrost satysfakcji biznesowej oraz indywidulanej
zaangażowanych podmiotów. Istotą artykułu jest pokazanie, jak oba podmioty
(architekt i deweloper) wzajemnie postrzegają siebie oraz relację, którą współtworzą. Artykuł nie omawia szczegółowo ról obu podmiotów, koncentruje się
na zadaniach realizowanych w procesie deweloperskim oraz obszarach konfliktowych, negatywnie wpływających na jakość relacji.

Artykuł ma charakter empiryczny, analizy oparte są na jakościowych metodach badawczych: obserwacje uczestniczące oraz nieuczestniczące, wywiady
ustrukturalizowane. Respondentami byli architekci i deweloperzy działający na
deweloperskim rynku mieszkaniowym. Pod pojęciem „dewelopera” analizowane jest przedsiębiorstwo budujące lokale na sprzedaż lub wynajem, natomiast
pod pojęciem „architekta” – zespół prowadzony i koordynowany przez osobę
fizyczną prowadzącą samodzielną działalność zawodową, posiadającą uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Architektów
albo podmiot w ramach którego działa co najmniej jedna osoba spełniająca te
warunki4 (niezależnie od rodzaju powiązań faktycznych lub prawnych pomiędzy jego członkami).
1.

Proces deweloperski: zadania, cele, modele współdziałania

Proces deweloperski jest rodzajem procesu inwestycyjnego, którego efektem są
budynki mieszkalne oraz mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem.
Dominujące role odgrywają w tym procesie: firma deweloperska oraz współ4 Umowa o wykonanie projektu architektonicznego, druk rekomendowany przez Izbę
Architektów RP, materiał publikowany on-line: http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/
uza_uniwersalny_red_xxi_www.pdf [21.06.2016]

198

pracujący z nią architekt. Relacja deweloper – architekt jest relacją dwóch
podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie dwóch zespołów ludzi wykonujących określone zadania i ponoszących określoną odpowiedzialność. Istotą tej
relacji jest realizacja inwestycji, która w optymalnym stopniu spełni oczekiwania obu stron: odpowiednia estetyka i jakość zaprojektowanych budynków oraz
odpowiednio szybka sprzedaż lokali, przy zachowaniu założonego ekonomicznego celu inwestycji.

Deweloper jest inicjatorem procesu deweloperskiego, organizuje proces
inwestycyjny, odpowiada za ekonomiczny wymiar inwestycji. W początkowej
fazie inwestycji kluczowym zadaniem dewelopera jest dookreślenie warunków
brzegowych projektu (założeń inwestycyjnych) oraz wybór studia projektowego; w kolejnych – realizacja zgodna z projektem i sprzedaż lokali w założonym
okresie.

Głównym zadaniem architekta jest ujęcie wizji biznesowej dewelopera
w kategorie architektoniczne: koncepcję architektoniczną, projekt budowlany,
projekty wykonawcze (branżowe). Architekt wspomaga dewelopera w uzyskaniu odpowiednich parametrów inwestycji, a jednocześnie pamięta o spójnej
wizji miasta oraz jakości oferowanego miejsca do mieszkania. Czynnikiem sukcesu architekta w procesie deweloperskim jest zdolność do godzenia aspektów
estetycznych (jakość bryły, jakość materiałów, detale) oraz ekonomicznych.
Architekt dba o wygląd obiektu w dłuższej perspektywie czasowej, uwzględnia
kontekst urbanistyczny, historyczny, kulturowy, przewiduje trendy w architekturze, odpowiada za jakość i estetykę.
Deweloper i architekt działają w określonym otoczeniu gospodarczym
i realizują własne cele biznesowe. Konsekwencją gotowości do realizacji wyłącznie celów własnych lub uwzględniania celu wspólnego jest przyjęcie i realizacja określonego modelu współdziałania lub współpracy.

Przeprowadzone analizy wykazały, że na mieszkaniowym rynku deweloperskim funkcjonują trzy modele współdziałania: dwa (paternalistyczny i siłowy/wymuszania), w których wyraźnie zaznaczona jest nierówność stron oraz
model partnerski, określany jako model współpracy5. Skróconą charakterystykę modeli przybliżono w tabeli 1.

5 Opisane modele można odnieść do trzech modelowych strategii negocjowania:
R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK. Negocjowane bez poddawania się, PWE, Warszawa
1991.
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Tabela 1. Modele współdziałania architekta i dewelopera.
Model paternalistyczny
(nie-partnerski)

Model siłowy/wymuszania
(nie-partnerski)

Model współpracy
(partnerski)

Stroną silniejszą jest
architekt.

Stroną silniejszą jest
deweloper.

Wspólne działanie daje
6
efekt synergii .

Cel dominujący:
cel architekta,
czyli realizacja inwestycji,
zgodnie z projektem i na
określonym poziomie
jakości.

Cel dominujący:
cel dewelopera,
czyli maksymalizacja
marży, co z reguły oznacza
ograniczanie kosztów.

Cel dominujący:
efekt długoterminowy;
uwzględniając indywidualne cele bieżące.

Architekt podporządkowuje wynik finansowy
kwestiom estetycznym
i swojej wizji.
Relacja krótkoterminowa,
zagrożona zerwaniem.

Deweloper forsuje aspekt
ekonomiczny i w tym kontekście rozważa wszelkie
pomysły architekta.
Relacja krótkoterminowa,
zagrożona zerwaniem.
W dłuższej perspektywie
relacja wyczerpująca
i nie dająca żadnej ze
stron satysfakcji.

Strony doceniają wzajemne kompetencje i rozumieją uwarunkowania.
Relacja potencjalnie długofalowa.
Nastawienie na wspólną
realizację kolejnych
inwestycji.
Swoiste „inwestowanie
we współpracę” –
wzajemne uczenie się.
Większa możliwość
spełnienia zawodowego –
wejście na wyższy poziom
satysfakcji.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonych analiz.

Dwa pierwsze modele opisują relację nie-partnerską, narzucającą, w której
przynajmniej jedna odczuwa frustrację i niemożność realizacji własnych celów.
Sytuacja taka skutkuje tzw. strategią nielojalności, czyli chęcią obrony swoich interesów kosztem drugiej strony oraz stałym poszukiwaniu nowych partnerów. Odmiennie jest w trzecim modelu, nastawionym na długofalową relację, w którym
partnerzy zakładają dobre intencje drugiej strony i wzajemne zrozumienie. Model
współpracy pozwala na realizację celów indywidualnych i wymaga jednocześnie
W zarządzaniu: zwielokrotnienie korzyści uzyskiwanych dzięki połączeniu części
składowych w całość, korzyści wynikające z działania danej całości są większe niż suma
korzyści uzyskanych dzięki pojedynczym składnikom. Często obrazowane przez matematycznie nieprawdziwe równanie: 2+2=5. Typowe przykłady: praca zespołowa często
daje lepsze efekty niż suma prac pojedynczych jednostek; alians dwóch firm może skutkować inwestycją, której w pojedynkę by nie zrealizowały.

6
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myślenia o celu wspólnym, który często jest wypadkową celów indywidualnych.
W tym modelu obie strony szukają partnera, z którym:
1. proces twórczy zachodzi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń,
2. proces szukania optymalnych rozwiązań kreuje niestandardowe rozwiązania.

Opisane rozwiązania mają charakter modelowy, przedmiotem niniejszej analizy
nie jest ocena stopnia powszechności występowania poszczególnych modeli.
2.

Zakres działań architekta i dewelopera

Działania architekta i dewelopera na poszczególnych etapach projektu są zróżnicowane i można im przypisać odmienną wagę. Poniżej scharakteryzowano trzy
główne etapy współpracy analizowanych podmiotów w procesie deweloperskim
wraz z przypisaniem znaczenia dla efektywności inwestycji:
1.

2.

3.

Przygotowanie koncepcji architektonicznej, czyli przełożenie wizji biznesowej
dewelopera na urzędowe zapisy architektoniczne. W tej fazie, jakość i opłacalność projektu zależy przede wszystkim od architekta i jego umiejętności
uzyskania optymalnego wskaźnika intensywności zabudowy (maksymalnie
możliwy PUM 7). Etap zakończony złożeniem koncepcji architektonicznej.

Przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych (ewentualnie materiałów o charakterze reklamowym), czyli etap równowagi pomiędzy stronami. Deweloper dostarcza informacji odnośnie potrzeb potencjalnych klientów (liczba i rodzaj mieszkań) oraz o „kosztach produkcji” (zastosowane materiały i zaproponowane rozwiązania technologiczne), natomiast
architekt stara się je uwzględnić z korzyścią dla obiorcy końcowego. Etap zakończony złożeniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest
to zarazem etap, w którym najbardziej odzwierciedla się kooperatywne lub
wymuszające nastawienie obu stron.

Realizacja inwestycji, czyli budowa oraz nadzór autorski (stwierdzanie zgodności realizacji z projektem budowlanym oraz uzgadnianie rozwiązań zamiennych). Etap, w trakcie którego rolę dominująca odgrywa deweloper, dbając o ekonomiczny wymiar inwestycji, a architekt „cofa, broni się i walczy” o jej
wymiar estetyczny i funkcjonalny („Budujemy dla ludzi, którzy mają tam
mieszkać.”). Etap zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazaniem lokali konkretnym odbiorcom.

Powierzchnia użytkowa mieszkania – suma powierzchni wszystkich pomieszczeń
w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie,
tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej
werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania
(m. in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.), GUS, Słownik pojęć,
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/324,pojecie.html [26.08.2016].
7
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Bardziej rozbudowane etapy procesu deweloperskiego wraz z zadaniami obu
podmiotów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zadania architekta i dewelopera w deweloperskim procesie mieszkaniowym.
Architekt
Zakres działań

Wstępne zagospodarowanie
terenu.
Szacowanie wskaźniki zabudowy
i określenie możliwości wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
-

Etap inwestycji
Koncepcja
zagospodarowania terenu

Deweloper
Zakres działań

Wstępna finansowa kalkulacja
projektu inwestycyjnego.
Określenie potencjału
sprzedażowego inwestycji.
Określenie rynkowych
i urzędowych ryzyk inwestycji.

Zakup gruntu

Negocjacje ze sprzedawcą.
Zawarcie umowy sprzedaży.

Wstępne koncepcje budynku i zagospodarowania przestrzennego.

Koncepcja architektoniczna

Przy dużych projektach może być
ogłaszany konkurs.
Projekt architektoniczno - budowlany budynku i zagospodarowania terenu.
Projekty branżowe.

Projekt
budowlany
i projekty
wykonawcze

Badania rynku.
Szczegółowe określenie
odbiorcy docelowego.
Założenia funkcjonalne mieszkań.
Założenia funkcjonalne części
wspólnych w budynku i na
osiedlu.
Ocena zgodności realizacji faz
projektowych z założeniami.
Pierwsze działania marketingowo-sprzedażowe.

Uzgodnienia szczegółowe
w trakcie procedury urzędowej.

Pozwolenia
i uzgodnienia

Uzgodnienia dotyczące
infrastruktury.
Pozwolenie na budowę.

Nadzór autorski i projekty wykonawcze.
Projektowanie detali typu: np.
montaż i wybór stolarki, usytuowanie urządzeń.

Realizacja
budynku – stan
deweloperski

Roboty ziemne.
Stan surowy, konstrukcja budynku.
Stolarka okienno – drzwiowa.
Instalacje wewnętrzne.

Dobór kolorów i materiałów do
rozwiązań elewacji.

Wylewki, tynki.
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Architekt
Zakres działań
Nadzór autorski i projekty detali.

Firmowanie projektu.
Działania marketingowe:
wypowiedzi dla prasy,
udział w spotkaniach,
odbieranie nagród.

Deweloper
Zakres działań

Etap inwestycji
Realizacja
budynku –
detale
wykończeniowe

Strefy wspólne budynku
i osiedla.
Place zabaw, place rekreacji.
Zieleń.

Odbiory lokali
i budynków

Odbiory klienckie –
indywidualne i wspólnotowe.

Laury
pokonkursowe

Działania marketingowe:
wypowiedzi dla prasy,
udział w spotkaniach,
odbieranie nagród.

Źródło: opracowanie własne.
3.

Obszary konfliktowe we współpracy architekta i dewelopera

Architekt, pomimo wykształcenia technicznego, społecznie przypisywany jest
(i sam może się tak identyfikować) do świata artystycznego, natomiast deweloper (niezależnie od wyksztalcenia) jest przedsiębiorcą, z definicji i z konieczności nastawionym na zysk. W konsekwencji, architekci (także funkcjonujący w otoczeniu biznesowym) postrzegają świat jako przestrzeń podlegającą
kształtowaniu przez pryzmat długoterminowej odpowiedzialności estetycznej
(niezależnie od bieżących upodobań społecznych, a nawet z edukacyjną tendencją do kształtowania tych upodobań), podczas gdy deweloper to podmiot
nastawiony głównie na realizację celu ekonomicznego, dla którego inne wartości mają znaczenie drugorzędne, chyba że korelują z wynikami finansowymi.
Deweloper postrzega świat jako miejsce kształtowane przez mechanizmy wymiany rynkowej, w którym dwie strony chcą dokonać korzystnych dla siebie
transakcji.

Poniżej scharakteryzowano główne obszary konfliktowe pomiędzy deweloperem i architektem.

Perspektywa ekonomiczna inwestycji. Konflikt ten jest wpisany w istotę
relacji pomiędzy architektem i deweloperem. Architekt nie jest równorzędnym
partnerem dla dewelopera w czasie realizowanego projektu z zasadniczego
powodu – to deweloper ponosi ryzyko powodzenia danej inwestycji. Architekt
sprzedał swoją usługę i jest pewny uzgodnionego wynagrodzenia. Ryzyko efektywności danej inwestycji ponosi deweloper, który dąży do zachowania określonego poziomu marży. Proces inwestycyjny z reguły generuje koszty, które
w budżecie zostały ujęte wskaźnikowo, a konkretyzują się w trakcie budowy.
Dlatego też, deweloper oczekuje od architekta (jak i od innych osób zaangażowanych w daną inwestycję), że będą go wspomagać w realizacji celu ekonomicznego.
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Perspektywa czasowa inwestycji. Deweloper postrzega inwestycję w kategoriach krótkoterminowych: określony poziom marży (szybka sprzedaż lokali) oraz długoterminowych – zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi (5 lat 8)
oraz opinia o firmie (reputacja) – bez granic czasowych, ale jednak w zasięgu
życia firmy lub osoby ją prowadzącej. Natomiast architekt swój krótkoterminowy interes ekonomiczny zrealizował poprzez zawarcie odpowiedniej umowy
z deweloperem. W związku z tym, może pozwolić sobie na stosowanie kryteriów estetycznych, z natury swej długoterminowych. Architekt postrzega i bryłę budynku, i jego otoczenie w perspektywie czasowej, uwzględnia kontekst
historyczny oraz wymiar przestrzenno-kulturowy. Nie tylko chce, aby budynek
dobrze wyglądał „tu i teraz”, ale też „aby dobrze się starzał”. Co może nie pokrywać się z celami dewelopera.

Perspektywa atrakcyjności inwestycji, czyli poszukiwanie „równowagi
w pięknie” pomiędzy modą i aktualnymi trendami w architekturze a ponadczasowym wyobrażeniem i odpowiedzialnością za estetykę i piękno. Obszar powiązany z poprzednim. Nastawienie dewelopera jest mocno sytuacyjne, wynika
z aktualnych możliwości klientów, z kolei architekt odwołuje się do wartości
ponadczasowych. Deweloper sprzedaje w określonej sytuacji społecznoekonomicznej – z jednej strony reaguje na to, co się obecnie podoba klientom,
z drugiej strony – stara się odróżnić od konkurencji. Architekt poszukuje rozwiązań „na lata”. Dylemat obrazuje pytanie: „Czy zaskoczyć efektownymi dodatkami i szybko sprzedać czy wyważyć moment sprzedaży i zrównoważyć
go długookresowymi rozwiązaniami, np. droższymi rozwiązaniami elewacyjnymi?”.

Postrzeganie klienta – walka o „rząd dusz”, czyli postrzeganie klienta
i swojej roli w kontekście klienta. Obie strony są przekonane, że mają lepszą
wiedzę o potrzebach odbiorcy. I prawdopodobnie mają rację. Przy czym deweloper myśli w kategorii „jak zachwycić klienta, aby kupił dany produkt
za konkretną cenę?”, podczas gdy architekt myśli o tym, „jak w takim mieszkaniu lub budynku lub otoczeniu będzie się mieszkać?” (w oderwaniu od ceny).
Kwestią wartą zastanowienia jest postrzegane u niektórych architektów przekonanie o wyższości wrażliwości architekta od wrażliwości potencjalnego nabywcy lokalu lub nawet dewelopera.
Granice wzajemnych ustępstw. Realizacja inwestycji jest procesem dynamicznym i pozostawia wykonawcy określony obszar swobody. Jednak granice wzajemnych ustępstw są odmienne. Z punktu widzenia architekta są to zapisy prawa oraz estetyka i funkcjonalność obiektu, natomiast granicę ustępstw
dewelopera określają wskaźniki pozwalające na zachowanie sensu ekonomicznego inwestycji: liczba i powierzchnia lokali oraz ich adresaci. Sens wprowadzanych zmian zawiera się w odpowiedzi na pytanie: Czy proponowane rozZgodnie z prawem 10 lat, jednak zmienność polskiej gospodarki nie skłania do tak
długofalowego myślenia.
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wiązania są lepsze dla potencjalnego klienta i pozytywnie wpływają na decyzje
zakupowe określonej grupy klientów czy są tańsze i zwiększają marżę dewelopera?
Postrzeganie architekta przez pryzmat świata artystycznego, czyli jako „artysty, pięknoducha, nie-realisty”. Architekt myśli o inwestycji wielokryterialnie, jednak przez specjalistów z innych branż postrzegany jest głównie
przez pryzmat artyzmu, traktowanego nonszalancko zarówno przez osoby
z wykształceniem nie-technicznym, jak i inżynierów działających w bardziej
„twardych” branżach 9. Może to skutkować deprecjonowaniem pomysłów i
rozwiązań proponowanych przez architekta.
Wymienione obszary nie stanowią zamkniętej listy, nie wszystkie pojawiają się w każdej relacji, w konkretnych przypadkach konflikty mogą mieć różne
natężenie. We wskazanych obszarach obie strony wpływają zarówno na siłę
i natężenie konfliktu, jak i możliwe rozwiązania. Istnieją jednak konflikty,
w których architekt nie jest stroną, lecz może być angażowany „mimowolnie”
w sprzeczne interesy poszczególnych działów firmy deweloperskiej. Konflikty
te są efektem błędów popełnianych przez dewelopera w zarządzaniu, ale ich
konsekwencje ponosi także architekt.
4.

Zaufanie jako podstawa funkcjonowania modelu współpracy w relacji architekt – deweloper

Bez wątpienia podstawą modelu współpracy jest wzajemne zaufanie. Zawód
architekta należy do kategorii zawodów zaufania publicznego 10, realizujących
zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia interesu publicznego.
Jednak samo wykonywanie określonego zawodu nie warunkuje wystąpienia
indywidualnej relacji zaufania interpersonalnego, choć z pewnością w relacjach
zawodowych stanowi jego podstawę. Zaufanie, w każdej relacji, nie tylko
w relacji architekt – deweloper jest zarówno warunkiem wstępnym podjęcia
współpracy, jak i efektem wspólnego działania 11. Podejmując współpracę obie
strony kierują się kryteriami obiektywnymi (zrealizowane inwestycje), jak
i opinią odnoszącą się do stabilności i bezpieczeństwa współpracy.

Zaufanie w relacjach biznesowych jest pochodną zaufania społecznego.
W Polsce, niski poziom zaufania ma charakter systemowy – badania regularnie
prowadzone przez CBOS pokazują wysoką nieufność Polaków zarówno uogólnioną, jak i skierowaną do podmiotów osób spoza ścisłego kręgu rodzinnego 12.

Odnośnie samoświadomości architektów w tej kwestii por.: Stanowisko Konwentu Izby
Architektów RP, 2013, publikacja on-line: http://zawod-architekt.pl/artykuly/za1305
_konwent.html [26.08.2016].
10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami.
11 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
12 CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, Warszawa 2016; CBOS,
Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań nr 29/2014, Warszawa 2014.
9
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Syntetyczny wskaźnik zaufania badanych wyniósł -0,72 (w siedmiostopniowej
skali -3/+3), a przewaga nieufności i ostrożności nad zaufaniem i otwartością
utrzymuje się od roku 2006. Na pytanie „Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa pana(i) poglądom?” tylko 23% respondentów odpowiedziało „ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać” (przedział odpowiedzi w latach 2002–2016: 17–26%), podczas gdy odpowiedź
„w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym” wybrało 74% respondentów (przedział odpowiedzi w latach 2002–2016: 72–81%). Nieco lepiej (ale
nadal w obszarze nieufności) kształtują się wyniki zaufania wobec partnerów
w interesach (czyli osób znanych) – odpowiedź „zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca” wybrało 35% respondentów, natomiast odpowiedź
„zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy” – 40%. Co ciekawe,
63% respondentów deklaruje ostrożne zaufanie do osób, z którymi pracuje na
co dzień (raczej mam zaufanie), a 18% – zaufanie pełne (zdecydowanie mam
zaufanie).
Podobnie nisko Polska plasuje się w badaniach międzynarodowych,
np. wyniki The 2016 Edelman Trust Barometr w większości kategorii lokowały
nas w obszarze nieufności 13.

Takie nastawienie może skutkować preferencją przedsiębiorców do wyborów modeli opartych na braku zaufania, co ma także wymiar ekonomiczny badania J. Fazlagicia i zesp. pokazują, że koszty wynikające z niskiego zaufania
dla polskiej gospodarki wynoszą ponad 280 mld PLN 14.

Dodatkowo, na fakt trudności w podjęciu partnerskiej współpracy wpływa
niska uogólniona ocena uczciwości i rzetelności zawodowej Polaków. W najnowszych badaniach CBOS (luty 2016) 15 średni wynik wyniósł 3,01 na skali
5-stopniowej, czyli jest to ocena przeciętna. Przy czym, ocena uczciwości i rzetelności przedsiębiorców prywatnych jest nieco niższa od średniej i w ciągu
ostatnich 10 lat wyraźnie spadła. Konsekwencją omówionych wyników może
być preferencja w przyjmowaniu nie-partnerskich metod współdziałania jako
koncentrujących się na własnych celach i maksymalizujących krótkoterminowe

28 krajów badanych, 1.150 respondentów z każdego kraju, przeprowadzone: 13.1016.11.2015, http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2016-edelman-trust-barometerglobal-results [20.07.2016].
14 Kwota obliczona na podstawie odpowiedzi przedsiębiorców (n=1.115) na pytanie
o niezrealizowane transakcje, w których respondenci lub ich kontrahenci uznawani byli
ich niewiarygodnych oraz o szacowaną wartość transakcji w skali roku. Por.: J. Fazlagić,
Przez brak zaufania przedsiębiorców polska gospodarka traci 280 mld zł rocznie,
http://www.forbes.pl/przez-brak-zaufania-przedsiebiorcow-polska-gospodarka-traci280-mld-zl-rocznie,artykuly,204577,1,1.html [06.05.2016]; Kapitał społeczny i zaufanie
w polskim biznesie 2015 (skrót raportu), publikacja on-line: http://krd.pl/Centrumprasowe/Raporty/2015/Kapital-spoleczny-i-zaufanie-w-polskim-biznesie-2015
[06.05.2016].
15 CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa 2016.
13
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korzyści. Ponadto, budownictwo uznawane jest w Polsce na najbardziej ryzykowną branżę – 51,3% wskazań w badaniach polskich przedsiębiorców (najwięcej ze wszystkich). 16

Zaufanie jest wartością kluczową dla modelu współpracy, bez niego strony
– zakładając obustronne złe intencje – walczą ze sobą, co jest konstytutywne
dla obu nie-partnerskich modeli współdziałania. W analizowanej relacji warto
wskazać na czynniki, które są podstawą wzajemnego zaufania, a w konsekwencji wspierają budowanie relacji współpracy:
1.
2.
3.

4.

Myślenie przez architekta w kategoriach biznesowych, czyli zmiany podejścia z „artystowskiego” na biznesowe, wyrażające się w pytaniu: Czy klient
za dane rozwiązanie zapłaci?

Myślenie przez dewelopera w kategoriach estetycznych, czyli w kategoriach szerszych niż wskaźniki finansowe, np. dopasowania inwestycji
do otoczenia lub „ładne starzenie się architektury”. Są to kategorie mniej
wymierne, a przez to trudniejsze do oceny.

Odpowiedni poziom empatii, czyli wzajemnego rozumienia interesów
i uwarunkowań drugiej strony, nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych,
w tym szczególnie: akceptacja celów indywidulanych, postrzeganie pozytywnych intencji podejmowanych działań oraz gotowość do wzajemnego
rozumienia się i porozumienia się.

Wzajemny szacunek i docenienie specyficznych kompetencji drugiej strony, skutkujące dobrymi inwestycjami, zarówno pod względem efektywności ekonomicznej, jak i walorów estetycznych.

Działanie z uwzględnieniem powyższych czynników można określić jako
gotowość do „wejścia w buty” partnera relacji 17.

Deweloper zaufa architektowi, gdy sposób zagospodarowania terenu oraz
dobór detali przesadzą o tym, że obiekt będzie wysoko oceniany przez nabywców wpływając na ich decyzje zakupowe (efektywność krótkookresowa), budując jednocześnie markę dewelopera będąc obiektem zadowolenia i dumy
mieszkańców oraz osób przejeżdżających „obok” (efektywność długookresowa). Z kolei, architekt zaufa deweloperowi, który ma stabilną sytuację na rynku
(ekonomiczny aspekt współpracy) i dzięki któremu będzie mógł realizować
swoje ambicje i podpisać się bez oporów pod danym projektem (długoterminowy aspekt estetyczny).

16 Badanie na przełomie 2014 i 2015 roku, 1.115 przedsiębiorców, reprezentatywny
dobór próby (losowo-kwotowy), metody PAPI oraz CAPI; J. Fazlagić, Przez brak zaufania
przedsiębiorców polska gospodarka traci 280 mld zł rocznie, http://www.forbes.pl/
przez-brak-zaufania-przedsiebiorcow-polska-gospodarka-traci-280-mld-zlrocznie,artykuly,204577,1,1.html [06.05.2016]
17 W. Ury, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 2013.
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Zaufanie pomiędzy oboma podmiotami jest ważne ze względu na trwałość
efektów przedsięwzięcia – często wspólnie zrealizowane obiekty „żyją” dłużej
niż same firmy. Dlatego też, zaangażowane podmioty muszą być przekonane, że
efekt ich współpracy służy – i będzie służył – budowaniu ich reputacji. Tym
bardziej, iż większość podmiotów tej relacji stanowią przedsiębiorstwa małe
i średnie, które – w odróżnieniu od korporacji tworzących związki formalne,
oparte na silnym prawie – budują relacje mniej sformalizowane, oparte na zaufaniu.
Zakończenie

Model współpracy jest modelem gospodarczo i społecznie pożądanym, gdyż nie
koncentruje się tylko na korzyściach i interesach stron transakcji (architekta
lub dewelopera), ale wychodzi poza relację stricte biznesową i uwzględnia interesy większej liczby interesariuszy18.

Modelowi współpracy sprzyja coraz powszechniej obserwowane podejście
podkreślające jakość oferowanych inwestycji. Można to przypisać trzem czynnikom: 1. rosnącej konkurencji i większej podaży lokali 19; 2. stabilizacji ekonomicznej i wzrostowi trwałości firm, których efektem jest większa dbałość
o reputację; 3. wyższym (i rosnącym) oczekiwaniom klienta, który jest coraz
bardziej świadomy swoich potrzeb oraz możliwości ich realizacji.

Podstawą modelu współpracy jest długofalowe postrzeganie relacji. Potencjalne długookresowe korzyści muszą przeważać nad krótkookresowymi
niedogodnościami. Jakość współpracy oraz siła i liczba konfliktów w trakcie
realizacji inwestycji zależy od obu stron, jednak przede wszystkim od nastawienia dewelopera jako strony ponoszącej ekonomiczne ryzyko inwestycji.
Jakość współpracy i nastawienie na współpracę zależy od postrzeganych korzyści, tylko w ich imię strony każdej relacji gotowe są podporządkować się
swoje cele celowi nadrzędnemu, jakim jest – z reguły – możliwość realizacji
z parterem tego, czego samemu się nie zrealizuje. W przypadku architekta –
możliwość realizacji pięknych budynków, w przypadku dewelopera – wzrost
renomy firmy. W obu przypadkach jest to efekt długoterminowe.

Opisane modele dotyczą przedsiębiorstw funkcjonujących na deweloperskim rynku mieszkaniowym, którego odbiorcą końcowym jest – z reguły – osoba fizyczna. Problemem do dalszych badań i rozważań jest, na ile opisane mo-

Interesariusz, czyli osoba lub instytucja, której aktywność może mieć wpływ na powodzenie przedsięwzięcia; pojęcie obejmuje podmioty, które mogą mieć wpływ na
przedsięwzięcie oraz te, na które dane przedsięwzięcie wpływa (np. właściciele firmy,
pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności lokalne, urzędy). Por.: G. Gierszewska,
J. Skonieczny, B. Olszewska, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa
2013, s. 17–18; K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2014, s. 187–195.
19 J. Łaszek, K. Olszewski, Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, Nr 3, 71–87.
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208

dele odpowiadają sytuacji na rynku komercyjnym, na którym klientem dewelopera jest instytucja. Odmienności dotyczą przede wszystkim oczekiwań wobec
oferowanego produktu, a nie wzajemnej relacji współtwórców danej inwestycji.
Deweloper mieszkaniowy zaspokaja potrzeby jednostki, dla której kluczowe są
rozwiązania w konkretnym, indywidualnym lokalu. Projektowanie budynku dla
klienta indywidualnego rozpoczyna się od określenia struktury mieszkań
w budynku, wartości funkcjonalnych poszczególnych lokali, funkcjonalności
części wspólnych, zagospodarowania terenu. W przypadku klienta komercyjnego ważniejsze jest postrzeganie miejsca inwestycji – wygoda dojazdu i skomunikowanie z miejscami biznesu oraz koszty biura, natomiast wygoda pracowników i funkcjonalność rozwiązań nabiera znaczenia na etapie tworzenia przestrzeni biurowej. W związku z powyższym, można szacować z dużym prawdopodobieństwem, iż trzy opisane modele współdziałania funkcjonują także na
rynku komercyjnym.

Prezentowany artykuł opisuje relację architekt – deweloper przez pryzmat
nauk społeczno-ekonomicznych i stanowi próbę wejścia w stosunkowo hermetyczny świat techniczny. Lepsze zrozumienie funkcjonowania modeli współdziałania oraz potencjalnych obszarów konfliktowych może być pierwszym
krokiem na drodze do podniesienia efektywności ekonomicznej oraz poprawy
wzajemnych relacji.
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Streszczenie

Artykuł porusza kwestię relacji zachodzących pomiędzy deweloperem i architektem – podmiotami gospodarczymi współdziałającymi w celu zrealizowania
inwestycji mieszkaniowej. Artykuł charakteryzuje zadania obu podmiotów
i opisuje trzy funkcjonujące modele współdziałania: dwa z nich charakteryzuje
brak równowagi w relacji oraz nastawienie na realizację celów indywidualnych,
w trzecim modelu pojawia się cel wspólny, jakim jest długoterminowy efekt
inwestycji. W artykule opisano potencjalne obszary konfliktowe oraz uwarun210

kowania pozwalające na wdrożenie modelu współpracy, ze szczególnym
uwzględnieniem zaufania jako wartości kluczowej.
Summary

The article focuses on the issue of relations between the developer and the
architect – business entities cooperating in order to realize residential investment. The paper characterizes tasks of both entities and describes the three
functioning models of cooperation: two of them are characterized by an imbalance in the relationship and focus on individual objectives, the third model
needs a goal shared by both parts of the relation, which is a long-term investment. The article describes the areas of potential conflict and necessary conditions to implement a model of cooperation, with particular emphasis on trust as
a key value.
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OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA
MAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Słowa kluczowe: specyfika, małe przedsiębiorstwo, globalizacja, zarządzanie, zasoby.

THE SPECIFICITY OF CONTEMPORARY
POLISH SMALL ENTERPRISE

Keywords: Specificity, small enterprise (business), globalization, management, resources.

Wstęp
Historycznie rzecz ujmując, wszystkie duże przedsiębiorstwa zaczynały jako
mikro lub małe firmy 1. Można zaryzykować stwierdzenie, że małe firmy są zalążkiem dużych przedsięwzięć gospodarczych a warunki ich funkcjonowania
decydują o przyszłym powodzeniu całego projektu.

Współcześnie, cała gospodarka światowa zdominowana jest przez duże
organizacje gospodarcze. Możliwości finansowe oraz skala działalności, pozwalają tym podmiotom na kreowanie zachowań innych uczestników życia gospodarczego i politycznego. Duże podmioty, znajdują się nie tylko w centrum zainteresowania organów stanowiących prawo, ale także są najważniejszym partnerem dla środowisk naukowych, które dostarczają im coraz to nowszych narzędzi wykorzystywanych w szeroko rozumianym zarządzaniu. Zdominowanie
gospodarki przez duże organizacje o zasięgu światowym jest cechą charakterystyczną globalizacji, która jak się wydaje stanowi logiczną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego. Globalizacja rozumiana jako ,,zjawisko ekonomiczne
ze skutkami politycznymi o nieznanej dotąd skali i niezbadanych do dziś następstwach’’ 2, powinna być przedmiotem głębokiej refleksji.
U podstaw globalizacji leżą dwie przesłanki – ekonomiczna czyli potrzeba
koncentracji produkcji i realizacji korzyści z tego wynikających oraz polityczna,
która pozwala przy osiągnięciu określonej skali aktywności (globalnej) wpływać na szeroko rozumianą politykę, kreując tym samym oczekiwaną rzeczywistość gospodarczą. Celem takich działań jest przede wszystkim ugruntowanie
i poprawa własnej pozycji, a nie tworzenie ładu gospodarczego uwzględniającego oczekiwania innych, w tym małych podmiotów gospodarczych.

Przykładem może tu być Microsoft czy Ferrero S. A.
D. Kornacka, Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, [w:] Elementy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. S. Marka, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2001, s. 133.
1
2
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P.H. Dembiński uważa, że ,,cechą charakterystyczną współczesnych procesów globalnych jest coraz większa zależność obszarów peryferyjnych od obszarów centralnych. Obszary centralne, co prawda potrzebują taniej siły roboczej,
zasobów surowcowych i ludzkich, ulokowanych w peryferyjnych obszarach
świata oraz nowych rynków zbytu dla wytworzonych produktów. Jednakże ich
zainteresowanie wymianą ze społeczeństwami peryferyjnymi jest ograniczone’’ 3. Nasuwa się pytanie, które tu nie będzie przedmiotem głębszej analizy, czy
Polska gospodarka rynkowa z 25-cio letnim stażem na światowym rynku jest
obszarem centralnym czy peryferyjnym oraz jakie są tego konsekwencje. Odpowiedź na to pytanie jest ważna ponieważ wskazuje na realne możliwości
rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Powyższe rozważania miały na celu wskazanie współczesnego otoczenia
małych firm, co determinuje warunki ich działania oraz w decydującym stopniu
określa ich rzeczywistą rolę, miejsce i cele funkcjonowania w gospodarce. Zdaniem autora wpływ otoczenia a właściwie jego presja, na wielu płaszczyznach,
wyznacza specyfikę małej firmy. Bez jej rozpoznania zrozumienie istoty funkcjonowania MSP jest niemożliwe. Warunki zewnętrzne oraz wewnętrzne ograniczenia małych firm, pomimo dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla gospodarki,
czynią z nich wtórnego uczestnika życia gospodarczego 4.

Małe podmioty gospodarcze są najbardziej powszechną formą działalności. W Polsce, na przełomie lat 2010 i 2011 było zarejestrowanych blisko
3,9 mln firm co stanowiło 99,12% ogółu podmiotów gospodarczych. Jednostki
te zatrudniały 51,85% ogółu pracowników, a udział ich w PKB wyniósł 46,9%5.
W Unii Europejskiej sytuacja w tym zakresie wygląda podobnie. Dodatkowo,
zauważa się, że małe podmioty odgrywają bardzo ważną rolę w zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym oraz, że są najbardziej elastyczne w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Można zatem
stwierdzić, że małe firmy są nie tylko istotnym elementem dopełniającym życie
gospodarcze, ale stanowią bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą jego część,
szczególnie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Celem artykułu jest szersze spojrzenie na specyfikę współczesnego małego
przedsiębiorstwa i wskazanie obszarów gdzie ta odmienność jest przyczyną
ograniczeń w funkcjonowaniu i rozwoju MSP. Ze względu na złożoność problemu, który występuje na wielu płaszczyznach, podjęto próbę analizy na tle
procesu zarządzania z uwzględnieniem zasobów jakimi dysponuje przedsię-

P. H. Dembiński, Globalizacja -wyzwanie i szansa, w Klich J. (red.), Globalizacja, ISS,
Kraków 2001, s. 20.
4 Przez wtórnego uczestnika życia gospodarczego rozumiemy podmiot, który nie ma
wpływu na swoje otoczenie lub ma bardzo mały. Konsekwentnie za pierwotnego
uczestnika życia gospodarczego będziemy uważali podmiot, który otoczenie kreuje i ma
decydujący wpływ na jego ukształtowanie.
5 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 28–40.
3
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biorstwo. Zrozumienie specyfiki małych firm jest warunkiem koniecznym oraz
punktem wyjścia dla jakichkolwiek działań wspierających tę grupę podmiotów
gospodarczych.
1.

Specyfika małej firmy na tle procesu zarządzania

W Polsce za małe przedsiębiorstwo uważa się podmiot, który średniorocznie
zatrudniał od 10 do 49 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro 6. Tak definiuje małego
przedsiębiorcę ustawa O swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004
roku. Są oczywiście inne kryteria w zależności od tego do jakich potrzeb się
odnoszą np. z punktu widzenia sprawozdawczości statystycznej. Jednak w poniższych rozważaniach ważne jest właściwe umiejscowienie w skali wielkości
przedsiębiorstw a nie sztywne wyznaczanie przedziałów. Zatrudnienie 53 czy
9 osób nie zmienia istoty samego przedsiębiorstwa chociaż przesuwa je do
innej grupy.
Na małe przedsiębiorstwo można spojrzeć w różny sposób, przyjmując
określoną, założoną perspektywę. Ważne jest jednak, aby punkt widzenia uwypuklał istotne jego cechy i pozwalał na dokonanie spójnego opisu rzeczywistości. Poniżej proponujemy przeanalizowanie specyfiki małego przedsiębiorstwa
w kontekście procesu zarządzania. Spróbujemy wykazać, że takie podejście do
problemu pozwala na wyeksponowanie interesujących nas odmienności, a ścisły związek procesu zarządzania z zasobami przedsiębiorstwa dodatkowo rozszerza te możliwości.

Pojęcie zarządzania podlegało ewolucji. Według H. Fayola ,,administrować
(zarządzać) to przewidywać, organizować, rozkazywać, koordynować i kontrolować’’ 7, R. W. Griffin stwierdza, że ,,zarządzanie to zestaw działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj.: kierowanie ludźmi, kontrolowanie) skierowane na zasoby organizacji (ludzkie,
finansowe, rzeczowe, i informacyjne), wykonywanych z zamiarem osiągnięcia
celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny’’ 8. Podobnie zarządzanie definiuje J. A. F. Stoner. Według tego autora, ,,zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji i wykorzystania wszystkich jej zasobów do osiągnięcia ustalonych celów’’ 9.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku, O swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173,
poz. 1807.
7 H. Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926, s. 8.
8 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 6.
9 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gibert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 20.
6
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Powyższe definicje oraz większość teoretyków wskazują na cztery podstawowe funkcje zarządzania :
− planowanie,
− organizowanie,
− kierowanie,
− kontrolowanie.

Planowanie to wyznaczanie celów organizacji, oraz sposobów ich realizacji. Planowanie w istniejących organizacjach gospodarczych ma na celu ,,zapewnienie wykonania zadań w wyznaczonych terminach przy najmniejszych
kosztach, koordynację działań poszczególnych komórek przedsiębiorstwa, najlepsze przygotowanie firmy do zmieniających się warunków otoczenia 10, oraz
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych. Budowa nowej organizacji wymaga dodatkowo zaplanowania wstępnej struktury organizacyjnej
z wykorzystaniem na przykład projektowania organizacji metodę IDEALS 11.
Koncepcja ta dotyczy działań przyszłych i zakłada, że można opracować projekt
idealnej organizacji absolutnie doskonały, który funkcjonuje w idealnych warunkach bez żadnych ograniczeń, następnie po wdrożeniu ma miejsce dostosowywanie poprzez pogarszanie ideału.
Na jakość planowania mają decydujący wpływ, kwalifikacje osób sporządzających plan, właściwe określenia realnych celów, uwzględnienie warunków
otoczenia aktualnych i przyszłych. Czyli jakość planu rozumiana tu jako stopień
trafności przygotowanych założeń (ocenianych ex post) decyduje w bardzo
dużym stopniu o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Organizowanie jest procesem wieloetapowym, a najważniejsze kroki to
ustalenie niezbędnego zakresu pracy, podział zadań całościowych na zadania
cząstkowe i czynności szczegółowe, łączenie stanowisk organizacyjnych w grupy, budowa mechanizmów koordynacji, kontrola sprawności organizacji i jej
korygowanie 12. Jest to zatem tworzenie i zmienianie struktury organizacyjnej,
którą można zdefiniować jako ,,całokształt stosunków występujących pomiędzy
poszczególnymi częściami oraz między nimi a całością’’ 13, lub jako sposób zespolenia składników w całość uwzględniający wspólny cel i warunki otoczenia 14.

10 A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 47.
11 Koncepcja Ideal Development of Effective and Logical Systems(IDEALS) została opracowana w połowie lat 60-tych przez amerykańskiego specjalistę z zakresu badania
pracy G. Nadlera.
12 Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka,. J. Apanowicz, Zarządzanie organizacją, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 181.
13 B. Haus, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa 1983, s. 11.
14 M. Przybyła, R. Krupski, Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań,
Ossolineum, Wrocław 1996, s. 14.
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Budowa struktury organizacyjnej jest więc procesem, który w wyniku
funkcji kontrolnych oraz w cyklu życia przedsiębiorstwa, podlega ciągłym modyfikacjom próbując nadążyć za zmianami w otoczeniu oraz potrzebami wewnętrznymi.

Dwie pierwsze funkcje zarządzania w decydującym stopniu określają
strukturę organizacyjną nowego podmiotu. Pozostałe funkcje kierowanie i kontrolowanie są niemniej istotne z punktu widzenia budowania sprawnej organizacji, ale pełnią rolę niejako dopełniającą. Od momentu gdy w ramach dwóch
pierwszych funkcji planowania i organizowania powstała nowa struktura organizacyjna następuje proces wdrażania, który weryfikuje w praktyce przyjęte
założenia i rozwiązania.
Kierowanie, polega na doborze przez kierownika najlepszych instrumentów mających na celu motywowanie pracowników, tak aby postępowali oni
zgodnie z interesem przedsiębiorstwa, czyli celami organizacji. Bardzo duży
wpływ na skuteczność kierowania ma rozumienie zachowań ludzi, autorytet
zarządzającego – wynikający zarówno z władzy formalnej jak i cech osobistych
oraz wybór właściwych instrumentów.

Kontrolowanie to, działanie polegające na nadzorowaniu i korygowaniu
stanów rzeczy oraz regulowaniu procesów realizowanym dla zapewnienia ich
przyszłej sprawności 15. W ramach tej funkcji są wyszukiwane i wyłapywane
wszelkie nieprawidłowości, które obniżają sprawność organizacji. Kontrola
jako zespół czynności zmierzający do zapewnienia zgodności działań rzeczywistych i planowanych prowadzona w sposób ciągły zapewnia systematyczne
wprowadzanie korekt do bieżących działań w przedsiębiorstwie, co zapewnia
poprawę stanu organizacji16.

Warunkiem sprawnego a zarazem skutecznego zarządzania, z punktu widzenia założonych celów, jest dobór kadry kierowniczej o właściwych kwalifikacjach. W każdej firmie ma ona decydujący wpływ na jakość całego procesu
zarządzania a tym samym na powodzenie przedsięwzięcia.

Kim jest kadra kierownicza w małej firmie? Najczęściej jest to osoba fizyczna lub grupa dwóch czy trzech osób, prowadząca lub rozpoczynająca działalność gospodarczą. Czy są to osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
zawodowe? Najczęściej nie. Aktywność podejmują osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym najczęściej nieprzystającym do prowadzonego biznesu. Kryterium wyboru profilu firmy nie stanowi bowiem posiadane
przygotowanie zawodowe, ale zauważona nisza na rynku, czyli możliwość zagospodarowania określonego obszaru. Właśnie to kryterium leży u podstaw
problemów z doborem kadry kierowniczej małych firm. Ideałem z punktu widzenia skutecznego zarządzania byłoby, aby określone rodzaje działalności

15
16

A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka,. J. Apanowicz, op. cit., s. 375.
Z. Pawlak, A. Smoleń, Organizacja firmy, Poltext, Warszawa 2008, s. 16.
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gospodarczej podejmowali ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. Ale co to znaczy właściwe kwalifikacje w warunkach, kiedy właściciel firmy jest równocześnie technologiem, inwestorem, szefem marketingu i każdym innym. Jak zauważa W. Bień, ,, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniej
wiedzy w tej dziedzinie, dostosowanej m. in. do charakteru i skali działalności
gospodarczej. W małych przedsiębiorstwach funkcje takie mogą być sprawowane osobiście przez właściciela lub wyznaczonego przez niego kierownika
przy ewentualnej, dorywczej pomocy specjalistów w razie podejmowania bardziej skomplikowanych decyzji’’ 17. Wydaje się, że powyższe stwierdzenie jest
sednem problemu w podejściu do małych firm. Z jednej strony zauważa się,
że kwalifikacje powinny być odpowiednie, a z drugiej zaś, że w małych firmach
fakultatywnie kluczowe decyzje mogą być skupione w rękach właścicieli, pomijając ich przygotowanie. Wprawdzie wskazuje się na ewentualne, dorywcze
korzystanie ze specjalistów jednak w tym miejscu także pomija się możliwości
małych podmiotów.
Małe firmy z założenia są skazane na kadrę przypadkową z punktu widzenia kwalifikacji, ale trudno się nie zgodzić z poglądem, że poziom wiedzy powinien być dostosowany do skali działalności. Nie podlega wątpliwości, że wraz
ze wzrostem wielkości jednostki rośnie poziom złożoności wszystkich decyzji
i powinno następować dostosowanie kwalifikacji do wielkości przedsiębiorstwa.

Małe firmy na początku swojej działalności, ze względu na ograniczone
środki oraz przypadkowy dobór kadry zarządczej (pomysłodawca–właściciel),
planowanie przyszłej działalności prowadzą w bardzo ograniczonym zakresie,
można nawet stwierdzić, że jest to na poziomie niezbędnego minimum. Często
planowanie ogranicza się do dopasowania zamierzeń do posiadanych środków
(zasobów). Podobnie, z tych samych powodów jest z budową struktury organizacyjnej. Dopiero w trakcie działalności bieżącej są weryfikowane braki w zakresie niedociągnięć organizacyjnych i korygowane najczęściej zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Nie wynika to jednak ze świadomego stosowania
funkcji kontrolnych zarządzającego a bardziej z zauważanych potknięć (np. nie
zrealizowanie zamówienia). Wizja firmy oraz plany strategiczne i taktyczne
powstają zazwyczaj jako wynik pierwszych sukcesów przedsiębiorstwa. System
motywacyjny w dużym stopniu opiera się na entuzjazmie, co wystarcza tylko
w początkowym okresie. Można więc stwierdzić, że małe firmy bardzo często
cały proces budowy struktury organizacyjnej wypracowują w praktyce i uczą
się na błędach. Chociaż w każdej organizacji jest to istotny element poprawy
działania to jednak oparcie się przede wszystkim na tej ,, metodzie’’ jest bardzo
kosztowne w praktyce. Należy w tym miejscu przywołać pojęcie organizacji
uczącej się. Według M. Czerskiej, niezbędnym atrybutem organizacji uczącej się
jest zdolność do rozpoznawania sygnałów płynących z otoczenia oraz zdolność
do elastycznego reagowania na owe sygnały. Uczenie się jako proces powinno
zachodzić na różnych płaszczyznach, a na organizacji ciąży obowiązek zapew17

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005, s. 19.
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nienia ku temu odpowiednich warunków. Proces o którym mowa opiera się na
trzech krokach. Po pierwsze chcieć, czyli stworzyć silne mechanizmy motywujące. Po drugie umieć – to ukształtować załogę o odpowiednich kwalifikacjach,
świadomą zmienności i gotową do samorozwoju. Po trzecie móc, tj. ukierunkować pracowników na innowacje 18. Stwierdzenie, że na organizacji ciążą stosowne obowiązki w sytuacji małej firmy oznacza, że przechodzą one na zarządzającego jednoosobowo właściciela. Niestety w małych firmach bariery rozwoju tworzy sam właściciel – zarządzający, ponieważ często nie jest przygotowany do podjęcia wyzwań.

Na początku swojej działalności każda mała jednostka organizuje się spontanicznie. Zakładający przedsiębiorstwo, mając na uwadze cel oraz dostępne
środki, właściciel dobiera niezbędną kadrę. Rekrutuje się ona najpierw z najbliższego otoczenia to jest przyjaciół, znajomych, rodziny, a po wyczerpaniu
tych zasobów ludzkich, początkujący przedsiębiorca sięga po zasoby na rynku
pracy. Na tym etapie najczęściej nie określa celów długookresowych tylko bieżące. Zespół, który powstaje charakteryzuje się najczęściej dużym zaangażowaniem pracowników oraz przyjaznymi stosunkami pomiędzy nimi. Jest to
okres wspólnej fascynacji nowym wyzwaniem oraz potrzebą osiągnięcia sukcesu. Trudno na tym etapie jest mówić o stabilnej strukturze organizacyjnej, ponieważ z powodu rozbieżności pomiędzy ilością zadań a możliwościami kadrowymi dochodzi do częstej zamiany ról. Jest to najbliższe liniowemu systemowi powiązań, ,,gdzie podwładni otrzymują zlecenia jedynie od ich bezpośredniego przełożonego, przed którym jako zwierzchnikiem służbowym ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie sprawy im powierzone’’ 19. Dopiero
z czasem, po uzyskaniu pewnego doświadczenia i w przypadku rozwoju
i wzrostu firmy, właściciel postanawia dokonać zmian dotyczących podziału
zadań i zakresu odpowiedzialności. Jest to spowodowane wzrostem poziomu
skomplikowania procesu produkcji i kierowania. Innymi słowy rozpiętość kierowania oraz złożoność zadań stają się barierami dalszego rozwoju małego
przedsiębiorstwa. Można w tym miejscu zaryzykować twierdzenie, że wspomniane bariery wyznaczają jeden z kluczowych momentów w cyklu życia małego przedsiębiorstwa. 20 Na tym etapie rozwoju firmy właściciel dokonuje
świadomego lub nieświadomego wyboru. Ogranicza dalszy rozwój i prowadzi
działalność w niewielkim wymiarze, co zaspokaja jego ambicje, albo świadomie
kontynuuje rozwój dokonując zmian struktury organizacyjnej z liniowej na
funkcjonalną, dając sobie szansę na sukces. Możliwy jest też inny scenariusznieświadomie, spontanicznie rozwija działalność wykorzystując dotychczasową
,,sprawdzoną organizację’’, co prowadzi najczęściej do upadku firmy. Używając
stwierdzenia świadomie, mamy na myśli pewien poziom wiedzy o zarządzani
Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka,. J. Apanowicz, op. cit., s. 539–543.
Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka,. J. Apanowicz, op.cit., s. 216.
20 Doświadczenia własne, 24 lata pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
18
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ogólnie lub co się także często zdarza zespół cech charakteru i umiejętności
nazywanych potocznie talentem, intuicją.
2.

Ograniczenia małych firm w pozyskiwaniu zasobów

Budowa małego przedsiębiorstwa oraz jego rozwój w zakresie funkcji zarządzania jest procesem bardzo mocno powiązanym z zasobami firmy. Zwróćmy
uwagę, że wszystkie funkcje zarządzania nabierają sensu, gdy są skierowane na
zasoby organizacji w dążeniu do osiągnięcia jej celów. Opisując poszczególne
funkcje: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie odpowiadamy
na pytanie jak należy to wykonać. Z kolei zasoby przedsiębiorstw decydują
o poziomie realizacji tych funkcji, a ograniczenia tu istniejące są przyczyną pogorszenia lub braku możliwości właściwego zarządzania.

Cele współczesnego przedsiębiorstwa definiuje się w różny sposób. Jest to
maksymalizacja zysku w krótkim okresie, zysk satysfakcjonujący, wzrost wartości firmy lub budowa przewagi konkurencyjnej. Zauważa się, że najczęściej
każde przedsiębiorstwo ma szereg celów realizowanych jednocześnie. Jednak
celem strategicznym, do którego zmierza każda firma jest budowa przewagi
konkurencyjnej. Istota przewagi konkurencyjnej sprowadza się do tego,
że przedsiębiorstwo robi coś lepiej, dzięki czemu osiąga lepsze rezultaty 21.
Te z kolei mają strategiczne znaczenia dla dalszego rozwoju lub chociażby przetrwania na rynku. Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do zasobów
przedsiębiorstwa, które w całym procesie zarządzania decydują o możliwościach osiągnięcia założonych celów. Ich poziom, jakość i struktura oraz możliwości pozyskiwania i optymalizacji decydują o losach firmy.

Dla celów niniejszego artykułu wykorzystamy klasyfikację zaproponowaną
przez Griffina, który zasoby organizacji dzieli na:
− ludzkie,
− finansowe,
− rzeczowe,
− informacyjne 22.

Źródłem zasobów przedsiębiorstwa jest kapitał początkowy oraz ten, który w cyklu życia został skumulowany. Jego wielkość zależy od możliwości wewnętrznych, ale także od obiektywnych zewnętrznych ograniczeń.
2.1.

Ograniczenia w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Kadra kierownicza oraz pracownicy w każdym przedsiębiorstwie, także
w małej firmie, powinni mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
uzupełniające je doświadczenie. Szczególną rolę pełni tu kadra kierownicza.
Jak już wspomniano, zarządzający–właściciel ma przygotowanie w dużym

B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń
2001, s. 59.
22 R. W. Griffin, op.cit., s. 6.
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stopniu przypadkowe, ale może lub powinien dobrać sobie właściwą kadrę.
Jednak w tym momencie pojawia się jedna z najważniejszych barier małych
firm, związana z pozyskaniem zasobów ludzkich.

Według Masłowa potrzeby człowieka dzielimy na fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne, psychologiczne, samorealizacji 23. Potrzeby te ułożone są
w piramidę poczynając od fizjologicznych a na samorealizacji kończąc. Zaspokojenie potrzeby niższego rzędu jest warunkiem realizacji kolejnej. W niniejszym artykule zaproponujemy inne kryteria, które nawiązują do wymagań
i oczekiwań współczesnego pracownika. Każdy pracownik ma określone oczekiwania wobec miejsca zatrudnienia, a najczęściej sprowadzają się do zagwarantowania odpowiedniej:
− wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
− stabilności zatrudnienia liczonej w latach,
− możliwości awansu w ramach firmy,
− satysfakcji z wykonywanej pracy oraz miejsca zatrudnienia i poczucia prestiżu,
− możliwości budowy swojej ścieżki kariery zawodowej przez zdobywanie
doświadczenia w firmach mających pozycję rynkową 24.
Wszystkie z wymienionych powyżej oczekiwań nawiązują do teorii Maslowa jednak bardziej akcentują wymagania stawiane miejscu pracy.

W małej firmie problem pozyskania odpowiedniego zespołu pracowników
istnieje na poziomie kadry kierowniczej oraz pracowników niższego szczebla.
Żeby tę sytuację zobrazować, posłużymy się przykładem hipotetycznego kandydata na stanowisko kierownicze. Zakładamy, że nasz kandydat ma właściwe
z punktu widzenia aplikowanego stanowiska wykształcenie i doświadczenie
zawodowe, to które z wymienionych powyżej kryteriów mogą go satysfakcjonować. Wysokość wynagrodzenia? W małych firmach oczywiście w zależności
od branży jest ono niekonkurencyjne, chociażby ze względu na trudności z pełnym zagospodarowaniem i wykorzystaniem wiedzy kandydata. Stabilność
zatrudnienia byłaby warunkiem do spełnienia ale przeszkodą jest stosunkowo
krótki czas przeżycia małych podmiotów25. Możliwość awansu w małej firmie
już na wstępie jest ograniczona ze względu na szczupłą strukturę organizacyjną. Zadowolenie z miejsca zatrudnienia mierzone satysfakcją, prestiżem będzie
miało miejsce tylko w tych nielicznych przypadkach i jednostkach, które osiągają sukces. Z kolei budowa swojego CV poprzez pracę w małej firmie jest co najmniej wątpliwa. Osoby młode, dobrze wykształcone, o wysokich aspiracjach
A. H. Masłow, Motywacja i osobowość, IW PAX, Warszawa 1990, s. 34 i dalsze.
Propozycja własna, na podstawie rozmów z kandydatami do pracy.
25 Według danych GUS pierwszy rok działalności przeżywają trzy na cztery firmy
w Polsce (w 2009 r. wskaźnik przeżycia wynosił 77%), przy czym przeżywalność ta
w kolejnych latach spada wyraźnie – do 54% w drugim i 31% w piątym roku działalności. [Raport, s. 19].
23
24
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szukają wyzwań i związanej z tym satysfakcji finansowej, głównie w dużych
korporacjach.

Ważne jest zauważenie problemu na poziomie pracowników niższego
szczebla. Przecież to nimi ma zarządzać kadra kierownicza. W warunkach
współczesnego systemu szkolnictwa zawodowego większość pracowników
wymaga długookresowego wprowadzania do zawodu. System komunikacji
kadry kierowniczej z podwładnymi wymaga dodatkowych umiejętności polegających przede wszystkim na przyuczeniu do określonego stanowiska pracy,
a dopiero wtedy na formułowaniu wymagań.

Problem ograniczeń w pozyskiwaniu i optymalizacji zasobów ludzkich
sprowadza się do braku atrakcyjności małych podmiotów gospodarczych na
współczesnym rynku pracy. Zgromadzenie zespołu ludzi, którzy są skłonni
pomimo mniejszych szans, tworzyć i rozwijać małą firmę jest możliwe tylko na
zasadzie wspólnej fascynacji takim projektem.

Przykład 1.
Przedsiębiorstwo produkcyjne A zatrudniało w 2014 roku ogółem 43 pracowników
w tym 11 pracowników umysłowych i 32 fizycznych. Średnia płaca netto w zakładzie wyniosła 1796 zł, w tym 2170 zł pracownicy umysłowi oraz 1667 zł fizyczni.
Udział wynagrodzeń w przychodach ze sprzedaży stanowił 13%. Z kolei przeciętne
wynagrodzenie w Polsce za 2014 rok to 2702 zł, a minimalne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1237 zł. Z powyższego zestawienia wynika, że firma A jest
w stanie zaproponować wynagrodzenie o 33,5% niższe niż przeciętne w kraju, chociaż o 31,1% większe od minimalnego, czyli plasuje się prawie dokładnie po środku
tego przedziału. W stosunku do firm małych z którymi współpracuje przedsiębiorstwo A jest to poziom zadowalający, jednak możliwości pozyskania pracowników
o wysokich kwalifikacjach są w tych warunkach bardzo ograniczone.
2.2.

Ograniczenia w dostępie do kapitału

Kapitał każdego przedsiębiorstwa jest wartościowym odpowiednikiem zasobów
majątkowych i informuje o źródłach jego finansowania. Pierwszym źródłem finansowania pozostaje kapitał początkowy, który w czasie rozwoju firmy jest
uzupełniany w zależności od potrzeb i możliwości ze źródeł wewnętrznych
i zewnętrznych. W małych firmach kapitał początkowy, jako założycielski wkład
właściciela jest najczęściej minimalny ze względu na brak odpowiednich źródeł
finansowania. Środki niezbędne do rozpoczęcia działalności pochodzą z własnych oszczędności, mniej lub bardziej formalnych pożyczek od osób bliskich,
pożyczek lub dotacji oferowanych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Pozyskanie środków od instytucji zewnętrznych jest ograniczone ze
względu na stawiane warunki, takie jak wkład własny lub wręcz niedostępne
z powodu braku historii firmy i wymaganego zabezpieczenia. Powstaje w tym
momencie poważne ograniczenie dla małych podmiotów, które już na wstępie
jest przyczyną niedoboru kapitału. Powoduje to konieczność jego szybkiego uzupełnienia już w pierwszych miesiącach życia firmy. Osiągane sukcesy i pierwsze
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zyski są przeznaczane nie na rozwój, ale rozwiązują problemy z przeszłości. Ten
etap w życiu firmy to zarządzanie niedoborami, a entuzjazm i chęć osiągnięcia
sukcesu, dobór ludzi z bliskiego otoczenia, nieliczenie czasu pracy to przesłanki
dzięki którym jest to możliwe. Podstawowym sposobem małych podmiotów na
zwiększenie kapitału jest wypracowany zysk, który zostaje w firmie. W tym
miejscu dochodzimy do kolejnego ograniczenia. W przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą,26 cały nakład pracy nie jest kosztem uzyskania przychodu ponieważ nie istnieje tu stosunek pracy w żadnej formie. Zatem zysk z takiej działalności ma charakter wynagrodzenia za pracę oraz jest
jednocześnie dochodem z zaangażowanego kapitału. Pomijając niesprawiedliwość takiego rozwiązania istnieje konieczność przekazania części zysku właścicielowi, aby zapewnić mu środki do życia. Z kolei wypłata z zysku w ocenie instytucji bankowych jest traktowana jako działanie na szkodę firmy. Oczywiście problem zawiera się w proporcjach podziału zysku, nie mniej jednak mamy do czynienia z jego ,,zafałszowaniem’’, gdyż nie jest on skorygowany o koszty wynagrodzenia z tytułu pracy właściciela. W przedsiębiorstwach działających w formie
spółki problem ten nie występuje w MSP, ale ze względu na chęć rozwoju i pozyskiwania w przyszłości zewnętrznych zasobów finansowych często wynagrodzenie właścicieli utrzymuje się na niskim poziomie.
Wspomnieliśmy o zwiększaniu kapitału z własnego źródła jakim jest zysk.
W przypadku małych firm jest to jedyny dostępny sposób finansowania wewnętrznego. Inne formy pozyskiwania kapitału finansowego z zewnątrz to kredyt
bankowy, kredyt kupiecki, leasing oraz różne formy factoringu 27. Każda z tych
form finansowania zawiera w sobie ograniczenia przy wykorzystaniu przez małe
przedsiębiorstwa.

Jednym z najbardziej popularnych źródeł finansowania jest kredyt bankowy.
Jak już wspomnieliśmy jest on dostępny dla firm które:
− mają swoją historię finansową czyli funkcjonują co najmniej rok,
− osiągają zyski a ich parametry finansowe przy stosowanej przez banki ocenie wskaźnikowej, są na zadawalającym poziomie,
− mają możliwość zabezpieczenia kredytu w wysokości co najmniej dwukrotnej względem wnioskowanej kwoty,
− nie mają zaległości w płatnościach do ZUS i US.
Takie wymogi udzielania kredytu wskazują na fakt, że bank nie jest partnerem dla małego biznesu, ponieważ stawiane wymagania powodują przeniesienie
całego ryzyka na kredytobiorcę. Nie istnieje możliwość negocjowania warunków
udzielanego kredytu ze względu na powszechny charakter tych oczekiwań. Istotą
problemów małych przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kredytów są dwa z wymie-

Większość, bo 92% wszystkich przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej stanowią 8% małych i średnich przedsiębiorstw.[Raport, s. 18].
27 E. F. Birgham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, s. 63.
26
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nionych powyżej ograniczeń – sposób oceny oparty na wskaźnikach oraz potrzeba zabezpieczenia. Osobnym problemem przy udzielaniu kredytów jest brak
zaległości w ZUS i US. Spełnienie tego warunku jest dla banku dowodem, że sytuacja firmy pozostaje stabilna. Wynika to z faktu, że restrykcyjność tych dwóch
zobowiązań jest znaczna i powszechnie znana.
W przypadku małej firmy, która jak wspomnieliśmy, najczęściej od początku jest niedoinwestowana, spełnienie wymogu zabezpieczenia, chociażby jednokrotnego w stosunku do wnioskowanego kredytu, jest często niemożliwe. Ograniczony kapitał założycielski nie pozwala na nabycie nieruchomości lub nowych
maszyn i urządzeń. Dlatego też małe podmioty wydzierżawiają, wynajmują lub
kupują początkowe wyposażenie jako używane. Jest to sytuacja jak najbardziej
normalna. Jednak, kiedy dochodzi do oceny majątku firmy z punktu widzenia
banku są to aktywa bez wartości lub co najmniej o wartości nie wystarczającej na
pokrycie zabezpieczenia. Paradoks polega na tym, że jest to majątek o pełnej
wartości użytkowej będący w stanie wypracować przewidywane korzyści ekonomiczne.
Drugim ograniczeniem jest tu stosowana przez banki ocena wskaźnikowa.
Zacytujemy w tym miejscu listę wskaźników będących podstawą oceny małego
przedsiębiorstwa.
1.

Wskaźniki płynności:
− wskaźnik płynności bieżącej,
− wskaźnik płynności szybki.

2. Wskaźniki rentowności:
− wskaźnik rentowności sprzedaży,
− wskaźnik rentowności aktywów,
− wskaźnik rentowności kapitału własnego.

3. Wskaźniki sprawnego działania:
− wskaźnik rotacji należności w dniach,
− wskaźnik rotacji zapasów w dniach,
− wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach,
− wskaźnik produktywności aktywów.

4. Wskaźniki zadłużenia:
− wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami,
− wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,
− wskaźnik pokrycia obsługi długu,
− wskaźnik pokrycia długu zyskiem.
− wskaźnik rotacji należności w dniach 28.
28 Na podstawie analizy banku udostępnionej potencjalnemu kredytobiorcy z małej
firmy.
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Każdy z tych wskaźników zawiera poniekąd słusznie, przedział i wynikającą z tego rekomendację co do pozytywnej lub negatywnej oceny. Wszystkie te
wskaźniki są jak najbardziej właściwe i niezbędne, jednak w ocenie dużych
firm. W żadnej mierze nie przystają one do małych podmiotów gospodarczych.
Porównania wskaźników dokonuje się w obrębie branży którą tworzą duże
podmioty gospodarcze. Przeanalizujmy dwa z wybranych mierników.

Wskaźnik rentowności sprzedaży liczony jest jako stosunek zysku netto do
przychodów ze sprzedaży. Jego wielkość referencyjną ustala się dla branży,
czyli w oparciu o wyniki firm dużych, można więc przypuszczać, że jest on nie
osiągalny dla MSP. Małe firmy w odróżnieniu do dużych mają problem z optymalizacją kosztów transportu. Zaopatrywanie wielu małych odbiorców, często
rozproszonych, bez względu na wielkość zamówienia powoduje, że koszty dostawy są stosunkowo duże i trudne lub czasami niemożliwe do ograniczenia.
Z kolei ceny sprzedaży wyrobów gotowych są w MSP ze względu na dużą konkurencję istotnie niższe.

Wskaźnik produktywności aktywów liczony jest jako iloraz przychodów
ze sprzedaży i aktywów. Zacytujmy ocenę tego miernika: ,,Im wyższa wartość
wskaźnika, tym bardziej efektywne wykorzystanie majątku firmy. Produktywność aktywów jest bardzo uzależniona od branży. Niemniej jednak, wskaźnik
nie powinien osiągać wartości mniejszych niż 1, oznaczałoby to bowiem, że do
wygenerowania jednego złotego ze sprzedaży wymagane jest zaangażowanie
więcej niż złotówki majątku. Dobrze oceniane są firmy, w których poziom
sprzedaży netto przewyższa dwu- trzykrotnie zaangażowane aktywa. Z drugiej
strony wysokie wartości mogą być spowodowane posiadaniem przez przedsiębiorstwo przestarzałego majątku produkcyjnego, którego wartość bilansowa
jest niska ze względu na wysoki stopień umorzenia’’ 29. Z jednej strony ten
wskaźnik mógłby być korzystny dla małych firm o niskich aktywach, ale uwaga
o możliwym przestarzałym majątku tj. o wysokim umorzeniu, wymaga przedłożenia tabel amortyzacyjnych co ostatecznie ogranicza korzystną interpretację
analizowanego miernika.

Kolejnym źródłem pozyskania kapitału z zewnątrz jest leasing. Ze względu
stosunkową dostępność jest to oferta bardzo kusząca jednak chcielibyśmy
zwrócić uwagę na pewną pułapkę z tym związaną, a dotyczącą małych firm.
Leasing nie wymaga zabezpieczeń tylko wykazania się możliwością obsługiwania rat leasingowych. Ale zauważyć tu należy dwa problemy. Pierwszy to fakt,
że raty leasingowe są kosztem, czyli obniżają (oczywiście w zależności od proporcji) zysk firmy, który ciągle pozostaje podstawową miarą oceny dokonań
przedsiębiorstwa. Druga bariera – w momencie wykupu obiektu, wartość
przedmiotu leasingu jest symboliczna, czyli nie podnosi istotnie wartości aktywów, a tym samym możliwości zabezpieczenia ewentualnego kredytu. Innymi

29 Wskazówki do analizy wskaźników, na podstawie analizy banku udostępnionej potencjalnemu kredytobiorcy z małej firmy.
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słowy małe firmy, które były zmuszone lub wybrały tę formę finansowania
ograniczają swoje przyszłe możliwości pozyskania kredytu bankowego.

Kredyt kupiecki, czyli wydłużony termin płatności za świadczone usługi
lub dostawy jest także istotną formą pozyskania finansowania zewnętrznego.
Zwróćmy jednak uwagę, że może on przybierać dwie formy. Jedna, która ma
charakter wymuszony, wynika z dominacji i tym samym jest faktycznie wykorzystaniem pozycji monopolistycznej na rynku. Druga, jest nagrodą dla firmy
za, jej pozycję, stabilność i solidność. W ocenie instytucji bankowych, w stosunku do małych firm, ta forma kredytu postrzegana jest jako zagrożenie. Wykazywany z tego tytułu większy niż wynika z oczekiwań, poziom zobowiązań
względem dostawców wskazuje na problemy podmiotu. W przypadku dużych
firm terminy płatności dwu-, trzymiesięczne są traktowane jako zjawisko normalne, potwierdzające pozycję i siłę na rynku.

Faktoring jako forma pozyskania kapitału jest mało dostępna dla małych
firm. Istotą faktorigu jest przyspieszenie płatności należności i niefinansowanie
z własnych środków wydłużonych terminów płatności. Wydłużone terminy
płatności są najmniej pożądane przez małe firmy. Najczęściej są one wymuszone przez kontrakty przyjęte ze względu na brak możliwości innej formy sprzedaży.
Przykład 2.
Przedsiębiorstwo C w 2014 roku zakończyło spłatę, w ramach trzy letniej umowy
leasingowej, środka transportu o wartości początkowej 150 tys. zł. Wykup przedmiotu leasingu nastąpił za kwotę 1500 zł. Taka jest też wartość księgowa tego środka trwałego. Wartość rynkowa obiektu wynosi około 90 tys. złotych. Z punktu widzenia majątku firmy wartość księgowa jest znikoma, a sprzedaż wymagałaby zapłaty podatku od różnicy pomiędzy wartością księgową a rynkową.
2.3.

Ograniczenia w pozyskiwaniu zasobów rzeczowych

Mała firma, ze względu na ograniczoną skalę działalności wymaga dla swoich
potrzeb urządzeń, maszyn dostosowanych wydajnością do skali produkcji,
oczywiście bez rezygnacji ze standardów jakościowych. Współcześnie postęp
technologiczny i techniczny jest tak duży, że urządzenia dziesięcioletnie bywają
już przestarzałe. Z kolei wymagania co do formy pakowania, oznakowania
i jakości oferowanych wyrobów są coraz większe. Możliwości małych podmiotów sprowadzają się do zakupu urządzeń używanych o znacznie gorszych parametrach jakościowych lub nowych, do których dostęp jest bardzo ograniczony. Najnowsza myśl techniczna jest stosowana w urządzeniach o dużej wydajności, gdzie zastosowanie wszelkich nowości technicznych znajduje uzasadnienie ekonomiczne. Celem przyjęcia nowoczesnych rozwiązań jest osiągnięcie
określonego efektu końcowego, czyli najwyższego standardu wyrobu. Duże
firmy specjalizujące się w urządzeniach – szczególnie branżowych ,,uciekają’’
od ofert dla małych podmiotów, ponieważ pogodzenie nowoczesności tych
urządzeń z ich wydajnością i ceną jest niemożliwe. Małe jednostki, które chcą
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rynkowo wykorzystać nisze nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu
jakości efektów swej pracy. To ograniczenie w dostępie do nowoczesnych
urządzeń powoduje brak możliwości nawiązywania do wysokich wymogów
w pakowaniu, znakowaniu i standaryzacji oferty rynkowej, co tym zakresie
spycha małe firmy do kolejnej niszy na rynku jednak w sposób wymuszony.

Materiały, czyli środki produkcji, zużywające się w trakcie procesu produkcji, takie jak paliwa i energia, woda, materiały bezpośrednie, stanowią bardzo ważny element działalności ze względu na ich duży udział w kosztach.
Oczywiście poziom ten zależy od rodzaju działalności, jednak są to zawsze
istotne pozycje. Problemu w zakresie możliwości negocjowania cen oraz terminów płatności przy zakupie energii elektrycznej czy wody przez małe firmy nie
będziemy tu rozwijać ponieważ jest on oczywisty. Tak jak oczywiste jest natychmiastowe, bezdyskusyjne odcinanie dostępu do tych mediów w przypadku
istotnych przekroczeń terminach płatności. Skupimy się na materiałach bezpośrednich, a właściwie opakowaniach bezpośrednich, które stanowią ważny
wyróżnik wyrobu czy usługi na rynku. Firmy produkcyjne lub usługowe, gdzie
występuje potrzeba zużywania materiałów bezpośrednich szczególnie odczuwają problem z ich nabyciem. Rodzaj użytych materiałów bezpośrednich nie
tylko umożliwia przeznaczenie wyrobów do sprzedaży ale także nadaje im odpowiednią formę, która zapewni właściwą estetykę wymaganą przez współczesnego klienta.
Ze względu na duże wymagania rynku w tym zakresie, możliwości zakupu
opakowań bezpośrednich pojawiają się przede wszystkim u dużych producentów. Wymagania higieniczne, standardy estetyczne, koszt maszyn do produkcji
tego asortymentu powodują, że jest to działalność niedostępna dla małych producentów. Warunkiem zamówienia określonego opakowania jest minimalna
partia, która wynika z wydajności posiadanej przez wytwórcę linii produkcyjnej. Zestawienie dużego producenta opakowań z małym odbiorcą powoduje,
że ten ostatni musi zamówić minimalną ilość, co stanowi często zapas na – od
paru miesięcy do roku. Biorąc dodatkowo pod uwagę potrzebę częstych zmian
związanych z oznakowaniem opakowań oraz nadążaniem za nowoczesnością
w tym zakresie, opisana sytuacja jest bardzo ,, kłopotliwa’’ i wyznacza kolejne
ograniczenia. Zwróćmy także uwagę na fakt, że zamawianie tego rodzaju materiału zmusza małe firmy do wielomiesięcznego finansowania zapasów, co jest
sytuacją dodatkowo pogarszającą sytuację, zwłaszcza w kontekście ograniczeń
w pozyskiwaniu kapitału.

Przykład 3.
Przedsiębiorstwo produkcyjne D zużywa znaczne ilości materiałów bezpośrednich.
Do zapakowania jednego ze swoich produktów w kubeczki 200 ml potrzebuje miesięcznie 5 tys. szt. tych kubeczków. Minimalna partia możliwa do zamówienia to
50 tys. sztuk. Ze względu na brak możliwości zakupu w innym miejscu firma nabywa
opakowania tworząc zapas na 9 miesięcy, co jest przyczyną braku elastyczności przy
reagowaniu na zmiany przepisów w zakresie oznakowania, brak możliwości podą227

żania za nowoczesną formą opakowania, a w szczególności powoduje konieczność
finansowania zapasów ponadnormatywnych. W ramach firmy D zapasy łącznie,
które nie są uzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa produkcji to 30 tys. zł.
czyli jedna trzecia zapasów koniecznych.
2.4.

Ograniczenia w dostępie do zasobów niematerialnych

Zasoby niematerialne są szczególnie cenne dla przedsiębiorstwa, ponieważ
w znacznej mierze mają charakter niepowtarzalny i są trudno mierzalne. Godziszewski proponuje podział tych zasobów na widzialne i niewidzialne
z punktu widzenia ich ujęcia w bilansie 30. Widzialne to te, które są własnością
przedsiębiorstwa, a wartość ich jest możliwa do oszacowania – takie jak bazy
danych, licencje, patenty. Z kolei niewidzialne wyróżnia to, że ich wartość jest
trudna do pomiaru i nie może być prawnie chroniona. Niewidzialne zasoby to
umiejętności poszczególnych pracowników, zespołów oraz organizacji jako
całości a także szeroko rozumiana kultura organizacji. Zasoby te zwane umiejętnościami czy kompetencjami mają niezwykle wysoki potencjał konkurencyjny, gdyż są tworzone w przedsiębiorstwie w długotrwałym procesie kształcenia kadr, współdziałania, wzajemnego uczenia się i twórczego rozwoju ludzi31.
Przyjmując powyższy pogląd za opisujący istotę aktywów niematerialnych
zauważmy, że ich poziom i jakość wynikają wprost z zasobów ludzkich i są tworzone w długim okresie. Dlatego też jako zasób firmy pojawiają się dopiero po
wielu latach jej funkcjonowania i są przyczyną wzrostu potencjału konkurencyjnego. Jednak biorąc pod uwagę wskaźnik przeżycia małych firm – pierwszy
rok 77%, drugi 54% i piąty 31% 32 można wnioskować, że ten zasób pojawia się
tylko u nielicznych, a stanowi bardzo istotną część wartości przedsiębiorstwa.
Ze względu na jego specyficzny charakter dostęp do niego jest dla MSP bardzo
ograniczony.

Omówiliśmy powyżej, różne formy finansowania MSP oraz problemy z jego pozyskiwaniem. Jednak zwróciliśmy uwagę w szczególności na dostępność
lub celowość różnych form, a pominęliśmy bardzo ważny element jakim jest
koszt pozyskania kapitału. Niestety każde finansowanie ze źródeł zewnętrznych jest związane z dodatkowymi kosztami, co ogranicza dostępność do kapitału szczególnie dla małych podmiotów głównie ze względu na brak możliwości
negocjacji warunków umów.

B. Godziszewski, op. cit., s. 208.
M. Romanowska, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:]
System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy o konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
32 Raport, op. cit., s. 19.
30
31
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Zakończenie
Powyższe rozważania miały na celu wskazanie obszarów gdzie odmienność,
specyfika MSP jest przyczyną ograniczeń w ich funkcjonowaniu. Przyjęta analiza na tle procesu zarządzania z uwzględnieniem zasobów jakimi dysponuje
przedsiębiorstwo pozwala na sformułowanie następujących wniosków.
1.

2.

3.
4.
5.

Wybór profilu działalności ze względu na niszę rynkową, a nie przygotowanie zawodowe jest istotnym ograniczeniem dla przyszłości całego
przedsięwzięcia. Mamy do czynienia już na samym wstępie z potencjalnym
konfliktem dostosowania kwalifikacji kadry kierowniczej do wymogów
prowadzonego biznesu.

Ograniczenia wynikające z problemów z pozyskaniem właściwej jakości
zasobów ludzkich. Ta bariera w kontekście kwalifikacji kadry kierowniczej
–założycielskiej nabiera szczególnego znaczenia, a obiektywny jej charakter wynikający z braku atrakcyjności ofert pracy małych firm dodatkowo
podkreśla jej znaczenie.

Problemy z pozyskiwaniem kapitału w szczególności ze źródeł zewnętrznych. Możliwość pozyskania kapitału jest bardzo często jedynym sposobem na zwiększenie dynamiki rozwoju firmy i stanowi warunek konieczny
realizacji planów których efekty ekonomiczne są odroczone.
Brak możliwości wyboru w zakresie zakupu kapitału rzeczowego. Jest to
ograniczenie o charakterze obiektywnym, które łącząc dużych dostawców
z małymi odbiorcami wymusza określone warunki współpracy spychając
małe podmioty gospodarcze w kolejną niszę.

Mały dostęp do zasobów niematerialnych. Biorąc pod uwagę charakter
tych zasobów, a w szczególności czas ich tworzenia oraz wskaźnik przeżycia małych firm wydaje się oczywiste, że dostęp do tego zasobu bywa nagrodą dla nielicznych MSP.

Ze względu na obiektywny charakter ograniczeń, które dotyczą małych
przedsiębiorstw i są wynikiem ich specyfiki, wydaje się, że właściwą drogą do
poprawy sytuacji tych podmiotów powinno być ich bardziej dogłębne poznanie.

W czasie globalizacji, kiedy zrównoważony rozwój w szczególności
ze względów społecznych, czyli konieczności aktywizacji środowisk lokalnych,
poznanie i zrozumienie specyfiki małych firm nabiera dużego znaczenia. Stworzenie im sprzyjających warunków dla powstania i rozwoju daje szansę na
zrównoważony rozwój.
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Streszczenie
Współczesna gospodarka zdominowana jest przez duże podmioty gospodarcze
co określa warunki funkcjonowania pozostałych uczestników życia gospodarczego w tym małych podmiotów gospodarczych. Globalizacja jako zjawisko
gospodarcze i polityczne wymyka się spod jednoznacznej oceny, będąc jednocześnie nadzieją i zagrożeniem dla poszczególnych obszarów świata. Historycznie małe podmioty gospodarcze były najważniejszą częścią rozwoju gospodarczego a współcześnie oprócz statystycznego potwierdzenia ich ważności
są wtórnym uczestnikiem rynku.

Małe przedsiębiorstwa, żeby sprawnie funkcjonować w gospodarce muszą
spełniać szereg, często wygórowanych wymagań, nie uwzględniających skali
ich działalności. Z drugiej strony proponowane narzędzia służące do zarządzania, najczęściej ignorują ich specyfikę, a częste próby dopasowania ,,na siłę’’
istniejącej teorii, świadczą o braku zrozumienia dla odmienności małych przedsiębiorstw i kończą się niepowodzeniem. Elementy, wpływające na specyfikę
małych podmiotów gospodarczych, mają najczęściej charakter obiektywny,
dlatego też większość działań nakierowanych na usprawnienie funkcjonowania
małych przedsiębiorstw, powinna akceptować i wykorzystywać te odmienności, a nie próbować je zmienić.

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na problemy małych współczesnych przedsiębiorstw które zdaniem autora sprowadzają się do ich specyfiki, która w zderzeniu z współczesnym otoczenie rynkowym nabiera szczególnego znaczenia. Ze względu na fakt, że odmienność małych firm występuje na
wielu płaszczyznach, zaproponowano jej przeanalizowanie na tle procesu zarządzania z uwzględnieniem zasobów jakimi dysponuje jednostka.

Summary

Current economy which is dominated by large entities determines the conditions of functioning of other participants in economic life including small entities. Globalization as an economic and political phenomenon seen as a process
gets out of a clear assessment and at the same time it gives hope and it may be
risky for the different areas of the world. Historically, small businesses were the
most important parts of economic development; contemporarily besides statistical confirmation of their importance are also secondary markets participants.

To function efficiently in the economy, small businesses must meet a numbers of often excessive demands, not taking into account the scale of their operations. On the other hand proposed management tools, usually ignore their
specificity and frequent attempts to force the existing theory. Therefore it indicates a lack of understanding of diversity of small entities and as a result ineffectiveness. Factors affecting the specificities of small businesses most often are
objective. Therefore most of the actions that aim at improving functionality
of small entities should accept and use these differences without trying
to change them.
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In the article focus is on problems of small modern enterprises that according to the author come down to their specificity, which in the face of today's market environment is particularly important. Due to the fact that the
diversity of small businesses occurs on many levels, it is proposed to analyze
disparity against management processes while taking in the consideration resources available to the company.
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OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH –
ANALIZA UREGULOWAŃ PRAWNYCH
Słowa kluczowe: ocena, kryteria, pracownik samorządowy.

PERIODICAL OPINIONS ABOUT SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES –
THE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATIONS

Keywords: opinion, criterion, self - government employee.

Wstęp
Funkcjonowanie współczesnej administracji publicznej w znacznej mierze zależy od jakości kadr w niej zatrudnionej. To od poziomu wykształcenia, umiejętności i doświadczenia, a także predyspozycji osobowościowych pracowników
zależy skuteczne i efektywne wykonywanie zadań przez poszczególne jednostki, jak i całą administrację. Jednak istotne jest nie tylko zatrudnianie wykształconych i, w miarę możliwości, doświadczonych pracowników, ale również
okresowa weryfikacja ich pracy, czyli dokonywanie okresowych ocen pracowników. Z działań tych może wiele wynikać zarówno dla pracodawców, jak
i samych podwładnych.
Jak twierdzi J. Stelina, dbałość o wysoki poziom kadr administracji publicznej powinna być stałym elementem polityki personalnej w urzędach administracji publicznej 1. Taki wysoki poziom zapewnić może m.in. okresowa weryfikacja pracy urzędników. Rzetelnie przeprowadzona ocena pozwala zweryfikować jakość pracy konkretnego urzędnika oraz określić jego przydatność do
pracy na danym stanowisku. Daje też zwrotną informację pracownikowi, który
informowany jest przez pracodawcę o jakości swojej pracy, a także stopniu
wywiązywania się z nałożonych na niego obowiązków. Wyniki dokonanych
ocen posłużyć mogą również do kreowania odpowiednich ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, ich awansowania oraz kształtowania odpowiedniego
systemu motywacyjnego 2.

Celem artykułu, jaki postawił sobie autor, jest próba oceny dotychczasowych rozwiązań w zakresie oceniania pracowników samorządowych, z uwzględnieniem obecnie obowiązujących uregulowań.

1 J. Stelina, Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych, „Samorząd
Terytorialny” 2007, Nr 7–8, s. 18.
2 Zob. szerzej na ten temat P. Zuzankiewicz, Komentarz do art. 27 ustawy o pracownikach
samorządowych, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach
samorządowych. Komentarz, Oficyna, Warszawa 2010.
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1.

Prawne podstawy dokonywania ocen

Możliwość weryfikacji przez pracodawcę wywiązywania się pracowników samorządowych z ich obowiązków nie zawsze miała taki sam zakres i charakter,
dlatego czas obowiązywania oceny podzielić można na trzy okresy. Pierwszy
z nich obejmuje czas przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych z roku 2006, kiedy to zasady i tryb oceniania tej grupy
pracowników zawężony był przez ustawodawcę do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania i de facto dotyczył tylko osób
zatrudnionych w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz
związkach gminnych 3. Ocena była obowiązkowa, a zasady i tryb jej realizacji
określały właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego – rady gminy
lub związku jednostek samorządowych 4. Pozostała część pracowników samorządowych oceniana była (a w zasadzie mogła być, ponieważ nie był to obowiązek) tylko na podstawie przepisów wewnętrznych. Ustawodawca pozostawił
w tej materii duży zakres swobody kierownikom poszczególnych jednostek.

Drugą cenzurę czasową w odniesieniu do funkcjonowania oceny ustanowiła wspomniana wyżej nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych,
która weszła w życie 10 października 2006 roku 5. Zmiana ta wprowadzała już
obowiązek weryfikacji „dokonań” urzędniczych dla znacznie szerszej grupy
pracowników. Zmodyfikowany art. 17 ustawy zakładał obowiązek dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pracowników samorządowych mianowanych, zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze. Oceny miał dokonywać
bezpośredni przełożony, czyniąc to nie rzadziej niż raz na dwa lata. Uzupełnieniem zapisów ustawowych było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 6, które weszło w życie z dniem 7 kwietnia tego roku. Rozporządzenie to wskazywało, przede wszystkim, kogo ocena dotyczy oraz
w jaki sposób ma być realizowana. Niewątpliwą zaletą tych uregulowań było
rozszerzenie katalogu osób podlegających ocenie, a także ustanowienie dla
wszystkich ocenianych jednolitych i w miarę czytelnych kryteriów oceny.

Początek trzeciego okresu, w odniesieniu do oceny pracy urzędników samorządowych, przypada na czas dokonywania gruntownych zmian w całej
ustawie o pracownikach samorządowych, które weszły w życie z dniem
1 stycznia 2009 roku 7. Nowa ustawa dostosowując swoje treści i rozwiązania
Zob. pierwotne brzmienie art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.
4 Zob. J. Stelina, Prawo urzędnicze, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 142.
5 Ustawa z dnia marca 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 169, poz. 1201.
6 Dz.U. Nr 55, poz. 361.
7 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 902 .
3
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do nowej, choć trwającej już jakiś czas, rzeczywistości samorządowej 8, wprowadziła także istotne zmiany w zakresie dokonywania ocen pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej. Zgodnie z art. 27 ustawy, okresowej ocenie podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach
urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Oceny, tak jak
poprzednio, dokonywać ma bezpośredni przełożony pracownika, a dotyczy ona
wywiązywania się przez ocenianego z obowiązków wynikających z zakresu
czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków, które są wspólne dla
wszystkich ocenianych i wynikają wprost z zapisów ustawy.

Dokonując zmian w sposobie oceniania pracy urzędników ustawodawca,
co prawda, określił zasadnicze ramy jej realizacji, jednak w kolejnym artykule
(art. 28) zobowiązał pracodawców samorządowych do wydania w tym zakresie
odpowiednich zarządzeń. Uregulowanie takie na pierwszy „rzut oka” należałoby ocenić pozytywnie, ponieważ świadczyć może o zaufaniu „centrali” do samorządów, którym daje się znaczną swobodę w kreowaniu polityki personalnej.
Z drugiej jednak strony brak jednolitych kryteriów i procedur dotyczących oceny rodzić może niemało problemów w praktyce.
2.

Podmiot i przedmiot oceny

Jak wspomniano wyżej, zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o pracownikach samorządowych, ocenie podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni
na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych 9. O tym, jakie stanowiska w administracji samorządowej należą do wymienionych kategorii, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 10, który określa m.in. wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w administracji
samorządowej. Nowa ustawa nie odnosi się już do pracowników mianowanych,
ponieważ nie przewiduje takiej formy (podstawy) zatrudnienia. Stosunki pracy
osób zatrudnionych na tej podstawie przed wejściem w życie ustawy, z dniem
1 stycznia 2012 r. uległy przekształceniu w stosunki pracy zawarte na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony11.

Zgodnie z ustawą ocenie nie podlegają osoby zatrudnione na podstawie
wyboru (np. wójt, burmistrz, starosta czy też członkowie zarządów jednostek
samorządowych) oraz na podstawie powołania (np. skarbnik gminy, powia-

Pisząc o „nowej rzeczywistości samorządowej” autor ma na myśli zmiany, jakie nastąpiły w związku z ostatnią reformą systemu administracji publicznej, która z upływem
czasu „wymusiła” również zmiany w przepisach dotyczących pracowników samorządowych. Rozwiązania dotychczasowej ustawy, uchwalonej w roku 1990, stały się anachroniczne i nie przystawały do nowych rozwiązań ustrojowych.
9 Art. 27 ust. 1 ustawy o pracownikach…, op. cit.
10 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786.
11 Art. 54 ust. 1. ustawy o pracownikach…, op. cit.
8

235

tu) 12. Okresowa ocena nie ma też zastosowania do zastępców organu wykonawczego samorządów. Wyłączenia z obowiązku oceniania pracowników administracji samorządowej obejmują również pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych i obsługi, pracowników wykonujących zadania
w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych, a także doradców
i asystentów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca samorządowy objął oceną również te grupy pracowników. Jego uprawnienie w tym zakresie wynika chociażby z generalnego prawa każdego pracodawcy do oceny jakości pracy podwładnego czy oceny wywiązywania się pracownika z nałożonych
na niego obowiązków. Procedura dotycząca oceny w odniesieniu do tych pracowników może być taka sama, jak w przypadku stanowisk urzędniczych.
Wszystko w tym zakresie zależy od woli kierownika danej jednostki13. Warto
również zasygnalizować, że zgodnie z art. 3 omawianej ustawy, okresowa ocena
nie dotyczy pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, jeśli
ich status prawny określają odrębne przepisy. Tak jest np. w przypadku nauczycieli, pracowników samorządowych instytucji kultury czy bibliotek.

Okresowa ocena dotyczy wywiązywania się pracownika z obowiązków,
które wynikają z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku, a które są
(przynajmniej w pewnym zakresie) odrębne dla każdego pracownika oraz
z obowiązków wynikających wprost z ustawy. Obowiązki te są wspólne dla
wszystkich ocenianych, a ich katalog jest zamknięty14. Oznacza to, że pracodawca nie może ustalić dodatkowego zakresu ani obszaru, na podstawie którego będzie mógł dokonać oceny. Katalog ten obejmuje następujące obowiązki:
−

−
−
−

dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów
obywateli,
przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów
prawa,

wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której
pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

Zob. J. Stelina, Prawo…, op. cit., s. 143.
Zob. P. Zuzankiewicz, Komentarz do art. 27 ustawy o pracownikach…, op. cit.
14 Poprzednia konstrukcja prawna dopuszczała (poprzez użycie w treści art. 17 ust. 3
uchylonej ustawy o pracownikach samorządowych z roku 1990 sformułowania
„w szczególności”) możliwość poszerzenia przedmiotu oceny o dodatkowy obszar. Znalazło to np. odzwierciedlenie w akcie wykonawczym dotyczącym oceny. Wynikało
z niego, że jeśli oceniający uznał, że specyfika stanowiska pracy danego pracownika
wymaga, aby ustalić dla niego dodatkowe kryterium, to mógł to uczynić i poszerzyć
ocenę o ten zakres.
12
13
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−
−
−
−
−
3.

dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego 15.
Procedura dokonywania oceny

Ramy proceduralne związane z dokonywaniem okresowych ocen pracowników
samorządowych określone zostały w art. 27 ust. 2 i ust. 4-9 omawianej ustawy.
Wytyczne w tym zakresie mają jednak charakter ogólny, ponieważ ustawodawca zdecydował, że szczegółowe rozwiązania w tym obszarze należeć będą do
pracodawców samorządowych 16. Wytyczne generalne, o których mówi ustawa
obejmują: podmiot oceniający, częstotliwość dokonywania oceny, podmiot i
przedmiot oceny, formę oceny oraz środki odwoławcze.

Zgodnie z wolą ustawodawcy okresowej oceny dokonuje bezpośredni
przełożony pracownika samorządowego, czyli osoba, której dany pracownik
bezpośrednio podlega w wykonywaniu swoich zadań i powinności służbowych 17. Najogólniej rzecz ujmując, bezpośrednim przełożonym pracownika
samorządowego będzie kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik
jest zatrudniony, np. dyrektor wydziału, kierownik referatu czy biura. Ocena
powinna mieć formę pisemną, a częstotliwość jej dokonywania nie powinna być
rzadsza niż raz na dwa lata i nie można jej dokonywać częściej, niż co sześć
miesięcy. Oceniający, bezpośrednio po zakończeniu całej procedury i dokonaniu oceny na piśmie, ma obowiązek dostarczyć ją pracownikowi oraz kierownikowi jednostki. Jest to pewna modyfikacja w stosunku do wcześniejszego rozwiązania, ponieważ poprzednio obowiązek doręczenia oceny dotyczył tylko
pracownika. W nowej ustawie nie określono kryteriów, na podstawie których
ocena ma być dokonywana ani tego, jaka jest skala ocen. Również te kwestie

Art. 24 i 25 ust. 1 ustawy o pracownikach…, op. cit.
Zgodnie z ustawą każdy pracodawca samorządowy, którego dotyczy obowiązek dokonywania okresowych ocen pracowniczych, ma obowiązek wydania w tym zakresie
odpowiedniego zarządzenia. W zarządzeniu powinien określić m.in. sposób dokonywania ocen, okresy, za które ocena jest sporządzana, kryteria, na podstawie których dokonuje się oceny a także skalę ocen. W odniesieniu do pracodawców samorządowych
istniejących w momencie wejścia w życie ustawy, obowiązek wydania takiego aktu
powinien być zrealizowany w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zmian,
czyli do dnia 30 czerwca 2009 roku.
17 W instytucjach samorządowych sprawy dotyczące podległości służbowej określają
regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek. Dodatkowo pomocne mogą być
też np. zarządzenia dotyczące podziału zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków (oraz ich zastępców) ciał wykonawczych władzy samorządowej.
15
16
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scedowano na kierowników poszczególnych jednostek samorządowych.
W związku z tym w zakresie doboru kryteriów kierownik jednostki ma dużą
swobodę. Może on wykazać się kreatywnością i ustanowić odrębne kryteria dla
kadry kierowniczej, dla szeregowych stanowisk urzędniczych oraz odrębne w
odniesieniu do pozostałych pracowników, jeśli uzna, że tych także należy ocenić. Może również ustanowić wspólne kryteria dla wszystkich ocenianych. Jeżeli uzna to za stosowne, może także wzorować się na poprzednim rozwiązaniu i
zastosować kryteria oceny, jakie wskazywało poprzednio obowiązujące rozporządzenie, dopasowując je do struktury i specyfiki jednostki 18.

Od każdej oceny dokonanej przez bezpośredniego przełożonego służy pracownikowi odwołanie. I właśnie tę kwestię ustawodawca potraktował nieco
szerzej. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, odwołanie składa się do kierownika jednostki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
oceny pracownikowi 19. Kierownik ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu
14 dni od momentu jego wniesienia. Może on uwzględnić odwołanie i zmienić
ocenę lub nakazać wszcząć procedurę ponownie. Może również nie uwzględnić
odwołania pracownika. Dodać należy, choć ustawa tego wprost nie wskazuje,
że odwołać można się zarówno od oceny pozytywnej (na określonym poziomie), jak i negatywnej. Ustawa nie wskazuje również formy, w jakiej odwołanie
powinno być dokonane. Jednak wydaje się oczywistym, że powinno mieć ono
formę pisemną, chociażby dla celów dowodowych, w przypadku ewentualnego
sporu między ocenianym a oceniającym bądź pracodawcą. W przypadku oceny
negatywnej, ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie
3 miesięcy od zrealizowania pierwszej.

Jak twierdzi S. Sieńko-Smaga, od rozstrzygnięcia kierownika jednostki
ocenianemu nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, a w szczególności pracownik taki nie może odwołać się do sądu pracy20. Odwołanie przysługiwać mu
będzie dopiero w przypadku wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę, które
będzie następstwem drugiej oceny negatywnej 21. Jednak, jak wynika z wyroku

Szerzej na ten temat S. Sieńko-Smaga, Oceny pracownicze, [w:] K. Kawecki, S. Płażek
(red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów,
zarządzeń i uchwał, Municipium, Warszawa 2009, s. 67–68.
19 Warto uzupełnić, że w kwestii liczenia terminów, w odniesieniu do odwołania od
oceny, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Umożliwia to art. 43
ustawy o pracownikach samorządowych, który wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, a ten z kolei, w art. 300,
odsyła do przepisów kodeksu cywilnego. Zob. A. Piskorz-Ryń, Oceny pracowników –
procedura odwoławcza, „Wspólnota” 2009, Nr 31/933, s. 25.
20 S. Sieńko-Smaga, Oceny pracownicze…, op. cit., s. 69.
21 Na temat wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi samorządowemu w przypadku otrzymania drugiej oceny negatywnej wypowiedział się S. Płażek. Uważa on,
że uzyskanie ponownej negatywnej oceny może, ale nie musi być powodem wręczenia
takiemu pracownikowi wypowiedzenia. Zob. S. Płażek, Negatywna ocena nie przesądza
18
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Sądu Najwyższego z 2011 roku, możliwość taka istnieje. Zgodnie z jego treścią
oceniany pracownik może nie tylko żądać zmiany negatywnej oceny okresowej,
ale ma również prawo dochodzić przed sądem, np. usunięcia z jej treści określonych sformułowań, z którymi się nie zgadza, a nawet domagać się usunięcia
bezprawnej oceny z jego akt osobowych. Wyrok ten, co prawda, dotyczy oceny
okresowej nauczyciela, ale analogicznie można go odnieść do ocen pracowników samorządowych 22. Ponadto, a może przede wszystkim, podstawę do odwołania się pracownika od negatywnej oceny daje jeden z zapisów Konstytucji,
z którego wynika, że żadna ustawa, w tym również ustawa o pracownikach
samorządowych, nie może zamykać nikomu drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw 23.
4.

Podsumowanie

Jednym z głównych celów oceniania pracowników samorządowych jest weryfikacja jakości ich pracy oraz przydatności na danym stanowisku. Rzetelnie
przeprowadzone oceny stanowią ważny element systemu zarządzania personelem. Wprowadzane w ich wyniku systemy szkoleń, awanse zawodowe itp. mogą
pozytywnie wpłynąć na jakość i wydajność pracy kadry urzędniczej,
a docelowo na jakość funkcjonowania całej administracji 24. Jednak współczesne
rozwiązania prawne w zakresie oceny urzędników samorządowych nie gwarantują „sukcesu” w tym obszarze. Mimo zgłaszania wielu uwag i podnoszonych
postulatów 25, z których część została uwzględniona, podobnie jak poprzednie,
tak i obecne unormowania nie są wolne od wad i niedociągnięć. Na kilka z nich
autor tego opracowania chciałby zwrócić uwagę.
Odejście przez ustawodawcę od szczegółowych uregulowań w zakresie
oceniania urzędników samorządowych generalnie należy uznać za dobre rozwiązanie, jednak w praktyce rodzić może niemało problemów. Przede wszystkim brak „wzorca” w postaci aktu wykonawczego, brak określenia jednakowych zasad i procedur, prowadzić może do znacznego zróżnicowania całego
procesu oceniania w poszczególnych samorządach. Ramowe określenie przez
ustawodawcę powyższych kwestii powoduje, że zupełnie inaczej mogą być
oceniane osoby, które mają taki sam (lub bardzo podobny) zakres obowiązków,
charakter i rodzaj pracy, np. w gminie X i Y. Ponadto jeden pracownik za ocenę
o wypowiedzeniu, „Rzeczpospolita” z dnia 19 listopada 2013 r. Nr 269, dodatek „Administracja”, s. I 2.
22 Zob. wyrok SN z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. IPK 10/11 oraz postanowienie SN z dnia
4 lutego 2009 r., sygn. IIPK 226/08.
23 Art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.
24 Zob. szerzej na temat systemu oceniania M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 16.
25 Zob. na ten temat m.in. A. Piskorz-Ryń, Oceny pracowników samorządowych, [w:]
M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2008, s. 22–28.
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pozytywną na najwyższym poziomie może otrzymać gratyfikację finansową
a inny pochwałę werbalną. W przypadku jeszcze innej osoby ocena nie będzie
miała żadnego wpływu na jego dalszą pracę, rozwój zawodowy, etc.

Po drugie, brak wspólnych i czytelnych (chociażby tych generalnych) kryteriów oceny powodować może liczne kontrowersje w odniesieniu do realizacji
w stosunkach pracy pracowników samorządowych zasady równości wobec
prawa oraz zasad antydyskryminacyjnych 26. Może też powodować, podobnie
jak w odniesieniu do poprzedniej uwagi, że pracownicy wykonujący takie same
lub bardzo podobne zadania, oceniani będą na podstawie różnych, czasem
skrajnie odmiennych kryteriów. Dlatego uważam, że podstawowy (obowiązkowy) poziom kryteriów oceny powinien być taki sam dla wszystkich ocenianych 27. Indywidualizacja mogłaby się pojawić dopiero na poziomie kryteriów
dodatkowych, gdzie podmiot oceniający mógłby (a nawet powinien) uwzględniać i różnicować poszczególne stanowiska – ich rodzaj, specyfikę, charakter
oraz zakres zadań. Ponadto w ustawie brakuje zapisów, z których jasno wynikałoby to, za jaki okres ocena jest dokonywana.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kolejną kwestię. Niewątpliwie
brakuje w obecnym unormowaniu (chociaż w poprzednim stanie prawnym
również takiego zapisu nie było) obowiązkowego powiązania wyników ocen
z systemem motywacyjnym – awansem zawodowym czy gratyfikacją finansową. Oczywiście nie w każdym urzędzie musiałby funkcjonować taki sam system
motywowania, natomiast z pewnością takowy byłby zachętą dla pracownika do
lepszej i bardziej wydajnej pracy. Zdecydowanie inaczej wykonuje swoje zadania pracownik, który czuje się doceniany, realnie odczuwa efekty swojej pracy,
który traktowany jest podmiotowo, nie tylko przez współpracowników, ale
także (a może przede wszystkim) przez swojego pracodawcę. Właściwie rozumiana i zrealizowana ocena to nie „sąd” nad pracownikiem. To dobrze przygotowana informacja zwrotna dotycząca wyników jego pracy 28. Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona, w powiązaniu z odpowiednim systemem motywacyjnym, może dowartościować i poprawić jakość pracy poszczególnych urzędników, a ostatecznie poprawić także jakość i wydajność całej administracji samorządowej. Warto, by miał tego świadomość zarówno kierownik jednostki ustanawiający zasady i procedury dotyczące ocen, jak i bezpośredni przełożony,
który takiej oceny dokonuje.

Zob. J. Olszewska-Stompel, Ocena pracowników działów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego - podstawy prawne, korzyści, zasady, LEX.
27 Ewentualne rozróżnienie mogłoby dotyczyć, w pewnym stopniu, stanowisk kierowniczych oraz szeregowych stanowisk urzędniczych, ponieważ charakter tych stanowisk
i zakres wykonywanych zadań jest nieco inny.
28 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.
Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwer Business, Warszawa
2013, s. 36.
26
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Streszczenie

Możliwość weryfikacji wywiązywania się pracowników z ich obowiązków służbowych stanowi jedno z uprawnień pracodawcy. W odniesieniu do pracodawcy
samorządowego okresowa ocena jakości pracy podwładnych to także obowiązek pracodawcy. Artykuł przedstawia analizę współczesnych rozwiązań w zakresie oceny pracowników samorządowych. Wskazuje na podstawy prawne
tych działań, podmiotowy i przedmiotowy zakres oceny oraz procedury związane z jej realizacją. Ostatnia część artykułu zawiera przemyślenia i wnioski
autora na temat uregulowań w omawianym zakresie.
Summary

One of the employer’s right is the possibility of the verification if employees
fulfil their official duties. Periodical opinion of the quality of employee’s work
with reference to self - government employer is also the employer’s duty. The
article shows the current analysis of solutions in the range of the opinion of the
self – government employees. It shows the right bases these activities, subjective and objective range opinions and procedures connected with its realization. The last part of the article contains the author’s reflections and conclusions about the regulation in the discussed range.
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Andrzej Kuryłek

PŁYWAJĄCA SZKOŁA W NIGERII
Słowa kluczowe: edukacja, low-tech, obiekty pływające, poprawa warunków społecznych.

FLOATING SCHOOL IN NIGERIA

Keywords: education, floating structures, low-tech, social conditions improvement.

Wstęp
Inżynieria budowlana postrzegana jest często jako dziedzina wielkoskalowych
oraz spektakularnych osiągnięć technicznych. Tymczasem znacząca część działalności projektowej ma skromniejszy oraz bardziej codzienny wymiar. Tanie,
proste oraz niewymagające skomplikowanych technologii rozwiązania mają
często znaczący wpływ na poprawę jakości życia. Artykuł oparty jest na badaniu literatury oraz oficjalnych publikacji internetowych, dotyczących projektu
architekta Kunlé Adeyemi z holenderskiej pracowni projektowej NLÉ. Przeanalizowano realizację pływającej szkoły, w odniesieniu do trudnych, nie zawsze
świadomie kształtowanych współczesnych procesów miastotwórczych i środowiskowych w jakich obiekt powstał. Celem artykułu jest także przybliżenie
zjawisk chaotycznej urbanizacji na kontynencie afrykańskim, na którym dynamicznie rozwijające się i przeludnione metropolie są źródłem technicznych
oraz socjalnych problemów. Przedstawiony projekt, wydaje się być interesującą
z inżynieryjnego oraz społecznego punktu widzenia, formą reakcji środowiska
architektonicznego na trudną sytuację w jednym z miast Afryki.
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Rysunek 1. Jeden z 16 segmentów platformy, w tle typowa zabudowa Makoko.

Źródło: [4]
1.

Nawodny kwartał miasta w Lagos

Makoko jest dzielnicą slumsów na wodzie, usytuowaną przy linii brzegowej
miasta Lagos w Nigerii. Prawdopodobnie założona jako wioska rybacka w XVIII
wieku, osiągnęła obecnie rozmiary jednego kilometra kwadratowego, przekraczając liczbą ludności historyczną Wenecję. Analogia do włoskiego miastapaństwa jest uzasadniona. Makoko również zbudowane jest z obiektów wzniesionych na palach, na terenie laguny i dlatego często nazywane jest Wenecją
Afryki. Nie ma jednoznacznych danych co do aktualnej liczby mieszkańców
dzielnicy. Podaje się bardzo rozbieżne informacje, od 85 tys. do 250 tys. Miasto
Lagos, którego jest częścią, również wymyka się ścisłym kalkulacjom. Przyjmuje się oficjalnie, że jego populację stanowi 11,5 miliona mieszkańców (to dane
z 2012 roku). Jednak nowsze szacunki wskazują, że liczba ta kształtuje się raczej w pobliżu 21 milionów (2014 rok). Oznacza to, że Lagos już teraz jest najbardziej zaludnionym miastem na kontynencie afrykańskim. Była stolica Nigerii, obecnie największy ośrodek przemysłowy w drugim co do zamożności kraju
Afryki, stale przyciąga wielu emigrantów z całego kontynentu (oczywiście słowo zamożność w Afryce oznacza zupełnie inne standardy niż w świecie zachodnim). Władze Lagos przygotowują się do osiągnięcia w niedługim czasie
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czterdziestomilionowej populacji. Przyjmuje się, że miasto obejmie wkrótce
prowadzenie w światowym rankingu zaludnienia metropolii. To kolejny powód
dla którego dzielnica miasta Makoko jest interesująca, także z urbanistycznego
punktu widzenia.
Rysunek 2. Gotowa platforma szkoły wykonana z 256 beczek.

Źródło: [4]

Nieprzypadkowo tak gęsto zaludniony kwartał powstaje na wodzie. Miasto
ma już bardzo ograniczone możliwości rozwoju w tradycyjnym ujęciu, co przekłada się na dostępność terenów inwestycyjnych oraz ich cenę. Większość
mieszkańców wodnej dzielnicy to osoby skrajnie biedne, których nie stać na
zakup, czy dzierżawę dachu nad głową w tradycyjnie wybudowanym domu. Nie
ulega wątpliwości, że charakterystyka rozrastania się omawianej dzielnicy jest
reprezentatywna dla większości puchnących metropolii trzeciego świata. Jeśli
nie będą opracowywane świadome plany rozwoju oraz wsparcia (w tym kwartałów „offshorowych”, czyli sytuowanych poza obecną linią brzegową), dzikich
dzielnic w bieżącym stuleciu będzie znacząco przybywać. Wraz z nimi problemów społecznych, epidemiologicznych, migracyjnych. Wydaje się zatem bardzo
uzasadnione śledzenie rozwoju Makoko, analizowanie panujących w nim warunków, rodzaju powstających zjawisk oraz interakcji społecznych. Wszystkie
„zabudowania” w dzielnicy są drewniane, skrajnie biedne i ogromnie przeludnione. W jednym pomieszczeniu o funkcji mieszkalnej nocuje od sześciu do
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dziesięciu osób. Ponad 80% obiektów jest wynajmowanych od slumsowych
rentierów, będących dzikimi „inwestorami” oraz samozwańczymi właścicielami
tych nawodnych domostw. Komunikacja między obiektami możliwa jest jedynie drogą wodną, za pomocą łodzi oraz wszystkiego co unosi się na wodzie
i jest dostępne mieszkańcom. Latryny zbiorcze obsługują średnio po 15 domów,
a nieczystości trafiają wprost do zatoki, do której jednocześnie odprowadzane
są wszelkie odpady gospodarcze. Nie ma kanalizacji, ani wodociągów, a elektryczność pojawia się sporadycznie [7]. Warunki sanitarne są zatem tragiczne,
choroby (w tym epidemie cholery oraz malarii) są na porządku dziennym. Brak
obiektów związanych z opieką zdrowotną, nie występują także budynki o zdefiniowanych funkcjach administracyjnych. Praktykowana jest wyłącznie tradycyjna medycyna afrykańska, w rezultacie średnia długość życia mieszkańców
kształtuje się na poziomie poniżej 40 lat [2]. Władze Lagos deklarujące duże
ambicje polityczne co do znaczenia miasta w rejonie, odbierają dzielnicę Makoko jedynie w kategoriach zagrożenia epidemiologicznego oraz społecznego.
Administracja metropolii nie jest zainteresowana udzielaniem jakiejkolwiek
pomocy, czy też wspieraniem lokalnej społeczności żyjącej na wodzie.
Rysunek 3. Zrealizowany obiekt, w tle fragmentu pływającego kwartału Lagos.

Źródło: [4]
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W konsekwencji nie funkcjonują żadne służby porządkowe oraz sanitarne.
Mieszkańcy skazani są sami na siebie oraz na ustanawiane przez współmieszkańców prawa lokalnej koegzystencji, bazujące niestety na strukturach charakterystycznych bardziej dla środowisk przestępczych, niż plemiennych. Władze
odmawiają nawet zagwarantowania tak podstawowej rzeczy, jaką jest udostępnienie ujęcia wody pitnej. Można ją jedynie kupować w różnego typu pojemnikach od pośredników, którzy pozyskują wodę ze studni głębinowych
znajdujących się na lądzie, a dostęp do których uzyskują od władz na drodze
niekoniecznie transparentnych koneksji. Administracja Lagos starała się dość
osobliwie rozwiązać te wszystkie problemy. W 2012 roku Makoko zostało po
prostu oficjalnie uznane za siedlisko nielegalne i przeznaczone do likwidacji.
Wysłano wynajętych „robotników”, którzy maczetami zniszczyli setki domostw.
Założono,że sterroryzowana ludność po prostu ucieknie, rozpraszając się w innych dzielnicach miasta. Być może tak by się stało, gdyby ci ludzie mieli jakąkolwiek alternatywę. Władze Lagos nie oferują jednak żadnych rozwiązań zastępczych, pomocy społecznej, ekonomicznej, programów przesiedleńczych,
czy nawet jakiejkolwiek zachęty informacyjnej do przeprowadzki. Inicjatywa
wysiedlenia wynika głównie z faktu planowania bliżej niezdefiniowanej rozbudowy nabrzeża, co prawdopodobnie związane jest z komercyjnymi planami
deweloperów powiązanych z administracją miasta. Ludność zamieszkująca
Makoko utrudnia władzom rozpoczęcie ewentualnych prac oraz pozyskanie
inwestorów chcących zakupić przylegające rejony miasta. Ogromna osada biedy kontrastuje z aspiracjami metropolii, której administracja nie opracowuje
żadnych skoordynowanych planów przesiedlenia ludności, czy też udzielania
jej bieżącej pomocy. Nie są przeznaczane na to żadne środki finansowe w budżecie Lagos.
2.

Tanie rozwiązanie o szerszym znaczeniu

Poza Nigerią temat tej nietypowej osady jest jednak bardzo szeroko dyskutowany oraz analizowany. Powszechnie uważa się, że jest to problem reprezentatywny dla całej Afryki, a próby jego rozwiązania mogą mieć konsekwencje dużo
dalej idące niż tylko na poziomie lokalnym. Taka samorzutna, spontaniczna
budowa całego dystryktu przez ludzi biednych, a zatem racjonalnie myślących,
dowodzi jak praktyczna oraz ekonomicznie uzasadniona jest idea budowy miasta na wodzie, czy też dzielnic towarzyszącym biednym i przeludnionym aglomeracjom. Co charakterystyczne, mieszkańcy Makoko utożsamiają się przy tym
ze swoim miejscem zamieszkania i nie zamierzają opuścić laguny. W 2014 roku,
architekt nigeryjskiego pochodzenia, Kunlé Adeyemi wraz z holenderską pracownią projektową NLÉ, przy współpracy z architektem Erikem Wassenem
specjalizującym się w obiektach morskich (Naval Architect), zaprojektował
oraz zrealizował w Makoko pływającą szkołę dla 100 uczniów. Obiekt powstał
dzięki finansowaniu z United Nations Development Programme oraz Federal
Ministry of Environment (AAP), Heinrich Böll Foundation i Tafeta & Partners
[4]. Mieszkańcy dzielnicy własnymi siłami, bez wynagrodzenia oraz z lokalnie
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dostępnych materiałów, wykonali obiekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
a jego realizacja przynosi realną poprawę warunków życia. Pływający budynek
szkoły służy również jako miejsce spotkań oraz podejmowania wspólnych inicjatyw. Naprawia się w nim także sieci rybackie, zapewniające mieszkańcom
zdobywanie pożywienia. Na tle dzielnicy, szkołę wyróżniają rozwiązania użytkowe oraz techniczne. Posiada zbiornik na wodę deszczową, toalety kompostujące, energia elektryczna pozyskiwana jest z ogniw fotowoltaicznych. Będąc
obiektem całkowicie unoszącym się na powierzchni wody, jako jeden z niewielu
w obrębie Makoko nie ulega podtopieniu przy pływowych zmianach poziomu
morza, czy też w trakcie częstych tutaj ulewnych deszczy. Pozostałe obiekty są
w większości wsparte na palach, a ich platformy użytkowe znajdują się tuż nad
powierzchnią wody. Budynek szkoły wyróżnia się na tle jednostajnej zabudowy
slumsu, stając się wręcz czymś w rodzaju dominanty urbanistycznej. Umieszczony na skraju kwartału, wskazuje kierunek możliwej i taniej poprawy sytuacji miejsc takich jak najbiedniejsza dzielnica Lagos [3].
3.

Zasadność inwestycji

Pływająca Szkoła w Makoko, dzielnicy metropolii Lagos w Nigerii to obiekt
pilotażowy, który pełni szereg funkcji społecznych, nie tylko edukacyjnych.
Należy dodać, że pomimo prostej oraz taniej konstrukcji, jest to nowatorski
projekt, będący przykładem wysoce potrzebnej oraz racjonalnej architektury,
z użyciem lokalnie dostępnych i tanich materiałów. To także dobry przykład
obiektów powstających dzięki programom pomocy najuboższym. Wnioski wyciągnięte z jego budowy oraz eksploatacji mają pomóc w projektowaniu oraz
konstrukcji szeregu kolejnych obiektów tego typu. Jest to także przykład coraz
częstszego połączenia kilku dyscyplin. W tym wypadku klasycznie rozumianej
architektury wywodzącej się z budownictwa oraz naval architecture, czyli architektury okrętowej. Szkoła, zaplanowana jako pierwszy obiekt z większego
założenia, została oddana do użytku w 2012 roku. Zbudowany prototyp to
obiekt, który scharakteryzować można jako niezależny, pływający, ale utrzymywany w stałej pozycji dzięki zamocowaniu do pali wbitych w dno zatoki. Jest
dwukondygnacyjny, wyposażony w szereg udogodnień. Zrealizowany został
jako część programu badawczo-projektowego „African Water Cities”. Szkoła
została wybudowana całkowicie w technologii low-tech, służy do zajęć lekcyjnych, ale także spotkań społeczności lokalnej oraz jako przestrzeń dla różnych
prac wykonywanych wspólnie przez mieszkańców. Główny układ konstrukcyjny stanowią trójkątne ramy drewniane, o bokach 10m. Dzięki takiej formie
uzyskano stosunkowo niskie umiejscowienie środka ciężkości, co zapewnia
dużą stabilność na wodzie nawet podczas silnych wiatrów. Platformę pływającą
stanowi system 16 sekcji, a każda z nich wypełniona jest 16 typowymi, wykorzystywanymi w przemyśle beczkami. Zapewnia to stabilność oraz wymaganą
wyporność. Zastosowane beczki wykonane są z tworzywa sztucznego, co gwarantuje ich odporność na korozję. Obiekt posiada łącznie 3 poziomy użytkowe,
połączone drewnianą klatką schodową. Na kondygnacji najniższej znajduje się
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przestrzeń do zabawy podczas przerw lekcyjnych, która po godzinach pracy
szkoły służy jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna. Na poziomie środkowym znajdują sie sale lekcyjne, zależnie od potrzeb w liczbie od dwóch do czterech. Pozwala to na jednoczesne przebywanie na zajęciach szkolnych do stu
dzieci. Najwyższy i najmniejszy poziom może pełnić funkcje dodatkowej klasy
lub częściowo zamkniętego pomieszczenia do innej pracy. Podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, szkoła może pełnić także funkcję schronienia dla
maksymalnie 100 osób dorosłych. [4] Niestety w lipcu 2016 roku oryginalny
obiekt uległ uszkodzeniu i obecnie jest w fazie odbudowy. Bliźniaczy egzemplarz, zbudowany w celach wystawienniczych, prezentowany był w tym roku
na 15-tym, Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Projekt został
nagrodzony Srebrnym Lwem, za podkreślenie roli edukacji poprzez architekturę [6] . Na uwagę zasługuje fakt, że budowę weneckiego obiektu (nazwanego
MFS II), wykonały cztery osoby, w przeciągu zaledwie dziesięciu dni. [5]
4.

Wnioski

Można wskazać szereg przykładów dzielnic slumsów, funkcjonujących na granicach metropolii oraz linii brzegowych. Znajdują się w Indonezji, Manili, Bangladeszu, Chinach oraz wielu innych krajach. Niestety wraz z globalnym wzrostem populacji należy spodziewać się, że takich fragmentów miast będzie stale
przybywać. Trudno spodziewać się, że tego typu miejsca zainteresują branżę
offshore, posiadającą niebywały dorobek naukowy oraz techniczny w budowaniu obiektów nawodnych, czy wspartych na dnie. Jednak racjonalnie zaprojektowana oraz finansowana (np. z rządowych funduszy, czy poprzez organizacje
międzynarodowe) budowa infrastruktury, systemu zaplanowanych stanowisk
dokowania, wodociągów, czy innych inwestycji liniowych, może się okazać interesująca dla firm posiadających stosowne zaplecze techniczne oraz zatrudniających odpowiednich specjalistów. Być może dziś wydaje się to odlegle i nierealne, ale można przypuszczać, że inwestycje w infrastrukturę miast zacierających granice pomiędzy lądem i wodą, staną się powszechne w XXI wieku.
Przy czym raczej liderami w tym zakresie nie staną się bogate miasta zachodnie. Zanim jednak to nastąpi, wskazane oraz uzasadnione jest zainteresowanie
środowiska projektantów tworzeniem obiektów podobnych do szkoły w Lagos.
Chociaż obecnie nie ma to wymiernego uzasadnienia ekonomicznego, to
na pewno miałoby znaczenie społeczne oraz humanitarne dla Afryki. W konsekwencji chroniąc również nasz „stary kontynent” przed niekontrolowanymi
zjawiskami demograficznymi, do jakich nie jesteśmy zresztą przygotowani, co
pokazują dramatyczne wydarzenia ostatnich dwóch lat. Praca przy projektach
podobnych do omówionego wyżej, to także możliwość zdobywania umiejętności projektowych, dotyczących realizacji powstających w nietypowych warunkach. Powstanie dzielnicy takiej jak Makoko jest dowodem na to, że pozbawiona zainteresowania władz, tworzona spontanicznie, bez odpowiedniego planowania urbanistycznego oraz infrastruktury tkanka suburbiów wielkich i biednych metropolii, będzie się stale rozwijać [1]. Co więcej, w sposób niezależny od
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woli, czy preferencji administracji lokalnych czy nawet rządowych. Jednak bez
stosownej atencji oraz troski ze strony władz, taki rozwój będzie postępować
samorzutnie, a zatem w nieprzewidywalny i niebezpieczny sposób. Konsekwencje mogą okazać się ryzykowne dla nas wszystkich. Jeśli dla kogoś jakość
życia innych ludzi nie jest tematem godnym zainteresowania samym w sobie, to
nawet z czysto pragmatycznym podejściem trzeba uzmysławiać sobie, że świat
zmalał. W zglobalizowanej rzeczywistości nie można odizolować się w żaden
sposób od epidemii wybuchających na innych kontynentach, czy wśród mieszkańców rejonów o innym poziomie zamożności. Choć brzmi to patetycznie i jest
systematycznie nadużywane (szczególnie w polityce), to w interesie wszystkich
powinno być poszukiwanie rozwiązań problemów klimatycznych, demograficznych oraz socjalnych. W tym także dotykających najuboższych i jednocześnie najliczniejszych mieszkańców świata. Może także okazać się, że zbliżenie
przeludnionych społeczeństw do wody w sposób kontrolowany, zaplanowany
oraz racjonalny, jest jedną z ważniejszych odpowiedzi na podstawowe problemy współczesności, która coraz rzadziej kojarzy się wyłącznie ze spektakularnymi osiągnięciami inżynierii.
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Streszczenie
Przedstawiono zrealizowany projekt pływającej szkoły w Makoko, nawodnej
dzielnicy miasta Lagos w Nigerii. Ten obiekt low-tech, zbudowany dla lokalnej
społeczności oraz sposób jego realizacji, są ciekawym przykładem innowacyjnego inżynieryjnego podejścia do rozwiązywania społecznych oraz ekonomicznych problemów.
Summary

The paper presents a project of a Floating School in Makoko, a water community in Lagos, Nigeria. The low-tech project and onsite construction of the community building is a innovative engineering approach to solving social and economical problems.
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