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WSTĘP

Przedsiębiorstwo jest podstawowym i ważnym podmiotem we współczesnej 
gospodarce każdego kraju. Jest miejscem pracy i różnorakiej aktywności ludzkiej 
zatrudnionych w nim osób. Jest miejscem powstawania i realizowania postępu tech-
nicznego. Jest źródłem uzyskiwania dochodów. Jest miejscem lokowania kapitałów 
i uzyskiwania zwrotu dla inwestorów.

Przedsiębiorstwa prowadzą działalność wytwórczą i usługową w różnych bran-
żach, gałęziach i działach gospodarki narodowej. Współcześnie coraz więcej firm 
prowadzi działalność usługową w różnych dziedzinach i ich liczba ciągle rośnie. 
Prowadzona działalność gospodarcza przyjmuje, zależnie od charakteru i skali, zróż-
nicowane formy prawno-własnościowe i organizacyjne. Przedsiębiorstwo przechodzi 
różne fazy swojego istnienia, od jego powstania poprzez różne formy przekształceń 
i rozwoju aż do upadłości. 

Całość problematyki przedsiębiorstwa zawartą w niniejszym podręczniku ujęto 
w  14 rozdziałach. Poruszone kwestie należą do najważniejszych zagadnień dzia-
łalności przedsiębiorstwa funkcjonującego  w warunkach gospodarki rynkowej. 
W  pierwszych dwóch zostały wyjaśnione podstawowe zagadnienia odnoszące się 
do istoty przedsiębiorstwa. Omówiono podstawowe cele i funkcje przedsiębior-
stwa, granice jego samodzielności oraz jego powiązania z różnymi organizacjami 
i instytucjami otoczenia gospodarczego i finansowego. 

Kolejne trzy rozdziały przedstawiają zagadnienia związane z tworzeniem przed-
siębiorstwa i jego powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Pokazano procedurę 
zakładania przedsiębiorstwa. Ukazano różne formy prawno-własnościowe przedsię-
biorstw i uwarunkowania ich wyboru w procesie tworzenia. Przedstawione zostały 
różnorodne przejawy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w procesie prowa-
dzonej działalności gospodarczej. 

Kolejny rozdział został poświęcony ogólnej charakterystyce procesu produkcyj-
nego. Wyjaśniono takie pojęcia, jak proces produkcyjny i proces wytwórczy, fazy 
i operacje, cykl produkcyjny, typy produkcji i formy organizacji procesu produk-
cyjnego, elastyczny proces produkcji. Ze względu na istotny wpływ na sprawny 
i  efektywny przebieg procesu produkcyjnego włączono  także do niniejszego roz-
działu techniczne przygotowanie produkcji.



W zakresie problematyki dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa nie 
mogło zabraknąć planowania. Przedstawiono istotę planowania,  strukturę planów 
w przedsiębiorstwie, właściwości dobrego planowania. Szczególnie zaakcentowano 
planowanie produkcji. W zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i oceny jego 
efektów działalności produkcyjnej istnieje potrzeba stosowania właściwych mier-
ników produkcji.

Dalsza część podejmuje problematykę gospodarowania zasobami podstawo-
wych czynników wytwórczych. Przedstawiono zagadnienie efektywności materiałów, 
gospodarkę zapasami, a także kwestię optymalizacji dostaw. W obrębie gospodarki 
czynnikiem ludzkim zwrócono uwagę na pomiar i uwarunkowania wzrostu wydaj-
ności pracy oraz problem kształtowania właściwych systemów motywacyjnych.

Końcową część podręcznika stanowi spojrzenie na przedsiębiorstwo od strony 
efektów finansowych. Ukazano tworzenie wyniku finansowego, ocenę przedsię-
biorstwa przez pryzmat zasobów majątkowo-kapitałowych oraz ocenę finansową 
projektów rozwojowych i inwestycyjnych.

Ostatni rozdział poświęcono przedsiębiorstwu znajdującemu się w kryzysie, które 
dla pokonania występujących trudności finansowych musi dokonać istotnych prze-
obrażeń i zmian. Pokazano różne rodzaje i kierunki działań restrukturyzacyjnych 
prowadzących do uzdrowienia przedsiębiorstwa. Niepowodzenie działań napraw-
czych  może jednak doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa. 

Podręcznik jest przede wszystkim adresowany do osób studiujących zarządzanie 
i ekonomię, ale jego adresatami mogą być również praktycy pragnący pogłębić lub 
rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa 
w warunkach gospodarki rynkowej.

Pomimo podjęcia wielu kwestii podręcznik nie wyczerpuje wszystkich zagadnień 
występujących w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedstawiony jednakże 
zakres uznajemy za fundamentalny dla prawidłowego zrozumienia roli i mechanizmu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

Autorzy
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1
PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO OTOCZENIE

1.1. Przedsiębiorstwo – istota i cele przedsiębiorstwa rynkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej od najdawniejszych czasów zawsze koja-
rzyło się z  aktywnością człowieka. Była to aktywność ukierunkowana bądź to na 
wytworzenie określonych dóbr, bądź to na świadczenie określonych usług. Zawsze 
praprzyczyną podjęcia takiej działalności było dostrzeganie określonych potrzeb 
wśród potencjalnych nabywców. Zarówno same metody i techniki diagnozowania 
potrzeb, sposoby ich zaspokajania, jak i  kręgi nabywców ulegały bardzo istotnym 
zmianom.

Początki współczesnych przedsiębiorstw sięgają średniowiecza. Ówczesne cechy 
rzemieślnicze i manufaktury tworzą od strony organizacyjnej i ekonomicznej zaczątki 
współczesnych przedsiębiorstw. Były to organizacje, które skupiały pracowników 
w jednym miejscu o ściśle określonym celu działania i organizacji pracy, wykorzy-
stując do tego określone zasoby, a właściciel był jednoznacznie definiowany. Od 
współczesnych przedsiębiorstw te jednostki gospodarcze wiele różniło zarówno 
pod względem skali produkcji, techniki wytworzenia, zawodowego przygotowania 
pracowników, specjalizacji, technik dystrybucji, jak i źródeł finansowania. Jednakże 
główne atrybuty przedsiębiorstwa były podobne.

Obecnie specjaliści tej dziedziny zwracają uwagę na różne atrybuty i podkre-
ślają różne cechy organizacji, które możemy zaliczyć do przedsiębiorstw. Brak 
jednoznacznie określonej definicji pojęcia przedsiębiorstwa. I tak S. Sudoł określa 
„przedsiębiorstwo jako jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, dążącą do 
zaspokojenia potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie pro-
duktów lub świadczenie usług, przy czym działalność ta jest motywowana chęcią 
uzyskania korzyści majątkowych i prowadzona samodzielnie na ryzyko właściciela 
czy właścicieli”1.

Inni specjaliści przedmiotu zwracają uwagę na niektóre inne cechy organizacji 
gospodarczej, którą można nazwać przedsiębiorstwem2. 

1 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006, s. 36.
2 Por. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Wrocław 2005; Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red.  M. Strużyckiego, Difin, 
Warszawa 2004.
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Mimo to można wyróżnić wiele wspólnych cech interpretowanego pojęcia. 
W każdym przypadku dotyczy to:
• użycia określonych zasobów materialnych i niematerialnych i zorganizowanej 

pracy;
• wytwarzania ściśle określonych produktów (wyrobów, usług);
• zastosowania metod rachunku ekonomicznego;
• maksymalizacji korzyści (wyniku finansowego, wielkości usług itd.);
• podstawowych zasad działania.

Można wyróżnić trzy zasadnicze podejścia do określenia przedsiębiorstwa:
a) podejście techniczno-wytwórcze – autorzy zwracają  szczególną uwagę na przed-

siębiorstwo jako układ techniczno-produkcyjny, przetwarzający określone zasoby 
na gotowe produkty w celu zaspokojenia zgłoszonych potrzeb;

b) podejście finansowych korzyści – w tym podejściu przedsiębiorstwo traktuje 
się jako wkład wytwórczy nakierowany na osiągnięcie maksymalnych korzyści 
finansowych dla właściciela; dotyczy to organizacji gospodarczych komercyjnych, 
gdzie podstawowym celem założenia i prowadzenia działalności jest maksyma-
lizacja  wyniku finansowego;

c) podejście funkcjonalne – w tym podejściu akcentuje się zasady mechanizmu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa; szczególnie podkreśla się zasadę rozrachunku 
gospodarczego, metody rachunku ekonomicznego i podstawowe cechy podmiotu 
gospodarczego (osobowość prawna, odrębność ekonomiczna i organizacyjna).

Niezależnie od tego jakie atrybuty są szczególnie podkreślane przez autorów przy 
definiowaniu przedsiębiorstwa to taka organizacja gospodarcza zawsze obejmuje:
• zasoby ludzkie,
• zasoby finansowe,
• strukturę organizacyjną,
• cele działania,
• charakter właścicielski (rodzaj własności).

Można przyjąć, że przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół czynników 
wytwórczych (zasobów) nakierowany na wytwarzanie produktów (wyrobów, usług), 
działający na podstawie zasady ekonomiczności w celu osiągania maksimum korzyści 
dla właściciela.

Przedsiębiorstwa funkcjonują w różnych sferach produkcji materialnej i usług. 
Należą do różnych działów, gałęzi i branż w gospodarce kraju. Jednak biorąc pod 
uwagę rodzaj i  charakter prowadzonej działalności, można generalnego wyróżnić 
przedsiębiorstwa:
– wytwórcze,
– usługowe,
– handlowe,
– komunalne.
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Także i do tych przedsiębiorstw można zastosować bardziej szczegółową kla-
syfikację. Jedna z nich dotyczy nadawania numeru statystycznego prowadzonej  
działalności w ramach systemu REGON.

Każdy rodzaj prowadzonej działalności wymaga zgromadzenia zasobów w róż-
nych proporcjach. W przedsiębiorstwach wytwórczych (produkcyjnych) dominują-
cymi składnikami majątku firmy z reguły są środki trwałe, w przedsiębiorstwach 
handlowych zaś środki obrotowe (zapasy towarów, należności itd.). Natomiast 
w  przedsiębiorstwach  usługowych zależnie od rodzaju świadczonych usług są to 
kapitał ludzki, środki obrotowe lub środki trwałe. Zawsze powinny być to propor-
cje optymalne, prowadzące do najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów. 
Bowiem każde niewykorzystanie jakiegokolwiek zasobu (czynnika produkcji) prowa-
dzi do marnotrawstwa majątku i wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 
i zmniejszenia wyniku finansowego.

Zatem każdy właściciel i kierownictwo przedsiębiorstwa jest żywotnie zainte-
resowane możliwie pełnym (100%) wykorzystaniem swoich zasobów. Jednakże 
w  praktycznej działalności nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia. Dotyczy to 
szczególnie przedsiębiorstw średnich i większych rozmiarów, które już dłuższy czas 
działają na rynku. Pod wpływem otoczenia (odbiorców i konkurentów) firmy bardzo 
często muszą zmieniać wielkość i strukturę produktową prowadzonej działalności. 
A  to z kolei powoduje, że przy zmienionej strukturze działalności nie mogą już 
w pełni wykorzystać posiadanych środków trwałych, zapasów, materiałów i surow-
ców, zasobu ludzkiego i zamówionych usług, które dostosowane były do innej 
wielkości i struktury produkcji. Nawet najlepiej prowadzona restrukturyzacja przed-
siębiorstwa nie jest w stanie zachować zasady optymalnych proporcji w  dłuższym 
okresie czasu. Różne zasoby wykazują zróżnicowaną elastyczność dostosowawczą. 
Stosunkowo najłatwiej dostosować poziom i strukturę zasobów materiałowych do 
aktualnych potrzeb wytwórczych, trudniej zasoby ludzkie (uwarunkowania spo-
łeczne i regulacje prawne), a najtrudniej poziom i strukturę zdolności produkcyj-
nych w środkach trwałych rzeczowych. Im więcej wykorzystuje się specjalistycznych 
maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w przedsiębiorstwie tym wprowadzane zmia-
ny do struktury produkcji, powodują większe niedostosowane parku maszynowego 
do aktualnych potrzeb produkcji, tym mniejsza elastyczność dostosowania tych 
grup majątku. Stopniowe dostosowanie następuje w procesie inwestycyjnym to 
jest wtedy, gdy dokonujemy restrukturyzacji w składnikach rzeczowego majątku  
trwałego.

Każde przedsiębiorstwo posiada także odpowiedni sposób zorganizowania 
posiadanych czynników produkcji. Chodzi bowiem o to, aby zaplanowany proces 
wytwórczy przebiegał sprawnie, a dysponowany czas był jak najlepiej wykorzystany. 
W praktyce stopień zorganizowania procesu wytwarzania jest zróżnicowany i zależy 
od charakteru i skali produkcji, przestrzeni produkcyjnej technologii wytwarzania 
i przyjętej samej koncepcji formy organizacji produkcji.

U podstaw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa leżą jego główne cele 
działania. To one stymulują przedsiębiorcę do założenia firmy i jej dalszego funk-
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cjonowania. Właściciel zakładając firmę, a następnie rozwijając ją, angażuje okre-
ślony kapitał, co zawsze jest związane z określonym ryzykiem. Jednak oczekiwane 
korzyści z lokaty kapitału według inwestora (przedsiębiorcy) są na tyle duże, że 
pozwalają mu podjąć taką decyzję. W zależności od skali przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego samo przygotowanie takiej decyzji może wymagać przygotowania wielu 
ekspertyz i specjalistycznych opracowań (duże programy) lub podlega intuicyjnym 
wyborom, jak np. przy zakładaniu jednoosobowej firmy i niewielkim zaangażowa-
niu kapitałowym. Jednak w każdym przypadku przedsiębiorca zamierza osiągnąć 
określony cel lub cele. Specjaliści przedmiotu wymieniają wiązkę celów głównych. 
Najczęściej wśród celów głównych wymienia się3:
• wzrost wartości przedsiębiorstw,
• zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania,
• maksymalną nadwyżkę finansową (zysk),
• wzrost udziału w rynkach sprzedaży,
• wzrost obrotów firmy,
• wzrost nowoczesności technologicznej.

Wymienione cele są związane z trwaniem i przetrwaniem przedsiębiorstwa na 
rynku konkurencyjnym przy jednoczesnym zachowaniu jego kondycji ekonomicz-
no-finansowej. A  zatem nie chodzi tylko o pasywne trwanie na rynku, ale także 
o osiągnięcie satysfakcjonującej nadwyżki finansowej w planowanym okresie. 

Omawiane cele główne realizuje się w dłuższej perspektywie czasu. W przedsię-
biorstwach większych i dużych jest to co najmniej perspektywa planu strategicznego 
(5–10 lat), zaś dla największych często dotyczy to okresu 15–20 lat. Natomiast dla 
przedsiębiorstw mikro i małych jest to perspektywa znacznie krótsza i najczęściej 
wyznaczają ją ramy biznesplanu (2–5 lat). Wynika to z zastosowania określonych 
instrumentów i podejmowanych decyzji, których efekty można wyrazić w poziomie 
celów głównych. Tak więc w przedsiębiorstwach dużych i największych podejmowane 
decyzje strategiczne (rozbudowa firmy, opracowanie nowej technologii produkcji, 
zmiany organizacyjno-prawne, zdobywanie nowych rynków zbytu itd.) charakteryzują 
się długim okresem ich wdrożenia, a następnie owocowania. Najczęściej związane 
są z dużymi nakładami kapitałowymi, których okres odzyskiwania także dotyczy 
długiego okresu. Zatem dla oceny efektywności mierzonej poziomem celów głów-
nych, koniecznym jest uwzględnienie pełnych skutków decyzji strategicznych, które 
prawie zawsze dotyczą w tych przedsiębiorstwach długiego lub bardzo długiego 
okresu. Zgoła odmiennie przedstawiają się decyzje strategiczne w firmach małych 
i mikro. Tam zatrudnienie nowego pracownika, zakup nowej maszyny, samochodu 
itp., należy do decyzji strategicznych. Nakłady związane z takimi decyzjami, ich 
wdrożenie i efekty ekonomiczne uwidocznią się w znacznie krótszym okresie czasu 
(1–3 lat).

3 Por. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, op. cit., s. 66–78.



Przedsiębiorstwo	 i	 jego	otoczenie	 15

W zasadzie w przedsiębiorstwach, które mają na celu trwanie na rynku nie 
można prowadzić polityki maksymalizacji rocznej nadwyżki finansowej. Taka stra-
tegia prowadziłaby do rabunkowej gospodarki w przedsiębiorstwie. Kierownictwo 
firmy nie byłoby zainteresowane decyzjami prowadzącymi do generowania kosztów, 
gdyż obniżałoby to wynik finansowy. Zjawisko maksymalizacji nadwyżki finansowej 
zilustrujemy na przykładzie dwóch przedsiębiorstw działających w tej samej bran-
ży. Przedsiębiorstwo A działa, opierając się na strategii maksymalizacji korzyści 
krótkookresowej (rocznej). Natomiast przedsiębiorstwo B realizuje strategię maksy-
malizacji korzyści długookresowej (5-letniej). Jako korzyść przyjmujemy nadwyżkę 
finansową (zysk netto) zrealizowaną w ciągu roku (A) oraz nadwyżkę finansową 
zrealizowaną w całym 5-leciu (B).

Przedsiębiorstwo A realizuje strategię maksymalizacji korzyści w krótkim okresie 
(1 roku) osiąga większą nadwyżkę finansową w pierwszych 3 latach niż przedsię-
biorstwo B. Oszczędza na wydatkach w modernizację technologii i organizację 
produkcji, nie prowadzi ekspansywnej polityki marketingowej, nie unowocześnia 
konstrukcji wyrobu i jego cech użytkowych, ogranicza wydatki na wzrost kwalifi-
kacji pracowniczych i wydatki socjalne. W rezultacie jego wyroby są coraz mniej 
konkurencyjne, przedsiębiorstwo coraz mniej sprzedaje i po coraz niższych cenach. 
W efekcie realizuje coraz niższą nadwyżkę finansową, by na koniec 5-go roku 
wyjść na zerową rentowność. Tymczasem przedsiębiorstwo B realizuje strategię 
maksymalizacji łącznej nadwyżki finansowej w całym 5-leciu dba o rozwój firmy 
poprzez inwestycje w nowe lub zmodernizowane produkty, poprawia ich jakość, 
polepsza organizację produkcji, uprawia ofensywną politykę marketingową, ponosi 
większe wydatki na zasoby ludzkie, ochronę środowiska i cele społeczne. Stwarza 
dobre podstawy do przyszłego rozwoju. Osiąga trzy ważne cele:
1) osiąga wyższą skumulowaną nadwyżkę finansową (Z) niż przedsiębiorstwo A;
2) firma B osiąga wyższy poziom konkurencyjności na rynku i wyższy udział w ryn-

kach sprzedaży;
3) zapewnia sobie, dzięki realizacji dwóch pierwszych celów, trwanie na rynku 

w najbliższych latach.

Reasumując można przyjąć, że we współczesnych przedsiębiorstwach nie ma 
alternatywy dla realizacji strategii maksymalnych korzyści w dłuższym okresie czasu. 
Bowiem odwrotna strategia (maksymalne korzyści w krótkim czasie) nie zapewnia 
osiągnięcia żadnego długookresowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Byłaby 
poważnym zagrożeniem dla samego istnienia przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne firmy są realizowane w długim okresie czasu. Tymczasem dla 
ich skutecznej realizacji przedsiębiorstwo musi kierować się wiązką celów pomoc-
niczych, które powinno osiągać w krótszych odstępach czasu. Są one jednocześnie 
wyznacznikami poprawnej realizacji celów długoterminowych. Występują równo-
cześnie w roli barometru tempa realizacji celów strategicznych. Pełnią funkcję 
instrumentów dynamicznej równowagi przedsiębiorstwa. Każdy postęp i rozwój 
stanowi naruszenie równowagi statycznej. Zatem w realizacji celów długotermino-
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wych zakładamy świadome przejście z jednego stanu równowagi do innego. Tak 
więc cele pomocnicze pełnią funkcję stabilizatorów równowagi dynamicznej, tj. 
utrzymywania równowagi w realizacji funkcji przedsiębiorstwa w procesach roz-
wojowych. Do głównych celów pomocniczych należy zaliczyć4:
• maksymalny wzrost wydajności pracy,
• dążenie do maksymalnej obniżki kosztów,
• najlepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych firmy,
• wzrost produktywności środków trwałych,
• poprawę jakości produktów,
• wzrost kwalifikacji, w tym kadry kierowniczej i strategicznych  grup zatrudnio-

nych,
• stałe wdrażanie innowacji,
• dążenie do poprawy sytuacji socjalno-bytowej załogi,
• dążenie do ciągłej poprawy stosunków międzyludzkich, 
• uzyskiwanie wysokiego poziomu identyfikacji celów kierownictwa i załogi,
• uzyskanie społecznej akceptacji dla przedsiębiorstwa.

Wymienione cele pomocnicze obejmują wszystkie obszary funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Chcąc skutecznie osiągać strategiczne cele nie wystarczy skupiać uwagi 
tylko na niektórych wybranych odcinkach działania firmy, ale trzeba zadbać także o 
właściwe relacje między wszystkimi dziedzinami w przedsiębiorstwie. Chcąc osiągnąć 
wysoką wydajność pracy nie wystarczy zakupić nowe technologie, patenty czy wzory 
produktów, ale także stymulować różne grupy pracownicze najlepszym i efektywnym 
ich wdrożeniem. Nie da się na dłuższą metę prowadzić polityki maksymalnego 
wzrostu wyników bez odpowiedniego wzrostu płac i  sytuacji socjalnej załogi. Nie 
można także skutecznie rozwijać przedsiębiorstwa, prowadzić efektywnej polityki 
innowacyjnej i osiągać wysokiej jakości przy skonfliktowanej załodze i braku zaufa-
nia do kierownictwa firmy. 

Utrzymywanie odpowiedniej harmonii między różnymi obszarami funkcjono-
wania przedsiębiorstwa jest podstawowym warunkiem osiągania głównych celów 
firmy. Jest to szczególnie trudne do osiągnięcia w procesach dynamicznego rozwoju. 
Instrumentem ułatwiającym to zadanie jest dobrze przygotowany plan działalności 
przedsiębiorstwa. Kontrola i ocena wielkości zjawisk zapisana w planie pozwala 
na utrzymywanie odpowiednich relacji między różnymi obszarami funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa w  krótkim i długim okresie czasu. Zaobserwowane wszelkie 
negatywne skutki tych relacji koryguje się za pomocą instrumentów controllingu 
operacyjnego i finansowego. 

4 Por. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, op. cit.
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1.2. Podstawowe cechy przedsiębiorstwa

Każda organizacja gospodarcza dla sprawnego i skutecznego działania musi 
posiadać takie cechy, które umożliwią jej samodzielne funkcjonowanie. Do tych 
najważniejszych cech przede wszystkim należy zaliczyć:
• osobowość prawną,
• odrębność ekonomiczną,
• odrębność organizacyjną,
• odrębność organizacyjno-techniczną i wytwórczą,
• odrębność terytorialną.

Osobowość prawna

Przedsiębiorstwo jest podmiotem działań prawnych. Może na własną odpowie-
dzialność zaciągnąć zobowiązania i prowadzić rozliczenia ze wszystkimi organami 
prawnymi. Przedsiębiorstwo staje się podmiotem działań prawnych z chwilą reje-
stracji przez właściwą rejonową jednostkę sądu. Każdy statut lub umowa stanowiąca 
akt założycielski przedsiębiorstwa musi być przygotowana zgodnie z obowiązującymi 
wymogami formalno-prawnymi i przede wszystkim musi zawierać informacje o:
– celu powołania przedsiębiorstwa,
– przedmiocie i charakterze planowanej działalności,
– strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
– założycielach i kapitale założycielskim,
– osobach reprezentujących przedsiębiorstwo na zewnątrz itd.

Nie wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą posiadają oso-
bowość prawną. Takiej cechy są pozbawione spółki osobowe. Natomiast pełnej 
osobowości prawnej nie posiada także spółka handlowa jawna założona w oparciu 
o kodeks prawa handlowego. Spółki nieposiadające osobowości lub pozbawione 
niektórych cech osobowości prawnej z reguły dotyczą małej i mniej zróżnico-
wanej działalności. W otoczeniu gospodarczym traktowane są jako mniej wiary-
godne podmioty prawne. Trudniej im pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe 
i  wchodzić w transakcje handlowe o dużych rozmiarach. Wszystkie przedsiębior-
stwa sektora publicznego, spółdzielczego i sektora prywatnego, dotyczącego spó-
łek kapitałowych posiadają osobowość prawną. W podmiotach nieposiadających 
osobowości prawnej roszczenia i zobowiązania osób trzecich dotyczą nie tylko 
kapitału założycielskiego, lecz także rozszerzają się na cały (osobisty) majątek 
wspólników. Tak więc w tych podmiotach gospodarczych ryzyko utraty całego 
kapitału wyraźnie wzrasta, tym bardziej, że kapitał założycielskich, z reguły jest  
niewielki.

W spółkach osobowych także inne cechy są mniej korzystne, jak procedury 
związane ze zmianą kapitału, składu osobowego spółki, rozwiązania i współdzia-
łania wspólników.
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Odrębność ekonomiczna

Polega ona na tym, że przedsiębiorstwo stanowi wydzielony podsystem z całego 
systemu gospodarczego. Działa ono na zasadzie rozrachunku gospodarczego, tzn. że 
wszystkie swoje wydatki pokrywa ze sprzedaży swoich produktów (wyroby, usługi). 
Przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie finansowe w postaci bilansu, rachunku 
zysków i strat a większe podmioty także rachunek przepływów  gotówkowych i zmian 
w kapitale własnym. Do tego także przygotowują sprawozdanie finansowe zarządu. 
Bilans obejmuje zestawienie różnych grup majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego 
finansowania na dany moment czasowy (dzień). A więc dokładnie określa jakim 
majątkiem firma dysponuje i z jakich kapitałów korzysta (własne, obce). Natomiast 
rachunek zysków i strat pokazuje mechanizm tworzenia jego wyników finansowych, 
tj. przychody z poszczególnych źródeł i koszty ich  uzyskania. Rachunek przepły-
wów gotówkowych ujawni rzeczywiste przepływy gotówkowe w trzech obszarach 
działalności, tj. w obszarze działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 
Wskazują na rzeczywistą płynność finansową (wypłacalność środkami finansowymi  
firmy).

Z odrębnością ekonomiczną wiąże się bezpośrednio zasada samofinansowa-
nia przedsiębiorstwa. W warunkach gospodarki rynkowej jest to naczelna zasada 
egzystencji firmy. Przedsiębiorstwa, które nie są w stanie jej sprostać w dłuższym 
okresie ulegają likwidacji (bankrutują), ponieważ nie mogą pokryć wszystkich swo-
ich wydatków z osiąganych przychodów, czyli ponoszą straty. Jest to instrument 
ekonomicznej weryfikacji działania podmiotu gospodarczego. Eliminuje z rynku 
firmy słabe i nieefektywne. Zasada samofinansowania jest naturalnym weryfika-
torem prowadzonej działalności.

W systemach gospodarczych opartych na mechanizmie rynkowym dąży się do 
konsekwentnego jej przestrzegania w życiu gospodarczym. Im bardziej mają zasto-
sowanie liberalne systemy społecznego-gospodarcze w poszczególnych krajach, tym 
bardziej konsekwentnie przestrzega się tej zasady. Istnieją jednak określone uwarun-
kowania społeczno-gospodarcze i polityczne, które ograniczają pełne zastosowanie 
zasady samofinansowania przedsiębiorstw. Przede wszystkim dotyczy to stosowania 
różnych preferencyjnych polityk o pewnych działach czy obszarach gospodarki. 
Aktualnie najszerzej to polityka preferencji, czyli dopłat ma zastosowanie w rol-
nictwie i niektórych branżach wydobywczych. Preferencje czyli dofinansowanie 
działalności podmiotu lub konkretnego produktu dotyczy dopłat, dotacji, subwen-
cji eksportowych lub preferencyjnych stawek podatkowych. To zjawisko w  bardzo 
szerokim zakresie dotyczyło gospodarki planowanej centralnie, gdzie dofinanso-
wywano podmioty gospodarcze wielu branż, a co obniżało efektywność tej gospo-
darki. Natomiast w  gospodarce rynkowej takim wyjątkiem od ogólnej zasady jest 
rolnictwo, gdzie przez dopłaty do produktów producentów rolnych dąży się do 
wyrównywania rentowności w  stosunku do innych działów gospodarki. W Polsce 
dotyczy to także restrukturyzowanych niektórych branż wydobywczych (węgiel), 
stoczni i publicznych jednostek komunalnych. Często podstawą do dofinansowania 
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produkcji poszczególnych produktów są względy społeczne (zatrudnienie) bądź 
słaba aktywność gospodarcza na danym obszarze (wysokie bezrobocie) co uzasadnia  
np. wprowadzenie preferencji podatkowych. Należy jednak pamiętać, że każde 
odstępstwo od zasady samofinansowania związane jest z dodatkowymi wydatkami 
państwa lub świadomej rezygnacji z określonych wpływów podatkowych. Te środki 
mogłyby być lepiej i efektywniej zagospodarowane.

Odrębność organizacyjna

Odrębność organizacyjna wyraża się właściwym dla danej jednostki organizacyj-
nej schematem struktury organizacyjnej. Wyraża on układ i wzajemnie powiązania 
wszystkich jednostek, komórek i stanowisk w przedsiębiorstwie. Określa stosunki 
nadrzędności i podrzędności w organizacji. Wymienia i porządkuje hierarchię sta-
nowisk kierowniczych, w  tym stanowisk ścisłego kierownictwa przedsiębiorstwa. 
Praktyczna realizacja cechy odrębności organizacyjnej wyraża się określoną prawnie 
niezależnością decyzyjną od jakichkolwiek organizacji i organów zewnętrznych. 
Wyraża się także tym, że na czele przedsiębiorstwa stoi dyrektor lub prezes zarządu, 
który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za działalność i wyniki firmy.

Schemat struktury organizacyjnej umożliwia przypisanie osobowej odpowie-
dzialności za piony, obszary i wyniki poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie. 
Jest ważnym instrumentem w sprawnym i efektywnym zarządzaniu firmą. Musi 
wspomagać właściwą realizację celów i zadań przedsiębiorstwa. Wraz ze zmianą 
celów i zadań dokonuje się także zmian w strukturze organizacyjnej poszczególnych 
pionów i komórek. Struktura organizacyjna może być opracowana na podstawie 
różnych kryteriów powiązań informacyjno-decyzyjnych w firmie. Omówienie ich 
wykracza poza zakres przedmiotowy tego podręcznika.

Odrębność organizacyjno-techniczna i wytwórcza

Polega ona na tym, że każde przedsiębiorstwo posiada specyficzny majątek 
wytwórczy, technologię produkcji, kapitał intelektualny i organizację produkcji, 
odpowiadającą jego profilowi produkcyjnemu. Trudno spotkać w sferze wytwór-
czości produkcyjnej dwa lub więcej identyczne przedsiębiorstwa. Zupełnie inaczej 
jest w sferze usług i handlu, gdzie coraz częściej powstają firmy oparte na tym 
samym projekcie.

Odrębność terytorialna

Przedsiębiorstwa najczęściej prowadzą działalność gospodarczą na danym, 
wydzielonym obszarze, terytorium. Charakteryzują się przy tym zwartą zabudową 
budynków, pomieszczeń oraz hal produkcyjnych. Jednak obecnie coraz częściej 
przedsiębiorstwa posiadają swoje filie i oddziały na różnych terytoriach, w tym 
także za granicami kraju.
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Dwie ostatnie cechy przedsiębiorstwa (d, e) nie stanowią o istocie funkcjono-
wania firmy, lecz wyrażają tylko pewne aspekty materialne jej działania. Ponadto 
w dobie globalizacji procesów wytwórczych i dystrybucji tracą na znaczeniu.

1.3. Funkcje przedsiębiorstwa

Funkcje przedsiębiorstwa wynikają bezpośrednio z jego celów i zadań. Do pod-
stawowych funkcji przedsiębiorstwa należy zaliczyć5:
• funkcję produkcyjną,
• funkcję technicznego rozwoju przedsiębiorstwa,
• funkcję logistyki,
• funkcję organizacyjną,
• funkcję finansową,
• funkcję pozyskiwania dochodów,
• funkcję socjalną,
• funkcję przedsiębiorczości.

Funkcja produkcyjna

Jest to podstawowa funkcja każdej organizacji gospodarczej. Wynika ona 
bezpośrednio z  celu utworzenia przedsiębiorstwa i znajduje swój wyraz w pod-
stawowych aktach prawnych regulujących zasady tworzenia aktu założycielskiego 
przedsiębiorstwa. Każdy statut lub umowa założycielska musi wyraźnie precyzować 
przedmiot działalności przedsiębiorstwa. Tam też jest określony profil działalności 
firmy. Każde przedsiębiorstwo powstaje w celu wytwarzania wyrobów lub/i usług. 
Właśnie poprzez proces wytwarzania przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć wyznaczone 
cele strategiczne i  zadania w krótszym okresie czasu. Jest to ważna funkcja nie 
tylko dla samego przedsiębiorstwa, lecz także dla środowiska, rynku i gospodarki. 
Od prawidłowej realizacji tej funkcji praktycznie zależy egzystencja i przyszłość 
firmy. Planiści w przedsiębiorstwie muszą ustalić co produkować, ile produkować 
i w jakim czasie oraz jak produkować i dla jakiego odbiorcy. Błędy w ocenie tych 
wielkości zazwyczaj powodują duże straty w przedsiębiorstwie, a w krańcowych 
przypadkach mogą doprowadzić do jego upadłości.

Funkcja technicznego rozwoju przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo programujące swój rozwój, w dłuższym czasie jest 
zmuszone tworzyć techniczno-technologiczną, kadrową i organizacyjną bazę tego 

5 Por. Funkcjonowanie i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw, pod red. N. Grzenkowicza, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
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rozwoju. Produkcja nie na dziś lecz na jutro i pojutrze, to rzeczywisty wyznacz-
nik prawidłowej strategii, wskaźnik szansy przetrwania i skali sprawności orga-
nizacji gospodarczej. Dotyczy to właściwego programowania przyszłego profilu 
produkcyjnego oraz zestawu środków, za pomocą których ten cel zamierza się 
osiągnąć. I właśnie te cele i zadania można osiągnąć za pomocą odpowiedniej 
techniki i  technologii wytwarzania. W warunkach aktualnie obserwowanego bar-
dzo szybkiego postępu technicznego w wielu dziedzinach na świecie, indywidualny 
poziom techniki i technologii w przedsiębiorstwie stanowi o szansach przetrwania 
i rozwoju przedsiębiorstwa. Tak więc organizacja gospodarcza chcąc istnieć i efek-
tywnie funkcjonować, musi z odpowiednim wyprzedzeniem programować rozwój 
techniki i technologii produkcji. W tym celu musi prowadzić odpowiednie prace 
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, aby nieustannie modernizować i unowocześ-
niać swoją strukturę produkcji. W większości dużych przedsiębiorstw na te cele 
nakierowana jest działalność ośrodków badawczo-projektowych, biur konstruk-
cyjno-technologicznych i  zakładów specjalnych. Inne przedsiębiorstwa dokonują 
zakupu licencji, patentów i wzorów produktów, aby unowocześnić i modernizować 
proces wytwarzania i samą strukturę produkcji. Część przedsiębiorstw dla przy-
śpieszenia postępu technologicznego i technologicznego współpracuje z instytutami 
i  branżowymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówka- 
mi PAN.

To poziom nowoczesności techniczo-technologicznej jest w stanie wygenerować 
poziom jakościowy produktów. Ten zaś często decyduje o stopniu konkurencyjności 
produktów na rynkach sprzedaży. Zatem ta funkcja pełni rolę podstawowego instru-
mentu w zakresie możliwości, wielkości i efektywności sprzedaży swoich produktów. 
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak również przedsiębiorstw 
handlowych i usługowych.

Funkcja logistyki

Przedsiębiorstwo w celu sprawnego przebiegania procesów produkcyjnych 
i  dystrybucji produktów musi sprawnie prowadzić procesy zaopatrzenia materia-
łowo-technicznego, efektywnego produkcyjnego zużycia materiałów i dostarczenia 
gotowych produktów odbiorcy. Menedżerowie firmy powinni efektywnie i sprawnie 
całym tym łańcuchem zarządzać.

Oznacza to, że muszą dokonywać wyboru najlepszych źródeł zaopatrzenia 
w materiały i surowce, organizować efektywne formy transportu, utrzymywać opty-
malny poziom zapasów materiałów, produkcji niezakończonej produktów goto-
wych i towarów, racjonalnie wykorzystywać materiały w produkcji oraz sprawnie 
prowadzić procesy dystrybucji produktów. Głównym kryterium oceny efektywności 
przebiegu procesów logistycznych jest minimalizacja kosztów. Dla osiągnięcia tego 
celu przedsiębiorstwo powinno zatrudniać dobrych specjalistów w każdym ogniwie 
łańcucha logistycznego.
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Funkcja organizacyjna

Każde przedsiębiorstwo jest odpowiednio zorganizowanym układem techniczno-
ekonomicznym i społecznym. Każdy pracownik pełni w tym układzie odpowiednią 
rolę ważnym instrumentem w realizacji celów i zadań jest sam schemat struktury 
organizacyjnej firmy, a następnie bieżąca organizacja zarządzania różnorodnymi 
procesami i zjawiskami w przedsiębiorstwie. Szczególnie ważne zadanie dotyczy 
przygotowania właściwego systemu informacyjno-decyjnego w każdej firmie. Spraw-
ne funkcjonowanie tego systemu pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie 
decyzji we wszystkich dziedzinach i obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Funkcja finansowa

Dla ekonomicznej oceny prowadzonej działalności przedsiębiorstwo musi pro-
wadzić księgowość i opracowywać sprawozdania finansowe i wykonywać różnorod-
ne analizy. Wynika to także z odpowiednich przepisów prawa (głównie z ustawy 
o rachunkowości), ale przede wszystkim z konieczności dokonywania różnych ocen 
prowadzonej działalności. Ponadto niemal każde przedsiębiorstwo musi prowadzić 
określoną politykę finansową. Polega ona na efektywnym gromadzeniu środków 
finansowych, gospodarki nimi oraz właściwym ich zagospodarowaniu, czyli przezna-
czeniu na odpowiednie cele. Większe i duże przedsiębiorstwa w tym celu tworzą 
odpowiednie departamenty lub oddziały, które zajmują się pozyskiwaniem środków 
finansowych zewnętrznych o najniższych kosztach, a także najlepszym inwestowa-
niem własnych środków w różne projekty i instrumenty finansowe. Efektywne zarzą-
dzanie środkami finansowymi na rozwiniętych rynkach finansowych i kapitałowych 
wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy. Zajmują się tym doradcy inwestycyjni 
i  finansowi, którzy pełnią rolę ekspertów w tej dziedzinie.

Funkcja pozyskiwania dochodów

Funkcję tę przedsiębiorstwo realizuje aż w trzech formach:
1) każda organizacja gospodarcza stanowi dla zatrudnionych w niej pracowników 

podstawowe, a przeważającej części jedyne źródło dochodów; dochody te pra-
cownicy otrzymują za świadczoną pracę w postaci różnych form wynagrodzenia 
(płace + dodatki i dopłaty);

2) przedsiębiorstwo wypracowując nadwyżkę finansową (zysk netto), może ją 
przeznaczyć na różne cele konsumpcyjne i rozwojowe; w dzielonej nadwyżce 
finansowej w określonej części może partycypować załoga (premie, nagrody) 
i właściciele (dywidenda); tak więc przedsiębiorstwo jest także źródłem docho-
dów dla właścicieli; 

3) przedsiębiorstwo jest podstawowym źródłem dochodów Skarbu Państwa i waż-
nym źródłem dochodów budżetów gminnych; każde przedsiębiorstwo w postaci 
określonych podatków (głównie podatek dochodowy) i obciążeń finansowych 
zasila budżet państwa i budżety lokalne; dochody te mają bardzo istotny wpływ 
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na finansowanie całej sfery budżetowej i zakres aktywności państwa w gospo-
darce.

Funkcja socjalna

Niemal każde przedsiębiorstwo prowadzi w mniejszym lub większym zakresie 
określoną działalność socjalną. Formy i zakres prowadzonej działalności socjalno-
bytowej są zróżnicowane w różnych krajach i zależne od przeszłości historycznej, 
tradycji i realizowanych modeli gospodarki rynkowej. Im bardziej jest to model 
społecznej gospodarki rynkowej, tym wyraziściej i pełniej i w sposób prawnie 
regulowany, realizuje się funkcję socjalną. Tworzy się specjalne fundusze w celu 
świadczeń socjalnych. W Polsce funkcję socjalną realizuje się poprzez Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedsiębiorstwach. Świadczenia socjalne dotyczą 
głównie:
• dofinansowania wypoczynku dla pracowników i rodziny,
• dofinansowania obiektów oświatowych,
• dofinansowania żywienia zbiorowego,
• prowadzenia akcji kulturalnych i działalności sportowej,
• udzielania zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych,
• udzielania pożyczek remontowych i mieszkaniowych,
• finansowania lub dofinansowania szkoleń i dojazdów do pracy,
• częściowego funkcjonowania zakładowych domów wczasowych itd.

Pracownicy dzięki dofinansowaniu określonych świadczeń uzyskują dodatkowe 
dochody. Zazwyczaj wielkość dofinansowania do poszczególnych rodzajów świad-
czeń (wczasy) jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie wg. zasady im 
niższe dochody tym wyższe dofinansowanie. W ten sposób ułatwia to dostęp do 
niektórych świadczeń (wczasy, obozy młodzieżowe, kolonie, turystyka, rekreacja, 
imprezy kulturalne itd.) także pracownikom o niskich dochodach, których w prze-
ciwnym wypadku nie byłoby na to stać.

Funkcja przedsiębiorczości

Funkcję tę przedsiębiorstwa pełnią jako organizacje gospodarcze, gdzie pra-
cownicy zdobywają nowe doświadczenie lub wzbogacają już posiadane. Gdy 
spotykają sprzyjające warunki do wykorzystania swoich kwalifikacji teoretycz-
nych i  praktycznych, mogą wówczas w pełni przejawić swoje zdolności kreatyw-
ne. W zasadzie te zdolności mogą w praktyce przejawiać się w postaci projektów 
innowacyjnych, które można wdrażać niemal w każdej dziedzinie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, poczynając od opracowywania wzorów nowych produktów lub 
ich modernizacji, poprzez doskonalenie organizacji produkcji, a na instrumentach 
marketingu i dystrybucji kończąc. Praktyka wskazuje, że najlepsi i najbardziej inno-
wacyjni menedżerowie wykorzystują zdobyte doświadczenie w wielkich korpora-



24	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

cjach finansowych, ubezpieczeniowych i na wysokich stanowiskach w administracji  
publicznej.

1.4. Istota i granice samodzielności przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo rynkowe charakteryzują dwie podstawowe zasady – zasada 
samofinansowania (wcześniej omówiona) i zasada samodzielności działania, przy 
czym ta druga wynika z pierwszej. Jeżeli przedsiębiorstwo ma w pełni odpowiadać 
za swoje wyniki i ponosić tego konsekwencje nie można ograniczać jego samo-
dzielności. Przedsiębiorstwo stanowi swoistego rodzaju podsystem wyodrębniony 
z systemu gospodarki narodowej (a  nawet szerzej). Jako podsystem firma działa, 
opierając się na warunkach funkcjonowania całego systemu. Zatem nie jest to, 
używając terminologii cybernetycznej, układ bezwzględnie wyodrębniony, lecz auto-
nomiczny spójny z całą gospodarką. Jego więzi z systemem gospodarki wynikają 
z przyjętego i realizowanego ustroju społeczno-gospodarczego. I generalnie można 
przyjąć, że gdy realizowany model społeczno-gospodarczy jest bardziej liberalny, 
tym przedsiębiorstwo ma większą autonomię. Inaczej mówiąc rozszerzają się wtedy 
prawne i ekonomiczne organizacyjne ramy jego działania. Jednak w każdym przy-
padku przedsiębiorstwo nic nie traci ze swojej ekonomicznej samodzielności, musi 
jednak uwzględniać zewnętrzne ograniczenia. Do zewnętrznych ograniczeń przede 
wszystkim zalicza się:
• ograniczenia prawne,
• ograniczenia ekonomiczno-finansowe,
• ograniczenia techniczno-organizacyjne i rynkowe.

Ograniczenia prawne

Ograniczenia te dotyczą głównie obowiązujących procedur formalno-prawnych 
przy zakładaniu, rozszerzaniu i likwidacji przedsiębiorstwa, reorganizacji, fuzji i po-
działu firmy, prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zawierania 
umów z pracownikami i kontrahentami zewnętrznymi, określania tytułów zobowią-
zań publicznych i innych, norm ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy itd.

Ograniczenia ekonomiczno-finansowe

Każdy system gospodarki narodowej posługuje się określonymi instrumentami 
ekonomiczno-finansowymi dla realizacji jej podstawowych celów. Właśnie te instru-
menty są adresowane do podmiotów gospodarczych, które muszą je uwzględniać 
w swoich wyborach ekonomicznych. One niczego nie nakazują ani nie zakazują. 
Bezpośrednio nie ograniczają samodzielności przedsiębiorstwa. Stanowią jednak 
określony rodzaj parametrów, które firma musi uwzględniać w swoich rachunkach 
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wyniku finansowego. Do nich można zaliczyć parametry stanowione przez organy 
państwa (Sejm, Senat, rząd, organy rządu, Bank Centralny) oraz parametry gry 
rynkowej. Do tych pierwszych zalicza się m.in.:
• podatek dochodowy  (wielkość procentowa lub kwota),
• podatek VAT,
• podatek od nieruchomości i gruntów,
• obciążenia na ZUS,
• odpisy na Fundusz Pracy,
• podatek od środków transportu,
• podstawową stopę kredytową,
• podatki graniczne,
• subwencje,
• dopłaty itd.

Z kolei do drugiej grupy parametrów (rynkowych) można zaliczyć:
• poziom kursów walutowych,
• poziom kursów papierów wartościowych,
• ceny produktów (dóbr i usług),
• ceny czynnika pracy (minimalna płaca itd.),
• stawki i opłaty itd.

Ograniczenia techniczno-organizacyjne i rynkowe

Jest to grupa czynników, która wynika z warunków funkcjonowania otoczenia 
przedsiębiorstwa i jego z nim powiązań. Przedsiębiorstwo w zależności od sfery 
działania wchodzi w różne kontakty z instytucjami otoczenia. Do szczególnych więzi 
należą powiązania przedsiębiorstwa z jego partnerami gospodarczymi. Charakter 
i siłę tych powiązań kształtuje intensywność tych więzi i pozycja partnerów oraz 
sytuacja w sferze popytu i podaży na rynku. Im bardziej jest zmonopolizowany 
lub nienasycony rynek materiałowo-surowcowy tym silniejsza jest pozycja dostawy, 
tym bardziej odbiorca musi dostosować się do oferowanych warunków zakupów. 
Ogranicza to pole wyboru przez odbiorcę. Podobne zjawisko występuje po stronie 
dystrybucji produktów przez przedsiębiorstwo. Gdy firma posiada różnorodne moż-
liwości sprzedaży swoich produktów, wówczas ma silniejszą pozycję niż odbiorca. 
I odwrotnie, gdy rynek w dany rodzaj produktu jest przesycony, wówczas pozycja 
wytwórcy maleje. I jeszcze gorzej to wygląda w sytuacji, gdy rynek odbiorcy jest 
silnie skoncentrowany przez wielkie organizacje handlowe. Wtedy w warunkach 
licznych, często małych wytwórców dostawców danych produktów ich pozycja nego-
cjacyjna jest nieporównywalnie gorsza od silnego dużego odbiorcy, który dyktuje 
warunki zakupu

Oczywiście w każdym wyżej wymienionym przypadku przedsiębiorstwo zachowu-
je suwerenność decyzyjną,  tzn. partner nie może go zmusić do zawarcia określonej 
umowy. Jednak od strony ekonomicznej znacznie ogranicza to warunki wyboru.
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Tak więc przedsiębiorstwo planując i realizując swoją działalność, musi uwzględ-
nić uwarunkowania prawne, ekonomiczno-finansowe i otoczenie rynkowe.

1.5. Powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem

Przedsiębiorstwo zawsze funkcjonuje w określonym środowisku gospodarczym 
i społecznym. Nawiązuje różnorakie kontakty i więzi z różnymi podmiotami i insty-
tucjami. Są to zarówno więzi o charakterze stałym, okresowym, jak i incydentalnym. 
Więzi te można klasyfikować według różnych kryteriów. Najczęściej przyjmuje się 
podział powiązań z otoczeniem na bliższe i dalsze6. 

Otoczenie bliższe często utożsamia się z otoczeniem bezpośrednim przedsię-
biorstwa, a otoczenie dalsze z otoczeniem pośrednim. Do bezpośredniego otoczenia 
przedsiębiorstwa zalicza się:
• organizacje i instytucje rynku zaopatrzenia – są to dostawy materiałów, surow-

ców,  usług i elementów korporacyjnych, a także dostawców zaopatrzenia tech-
nicznego i wykonawców robót budowlano-montażowych i prac inwestycyjnych; 
w sferze zaopatrzenia występuje współdziałanie zarówno o charakterze stałym, 
okresowym, jak i incydentalnym (zaopatrzenie techniczne, prace i roboty inwe-
stycyjne);

• instytucjonalną sferę zbytu – sfera ta dotyczy wszelkich organizacji i instytucji, 
z którymi przedsiębiorstwo współdziała w zakresie dystrybucji swoich produktów; 
a więc są to głównie bezpośredni odbiorcy jego wyrobów lub/i usług, a także 
organizacje i instytucje pośredniczące; współpraca ta dotyczy zarówno krajowego 
rynku lokalnego i regionalnego, jak i rynków zagranicznych; najczęściej ma ona 
charakter współpracy stałej i okresowej;

• instytucje rynku pracy – na tym rynku przedsiębiorstwo współdziała z organi-
zacjami i instytucjami w zakresie kształtowania swoich zasobów pracy; dotyczy 
to bezpośrednich więzi przedsiębiorstwa z urzędami pracy i wszelkimi orga-
nizacjami pośrednictwa pracy, a także kontaktów z instytucjami szkolnictwa 
zawodowego, średniego, jak i  wyższego. To współdziałanie dotyczy również 
współpracy przedsiębiorstwa z  organami lokalnego samorządu terytorialnego, 
a także z instytucjami doskonalenia zawodowego.

• instytucje i organizacje rynku finansowego – na rynku tym przedsiębiorstwo 
współdziała z instytucjami rynku kapitałowego, finansowego oraz ubezpieczeń 
majątkowo-osobistych; są to więc powiązania przedsiębiorstwa z funduszami 
emerytalnymi i inwestycyjnymi, bankami komercyjnymi i instytucjami pożycz-
kowymi i leasingowymi, a także powiązania z  giełdą papierów wartościowych, 
Komisją Papierów Wartościowych, domami maklerskimi, Krajowym Depozy-
tem Papierów Wartościowych, ZUS-em, towarzystwami ubezpieczeniowymi 

6 Por. Zarządzanie przedsiębiorstwem, op. cit.
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i  reasekuracji; wymienione instytucje w zależności od aktywności zewnętrznej 
przedsiębiorstwa oraz zakresu i charakteru transakcji finansowych kształtują 
mniej lub bardziej finanse firmy; są to powiązania o różnym charakterze.

Współdziałanie przedsiębiorstwa z instytucjami otoczenia pośredniego (dalszego) 
dotyczy głównie powiązań z:
• instytucjami polityczno-prawnymi,
• instytucjami socjalno-kulturalnymi,
• instytucjami technicznymi,
• instytucjami ekologicznymi,
• instytucjami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
• instytucjami międzynarodowymi.

Są to więzi o różnym charakterze. Jedne z nich występują w roli obowiązujących 
norm (prawne, ekologiczne, ochrony zdrowia, bhp, socjalne, międzynarodowe itd.), 
a inne należą do sfery celowo kształtowanych przez przedsiębiorstwo (technicz-
ne, organizacyjne, kulturalne, powiązania z organizacjami międzynarodowymi). 
W  epoce gospodarki globalnej przedsiębiorstwa coraz częściej wchodzą w powią-
zania z  instytucjami rynków międzynarodowych.
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Proces tworzenia przedsiębiorstwa

Prowadzenie przedsiębiorstw wymaga znajomości i przestrzegania przepisów 
prawa odnoszących się do działalności gospodarczej. Ważne miejsce wśród nich 
zajmuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173). 
Jeden z jej zapisów głosi, że działalność gospodarcza jest wolna dla każdego na rów-
nych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Natomiast 
wymagana jest uczciwa konkurencja, poszanowanie dobrych obyczajów, respekto-
wanie słusznych interesów konsumentów.

W Polsce podejmowane są starania o to, aby ułatwić rozpoczynanie działalności 
gospodarczej – poprzez możliwość załatwiania formalności związanych z rejestracją 
firmy w jednym miejscu – okienku (a nie w kilku jak dotychczas), którym miałby 
być (według ostatniego pomysłu) właściwy urząd skarbowy przyjmujący potrzebne 
dokumenty. Ponadto zakłada się znaczne skrócenie czasu trwania procedury reje-
stracyjnej (z obecnych 20–30 dni do kilku dni). 

2.1. Źródła decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa

Utworzenie i zorganizowanie przedsiębiorstwa są najczęściej poprzedzone dłu-
gim procesem myślowym o charakterze analitycznym. Uczestniczy w nim, w sposób 
bezpośredni lub pośredni, wiele osób. 

Treść odnośnej analizy zależy od kilku czynników, w szczególności od planowanej 
skali działalności oraz branżowego profilu przedsięwzięcia.

Problem może dotyczyć dwóch sytuacji:
1) powołania zupełnie nowego przedsiębiorstwa,
2) przekształcenia już istniejącego podmiotu w nową formę organizacyjno-

prawną.

Pierwsza sytuacja występuje bardzo często i jest stałym elementem gospodarki 
rynkowej. Wymaga odwagi w działaniu i jest związana z dużym ryzykiem i wieloma 
niewiadomymi. Zbiór osób decydujących się na powołanie nowego przedsiębiorstwa 
jest bardzo liczny i zróżnicowany. Mogą to być osoby ze swej natury przedsiębior-
cze, chcące poprzez samodzielne działanie wykazać swoje zdolności i predyspozycje 
do podejmowania trafnych decyzji. Takie osoby mają największe szanse na sukces. 
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Niektóre z nich, pracując wcześniej jako siła najemna w wielu przedsiębiorstwach, 
dochodzą do przekonania, że są w stanie podjąć się samodzielnej działalności 
gospodarczej. Inni potencjalni przedsiębiorcy rekrutują się spośród absolwentów 
(szkół wyższych, ale nie tylko), którzy decydują się na samodzielność, tworzą sobie 
miejsce pracy dostosowane do swoich oczekiwań i aspiracji. Na utworzenie przed-
siębiorstwa decydują się także osoby, które straciły pracę wykonywaną dotychczas 
i chcą prowadzić własną firmę. Część potencjalnych przedsiębiorców rekrutuje się 
spośród pracowników, którzy liczą się z możliwością zwolnienia z dotychczasowego 
miejsca pracy i nie chcą poszukiwać nowej pracy u innego pracodawcy. Sporadycznie 
na stworzenie własnej firmy decydują się osoby bezrobotne. 

Osobną kategorię przedsiębiorców stanowią osoby, które zostały nakłonione 
przez pracodawcę do przejścia na własną działalność gospodarczą (tzw. samoza-
trudnienie) – ze względu na obniżenie kosztów pracy. Jeśli samozatrudnienie jest 
autonomiczną decyzją, wtedy nie budzi ona żadnych kontrowersji. Często jest to 
jednak rezultat przymusu wywieranego na pracownika przez pracodawcę, szuka-
jącego sposobu na obniżenie kosztów. 

Nie można zapomnieć o jeszcze innym źródle inspiracji do utworzenia przedsię-
biorstwa. Otóż w celu rozwiązania określonego problemu albo zaspokojenia ważnej 
potrzeby społecznej, władza (lokalna lub centralna) może powołać przedsiębiorstwo 
(państwowe lub komunalne). Najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy prywatny 
biznes nie jest zainteresowany (ze względów ekonomicznych) danym rodzajem 
działalności lub określonym przedsięwzięciem. 

Czasami może dojść do współdziałania władzy publicznej i prywatnego przed-
siębiorcy na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Osoba lub osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo muszą wybrać najbar-
dziej właściwą jego formę organizacyjno-prawną. Katalog możliwości jest duży:
• przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela,
• spółka cywilna,
• spółka jawna,
• spółka partnerska,
• spółka komandytowa,
• spółka komandytowo-akcyjna,
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• spółka akcyjna,
• spółdzielnia,
• przedsiębiorstwo państwowe.

Od niedawna w ramach Unii Europejskiej, a więc i także w Polsce, może działać 
nowa forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, którą jest spółka euro pejska.

Przedsiębiorstwa mogą zakładać zarówno osoby z jakimś doświadczeniem zawo-
dowym, jak i osoby bez doświadczenia. W obu tych przypadkach pomysłowi na 
firmę powinien towarzyszyć bardziej lub mniej sformalizowany rachunek opłacal-
ności przedsięwzięć, wyrażony w postaci planu (biznesplanu). Jeżeli przedsięwzięciu 
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ma towarzyszyć finansowanie pochodzące z zewnątrz (kredyt, pożyczka, dotacja), 
plan będzie niezbędny.

Szczególnym przypadkiem wejścia w biznes może być skorzystanie z franchisingu 
(franczyzy) – osoba lub osoby decydujące się na tę drogę działalności gospodarczej 
otrzymują w punkcie startu dużą pomoc ze strony już funkcjonującej najczęściej dużej 
firmy – pomoc ta jest jednak obwarowana wieloma warunkami i ograniczeniami. 

2.2. Etapy zakładania firmy

Najtrudniejszym etapem przy tworzeniu przedsiębiorstwa jest stworzenie kon-
cepcji przedsięwzięcia – przejście od pomysłu na firmę do jej ostatecznego kształtu. 
Chodzi tu w szczególności o określenie przedmiotu działalności, skali działalności, 
potrzebnego kapitału początkowego.

Na ogół ten etap tzn. koncepcja i jej ostateczny kształt, kończy się opracowaniem 
planu przedsięwzięcia, nazywanego powszechnie biznesplanem. Następnie trzeba 
podjąć decyzję o wyborze formy organizacyjno-prawnej. Teoretyczne możliwości 
wyboru są duże, jednakże po przeanalizowaniu zasad działania poszczególnych form, 
ich ilość się w praktyce znacznie zmniejsza. Np. spółka partnerska jest dostępna 
tylko dla niektórych rodzajów działalności (np. dla wolnych zawodów) ściśle okre-
ślonych w przepisach prawa. Popularną formą wybieraną przez osoby rozpoczy-
nające działalność gospodarczą jest firma jednoosobowa. Chociaż przepisy prawa 
nie ograniczają wielkości przedsiębiorstw jednoosobowych, to jednak najczęściej 
tę formę spotyka się wśród przedsiębiorstw małych. Stanowią one najliczniejszą 
grupę firm w handlu, usługach, rolnictwie. 

Należy również podkreślić fakt, że wybrana na początku forma prawno-organi-
zacyjna może być zmieniana w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa – np. firma jedno-
osobowa albo spółka cywilna, czy spółka jawna może być przekształcona w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też w spółkę akcyjną. Ponadto mogą nastę-
pować procesy łączenia firm albo procesy podziału firm (w tym ostatnim przypadku 
przepisy prawa ograniczają możliwości manewru, np. spośród spółek tylko spółki 
kapitałowe mogą podlegać podziałowi). Przy wyborze formy organizacyjno-prawnej 
należy uwzględnić koszty bieżące związane z daną formą, a także kwestie podatkowe 
(w niektórych formach podstawą opodatkowania jest dochód, w innych zysk brutto), 
sposób opodatkowania, stawkę opodatkowania. Również ważne jest rozeznanie, czy 
dany rodzaj działalności nie wymaga wcześniejszego uzyskania koncesji lub zezwole-
nia (tę kwestię reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej). Są też pewne 
rodzaje działalności, które podlegają specjalnemu wpisowi do rejestru działalności 
regulowanej. Uzyskania koncesji wymagają następujące dziedziny działalności:
• poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
• wytwarzanie, obrót bronią i materiałami wybuchowymi, a także technologiami 

dla wojska i policji,
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• wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami i energią,
• ochrona osób i mienia,
• nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
• przewozy lotnicze.

Są to dziedziny newralgiczne ze względu na bezpieczeństwo (państwa, obywateli) 
oraz interes publiczny. Koncesja jest udzielana na oznaczony czas, ale przedsiębiorca 
ma możliwość wnioskowania o krótszy okres w stosunku do okresu maksymalnego. 
Jeżeli popyt na koncesję jest większy niż ich podaż, organ koncesyjny zarządza 
przetarg. Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, może 
ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji (jest to tzw. promesa). Za udzielenie 
koncesji pobierana jest opłata skarbowa. 

Z kolei pewne rodzaje działalności gospodarczej mające ważne znaczenie spo-
łeczne wymagają uzyskania zezwolenia, są to przykładowo:
• wytwarzanie i obrót alkoholem,
• obrót artykułami niebezpiecznymi,
• obrót papierami wartościowymi,
• usługi bankowe i ubezpieczeniowe,
• prowadzenie giełd towarowych,
• gry i zakłady wzajemne.

Są też takie dziedziny działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania 
licencji, np. działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego, transportu 
kolejowego. 

Pewne dziedziny działalności podlegają dodatkowemu wpisowi do rejestru dzia-
łalności regulowanej. Dotyczy to przykładowo:
• wykonywania usług medycznych (przez lekarzy, pielęgniarki, położne, denty-

stów),
• prowadzenie profesjonalnych zawodów sportowych,
• wykonywanie usług detektywistycznych,
• produkcja (rozlew) wyrobów winiarskich,
• prowadzenie kantorów wymiany walut. 

Przedsiębiorca składa stosowny wniosek po złożeniu pisemnego oświadczenia 
o  spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania danej działalności (objętej 
rejestrem działalności regulowanej). Stosowny organ wydaje z urzędu zaświadczenie 
o wpisie do rejestru działalności regulowanej). 

Zakres dziedzin objętych koncesjami, zezwoleniami, licencjami, zgodami, reje-
strem działalności regulowanej nie jest ustalony raz na zawsze, może ulegać zawęże-
niu lub rozszerzeniu, w zależności od nastawienia rządzącej władzy do roli państwa 
w gospodarce: rządy liberalne będą dążyły do poszerzenia zakresu rynku, rządy 
mniej liberalne będą starały się ograniczyć rolę rynku. Ponadto decyzje dotyczące 
tych kwestii mogą być wymuszone przez organizacje międzynarodowe (UE, ONZ, 
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WTO, OECD). Niekiedy może to być rezultat aktualnych uwarunkowań wewnętrz-
nych (wzrost lub spadek narkomanii, wzrost lub spadek alkoholizmu, wzrost lub 
spadek przestępczości itd.). 

Spisanie aktu notarialnego

Umowy większości spółek muszą być zawarte w formie aktu notarialnego – są 
to: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka partnerska, 
spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Wymagają tego przepisy prawa 
(kodeks spółek handlowych). Przy spółce cywilnej i spółce jawnej nie jest wyma-
gany akt notarialny, jednakże ze względu na istotę problemu warto sporządzić 
taki akt, gdyż wtedy zmniejszy się pole przyszłych kontrowersji między wspól- 
nikami.

Rejestracja przedsiębiorstw

Osoby fizyczne oraz wszyscy wspólnicy spółek cywilnych zgłaszają działalność 
gospodarczą w swoim urzędzie gminy (miasta) w celu uzyskania wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej. Po dokonaniu wpisu potrzebne jest zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności.

W przypadku spółek, z wyjątkiem spółki cywilnej, konieczny jest wpis do rejestru 
przedsiębiorstw prowadzonych przez sądy rejonowe – wydziały gospodarcze KRS, 
po złożeniu wniosku o wpis do rejestru (odnośny formularz można uzyskać w sądzie 
rejonowym, wydział gospodarczy albo w urzędzie gminy). Po dokonaniu wpisu 
do KRS trzeba uzyskać odpis z rejestru KRS. Jest on potrzebny przy następnych 
krokach procedury związanej z tworzeniem przedsiębiorstwa.

Założenie rachunku bankowego

Rachunek bankowy służy ułatwieniu rozliczeń finansowych z kontrahentami 
i urzędami. Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń 
za jego pośrednictwem wynika z przepisów prawnych (wyjątki są bardzo nieliczne). 
Bank żąda kilku dokumentów:
– umowy spółki (lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji),
– regonu,
– pieczątki,
– dowodów osobistych,
– odpisu z Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw. 

Rejestracja w urzędzie skarbowym

Obowiązek podatkowy wymaga rejestracji firmy we właściwym urzędzie skarbo-
wym. W tym celu należy wypełnić i złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP (numer 
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identyfikacji podatkowej). Później, w przypadku zmiany podanych informacji, 
przedsiębiorstwo (przedsiębiorca) składa zgłoszenie aktualizacyjne. Ze względu 
na podatek od towarów i usług (podatek VAT) odrębnie trzeba złożyć w urzędzie 
skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT. Z obowiązku złożenia zgłoszenia reje-
stracyjnego VAT są zwolnione pewne grupy podatników. Jednak podatnicy zwol-
nieni z tego obowiązku mogą z własnej woli złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT. 
Jeśli w przedsiębiorstwie będzie dokonywać się sprzedaży (w określonej wysokości, 
ostatnio powyżej 20 tys. zł na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodar-
czej), to konieczne będzie rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Do 
zawodów objętych kasami fiskalnymi dołączyli taksówkarze. Są pomysły na dalsze 
rozszerzenie ich zasięgu.

Przy załatwianiu formalności związanych z NIP-em trzeba złożyć również załącz-
niki (np. umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, 
REGON, rachunek bankowy, tytuł użytkowania lokalu). 

Ubezpieczenie społeczne

Działalność gospodarczą należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS), w celu jej objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (emery-
talnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym) – ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne. Ponadto przedsiębiorca płaci składkę na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy 
zatrudniający pracowników (w ramach umowy o pracę) płacą za pośrednictwem 
ZUS składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębior-
stwa nieco większe (powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) oraz 
średnie i duże, dokonują wpłat (za pośrednictwem ZUS) na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z tego obowiązku są zwolnione 
przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne (osiągające wskaźnik 6%) 
i zakłady pracy chronionej. Z kolei przedsiębiorstwa wpłacające składkę na PFRON 
mogą skorzystać z ulgi, jeżeli kupują produkty lub usługi w zakładzie zatrudniającym 
co najmniej 10% pracowników niepełnosprawnych. 

Numer statystyczny (REGON)

Następny krok to uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio-
tów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez GUS. W tym celu trzeba złożyć 
wniosek (na odpowiednim formularzu) w wojewódzkim urzędzie statystycznym. Do 
wniosku należy dołączyć odpis, wyciąg lub zaświadczenie z ewidencji działalności 
gospodarczej. Urząd Statystyczny przydziela odpowiedni 9-cyfrowy numer staty-
styczny REGON. Firma wnioskująca o dokonanie wpisu otrzymuje (bezpłatnie) 
zaświadczenie o nadanym numerze statystycznym. Przy staraniu się o REGON 
trzeba złożyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne),
• umowę spółki (chodzi o spółkę cywilną).
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Osoby prawne (i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej ):
• ustawę powołującą jednostkę lub akt założycielski,
• statut lub regulamin jednostki,
• wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wyrobienie pieczątki

W naszej praktyce gospodarczej trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie firmy 
nieposiadającej swojej pieczęci. Obowiązek jej posiadania nie jest wymagany prze-
pisami prawa. Niemniej ułatwia ona identyfikację firmy, uwiarygodnia ją, ułatwia 
kontakt, ponieważ zawiera także numer telefonu, adres, czasami numer REGON, 
NIP. 

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Kodeks pracy obliguje firmę rozpoczynającą działalność i zatrudniającą pra-
cowników do zawiadomienia PIP w formie pisemnej o miejscu, rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności (m.in. o przewidywanej liczbie pracowników, a także 
o działaniach dotyczących spełnienia wymogów BHP). 

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga zgłosze-
nia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W celu dokonania stosownego zgłoszenia 
należy wypełnić zawiadomienie (w terenowym inspektoracie), podając z jednej 
strony wymagane informacje ogólne (nazwa, adres zakładu, telefon, fax, numer 
REGON, NIP, symbol EKD, dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, 
liczy pracowników), a także wymagane informacje szczegółowe (sposób zaopatrze-
nia w wodę, odprowadzanie nieczystości płynnych, nieczystości stałych), a także 
informacje dotyczące produkcji (np. procesy technologiczne stwarzające zagroże-
nie dla zdrowia pracowników). Podejmowane konkretne rodzaje działalności (np. 
gastronomia) muszą spełniać odpowiednie warunki sanitarne. Opinie o spełnieniu 
warunków wydają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne lub rzeczoznawcy 
do spraw sanitarno-higienicznych. 

Oddziaływanie na środowisko

Do podjęcia pewnego rodzaju działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie 
raportu dotyczącego ochrony środowiska. Dotyczy to np. zakładów chemicznych, 
lakierni, browarów, zakładów mięsnych, farbiarni, stacji paliw, obsługi samochodów 
itp.). W stosunku do niektórych rodzajów działalności gmina może sama zdecydować 
o konieczności sporządzenia raportu o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko. 
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Opinia straży pożarnej

W momencie oddania niektórych obiektów do użytku (po przebudowie, wybu-
dowanych budynków powyżej 3 kondygnacji, większych obiektów produkcyjnych, 
usługowych, magazynowych, budynków użyteczności publicznej dla ponad 500 osób) 
trzeba uzyskać pozytywną opinię na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie budowlane

W pierwszej kolejności jest ono potrzebne wtedy, gdy działalność gospodarcza 
ma być prowadzona w budowanym obiekcie, w obiekcie rozbudowywanym, a także 
w obiekcie podlegającym modernizacji (lub remontowanym). Również jeśli w trak-
cie prowadzonej działalności następuje zamiana jej przedmiotu, np. z działalności 
handlowej na usługi gastronomiczne, lub też zacznie się rozszerzanie zakresu 
działalności. Ponadto w wielu przypadkach konieczne jest pozwolenie budowlane 
na działalność podejmowaną w już istniejących obiektach czy pomieszczeniach  
(Dz.U. z 1994 r., Nr 6). 

Niezależnie od tego, jaką formę organizacyjno-prawną będzie miało nowo 
utworzone przedsiębiorstwo, warto wcześniej zapoznać się z głównymi normami 
prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności będą to 
następujące ustawy:
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 

Nr 173);
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173);
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(Dz.U. z 2000 r., Nr 14 z późn. zm., zm. 16.11.2006 r.);
• ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U. z 2000 r., Nr 54 z późn. zm., zm. 16.11.2006 r.);
• ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 

z późn. zm.);
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 

z  2002  r., Nr 76 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 

z późn. zm.).

Przy większości form organizacyjno-prawnych udział osoby w miarę swobodnie 
poruszającej się w przepisach prawa jest niezbędny (np. przy zakładaniu wszystkich 
typów spółek handlowych, oprócz spółki jawnej, umowa spółki musi być zawar-
ta w formie aktu notarialnego). Generalnie warto jednak zaangażować w proces 
tworzenia przedsiębiorstwa specjalistę z dziedziny prawa mającego doświadczenie 
praktyczne związane z funkcjonowaniem różnych form przedsiębiorstw. Chodzi 
tu o doradcę, a nie tylko o prawnika, który załatwia jedynie niezbędne for- 
malności. 
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2.3. Cele i zadania przedsiębiorstwa

Odpowiedź na pytanie, po co zostało powołane przedsiębiorstwo i komu ma 
służyć, nie jest prosta. Refleksja nad tym problemem jest potrzebna zarówno na 
etapie podejmowania decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa, jak i już w trakcie 
jego funkcjonowania. 

Dosyć często można spotkać się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwo ma zaspoka-
jać potrzeby klientów (konsumentów, producentów). Można także usłyszeć pogląd, 
że przedsiębiorstwo powinno przynosić jego właścicielowi dochód w postaci zysku. 
Zarówno w praktyce, jak i teorii ekonomicznej zgłaszane są bardzo różnorodne 
interpretacje (często kontrowersyjne) związane z celami przedsiębiorstwa. Typowe 
tradycyjne ujęcie tego tematu utożsamia cel przedsiębiorstwa z celem jego właścicie-
la. W przypadku małych przedsiębiorstw taki pogląd wydaje się uzasadniony. Sprawa 
komplikuje się wtedy, gdy mamy do czynienia z dużymi i złożonymi przedsiębior-
stwami, w których następuje rozdzielenie własności i zarządzania. W konsekwencji 
interes właściciela może rozmijać się z interesem różnych grup społecznych (pra-
cowników najemnych, menedżerów, związków zawodowych). Pojawia się w użyciu 
pojęcie: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Ma ono kilka płaszczyzn:
• płaszczyznę ekonomiczną – wyraża się ona w podkreślaniu wagi tworzenia miejsc 

pracy, produkowaniu dóbr poszukiwanych na rynku, godziwego wynagrodzenia 
zapewniającego materialne podstawy egzystencji pracowników;

• płaszczyznę ekologiczną – przedsiębiorstwo ma respektować wymogi ochrony 
środowiska;

• płaszczyznę socjalną – wspieranie przez przedsiębiorstwo mniej zarabiających 
pracowników oraz nieodpłatne lub zróżnicowane pod względem odpłatności 
świadczenie usług;

• płaszczyznę etyczną – respektowanie przez przedsiębiorstwo norm etycznych, 
przestrzeganie prawa (pracy, podatkowego itp.). 

Nie ma też zgodności poglądów co do liczby i charakteru celów (przedsiębior-
stwa) sensu stricto ekonomicznych. Niektórzy wysuwają na plan pierwszy cel zarob-
kowy (którym jest zysk). Inni autorzy mówią o wiązce celów (zysk, udział w rynku, 
rozwój bezpieczeństwa), przy czym zysk traktuje się jak cel właściciela, natomiast 
udział w rynku czy też rozwój można uznać za cele menedżerów. Z kolei przyjmując, 
że zysk jest rzeczywiście celem właściciela, pojawiają się różnice zdań w odniesieniu 
do jego horyzontu czasowego (zysk krótkookresowy czy zysk długookresowy). Do 
tego dochodzi jeszcze pytanie, czy to ma być zysk maksymalny (w danym okresie), 
czy też zysk optymalny (w danych warunkach) albo suboptymalny. 

Jedna z koncepcji głosi, że celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości. 
Różnorodność teoretycznych poglądów na temat celów przedsiębiorstwa jest 

odbiciem rzeczywiście istniejących – w praktyce gospodarczej – trudności ze sfor-
mułowaniem w sposób jednoznaczny – zarówno celów cząstkowych, jak i celu 
ogólnego. Bardzo ciekawa jest interpretacja celów zawarta w wielowymiarowej 
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przestrzeni poglądów dotyczących celów przedsiębiorstwa1. W kwestii poglądów 
odnoszących się do celu zarobkowego można znaleźć różne jego propozycje, np.:
a) maksymalizacja zysku w długim okresie,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa w długim okresie,
c) maksymalizacja stopy zwrotu z kapitału w długim okresie.

Ponadto są głosy, że:
a) cel zarobkowy jest jedynym celem przedsiębiorstwa;
b) cel zarobkowy jest głównym celem, ponadto dochodzą cele dodatkowe, uboczne;
c) cel zarobkowy jest jednym z wielu różnych celów i raczej ma charakter drugo-

planowy.

Niezależnie od istniejących kontrowersji dotyczących celu (lub celów) przed-
siębiorstwa trzeba także zwrócić uwagę na hierarchię celów: cele ogólne (gene-
ralne) muszą być transponowane na cele szczegółowe. Te cele można traktować 
jako zadania do wykonania przez konkretne jednostki organizacyjne przedsiębior-
stwa. Zadania takie to osiągnięcie określonego poziomu przychodów, rentowności 
kapitału (ogółem lub własnego), wprowadzanie nowych produktów, zdobywanie 
nowych rynków (zbytu lub dostaw), wzrost udziału w rynku. Żeby takie zadania 
(cele cząstkowe) służyły realizacji celu głównego, muszą być odpowiednio ustalone, 
skoordynowane i przyjęte do realizacji w postaci planu przedsiębiorstwa.

Cele przedsiębiorstwa można postrzegać w dwóch perspektywach:
• instytucjonalnej,
• normatywnej. 

Cele przedsiębiorstwa rozpatrywane w wymiarze instytucjonalnym są określone 
w aktach założycielskich (umowa, statut), w regulaminach oraz uchwałach władz 
przedsiębiorstwa. Podstawowe znaczenie mają cele bezpośrednio nawiązujące do 
misji przedsiębiorstwa. Ale w życiu istotne są też tzw. cele normatywne, tzn. cele, 
które powinny być przez przedsiębiorstwo osiągane w trakcie jego funkcjonowania, 
a które nie wynikają wprost z jego aktów założycielskich. 

2.4. Cykl życia przedsiębiorstwa 

Osoby podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą w momencie zakła-
dania firmy nie wybiegają na tyle daleko w przyszłość, aby zastanawiać się, jak 
będzie wyglądało wyjście z biznesu albo jego zakończenie. Przy większych przed-

1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE im O. Langego, 
Wrocław 2005, s. 66.
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sięwzięciach trzeba jednak te kwestie rozważyć już na samym początku myślenia 
o biznesie. 

Każde przedsiębiorstwo od momentu utworzenia do momentu zaprzestania 
działalności podlega zmianom, które czasami mają charakter ewolucyjny, a czasami 
rewolucyjny. 

W przedsiębiorstwach działających dłuższy okres można wyróżnić kilka faz w ich 
życiu, są to:
a) utworzenie przedsiębiorstwa,
b) rozwój,
c) dojrzałość,
d) schyłek,
e) zaprzestanie działalności.

Części firm nie jest dane przejść przez wszystkie fazy – niektóre z nich upadają 
po krótkim okresie, po 2 lub 3 latach. Są też takie, które znikają z życia gospo-
darczego już w pierwszym roku po ich utworzeniu. Można jednak znaleźć firmy, 
które mają za sobą 50 lub nawet 100 lat istnienia. 

Faza utworzenia 

Faza utworzenia rozpoczyna cykl życia przedsiębiorstwa. Trwa on relatywnie 
krótko, ale w specyficznych dziedzinach może to być rok lub dłużej (budowa kopalni 
węgla kamiennego, budowa fabryki samochodów, budowa gazociągu czy ropociągu 
itp.). W fazie utworzenia przedsiębiorstwa mamy do czynienia z dwoma aspektami: 
pierwszy to jest aspekt formalny, dotyczący zarejestrowania nowej firmy. Drugi 
to aspekt rzeczowy, wyraża się on w zorganizowaniu podmiotu gospodarczego, 
mogącego wytwarzać produkty lub świadczyć usługi. 

Faza rozwoju przedsiębiorstwa

Najważniejszą cechą tej fazy jest dynamiczny wzrost sprzedaży produktów lub 
usług. Następuje też wzrost zatrudnienia, wzrost wartości środków trwałych w wyniku 
inwestowania, wzrost wielkości przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych. W konsekwencji rośnie też udział tego przedsiębiorstwa 
w branży i rozszerza się sieć powiązań gospodarczych. 

Etap rozwoju trwa z reguły kilka lub kilkanaście lat. Część przedsiębiorstw 
może przejść do fazy dojrzałości, a część od razu do fazy schyłkowej. 

Niektórzy autorzy wyróżniają w tej fazie minifazy, takie jak faza twórcza, faza 
formalizacji, faza decentralizacji, faza koordynacji, faza współpracy. W ramach 
fazy rozwoju pojawiają się zarówno okresy rozwoju stabilnego ewolucyjnego, jak 
i okresy rozwoju rewolucyjnego burzliwego, przejawiające się w różnego rodzaju 
zaburzeniach, kryzysach, konfliktach. Pozytywne rozwiązanie sytuacji kryzysowych 
umożliwia przejście do fazy dojrzałości. 
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Faza dojrzałości przedsiębiorstwa

Faza dojrzałości charakteryzuje się ustabilizowaniem poziomu sprzedaży pro-
duktów i usług, udział przedsiębiorstwa w rynku utrzymuje się na osiągniętym 
poprzednio poziomie, już nie rośnie, ale jeszcze na ogół nie spada. W krótszych 
okresach mogą wystąpić pewne wahania produkcji i sprzedaży zarówno w górę, 
jak i w dół, proporcjonalnie do wahań występujących w branży.

Czasami przedsiębiorstwo może przejść ponownie do fazy rozwoju (poprzez 
wprowadzenie nowych produktów, zdobycie nowych rynków zbytu, restrukturyzację 
przedsiębiorstwa, wzrost popytu rynkowego na produkty przeżywające swój rene-
sans). Jednak bardziej prawdopodobne jest przejście do fazy schyłkowej. 

Faza schyłkowa

W fazie schyłkowej następuje istotny odczuwalny spadek produkcji i usług, 
z  czym wiąże się często spadek udziału danego przedsiębiorstwa w branży. Stan 
taki może być rezultatem tak sytuacji w samym przedsiębiorstwie, jak i schyłku 
branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo (przemysł węglowy, przemysł włó-
kienniczy, przemysł skórzany). Kryzys branży może wynikać z nieuczciwej konku-
rencji z zewnątrz, rozbudowy nadmiernych zdolności produkcyjnych w stosunku 
do efektywnego popytu, a także z restrykcji narzucanych przez czynniki polityczne 
(inne państwa lub organizacje międzynarodowe). 

Jednym z teoretycznie i praktycznie możliwych sposobów na neutralizację skut-
ków kryzysu branży, w której działa przedsiębiorstwo, jest dywersyfikacja produkcji 
i usług albo też przebranżowienie (czyli zmiana branży). 

Faza schyłkowa kończy się decyzją o zaprzestaniu działalności przedsiębiorstwa. 

Zaprzestanie działalności

Zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa oznacza zakończenie prowadzenia 
działalności gospodarczej. Decyzja może być podjęta przez właściciela (właścicieli) 
w kilku przypadkach:
• jako przewidziana (planowana), 
• w momencie utworzenia przedsiębiorstwa,
• z przyczyn ekonomicznych (np. niewypłacalności, ponoszenia strat),
• z innych przyczyn losowych.

Także sąd może orzec likwidację przedsiębiorstwa. Przepisy prawa określają tryb 
postępowania związanego z likwidacją przedsiębiorstwa. Z postępowania likwidacyj-
nego są zwolnione osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawodową, 
wspólnicy spółki cywilnej. Jednakże osoby te muszą rozliczyć się z ciążących na 
nich zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności. 

Jeśli wartość likwidowanego przedsiębiorstwa okaże się niższa od wielkości 
powstających do spłacenia długów, to na drodze sądowej likwidacja przedsię-
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biorstwa może zostać przekształcona w upadłość z likwidacją majątku. Upadłość 
z  likwidacją jest mniej korzystna dla wierzycieli od postępowania likwidacyjnego. 
Upadłość likwidacyjna ogłaszana przez sąd oznacza, że przedsiębiorstwo nie było 
w stanie poradzić sobie z sytuacją kryzysową. Dość często wcześnie podejmowa-
ne są działania w ramach restrukturyzacji naprawczej prowadzonej samodzielnie 
przez przedsiębiorstwo, później następuje restrukturyzacja naprawcza pod nad-
zorem sądowym. Następnie postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia 
układu, a dopiero na końcu dochodzi do postępowania upadłościowego z likwidacją  
majątku. 

Najczęściej pełny cykl życia przedsiębiorstwa wygląda następująco:

utworzenie rozwój dojrzałość schyłek zaprzestanie działalności.

Czasami mogą pojawiać się wtórne fale rozwoju lub dojrzałości: 

rozwój dojrzałość rozwój dojrzałość.

Dość często po fazie rozwoju następuje faza stagnacji, a następnie faza kryzysu, a po 
nim faza rozwoju i następny kryzys aż do zaprzestania działalności:

rozwój stagnacja kryzys rozwój kryzys zaprzestanie działalności.

Mają miejsce również sytuacje, w których nie występują wszystkie fazy, np.: 

utworzenie rozwój schyłek
albo:      

utworzenie rozwój zaprzestanie działalności.

Są też przedsiębiorstwa, które wkrótce po utworzeniu zaprzestają działalności:

utworzenie zaprzestanie działalności.

Zarówno długość życia przedsiębiorstwa, jak i ilość oraz czas trwania jego faz 
są zdeterminowane nie tylko przez czynniki wewnętrzne (wielkość kapitału posia-
danego albo możliwego do uzyskania doświadczenie założycieli, jakość i sprawność 
kadry kierowniczej, zdolność do konkurencji), lecz także przez czynniki zewnętrzne 
(przynależność branżową przedsiębiorstwa, koniunkturę w branży, charakter kon-
kurencji krajowej i zagranicznej, politykę gospodarczą państwa, w szczególności 
jego postawę wobec różnych form przedsiębiorczości zarówno indywidualnej, jak 
i korporacyjnej).



W konsekwencji w gospodarce rynkowej mamy do czynienia z jednej strony ze 
strumieniem pojawiających się nowych przedsiębiorstw, z drugiej zaś – ze strumie-
niem firm wypadających z rynku z powodu ich upadku. Tym dwóm krańcowym 
biegunom towarzyszą przeciwne sobie zjawiska koncentracji (kapitału, produkcji) 
i dekoncentracji. 

Podstawowa literatura 

Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE im O. Langego, Wrocław 

2005.
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3
KLASYFIKACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

3.1. Kryteria klasyfikacji podmiotów gospodarczych

Cechą wspólną wszystkich podmiotów gospodarczych omawianych w niniejszym 
rozdziale jest fakt, że prowadzą one działalność gospodarczą. Każda działalność 
gospodarcza charakteryzuje się zaś tym, że jest wykonywana w sposób zorganizo-
wany i ciągły oraz jest nastawiona na osiąganie zysku. Jednakże już sam rodzaj, 
zakres, czy forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej są dla każdego 
podmiotu specyficzne i wyróżniają go wśród pozostałych. W konsekwencji, ogół 
podmiotów gospodarczych można podzielić na wiele różnych sposobów, za każdym 
razem przyjmując inne kryterium klasyfikacji. Do najczęściej stosowanych kryteriów 
klasyfikacji należą:
• forma własności,
• rodzaj prowadzonej działalności,
• rozmiar podmiotu,
• zakres terytorialny prowadzonej działalności,
• forma prawna podmiotu.

Forma własności

Każdy podmiot gospodarczy, ze względu na formę własności, można przypisać 
do jednego z dwóch sektorów – publicznego lub prywatnego. Do sektora publicz-
nego zalicza się państwowe i komunalne (samorządowe) osoby prawne prowadzące 
działalność gospodarczą. Wśród państwowych osób prawnych wyróżnia się przede 
wszystkim przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, 
natomiast komunalnymi osobami prawnymi są w szczególności prowadzące dzia-
łalność gospodarczą jednoosobowe spółki gmin. Pozostałe podmioty gospodarcze 
zalicza się do sektora prywatnego, na który składają się zarówno podmioty sta-
nowiące własność krajową, jak i zagraniczną. Omawiany tu podział podmiotów 
gospodarczych prezentuje schemat 3.1. W miarę rozwoju i liberalizacji gospodarki 
zmniejsza się znaczenie sektora publicznego na rzecz prywatnego. Równolegle, 
w  miarę otwierania się gospodarki wzrasta udziału kapitału zagranicznego. Ten-
dencje te, charakterystyczne również dla polskiej gospodarki, w sposób syntetyczny 
ujmuje tabela 3.1.
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Tabela 3.1. Podmioty gospodarcze wg formy własności

Rok Podmioty gospodarcze  
ogółem

Przedsiębiorstwa  
państwowe

Spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego

2000 3 185 040 2 268 43 737

2006 3 636 039 913 57 782

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS.

Schemat 3.1. Podmioty gospodarcze wg formy własności

sektor

publiczny prywatny

państwowe
osoby prawne

komunalne
osoby prawne

podmioty stanowiące
własność krajową

podmioty stanowiące
własność zagraniczną

przedsiębiorstwa państwowe

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj prowadzonej działalności 

Podmioty gospodarcze ogólnie dzieli się na produkcyjne (przemysłowe) i usługo-
we. Na działalność produkcyjną składa się działalność wydobywcza oraz działalność 
przetwórcza. Z kolei do usług zalicza się m.in. handel (hurt i detal) i naprawy, 
komunikację i transport, pośrednictwo finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, fun-
dusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i inne instytucje finansowe), zaopatrzenie 
(polegające na dostarczaniu prądu, wody, gazu itp.), usługi hotelarsko-gastrono-
miczne i turystyczne, usługi rzemieślnicze, usługi budowlane, usługi edukacyjne 
i doradcze. Podział ten przedstawia schemat 3.2. Udział poszczególnych rodzajów 
działalności w ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw prezentuje 
schemat 3.3.
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Schemat 3.2. Podział podmiotów gospodarczych wg rodzaju prowadzonej działalności

rodzaj działalności

usługowa produkcyjna

wydobycie przetwórstwo

usługi budowlane

usługi edukacyjne i doradcze

usługi rzemieślnicze

usługi hotelarsko-gastronomiczne i turystyczne

zaopatrzenie

pośrednictwo finansowe

komunikacja i transport

handel i naprawy

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 3.3.  Udział poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej liczbie polskich 
przedsiębiorstw

32%

10%
10%7%4%

3%

34%

handel i naprawy

przetwórstwo

usługi budowlane

komunikacja i transport

pośrednictwo finansowe

usługi hotelarsko-gastronomiczne

pozostałe rodzaje działalności

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS.

Rozmiar podmiotu 

Powszechnie stosowanym podziałem podmiotów gospodarczych jest podział, 
który nawiązuje do rozmiaru prowadzonej działalności. Mierząc ów rozmiar, bierze 
się pod uwagę trzy parametry, a mianowicie średnioroczne zatrudnienie w  prze-
liczeniu na pełne etaty, roczny obrót netto, czyli przychody netto (bez podatku 
VAT) ze sprzedaży oraz sumę aktywów bilansu, czyli wartość majątku przedsię-
biorstwa. Uwzględniając powyższe kryteria, zasadniczo wyróżnia się trzy typy pod-
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miotów: małe, średnie i duże. Coraz częściej jednak wyróżnia się dodatkowo tzw. 
mikroprzedsiębiorstwa, podkreślając ważną rolę, jaką pełnią one w warunkach 
nowoczesnej gospodarki rynkowej. Mikroprzedsiębiorstwa stanowią w Polsce aż 
96,3% wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o charakterze 
niefinansowym (czyli z pominięciem banków, zakładów ubezpieczeń itp.). Udział 
małych przedsiębiorstw wynosi 2,6%, zaś odsetek średnich i dużych podmiotów 
stanowi odpowiednio 0,9% oraz 0,2% wszystkich przedsiębiorstw1. Omawiany tu 
podział podmiotów gospodarczych, wraz z górnymi granicznymi (maksymalnymi) 
wartościami parametrów prezentuje tabela 3.2.

Tabela 3.2.  Podział podmiotów gospodarczych z punktu widzenia rozmiarów prowadzonej 
działalności

Wyszczególnienie Zatrudnienie Roczny obrót Suma aktywów
Mikropodmiot  9 osób 2 000 000 ¤ 2 000 000 ¤

Mały podmiot 49 osób 10 000 000 ¤ 10 000 000 ¤

Średni podmiot 249 osób 50 000 000 ¤ 43 000 000 ¤

Duży podmiot powyżej 249 osób powyżej 50 000 000 ¤ powyżej 43 000 000 ¤

Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres terytorialny prowadzonej działalności 

Często bezpośrednio związany z rozmiarami przedsiębiorstwa jest zakres tery-
torialny prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Z reguły, im większy 
podmiot, tym zakres ten jest szerszy. Poczynając od najwęższego zakresu terytorial-
nego, a kończąc na najszerszym, działalność przedsiębiorstwa może mieć charak-
ter lokalny, regionalny, międzynarodowy lub globalny. Najpowszechniej spotykane 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność na małą skalę, zaspokajając potrzeby 
lokalnej społeczności. Przykład może stanowić osiedlowy „warzywniak” bądź zakład 
szewski. Kolejną, już mniej liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa działające regio-
nalnie, czyli na obszarze danego regionu, a czasem na terytorium całego państwa. 
Nie prowadzą one jednak produkcji na eksport, ograniczając się do własnego kraju. 
Przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzą swoją działalność na terytorium kilku 
krajów, jednak zazwyczaj w ramach tylko jednego kontynentu. Najsilniejsze z nich, 
w wyniku prowadzonej ekspansji, stają się podmiotami globalnymi. Obowiązuje 
niepisana zasada, że przedsiębiorstwo może być uznane za globalne, jeśli prowa-
dzi swoją działalność na obszarze co najmniej trzech kontynentów, a wśród nich 
znajdują się: Ameryka (bez podziału na Północną i Południową), Europa i Azja.

1 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku, GUS, Warszawa 2007.
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Forma prawna podmiotu 

Podział podmiotów gospodarczych ze względów na formę prawną wymaga bar-
dziej szczegółowego omówienia, toteż poświęcono mu osobny podrozdział.

3.2. Prawne ujęcie przedsiębiorczości

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych form prawnych prowadzenia 
działalności gospodarczej, należy przybliżyć znaczenie kilku podstawowych pojęć, 
którymi posługuje się ustawodawca, regulując omawiane w kolejnym podrozdziale 
kwestie. Do pojęć tych należą: przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, firma, działalność 
gospodarcza, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, 
osoba prawna. Szczególnie znaczenie trzech pierwszych pojęć może stanowić dla 
czytelnika zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że słowa „przedsiębiorstwo”, „przed-
siębiorca” i „firma” mają zupełnie odmienne znaczenie w sensie ekonomicznym 
i w sensie prawnym. Niniejszy podręcznik zasadniczo (w większości rozdziałów) 
nawiązuje do znaczenia ekonomicznego tych pojęć, jednak wyjątkowo w kontekście 
rozważań na temat form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej obowią-
zywać będzie ich aspekt prawny.

W ujęciu ekonomicznym słowa „przedsiębiorstwo” i „firma” stosuje się zamien-
nie, co świadczy o ich podobnym rozumieniu. Przedsiębiorstwem lub inaczej firmą 
jest zatem podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność pro-
dukcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści, najczęściej zysku. 
Jednak już w ujęciu prawnym nie należy utożsamiać tych dwóch pojęć, gdyż ich 
sens jest zgoła odmienny. Przedsiębiorstwo nie jest tu traktowane podmiotowo (co 
ma miejsce w ujęciu ekonomicznym), ale przedmiotowo. Kodeks cywilny traktuje 
przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i mate-
rialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, 
przedsiębiorstwo jest zbiorem aktywów wykorzystywanych do prowadzenia określo-
nego rodzaju działalności. Do elementów wchodzących w skład tak rozumianego 
przedsiębiorstwa zalicza się m.in. nieruchomości, urządzenia, materiały, towary, 
wyroby, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, wierzytelności, prawa z papie-
rów wartościowych, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty, prawa 
autorskie, dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej2.

Kodeks cywilny reguluje również zagadnienia związane z firmą. Ustawodawca 
przypisał pojęciu „firma” bardzo wąskie znaczenie, stanowiąc, iż „każdy przedsię-
biorca działa pod firmą. [...] Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. [...] 
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa”3. Reasumując, firma jest tym samym co nazwa 
przedsiębiorcy. Pozostaje więc wyjaśnienie znaczenia pojęcia „przedsiębiorca”.

2 Kodeks cywilny, art. 551.
3 Ibidem, art. 432, 434, 435.
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W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorcą jest osoba lub grupa osób kierująca 
(zarządzająca) przedsiębiorstwem, rozumianym jako podmiot gospodarzy prowa-
dzący określony rodzaj działalności. Przedsiębiorcą może być sam właściciel przed-
siębiorstwa, co jest charakterystyczne dla małych podmiotów lub wynajęty przez 
właścicieli specjalista-menedżer. Zupełnie inaczej przedsiębiorcę postrzega kodeks 
cywilny, który stanowi, iż „przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed-
nostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą”4. Inny-
mi słowy, przedsiębiorcą w ujęciu prawnym jest podmiot gospodarczy prowadzący 
działalność gospodarczą. Wynika więc z tego, że przedsiębiorca jest dla prawników 
tym, czym  w ujęciu ekonomicznym jest przedsiębiorstwo lub firma.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało już wyjaśnione przy okazji omawiania 
kryteriów klasyfikacji podmiotów gospodarczych. Zarówno w sensie ekonomicznym, 
jak i prawnym sformułowanie „działalność gospodarcza” jest rozumiane jako zarob-
kowa (czyli nastawiona na osiąganie zysku) działalność produkcyjna bądź usługowa 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podsumowanie dotychczasowych 
rozważań stanowi tabela 3.3.

Tabela 3.3.  Ujęcie ekonomiczne i ujęcie prawne podstawowych pojęć związanych 
z przedsiębiorczością

Wyszczególnienie Ujęcie ekonomiczne Ujęcie prawne
Przedsiębiorstwo podmiot gospodarczy prowadzący  

na własny rachunek działalność  
produkcyjną lub usługową w celu 
osiągnięcia określonych korzyści,  
najczęściej zysku

zorganizowany zespół składników  
niematerialnych i materialnych  
przeznaczony do prowadzenia  
działalności gospodarczej

Firma nazwa, pod którą działa przedsię-
biorca

Przedsiębiorca osoba lub grupa osób kierująca 
(zarządzająca) przedsiębiorstwem

podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, 
osoba prawna lub inna określona 
przepisami) prowadzący we własnym 
imieniu działalność gospodarczą

Działalność  
gospodarcza

zarobkowa (czyli nastawiona na osiąganie zysku) działalność produkcyjna 
bądź usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując rozważania natury prawnej, przedsiębiorca to podmiot gospo-
darczy, który działając pod specyficzną dla siebie firmą (nazwą) i korzystając 
z  przedsiębiorstwa, czyli zorganizowanego zespołu składników niematerialnych 
i materialnych, prowadzi, z reguły nastawioną na zysk, działalność gospodarczą 
– produkcyjną lub usługową.

4 Ibidem, art. 431.
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Istotną grupę pojęć stanowią ponadto: zdolność prawna, zdolność do czynności 
prawnych, osoba fizyczna, osoba prawna. Zdolność prawna to właściwość osoby 
(fizycznej, prawnej bądź innej określonej przepisami), która pozwala jej być pod-
miotem praw i obowiązków. Możność bycia podmiotem praw i obowiązków nie 
nadaje jednak automatycznie uprawnienia do nabywania tych praw lub zaciągania 
obowiązków. Możność nabywania praw i zaciągania obowiązków jest zależna od 
posiadania przez podmiot zdolności do czynności prawnych. Przykładowo, posiada-
nie prawa własności nieruchomości jest związane z posiadaniem przez daną osobę 
zdolności prawnej, ale już w celu zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości bądź 
zaciągnięcia pod tę nieruchomość kredytu hipotecznego, osoba ta powinna posiadać 
zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych umożliwia więc 
osobie samodzielne kształtowanie swojej własnej sytuacji prawnej.

Osoba fizyczna to prawne określenie człowieka, od chwili urodzenia, aż do 
śmierci. Każdy człowiek od narodzin posiada zdolność prawną, zaś zdolność do 
czynności prawnych nabywa z chwilą uzyskania pełnoletności5. Przekładając powyż-
sze na grunt przedsiębiorczości, osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą jest człowiek, 
który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą. Działalność tę może 
prowadzić sam bądź wspólnie z innymi ludźmi. W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia z przedsiębiorcą, którym jest osoba fizyczna samodzielnie prowadząca 
działalność gospodarczą, w drugim zaś – z przedsiębiorcami, którzy są wspólnikami 
spółki cywilnej. Wart podkreślenia jest fakt, że przedsiębiorcą nie jest sama spół-
ka cywilna, ale poszczególni jej wspólnicy, czyli wszystkie uczestniczące w spółce 
osoby fizyczne. W konsekwencji, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
posiadają wspólnicy, a nie spółka.

Osoba prawna to jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyzna-
ją osobowość prawną. Osobowość prawna to zdolność owej jednostki do bycia 
podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czyn-
ności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania obowiązków. Innymi słowy, 
osoba prawna to jednostka organizacyjna, utworzona na podstawie szczególnych 
przepisów, wyposażona w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. 
Jednostka ta uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do właściwego reje-
stru. Osoba prawna działa przez swoje organy, w skład których wchodzą wyłącznie 
osoby fizyczne – to właśnie osoby fizyczne zawierają w imieniu osoby prawnej 
wszelkie umowy6.

Omawiając zagadnienia związane z osobami fizycznymi i osobami prawnymi, nie 
sposób pominąć kwestii dotyczących jednostek organizacyjnych niebędących osoba-
mi prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli popularnie 
zwanych ułomnych osób prawnych. Szerzej o tego typu jednostkach organizacyjnych 
będzie jeszcze mowa przy okazji prezentacji osobowych spółek handlowych. W tym 
miejscu warto jednak wspomnieć, iż ułomna osoba prawna to postać pośrednia 

5 Ibidem, art. 8, 11.
6 Ibidem, art. 33, 37, 38.
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między osobą fizyczną a osobą prawną. Osoba ta posiada zdolność prawną, zaś 
kodeks spółek handlowych precyzuje, iż może ona we własnym imieniu nabywać 
prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Od osoby prawnej ułomna 
osoba prawna różni się jednak tym, że odpowiedzialność za jej zobowiązania ponosi 
nie tylko ona sama, ale również jej wspólnicy7.

3.3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Jak już wspomniano w poprzednim podrozdziale, przedsiębiorcą jest prowa-
dząca we własnym imieniu działalność gospodarczą: osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, czyli ułomna osoba prawna. Kolejnym etapem będzie więc okre-
ślenie konkretnych form, jakie mogą przybierać osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
ułomne osoby prawne, prowadząc działalność gospodarczą. Zestawienie prawnych 
form prowadzenia działalności gospodarczej stanowi schemat 3.4.

Schemat 3.4. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

osoba

fizyczna prawna ułomna prawna

wspólnicy
spółki cywilnej

samodzielnie
prowadząca
działalność
gospodarczą

przedsiębiorstwo
państwowe

spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością

spółka akcyjna

spółdzielnia

spółka
komandytowo
-akcyjna

spółka jawna

spółka 
partnerska

spółka 
komandytowa

Źródło: opracowanie własne.

Osoba fizyczna może być przedsiębiorcą, jeśli prowadzi działalność gospodar-
czą na małą skalę. Samodzielne prowadzenie działalności jest charakterystyczne 

7 Kodeks spółek handlowych, art. 8, 31 oraz Kodeks cywilny, art. 331.
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dla mikropodmiotów. Wymogi formalne stawiane tym osobom są niewielkie. Do 
rozpoczęcia prowadzenia działalności wystarczy w zasadzie, aby zainteresowana 
osoba zarejestrowała się w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Osoba 
ta ponosi jednak nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie niepowodzenia 
przedsięwzięcia. Za zobowiązania zaciągnięte podczas prowadzenia działalności 
odpowiada ona całym swoim prywatnym majątkiem. W praktyce zatem, brak jest 
rozgraniczenia między majątkiem przedsiębiorstwa a majątkiem prywatnym przed- 
siębiorcy.

Na podobnych zasadach funkcjonuje spółka cywilna, która stanowi umowę kilku 
osób fizycznych, zobowiązujących się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego. Spółka taka jest tworzona z reguły przez niewielką liczbę wspól-
ników, którzy się dobrze znają i darzą się wzajemnym zaufaniem. Zaufanie to jest 
niezbędne zważywszy na fakt, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają 
solidarnie, bez ograniczeń, całym swoim prywatnym majątkiem. Natomiast wniesiony 
przez poszczególnych wspólników majątek, który jest wykorzystywany przez spół-
kę do prowadzenia działalności gospodarczej, nie stanowi własności samej spółki, 
lecz jest wspólnym majątkiem wszystkich wspólników. Współwłasność ta rządzi 
się takimi samymi prawami, jak współwłasność małżeńska. Spółkę cywilną należy 
traktować wyłącznie jako umowę. Nie ma ona osobowości prawnej, nie ma nawet 
zdolności prawnej – w obrocie występują wspólnicy, a nie spółka. W konsekwen-
cji, rejestracji w gminnej ewidencji działalności gospodarczej podlega nie sama 
spółka, ale jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna, 
podobnie jak osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą, jest 
wykorzystywana do prowadzenia działalności na niewielką skalę – prawo nakazuje 
przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną, jeśli jej roczne obroty osiągną pułap  
800 000 ¤8.

Spółka cywilna jest jedynym przedstawicielem spółek prawa cywilnego. Dużo 
liczniejszą zbiorowość stanowią spółki prawa handlowego, zwane w skrócie spół-
kami handlowymi. Użycie słowa „handlowe” może być mylące, gdyż sugeruje, że 
spółki te działają wyłącznie w sferze handlu. Tak jednak nie jest – spółki handlowe 
mogą prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej, zaś nazwa „handlowe” 
wzięła się stąd, że funkcjonowanie tych spółek zostało uregulowane w akcie praw-
nym – kodeksie spółek handlowych. Analogicznie, funkcjonowanie spółek prawa 
cywilnego zostało uregulowano w akcie – kodeks cywilny. Obok podziału spółek 
na spółki prawa cywilnego i spółki handlowe, istnieje inny, równie ważny podział, 
wyróżniający spółki osobowe i spółki kapitałowe. Obydwa podziały spółek zostały 
ujęte w tabeli 3.4.

8 Kodeks spółek handlowych, art. 26; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 2.
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Tabela 3.4. Podział spółek

Forma prawna spółki Spółka prawa Osobowa/Kapitałowa
Cywilna cywilnego

osobowa

Jawna

handlowego

Partnerska

Komandytowa

Komandytowo-akcyjna

Z ograniczoną odpowiedzialnością
kapitałowa

Akcyjna

Źródło: opracowanie własne.

Spółki osobowe różnią się od spółek kapitałowych przede wszystkim tym, że nie 
posiadają osobowości prawnej. Z wyjątkiem omówionej wcześniej spółki cywilnej, 
spółki osobowe mają tzw. niepełną osobowość prawną, stąd określanie ich mianem 
ułomnych osób prawnych. Owa niepełna osobowość prawna pozwala tym spółkom 
na występowanie w obrocie jako wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. Dla 
przypomnienia, w przypadku spółki cywilnej, w obrocie występuje nie sama spółka, 
ale jej poszczególni wspólnicy. Jednak fakt, iż osobowość ta ma charakter niepełny, 
wiąże się z tym, że wspólnicy spółki osobowej odpowiadają za zobowiązania spółki 
całym swoim prywatnym majątkiem.

Spółka cywilna, o czym była już mowa, nie posiada własnego majątku – mają-
tek ten stanowi współwłasność wspólników. Spółki osobowe prawa handlowego 
stanowią nieco bardziej rozwiniętą formę prowadzenia działalności gospodarczej 
niż spółka cywilna, toteż posiadają już one swój własny majątek. Innymi słowy, 
majątek wniesiony do spółki przez poszczególnych wspólników staje się własnością 
spółki. Konsekwencją tego jest fakt, że odpowiedzialność wspólników za zobo-
wiązania spółki musi mieć nieco inny charakter niż w przypadku spółki cywilnej. 
Odpowiedzialność taką określa się mianem subsydiarnej. Polega ona na tym, że 
w pierwszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka do wysoko-
ści posiadanego majątku. Dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki 
okaże się bezskuteczna, wierzyciel może prowadzić egzekucję z osobistych mająt-
ków wspólników, czyli niejako w drugiej kolejności, gdy zabraknie majątku samej  
spółki.

W przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność wspólników za zobowią-
zania spółki jest w zasadzie wyłączona. Spółka kapitałowa posiada swój własny 
majątek, wniesiony przez wspólników. Za swe zobowiązania spółka odpowiada całym 
swoim majątkiem. W praktyce więc, wspólnik ponosi ryzyko jedynie do wysokości 
wniesionego do spółki wkładu, a jego osobisty majątek jest wyraźnie odgraniczony, 
a w konsekwencji bezpieczny. Podstawowe różnice pomiędzy spółkami osobowymi 
i kapitałowymi przedstawia tabela 3.5.
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Tabela 3.5. Porównanie głównych cech spółek osobowych i kapitałowych

Cecha Spółki osobowe Spółki kapitałowe
Podmiotowość ułomna osoba prawna osoba prawna
Odpowiedzialność 
wspólników  
za zobowiązania 
spółki

wspólnicy odpowiadają za zobowią-
zania spółki całym swoim osobistym 
majątkiem – w przypadku spółek 
handlowych, jest to odpowiedzialność 
subsydiarna

wspólnicy nie odpowiadają osobistym 
majątkiem za zobowiązania spółki

Dopuszczalny 
rodzaj wkładu

wkład pieniężny, wkład niepieniężny 
(aport), praca własna wspólnika na 
rzecz spółki

wkład pieniężny, wkład niepieniężny 
(aport)

Prowadzenie  
spraw spółki  
i reprezentowanie 
jej na zewnątrz

prowadzeniem spraw spółki i reprezen-
towaniem spółki na zewnątrz zajmują 
się wszyscy wspólnicy

prowadzeniem spraw spółki i reprezen-
towaniem spółki na zewnątrz zajmuje 
się zarząd

Liczba wspólników co najmniej 2 może być 1 (lub więcej)

Źródło: opracowanie własne.

Do osobowych spółek handlowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, 
spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Najbardziej uproszczoną 
formą spółki handlowej jest spółka jawna. Mimo to, może ona prowadzić działalność 
gospodarczą o nieograniczonych rozmiarach. Powstanie spółki jawnej jest uzależ-
nione od wpisania jej do odpowiedniego rejestru. W przypadku przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi (osoby fizyczne samodzielnie prowadzących działal-
ność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych) rejestr taki stanowi ewidencja 
działalności gospodarczej prowadzona przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy. Dla osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych, 
w tym spółki jawnej, odpowiednim rejestrem jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), 
a konkretnie rejestr przedsiębiorców stanowiący jedną z trzech części KRS. Za 
prowadzenie owego rejestru odpowiedzialne są sądy rejonowe. Informacje zawarte 
w rejestrze są jawne – każdy może uzyskać informacje na temat interesującego 
go podmiotu. Jest to szczególnie istotne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego – kontrahenci z łatwością mogą wzajemnie kontrolować swoją wia-
rygodność.

Spółka partnerska jest w wielu aspektach podobna do spółki jawnej. Różni się od 
niej jednak tym, że może być utworzona jedynie przez osoby fizyczne uprawnione 
do wykonywania wolnego zawodu. Kodeks spółek handlowych zawiera listę wolnych 
zawodów, do których zalicza m.in. adwokatów, architektów, biegłych rewidentów, 
doradców podatkowych, doradców inwestycyjnych, księgowych, lekarzy, notariuszy, 
radców prawnych, tłumaczy przysięgłych9. Wspólnicy spółki partnerskiej nazywani 
są partnerami. Poszczególni partnerzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko 
wtedy, gdy zobowiązania te dotyczą ogólnych spraw związanych z prowadzeniem  
 

9 Kodeks spółek handlowych, art. 88.
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działalności gospodarczej – na tych samych zasadach, co wspólnicy spółki jawnej. 
Jednakże partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe 
w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Przy-
kładowo, w spółce partnerskiej utworzonej przez lekarzy, wszyscy partnerzy odpo-
wiadają subsydiarnie za zobowiązania spółki wynikające z zaciągnięcia kredytu 
na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego do prowadzenia działalności 
gospodarczej, na przykład do przewozu sprzętu medycznego. Jednak partnerzy ci 
nie odpowiadają już za zobowiązania spółki wynikające z roszczeń pacjenta, który 
został wadliwie zoperowany przez jednego z partnerów-lekarzy i w związku z tym 
wystąpił o zadośćuczynienie – w tym przypadku, odpowiedzialność ponosi jedynie 
ten partner, który przeprowadzał daną operację.

Spółka komandytowa również posiada wiele cech spółki jawnej. Ponadto, podob-
nie, jak przy spółce partnerskiej, również i w przypadku spółki komandytowej 
wprowadzono pewne ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 
spółki. Ustawodawca podzielił wspólników spółki komandytowej na dwie grupy: 
komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze (musi być co najmniej 
jeden tego typu wspólnik) odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim osobi-
stym majątkiem – odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, jak przy spółce 
jawnej. Natomiast odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości 
tak zwanej sumy komandytowej. Suma ta jest z góry określana w umowie spółki 
sporządzanej przy jej tworzeniu. Skoro osobista odpowiedzialność komandytariu-
szy jest ograniczona do pewnego pułapu, to również i ich uprawnienia są mniej-
sze od uprawnień komplementariuszy. Przejawia się to w wyłącznym uprawnieniu 
komplementariuszy do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania na 
zewnątrz. Innymi słowy, spółką komandytową zarządzają wyłącznie komplemen- 
tariusze.

Spółka komandytowo-akcyjna to najbardziej rozwinięta forma spółki osobowej. 
Łączy ona w sobie cechy zarówno spółki jawnej, jak i akcyjnej. W spółce komandy-
towo-akcyjnej występują dwie grupy wspólników: komplementariusze oraz akcjona-
riusze. Uprawnienia i odpowiedzialność komplementariuszy są dokładnie takie, jak 
w przypadku spółki komandytowej, czyli takie, jak w przypadku wspólników spółki 
jawnej. Akcjonariusze zaś, podobnie jak komandytariusze w spółce komandytowej, 
nie są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania na 
zewnątrz. W zamian, nie odpowiadają oni swoim osobistym majątkiem za zobo-
wiązania spółki – ponoszą oni ryzyko do wysokości wkładu wniesionego do spółki 
za objęte akcje.

Spółka komandytowo-akcyjna jest w polskich warunkach nowym typem spółki. 
Została ona stworzona z myślą o przedsiębiorcach posiadających już ugruntowaną 
pozycję na rynku, niedysponujących jednak wystarczającymi środkami na sfinan-
sowanie zwiększenia rozmiarów prowadzonej działalności. Pozostając na przykład 
spółką jawną, wspólnicy mogliby skorzystać jedynie z kredytu. Nie chcąc się jednak 
zadłużać, mogliby przekształcić swoją spółkę z jawnej w akcyjną i przeprowadzić 
emisję akcji, uzyskując w ten sposób niezbędne środki. Emisja nowych akcji wią-
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załaby się jednak z systematyczną utratą przez pierwotnych właścicieli kontroli nad 
spółką – kontrolę przejmowaliby nabywcy akcji, a im większa emisja, tym więcej 
pozyskanych środków, ale również tym znaczniejsza utrata kontroli. W konsekwencji, 
w pewnym momencie mogłoby się okazać, że pełną kontrolę nad spółką sprawuje 
całkiem nowy podmiot i w praktyce nastąpiło przejęcie spółki. Chcąc tego uniknąć, 
wspólnicy mogą przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytowo-akcyjną. Pozwo-
li im to na uzyskanie znacznych środków w wyniku emisji akcji, a jednocześnie 
zachowają nad spółką pełną kontrolę.

Do spółek kapitałowych zalicza się: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz spółkę akcyjną. W przeciwieństwie do spółek osobowych, których istota, jak 
sama nazwa wskazuje, polega na wspólnocie osób, spółki kapitałowe mogą być 
tworzone nawet przez jedną osobę. Bez znaczenia jest przy tym, czy jest to osoba 
fizyczna, czy prawna. Innymi słowy, spółkę kapitałową może utworzyć zarówno 
przysłowiowy Kowalski, jak i Kowalski z Nowakiem (lub więcej niż dwie osoby 
fizyczne) oraz zarówno jedna już istniejąca spółka, jak i kilka wcześniej istnieją-
cych spółek.

Spółki kapitałowe mają jedną podstawową przewagę nad spółkami osobowymi, 
a mianowicie ich wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki. Ponoszoną oni ryzyko jedynie do wysokości wniesionego do spółki wkładu. 
W zamian, wniesiony wkład powinien reprezentować pewną wartość, której dolna 
granica jest określona przez kodeks spółek handlowych. Przy spółkach osobowych, 
ustawodawca nie nakłada na wspólników obowiązku wniesienia wkładów o okre-
ślonej wartości – wartość ta uzależniona jest wyłącznie od decyzji wspólników. 
Wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna, w przypadku której kodeks spółek 
handlowych ustala minimalną wartość kapitału zakładowego na poziomie 50 000 
zł. Podobna wielkość cechuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – również 
jej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. Z kolei minimalny 
kapitał zakładowy spółki akcyjnej ustalono na poziomie 500 000 zł. Kapitał zakła-
dowy stanowi element pasywów spółki, czyli źródeł finansowania majątku spółki. 
Jego wartość świadczy o wysokości wkładów wniesionych przez wspólników. Innymi 
słowy, kapitał zakładowy powinien być w pełni pokryty wkładami wniesionymi 
przez wspólników.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nazywani są udziałowcami, 
gdyż kapitał zakładowy tego typu spółki dzieli się na udziały. Natomiast wspólnicy 
spółki akcyjnej określani są mianem akcjonariuszy, gdyż kapitał zakładowy tej spółki 
dzieli się na akcje. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. 
Wartość nominalna jednej akcji powinna zaś wynosić nie mniej niż 1 grosz.

Prowadzeniem spraw spółki kapitałowej i jej reprezentowaniem na zewnątrz nie 
zajmują się już wszyscy wspólnicy, co miało miejsce w przypadku spółek osobo-
wych. Powoływany jest do tego specjalny organ, zwany zarządem. O kompetencjach 
zarządu i innych organów spółek kapitałowych będzie jednak mowa w kolejnym 
podrozdziale. Podsumowanie najważniejszych cech poszczególnych typów spółek 
stanowi tabela 3.6.
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Tabela 3.6. Charakterystyka spółek handlowych

Cecha Spółka 
jawna

Spółka  
partnerska

Spółka  
komandy-

towa

Spółka  
komandyto-
wo-akcyjna

Spółka  
z ograniczoną  
odpowiedzial-

nością

Spółka  
akcyjna

Wspólnicy wspólnicy partnerzy komplemen-
tariusze  
i komandy-
tariusze

komplemen-
tariusze  
i akcjona-
riusze

udziałowcy akcjona-
riusze

Organ  
zarządczy

wspólnicy partnerzy  
lub zarząd

komplemen-
tariusze

komplemen-
tariusze

zarząd zarząd

Minimalny  
kapitał  
zakładowy

bez  
ograniczeń

bez  
ograniczeń

bez ograni-
czeń

50 000 zł 50 000 zł 500 000 zł

Odpowie-
dzialność 
wspólników za 
zobowiązania 
spółki

wszyscy 
wspólnicy 
bez  
ograniczeń

wszyscy  
partnerzy, 
gdy zobowią-
zanie doty-
czy spraw 
ogólnych;  
konkretny 
partner, gdy 
zobowiąza-
nie powstało  
w związku  
z wykonywa-
niem wolne-
go zawodu

komplemen-
tariusze bez 
ograniczeń; 
komandy-
tariusze 
do wyso-
kości sumy 
komandyto-
wej

komplemen-
tariusze bez 
ograniczeń; 
brak odpo-
wiedzialności 
akcjona riuszy

brak brak

Źródło: opracowanie własne.

Kończąc omawianie spółek, warto uzmysłowić sobie jaką część wszystkich pod-
miotów gospodarczych stanowią w Polsce spółki oraz jaki jest udział poszczególnych 
typów spółek w ich ogólnej liczbie. Obydwa te zagadnienia zostały przedstawione 
w tabeli 3.7. i tabeli 3.8.

Tabela 3.7.  Udział poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce

2006 

Podmioty  
gospodarcze  

ogółem

Przedsiębiorstwa 
państwowe

Spółki  
handlowe Spółdzielnie

Osoby fizyczne 
prowadzące  
działalność  

gospodarczą*

3 636 039 913 243 338 18 200 2 765 348
* W tym, osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne pro-

wadzące działalność gospodarczą w ramach spółek cywilnych.

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS.



56	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

Tabela 3.8. Udział poszczególnych typów spółek

2006 

Spółki 
ogółem

Spółki 
cywilne

Spółki 
jawne

Spółki 
partner-

skie

Spółki 
koman-
dytowe

Spółki 
komandyto-
wo-akcyjne

Spółki  z ogra-
niczoną odpo-
wiedzialnością

Spółki 
akcyjne

Inne 
spółki*

523 584 278 337 26 429 971 1657 109 205 558 8614 1909
* Powołane odrębnymi ustawami lub umowami międzynarodowymi.

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS.

Z tabeli 3.7. oraz tabeli 3.8. wynika, iż wśród wszystkich podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą to osoby fizyczne stanowią w Polsce wyraź-
ną większość. Związane jest to z faktem, że dominującą rolę w naszym kraju 
odgrywają mikropodmioty, te zaś prowadzą najczęściej działalność, wykorzystując 
najprostszą formę prawną, jaką jest właśnie osoba fizyczna. Z kolei wśród spó-
łek dominują w  Polsce spółki cywilne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Kolejne miejsca zajmują spółki jawne oraz spółki akcyjne. Nadal niewiele jest 
spółek partnerskich i spółek komandytowo-akcyjnych, co może wynikać z faktu, iż 
możliwość tworzenia tego typu spółek została wprowadzona w Polsce stosunkowo  
niedawno.

Dane zawarte w tabeli 3.7. wskazują ponadto na fakt, że poza osobami fizycz-
nymi i spółkami istnieją w Polsce jeszcze dwie inne formy prowadzenia działalności 
gospodarczej, a mianowicie: spółdzielnia oraz przedsiębiorstwo państwowe.

Spółdzielnia jest „dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, 
o  zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w inte-
resie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”10. Spółdzielnia 
nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Skoro więc jest ona osobą prawną, jej członkowie nie 
odpowiadają za zaciągnięte przez nią zobowiązania. Członkami spółdzielni mogą być 
zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W przypadku, gdy członkami są osoby 
fizyczne, ich liczba nie może być mniejsza od dziesięciu, gdy zaś osoby prawne – ich 
liczba nie może być mniejsza od trzech. Członkowie są zobowiązani do wniesienia 
wkładów na pokrycie zadeklarowanych udziałów. Jednak w przeciwieństwie do spó-
łek, wszyscy członkowie spółdzielni, bez względu na ilość posiadanych udziałów, są 
sobie równi – każdy członek spółdzielni ma jeden głos na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni. Podobnie wygląda sytuacja odnośnie podziału wypracowanego przez 
spółdzielnię zysku. Podział ten rządzi się zupełnie innymi zasadami niż podział 
zysku wypracowanego przez spółkę. Generalną zasadą w przypadku spółki jest to, 
że zysk, o ile nie jest zatrzymywany w samej spółce (i przeznaczony na jej roz-
wój) dzieli się proporcjonalnie do wniesionych przez poszczególnych wspólników  
 

10 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 1.
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wkładów. Przykładowo, w spółce kapitałowej, wysokość wypłacanej danemu udzia-
łowcowi/akcjonariuszowi dywidendy zależy z reguły od ilości posiadanych przez 
niego udziałów/akcji. W spółdzielni zaś, podział tzw. rocznej nadwyżki bilansowej 
(czyli zysku) jest uzależniony nie od ilości posiadanych udziałów, ale od innych 
czynników, o których decyduje walne zgromadzenie spółdzielni (na którym wszyscy 
członkowie mają po jednym głosie). O organach spółdzielni i ich kompetencjach 
traktuje kolejny podrozdział.

Ostatnią omawianą tu formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej 
jest przedsiębiorstwo państwowe. Przedsiębiorstwo państwowe jest „samodziel-
nym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobo-
wość prawną”11. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość prawną z chwilą 
wpisania go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Organem 
założycielskim przedsiębiorstwa państwowego może być minister bądź wojewoda. 
Przedsiębiorstwo państwowe jest co prawda państwową osobą prawną, ale z racji 
tego, że posiada ono osobowość prawną, za swoje zobowiązania odpowiada jedy-
nie ono samo – Skarb Państwa nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności. Skoro 
jednak mienie przedsiębiorstwa państwowego stanowi wydzielony i przyznany mu 
fragment mienia ogólnonarodowego, jest ono zobligowane do dokonywania wpłat 
z wypracowanego zysku na rzecz budżetu państwa12. O kompetencjach poszcze-
gólnych organów przedsiębiorstwa państwowego będzie mowa w kolejnym pod- 
rozdziale

Rola przedsiębiorstw państwowych w Polsce w ostatnich latach uległa margi-
nalizacji. Świadczą o tym dane zawarte w tabeli 3.1. Liczba przedsiębiorstw pań-
stwowych w latach 2000-2006 zmniejszyła się o przeszło połowę. Przyczyniły się do 
tego dwa przeprowadzane w naszym kraju procesy, a mianowicie – komercjalizacja 
i prywatyzacja.

Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W wyniku przekształcenia powstaje spół-
ka z  ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, czyli spółka kapitałowa 
(spółka prawa handlowego), której jedynym udziałowcem bądź akcjonariuszem 
jest Skarb Państwa.

Prywatyzacja, a konkretnie jej bezpośrednia forma, polega na rozporządze-
niu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa 
państwowego. Rozporządzenie to najczęściej wiąże się ze sprzedażą majątku przed-
siębiorstwa państwowego podmiotowi prywatnemu. Skalę komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990–2006 przedstawia  
tabela 3.9.

11 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, art. 1.
12 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, 

art.  3,  12.
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Tabela 3.9. Skala komercjalizacji i prywatyzacji w Polsce

1990–2006

Przedsiębiorstwa  
państwowe  

skomercjalizowane

Przedsiębiorstwa państwowe 
sprywatyzowane  

(metodą bezpośrednią)

Przedsiębiorstwa  
państwowe  

zlikwidowane

1574 2076 1023

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS.

Kończąc prezentację poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności 
gospodarczej, warto podsumować kwestie dotyczące obowiązków rejestracyjnych. 
Zagadnienia te zostały ujęte w tabeli 3.10.

Tabela 3.10. Rejestracja działalności gospodarczej

Forma prawna Kto podlega rejestracji Gdzie rejestrować

Osoba fizyczna samodzielnie 
prowadząca działalność  
gospodarczą

osoba fizyczna samodzielnie 
prowadząca działalność  
gospodarczą

gminna ewidencja działalności 
gospodarczej

Spółka cywilna wspólnicy spółki cywilnej 
(osoby fizyczne)

gminna ewidencja działalności 
gospodarczej

Spółka jawna spółka jawna rejestr przedsiębiorców KRS

Spółka partnerska spółka partnerska rejestr przedsiębiorców KRS

Spółka komandytowa spółka komandytowa rejestr przedsiębiorców KRS

Spółka komandytowo-akcyjna spółka komandytowo-akcyjna rejestr przedsiębiorców KRS

Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

rejestr przedsiębiorców KRS

Spółka akcyjna spółka akcyjna rejestr przedsiębiorców KRS

Spółdzielnia spółdzielnia rejestr przedsiębiorców KRS

Przedsiębiorstwo państwowe przedsiębiorstwo państwowe rejestr przedsiębiorców KRS

Źródło: opracowanie własne.

3.4. Organy przedsiębiorców i ich kompetencje

W niniejszym podrozdziale zostaną omówione kwestie związane z funkcjonowa-
niem organów czterech typów przedsiębiorców, a mianowicie spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwo-
wych. Pominięte zostaną zagadnienia dotyczące spółek osobowych, ze względu na 
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fakt, iż w zasadzie o wszystkim decydują tu wspólnicy, którzy prowadzą sprawy 
spółki i reprezentują ją na zewnątrz13.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowo należy powołać 
zarząd, gdyż tylko zarząd może prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją na 
zewnątrz. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, którzy są 
powoływani przez udziałowców spółki. Członkiem zarządu może być osoba będąca 
jednocześnie udziałowcem14. Działalność zarządu podlega kontroli, prawo kontroli 
służy zaś każdemu wspólnikowi.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcy mogą zdecydować się 
na ustanowienie odrębnego organu nadzoru w postaci rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej bądź obu tych organów łącznie. W spółkach, których kapitał zakłado-
wy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, 
ustanowienie organu nadzoru jest obligatoryjne. Rada nadzorcza, podobnie jak 
komisja rewizyjna, składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez 
udziałowców. Członek organu nadzoru nie może być jednocześnie członkiem zarzą-
du. Rada nadzorcza, poza sprawowaniem stałego nadzoru nad działalnością zarzą-
du, dokonuje, na potrzeby udziałowców, oceny rocznego sprawozdania zarządu 
z  działalności spółki oraz sprawozdania finansowego. Zadania komisji rewizyjnej 
są bardziej ograniczone – w zasadzie nie zajmuje się ona sprawowaniem stałego 
nadzoru nad działalnością zarządu, jedynie dokonuje oceny wyżej wymienionych 
sprawozdań15.

Organem stanowiącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgroma-
dzenie wspólników, na którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące spółki. 
Udziałowcy, decydują o losach spółki, podejmując uchwały, których treść zależy od 
wyników głosowania. Uchwały zapadają zazwyczaj bezwzględną większością głosów, 
zaś ilość głosów przypadających na konkretnego udziałowca uzależniona jest od 
liczby posiadanych przez niego udziałów. Poza powoływaniem członków zarządu 
i organów nadzorczych, do kompetencji zgromadzenia wspólników należy m.in. 
zatwierdzanie rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki, zatwierdzanie 
sprawozdania finansowego, udzielanie absolutorium członkom zarządu i organów 
nadzorczych16.

W przypadku spółki akcyjnej, za prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej 
na zewnątrz również odpowiedzialny jest zarząd. Zasady funkcjonowania zarządu są 
tu takie, jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak członkowie zarządu 
powoływani są z reguły nie przez samych wspólników, ale przez radę nadzorczą. 
Poza powoływaniem członków zarządu, pozostałe kompetencje rady nadzorczej 
spółki akcyjnej są podobne do kompetencji tego organu w spółce z ograniczoną 

13 Wyjątek stanowią: spółka partnerska – w przypadku której możliwe jest powołanie zarządu, a także 
spółka komandytowo-akcyjna – w której można, a czasem nawet trzeba ustanowić radę nadzor-
czą.

14 Kodeks spółek handlowych, art. 201.
15 Ibidem, art. 213–221.
16 Ibidem, art. 227, 228.
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odpowiedzialnością. Tworzenie rady nadzorczej w spółce akcyjnej jest obowiązkowe, 
bez względu na posiadany kapitał zakładowy, czy też liczbę akcjonariuszy. Brak 
jest przy tym możliwości ustanowienia komisji rewizyjnej. Rada nadzorcza składa 
się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych17 co najmniej z pięciu członków 
powoływanych przez akcjonariuszy. Akcjonariusze zaś podejmują wszelkie decyzje 
w ramach walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Opisany model funkcjonowania organów spółek kapitałowych (zarząd-rada 
nadzorcza-walne zgromadzenie) jest charakterystyczny nie tylko dla Polski, gdyż 
występuje w wielu innych krajach – powszechnie model tan określa się mianem 
„modelu niemieckiego”.

Obok modelu niemieckiego wyróżnia się jeszcze dwa inne modele: anglosaski, 
nazywany również amerykańskim oraz francuski, określany też mianem szwajcar-
skiego. Model niemiecki oparty jest na dwuszczeblowej organizacji naczelnego 
kierownictwa – składającego się z zarządu i rady nadzorczej, stąd przyjęło się go 
nazywać modelem dualistycznym. Model anglosaski i model francuski to modele 
monistyczne, gdyż oparte są na jednoszczeblowej organizacji naczelnego kierowni-
ctwa. W modelach tych połączono w ramach jednego organu funkcje zarządzania 
i nadzoru. W modelu anglosaskim funkcje te są sprawowane przez radę dyrektorów, 
zaś w modelu francuskim – przez radę administracyjną.

Anglosaska rada dyrektorów (board of directors) składa się z dwóch kategorii 
członków – dyrektorów wewnętrznych (inside directors) oraz dyrektorów zewnętrz-
nych (outside directors). Dyrektorzy wewnętrzni pełnią funkcję menedżerów kierują-
cych poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dyrektorzy 
ci są jednocześnie kierownikami wykonawczymi (officers) wyższego szczebla, któ-
rym przewodniczy dyrektor generalny (chief executive officer – CEO). Dyrektor 
generalny jest na ogół również przewodniczącym całej rady dyrektorów (chairman 
of the board). Dyrektorzy zewnętrzni to niezależni specjaliści, niepełniący funkcji 
wykonawczych. Ich rola sprowadza się do uczestniczenia w definiowaniu strategii 
przedsiębiorstwa oraz sprawowania nadzoru nad działalnością menedżerów.

Dla spółek podlegających polskiemu prawu charakterystyczny jest model duali-
styczny, jednak w Polsce od niedawna możliwe stało się stosowanie systemu moni-
stycznego. Możliwość ta pojawiła się wraz z wprowadzeniem nowej formy prawnej 
spółki, a mianowicie spółki europejskiej. Spółka europejska może powstać między 
innymi poprzez fuzję spółek akcyjnych mających siedziby w różnych krajach Unii 
Europejskiej lub w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej podlegającej prawu jed-
nego z państw Unii Europejskiej. Tego typu spółkę tworzy się w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej na skalę całej Unii Europejskiej. Akcjonariusze spółki 
europejskiej mogą wybrać między systemem dualistycznym i monistycznym. Orga-
nami spółki są wtedy odpowiednio: walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nad-
zorcza i zarząd (dla systemu dualistycznego) lub walne zgromadzenie akcjonariuszy 

17 Spółką publiczną jest spółka akcyjna, której akcje znajdują się w publicznym obrocie, czyli są 
notowane na giełdzie.



Klasyfikacja	podmiotów	gospodarczych	 61

i rada administrująca (dla systemu monistycznego). W ramach rady administrującej 
możliwe jest powoływanie dyrektorów wykonawczych odpowiedzialnych za prowa-
dzenie spaw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz. Dyrektorem wykonawczym 
może być członek rady administrującej lub osoba spoza jej składu, jednakże sama 
rada powinna co najmniej w połowie składać się z członków niebędących dyrek-
torami wykonawczymi18. Podsumowanie obydwu omówionych systemów stanowi 
schemat 3.5.

Schemat 3.5. System dualistyczny a system monistyczny

S Y S T E M   D U A L I S T Y C Z N Y

S Y S T E M   M O N I S T Y C Z N Y

walne zgromadzenie 
akcjonariuszy rada nadzorcza zarząd

funkcje właścicielskie
funkcje nadzorze

(nadzorowanie działalności
zarządu)

funkcje zarządcze
(prowadzenie spraw spółki

i reprezentowanie jej
na zewnątrz)

walne zgromadzenie
akcjonariuszy rada dyrektorów / rada administracyjna / rada administrująca

Źródło: opracowanie własne.

System dualistyczny występuje w Polsce nie tylko w przypadku spółek, ale jest 
też charakterystyczny dla spółdzielni. Ustawowymi organami spółdzielni są: walne 
zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. Najwyższym orga-
nem jest walne zgromadzenie, na którym każdy członek spółdzielni ma zawsze jeden 
głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Do wyłącznej właściwości walnego 
zgromadzenia należy m.in. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, 
zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, udzielanie absoluto-
rium członkom zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej, czyli wypracowanego przez spółdzielnię zysku. Ponadto, ważnym zada-

18 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 
europejskiej,  art. 27–43.
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niem walnego zgromadzenia jest wybieranie członków rady nadzorczej. Członkami 
owej rady, których powinno być co najmniej trzech, mogą zostać wyłącznie członko-
wie samej spółdzielni. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością 
spółdzielni poprzez badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz 
dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię zadań gospodarczych. 
Do kompetencji rady należy też uchwalanie planów gospodarczych. Ponadto, rada 
nadzorcza lub walne zgromadzenie – zależnie od postanowień statutu spółdzielni 
– wybiera członków zarządu. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy, a jego 
zadaniem jest kierowanie działalnością spółdzielni oraz reprezentowanie jej na 
zewnątrz. Dla zachowania niezależności i obiektywizmu rady nadzorczej, zakazano 
łączenia funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej19.

Z powyższego wynika, iż, w kwestii organów i ich kompetencji, spółki kapitałowe 
i spółdzielnie są do siebie bardzo zbliżone. Zauważalne jest wyraźne rozgranicze-
nie funkcji właścicielskich, nadzorczych i zarządczych. Inne rozwiązania odnośnie 
organów zastosowano w przypadku przedsiębiorstw państwowych. Organami przed-
siębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza oraz 
dyrektor przedsiębiorstwa. I choć dyrektor przedsiębiorstwa jest w praktyce odpo-
wiednikiem zarządu spółki bądź spółdzielni, to już utożsamianie ogólnego zebrania 
pracowników z walnym zgromadzeniem, zaś rady pracowniczej z radą nadzorczą 
stanowiłoby zbyt duże uproszczenie. Przedsiębiorstwo państwowe jest własnością 
Skarbu Państwa i choćby tylko z tego powodu nie należy przypisywać ogólnemu 
zebraniu pracowników funkcji właścicielskich. Mimo to, pracownicy przedsiębior-
stwa państwowego odgrywają znaczącą rolę i mają istotny wpływ na podejmowane 
w ramach przedsiębiorstwa decyzje. Zgodnie z prawem, ogólne zebranie pracow-
ników stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa załogi w zarządzaniu przedsię-
biorstwem państwowym. Do kompetencji tego organu należy: uchwalanie statutu 
przedsiębiorstwa, podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego 
dla załogi, dokonywanie rocznej oceny działalności rady pracowniczej i dyrektora 
przedsiębiorstwa, uchwalanie wieloletnich planów przedsiębiorstwa. Wynika z tego, 
że ingerencja państwa w bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa państwowego 
jest bardzo ograniczona – w praktyce jednym z niewielu przejawów owej ingeren-
cji jest obowiązek dokonywania przez przedsiębiorstwo wpłat z wypracowanego 
zysku na rzecz budżetu państwa. Ogół pracowników wybiera spośród załogi radę 
pracowniczą. Do właściwości rady należy m.in. uchwalanie planu rocznego przed-
siębiorstwa, podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji, a także podejmowanie 
uchwał w sprawie zmiany kierunku działalności przedsiębiorstwa. Rada pracowni-
cza odpowiedzialna jest również za zatwierdzanie bilansu – w przypadku spółek 
kapitałowych zatwierdzaniem sprawozdania finansowego nie zajmowała się rada 
nadzorcza, a walne zgromadzenie. Istotnym zadaniem rady pracowniczej jest też 
powoływanie dyrektora przedsiębiorstwa. Dyrektora powołuje się spośród kandyda-
tów wyłonionych w drodze konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzą dwie 

19 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 35–56.
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osoby wskazane przez radę pracowniczą oraz trzy osoby wskazane przez organ 
założycielski przedsiębiorstwa (właściwego ministra bądź wojewodę) – uczestnictwo 
organu założycielskiego w wyborze kandydatów na dyrektora jest kolejnym przeja-
wem ingerencji państwa w funkcjonowanie przedsiębiorstwa państwowego20.

3.5. Ekonomiczne funkcje spółek w gospodarce

Istotą spółek, jak sama nazwa wskazuje, jest współdziałanie uczestniczących 
w  nich stron. Współdziałanie to może mieć różny zakres (może być mniej lub 
bardziej pogłębione) oraz może przybierać różne formy. W konsekwencji, wszelkie 
funkcje spółek, w tym ich funkcje ekonomiczne, wynikają bezpośrednio z owego 
współdziałania. Sformułowanie „funkcje spółek” należy tu rozumieć jako rolę, 
jaką przypisuje się spółkom w warunkach gospodarki rynkowej. Rolę tę należy 
postrzegać dwojako – zarówno z punktu widzenia samej spółki, jak i podmiotów 
w niej uczestniczących, czyli wspólników. Omawianie funkcji spółek polega zatem 
na poszukiwaniu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
a) dlaczego spółki stanowią bardziej efektywny od innych form prawnych sposób 

prowadzenia działalności gospodarczej?
b) jakie korzyści z uczestnictwa w spółkach czerpią ich wspólnicy?

Współdziałanie wspólników w ramach jednej spółki może przybierać dwie 
podstawowe formy. Po pierwsze, uczestnictwo w spółce wiąże się z koniecznoś-
cią wniesienia przez każdego wspólnika wkładu. Wkład ten może mieć zarówno 
postać pieniężną, jak i niepieniężną (aport), a wnoszony jest na pokrycie kapitału 
zakładowego spółki. Spółki pełnią więc ważną funkcję polegającą na koncentra-
cji kapitału – kapitału, który pierwotnie jest rozproszony, gdyż jest w posiadania 
pojedynczych podmiotów. Podmioty te dopiero w ramach spółki łączą posiadany 
przez siebie kapitał. Im większa liczba wspólników, tym większa wartość wnoszo-
nych wkładów, a w konsekwencji, tym większa wartość majątku spółki. Z kolei, 
im większy majątek posiada spółka, tym większe są jej możliwości i tym skutecz-
niej może przeciwstawić się konkurencji – zgodnie z zasadą „duży może więcej”. 
Druga forma współdziałania wspólników w ramach jednej spółki polega na ich 
wzajemnym uzupełnianiu się. Poszczególni wspólnicy mają różne zdolności. Działa-
jąc osobno, musieliby ograniczać się do korzystania jedynie z własnych możliwości, 
zaś kooperując, mogą połączyć swoje zdolności. Często występuje przy tym efekt 
synergiczny, polegający na tym, że połączone, wzajemnie się uzupełniające możli-
wości okazują się więcej warte niż suma tych możliwości rozpatrywanych osobno 
– zgodnie z  formułą „2 + 2 = 5”.

20 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, art. 30–35 oraz Ustawa 
z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, art. 1–24.
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Współdziałanie wspólników w ramach jednej spółki okazuje się być korzystne 
nie tylko dla samej spółki i efektów jej działania, ale również dla poszczególnych 
jej wspólników. Dany podmiot, prowadząc działalność gospodarczą samodzielnie, 
sam ponosi ryzyko niepowodzenia. Ponadto, będąc osobą fizyczną, za zobowiązania 
powstałe w wyniku prowadzenia działalności, odpowiada całym swoim osobistym 
majątkiem. Spółki mają za zadanie rozproszyć i ograniczyć powyższe ryzyko. Z jed-
nej strony, większa liczba wspólników przyczynia się do rozłożenia ryzyka na więk-
szą liczbę osób. Z drugiej strony, tworząc spółkę kapitałową (nawet w pojedynkę) 
dany podmiot znacznie ogranicza ponoszone przez siebie ryzyko – za zobowiązania 
spółki nie odpowiada swoim osobistym majątkiem, ryzykuje jedynie wniesionym do 
spółki wkładem. Inną rolą spółki jest zagwarantowanie jej wspólnikom (w określo-
nych przypadkach) anonimowości. Dotyczy to spółek akcyjnych, zwłaszcza dużych, 
o znacznej liczbie wspólników, z których każdy posiada stosunkowo niewielką ilość 
akcji. Podsumowanie kluczowych funkcji spółek prezentuje schemat 3.6.

Schemat 3.6. Ekonomiczne funkcje spółek

Ekonomiczne funkcje spółek

z punktu widzenia spółki z punktu widzenia wspólników

wzajemne uzupełnianie się,
łączenie różnych możliwości
(zdolności)

koncentracja kapitału

zachowanie 
anonimowości 
przez wspólników

rozproszenie ryzyka

ograniczenie ryzyka

Źródło: opracowanie własne.

3.6. Kryteria doboru formy prowadzenia działalności gospodarczej

Jedną z kluczowych decyzji przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospo-
darczej jest wybór odpowiedniej formy prawnej, która zapewni przedsięwzięciu 
realizację założonych celów. Obranie właściwej formy prawnej pozwoli na sprawne 
i efektywne funkcjonowanie tworzonego przedsiębiorstwa oraz ułatwi jego dalszy 
rozwój. W celu dobrania optymalnej formy prawnej dla konkretnego rodzaju dzia-
łalności, osoby uczestniczące w przedsięwzięciu powinny precyzyjnie określić swoje 
wymagania. Analizie powinny zostać poddane następujące zagadnienia:
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• rodzaj prowadzonej działalności – np. banki mogą funkcjonować wyłącznie jako 
spółki akcyjne;

• zakres prowadzonej działalności – przedsięwzięcia na małą skalę mogą być 
realizowane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub spółek oso-
bowych, przedsięwzięcia na dużą skalę łatwiej realizować w ramach spółek 
kapitałowych;

• czas trwania przedsięwzięcia, przewidywany czas zakończenia działalności – pro-
ces likwidacji spółek kapitałowych jest bardziej złożony i długotrwały niż spółek 
osobowych;

• posiadany kapitał – niewielki kapitał początkowy nie pozwoli na utworzenie 
spółki kapitałowej, w przypadku której prawo określa minimalną wysokość 
kapitału;

• skłonność do podejmowania ryzyka, zakres i rodzaj odpowiedzialności – w celu 
ograniczenia ryzyka i wyeliminowania osobistej odpowiedzialności wspólników 
za zobowiązania spółki, należy utworzyć spółkę kapitałową;

• zaufanie między wspólnikami – spółki osobowe powinny tworzyć wyłącznie osoby 
darzące się wzajemnym zaufaniem;

• liczba wspólników – im większa liczba wspólników, tym bardziej odpowiednie 
jest utworzenie spółki kapitałowej, dla dużej liczby wspólników, właściwa jest 
spółka akcyjna;

• koszty związane z utworzeniem – najtańsze jest rozpoczęcie działalności samo-
dzielnie bądź w ramach spółki cywilnej, najdroższe i wymagające najwięcej 
formalności jest utworzenie spółki kapitałowej, szczególnie akcyjnej;

• skłonność do dzielenia się wpływami (wpływaniem na losy przedsięwzięcia, decy-
dowaniem) – osoby nieskłonne do dzielenia się wpływami powinny samodzielnie 
prowadzić działalność gospodarczą;

• sposób późniejszego pozyskiwania kapitału – chcąc w przyszłości pozyskać środki 
od inwestorów giełdowych, należy utworzyć spółkę akcyjną;

• zmiana składu wspólników – wspólnicy spółki akcyjnej mogą swobodnie wstę-
pować i występować ze spółki (nabywając i sprzedając akcje), w spółkach oso-
bowych zmiana składu wspólników wymaga zmiany umowy spółki;

• uprawnienia właścicieli w zakresie prowadzenia spraw spółki i reprezento-
wania jej na zewnątrz – w spółkach osobowych prowadzeniem spraw spółki 
i reprezentowaniem jej na zewnątrz zajmują się wszyscy wspólnicy, w spółkach 
kapitałowych należy ustanowić zarząd;

• rodzaj i sposób wniesienia kapitału – wkładem do spółki osobowej może być 
m.in. praca własna wspólnika na rzecz spółki, wkład do spółki kapitałowej może 
mieć wyłącznie postać pieniężną lub niepieniężną (aport), w spółce akcyjnej 
można objąć akcje przed wniesieniem całego zadeklarowanego wkładu (wystar-
czy wniesienie części wkładu, resztę należy wnieść w terminie późniejszym);

• sposób i zakres udziału w zysku i pokrywania strat – wspólnicy spółki osobowej 
są uprawnieni do równego udziału w zyskach spółki (umowa spółki może okre-
ślić inny sposób podziału zysku, np. w zależności od wartości wkładu), a także 
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są zobowiązani do równego uczestniczenia w stratach spółki, wspólnicy spółki 
kapitałowej nie pokrywają strat generowanych przez spółkę, a zysk jest dzielony 
i wypłacany w formie dywidendy proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub 
akcji (wyjątkiem są udziały i akcje uprzywilejowane);

• stopień upublicznienia działalności przedsiębiorstwa, obowiązki informacyjne, 
sprawozdawcze – spółki kapitałowe są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachun-
kowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości), spółki akcyjne są zobowiązane do 
publikowania sprawozdań finansowych, spółki osobowe (prowadzące działalność 
na niewielką skalę) mogą prowadzić bardziej uproszczoną ewidencję;

• rozliczenia podatkowe – wspólnicy spółek osobowych, dzieląc się zyskiem wypra-
cowanym przez spółkę, są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, w przypadku spółek kapitałowych występuje podwójne opodatkowanie 
– najpierw sama spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób praw-
nych, a następnie wspólnicy są obciążani podatkiem dochodowym od wypłaconej 
im dywidendy.

Wynika z tego, iż wybór odpowiedniej formy prawnej powinien być poprzedzony 
dogłębną analizą wielu istotnych zagadnień. Jedynie precyzyjne określenie uwarun-
kowań dotyczących planowanej działalności gospodarczej pozwoli trafnie dobrać 
formę prawną, zaś właściwy wybór w tej materii jest jednym z wielu warunków 
osiągnięcia sukcesu rynkowego.
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4
FORMY WSPÓŁPRACY I POWIĄZAŃ 

PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Przyczyny kooperacji i koncentracji przedsiębiorstw

Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój. Problem rozwoju 
należy traktować bardzo szeroko, a uwidoczniony jest w zasadzie we wszystkich 
celach cząstkowych przedsiębiorstwa, przykładowo:
• do celów finansowych przedsiębiorstwa zalicza się m.in. wzrost przychodów ze 

sprzedaży, wzrost zysku, wzrost rentowności sprzedaży;
• do celów rynkowych przedsiębiorstwa zalicza się m.in. zwiększanie udziału 

w rynku, coraz lepsze zaspokajanie potrzeb nabywców przez stałe udoskonala-
nie oferty rynkowej, coraz lepsze postrzeganie marki przez klientów;

• do celów właścicielskich przedsiębiorstwa zalicza się m.in. wzrost rentowno-
ści kapitału własnego, wzrost wypłacanej dywidendy, wzrost wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa;

• do celów techniczno-produkcyjnych przedsiębiorstwa zalicza się m.in. wzrost 
jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług, zwiększanie rotacji zapa-
sów, wzrost produktywności;

• do celów pracowniczych przedsiębiorstwa zalicza się m.in. zapewnianie pracow-
nikom coraz lepszych warunków pracy, zwiększanie możliwości awansu i rozwoju 
zawodowego;

• do celów regionalnych przedsiębiorstwa zalicza się m.in. przyczynianie się do 
rozwoju regionu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Wynika z powyższego, że „rozwój” i „wzrost” to słowa kluczowe przy formu-
łowaniu najważniejszych celów przedsiębiorstwa, bez względu na ich rodzaj. Aby 
jednak przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, powinno zastosować odpowiednią 
strategię. Wyróżnia się dwie podstawowe strategie rozwoju – strategię wzrostu 
wewnętrznego oraz strategię wzrostu zewnętrznego. W praktyce obie strategie są 
często stosowane równolegle, co zwiększa szanse, a także przyspiesza tempo roz-
woju przedsiębiorstwa.

Wzrost wewnętrzny polega na rozbudowie samego przedsiębiorstwa, poprzez 
inwestowanie w nowe obiekty, maszyny, urządzenia, tworzenie nowych zakładów, 



68	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

oddziałów i filii. Wzrost zewnętrzny zaś opiera się na bezpośrednim zaangażo-
waniu innych, zewnętrznych podmiotów. Zaangażowanie to może być mniej lub 
bardziej pogłębione. Może przybrać formę krótko- bądź długotrwałej współpracy 
kilku podmiotów – mówi się wtedy o związkach kooperacyjnych. Może też wiązać 
się z przejęciem przez jeden podmiot kontroli nad innymi podmiotami – w wyniku 
czego powstają powiązania koncentracyjne.

Niegdyś przedsiębiorstwa, chcąc się rozwijać, stosowały głównie strategię wzro-
stu wewnętrznego. Jednakże od kilkunastu już lat systematycznie rośnie znaczenie 
strategii wzrostu zewnętrznego. Aktualnie to właśnie wzrost zewnętrzny postrzegany 
jest jako bardziej efektywny. Strategia ta uważana jest za mniej czasochłonną, mniej 
ryzykowną i wymagającą mniejszych nakładów niż strategia wzrostu wewnętrznego, 
co przedstawia tabela 4.1.

Tabela 4.1. Wzrost wewnętrzny a wzrost zewnętrzny

Wyszczególnienie Wzrost wewnętrzny Wzrost zewnętrzny
Czasochłonność realizacja nowych inwestycji, np. budowa 

i wyposażenie nowych obiektów wymaga 
dużo czasu, podobnie organizowanie od 
podstaw nowych oddziałów i filii

obiekty, maszyny i urządzenia już funk-
cjonują i są sprawdzone, personel dyspo-
nuje już odpowiednim doświadczeniem

Nakłady nowe inwestycje wiążą się z koniecz-
nością poniesienia wysokich nakładów, 
budowa nowych obiektów i zakup 
nowych maszyn i urządzeń stanowią dla 
przedsiębiorstwa poważny wydatek

w przypadku kooperacji przedsiębiorstw: 
nakłady są znikome, przy przejmowaniu 
innego podmiotu: nakłady zależą od 
liczby nabywanych udziałów/akcji*

Ryzyko nowe inwestycje wiążą się z wysokim 
ryzykiem – nie można mieć pewności 
o  ich ostatecznym powodzeniu

działający już wcześniej podmiot posia-
da ugruntowaną pozycję na rynku, dys-
ponuje określoną bazą klientów

* Przy rozproszonym kapitale akcyjnym, pakiet większościowy, pozwalający na samodzielne decydo-
wanie, często jest znacznie mniejszy od 50% ogółu akcji – czasem wystarczy nawet 20% akcji.

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, przedsiębiorstwa, dążąc do realizacji podstawowego celu, jakim 
jest rozwój, wchodzą w związki z innymi podmiotami. Związki te mogą mieć cha-
rakter trwały bądź czasowy. Można by więc rzec, iż nadrzędną przyczyną koope-
racji i koncentracji przedsiębiorstw jest dążenie do sprawniejszej realizacji celów 
zaangażowanych podmiotów, poprzez uzyskanie efektu synergicznego. Połączone, 
wzajemnie się uzupełniające możliwości poszczególnych przedsiębiorstw okazu-
ją się więcej warte niż suma tych możliwości rozpatrywanych osobno – zgodnie 
z  formułą  „2 + 2 = 5”. Przedsiębiorstwom działającym razem łatwiej jest zatem 
realizować założone cele, niż gdyby działały samodzielnie.

Generalnie nadrzędną przyczyną kooperacji i koncentracji przedsiębiorstw jest 
dążenie do sprawniejszej realizacji celów zaangażowanych podmiotów. Jednakże, 
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ze względu na różnorodność celów cząstkowych różnych przedsiębiorstw, poszcze-
gólne przypadki wiązania się podmiotów mogą mieć odmienną genezę. Najczęściej 
występującymi konkretnymi przyczynami kooperacji i koncentracji są:
• chęć poprawienia pozycji rynkowej – jeden duży podmiot (lub kilka mniej-

szych, ale działających wspólnie) ma większą siłę przetargową wobec dostawców 
i  klientów, niż kilka małych podmiotów działających niezależnie;

• dążenie do uzyskania korzyści skali – poprzez racjonalizację procesów pro-
dukcyjnych oraz zwiększenie skali produkcji, jednostkowy koszt wytwarzanego 
produktu ulega zmniejszeniu, gdyż koszty stałe rozkładają się na większą ilość 
produkowanych wyrobów;

• chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez ograniczenie lub wyelimino-
wanie konkurencji – jeden silny podmiot (lub kilka mniejszych, ale działających 
wspólnie) jest w stanie narzucić takie warunki funkcjonowania całej branży, 
które zmuszą słabszych konkurentów do zaprzestania działalności; wynikiem 
koncentracji może być również przejęcie przedsiębiorstwa konkurencyjnego wraz 
z jego zdolnościami produkcyjnymi i bazą klientów;

• dążenie do rozproszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością na 
wszystkie zaangażowane przedsiębiorstwa;

• dążenie do zrealizowania przedsięwzięcia na dużą skalę – zdarzają się przedsię-
wzięcia, których pojedynczy podmiot nie jest w stanie samodzielnie zrealizować, 
gdyż nie posiada wystarczających zasobów; wspólne działanie kilku przedsię-
biorstw prowadzi do połączenia zasobów, co w efekcie umożliwia przeprowa-
dzenie dużego przedsięwzięcia.

Kooperacja i koncentracja mogą mieć charakter poziomy (horyzontalny), pio-
nowy (wertykalny) bądź konglomeratowy. Uczestnikami powiązań poziomych są 
podmioty prowadzące ten sam rodzaj działalności gospodarczej, czyli reprezentu-
jące tę samą fazę produkcji lub handlu. Przykładowo, powiązanie poziome wystąpi 
w  przypadku nawiązania współpracy między kilkoma producentami soków owo-
cowych, którzy w ten sposób zamierzają wzmocnić swoją siłę przetargową wobec 
dostawców owoców oraz zmniejszyć koszty jednostkowe wytwarzanych soków, 
poprzez racjonalizację procesów produkcyjnych (np. wspólne korzystanie z parku 
maszyn). Powiązanie poziome zajdzie również w sytuacji połączenia się dwóch sieci 
sklepów detalicznych, w celu zdominowania rynku dystrybucji.

Powiązania pionowe dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalność reprezen-
tującą różne, jednak następujące po sobie fazy produkcji lub handlu. Przykładowo, 
powiązanie pionowe wystąpi w przypadku nawiązania współpracy między spółdziel-
nią skupiającą sadowników, producentem soków owocowych oraz hurtownikiem 
z branży spożywczej – współpraca ta doprowadzi do wyeliminowania pośredników, 
a w konsekwencji wpłynie na obniżenie ceny finalnej soków. Niższa cena wiąże się 
zaś z większą sprzedażą, na czym skorzystają wszystkie strony współpracy.

Uczestnikami powiązań konglomeratowych są podmioty reprezentujące różne 
branże, niemające ze sobą nic wspólnego. Przykładem może tu być brytyjska firma 
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Virgin, która stanowi zgrupowanie takich branż, jak: sprzedaż detaliczna, trans-
port lotniczy, hotelarstwo, usługi finansowe; prowadzi ponadto stację radiową. 
Inny przykład stanowi firma LVMH, znana z produkcji odzieży i biżuterii (marki: 
Louis Vuitton, Christian Lacroix), kosmetyków (marki: Christian Dior, Guerlain, 
Givenchy , Kenzo), alkoholi (marki: Dom Perignon, Moet & Chandon, Hennessy) oraz 
z sieci sklepów kosmetycznych (Sephora). Wchodzenie przedsiębiorstw w związki 
konglomeratowe ma na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka prowadzonej 
działalności – w sytuacji, gdy jedna z branż przeżywa zastój, a działalność z nią 
związana generuje straty, działalność innego rodzaju może przynosić wysokie zyski, 
z nawiązką pokrywające owe straty.

Każde nowo tworzone przedsiębiorstwo charakteryzuje się tym, iż jest podmio-
tem w pełni autonomicznym. Wyróżnić można cztery podstawowe aspekty owej 
autonomiczności: niezależność gospodarczą, samodzielność prawną, niezależność 
organizacyjną oraz niezależność kapitałową. Istotą niezależności gospodarczej jest 
brak występowania ścisłych powiązań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwem 
a innymi, zewnętrznymi podmiotami. Nie chodzi tu o typowe, stosunkowo luźne 
związki przedsiębiorstwa z dostawcami lub klientami, ale o takie powiązania, które 
ograniczają możliwość samodecydowania przedsiębiorstwa o sposobie prowadzonej 
działalności – tego typu ograniczenie zachodzi przy wchodzeniu przedsiębiorstw 
w związki kooperacyjne.

Samodzielność prawna przejawia się w tym, że przedsiębiorstwo, a dokładniej 
(używając nomenklatury prawniczej) przedsiębiorca, jest niezależnym podmio-
tem prawnym, a jako taki, może samodzielnie występować w obrocie gospodar-
czym – zawierać umowy z kontrahentami, zaciągać zobowiązania oraz za nie 
odpowiadać. Dopóki więc dane przedsiębiorstwo nie zostanie wchłonięte przez 
inne bądź też nie połączy się z innym podmiotem, zachowuje samodzielność  
prawną.

Niezależność organizacyjna odnosi się do specyficznej dla danego przedsię-
biorstwa struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna opisuje obowiązujący 
w przedsiębiorstwie podział władzy i zadań. Przedsiębiorstwo zachowuje niezależ-
ność organizacyjną, jeśli nie jest podporządkowane hierarchicznie (organizacyjnie) 
innemu podmiotowi – przejawem owej niezależności jest na przykład posiadanie 
własnego, niezależnego zarządu, odpowiadającego jedynie przed radą nadzorczą 
i właścicielami (akcjonariuszami, udziałowcami). W sytuacji, gdy zachodzi podpo-
rządkowanie organizacyjne, nie można mówić o niezależnej organizacji, a jedynie 
o jej części – zakładzie, oddziale, filii. Choć tego typu części posiadają z reguły 
własne kierownictwo, to jednak owo kierownictwo jest podporządkowane naczel-
nemu kierownictwu, zarządzającemu całą organizacją.

Niezależność kapitałowa polega na braku występowania istotnych powiązań 
kapitałowych między różnymi podmiotami. Niezależność ta zanika w sytuacji, gdy 
jeden podmiot posiada znaczną liczbę udziałów/akcji innego podmiotu i dzięki 
temu może wpływać lub wręcz decydować o sposobie prowadzenia przez niego 
działalności.
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W zależności od tego, który rodzaj samodzielności traci podmiot, mamy do 
czynienia odpowiednio z: samodzielnie funkcjonującym i autonomicznym przed-
siębiorstwem, kooperacją przedsiębiorstw, koncentracją przedsiębiorstw, częścią 
przedsiębiorstwa (zakładem, oddziałem, filią). Kolejne stopnie podporządkowania 
prezentuje schemat 4.1.

Schemat 4.1. Stopnie podporządkowania przedsiębiorstwa innemu podmiotowi

pełna 
niezależność

brak 
niezależności 
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kooperacja 
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Źródło: opracowanie własne.

4.2. Kooperacyjne związki przedsiębiorstw

Kooperacyjne związki przedsiębiorstw są nazywane również strukturami kontrak-
towymi, gdyż ich istotą jest współdziałanie dwóch lub większej liczby podmiotów na 
podstawie zawartego między stronami porozumienia (umowy, kontraktu). Struktury 
te składają się ze ściśle współpracujących, lecz samodzielnych prawnie oraz nie-
zależnych organizacyjnie i kapitałowo przedsiębiorstw. Zaangażowane w  związek 
kooperacyjny podmioty nie zachowują jednak pełnej autonomii, gdyż, zawierając 
porozumienie o charakterze gospodarczym, rezygnują w pewnym zakresie z możli-
wości samodecydowania o sposobie prowadzonej przez siebie działalności. W celu 
skoordynowania działań poszczególnych przedsiębiorstw uczestniczących w poro-
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zumieniu, pewne decyzje gospodarcze są podejmowane wspólnie przez wszystkie 
strony umowy.

Współpraca przedsiębiorstw może mieć charakter mniej lub bardziej trwały. 
Do najważniejszych form tymczasowych porozumień zalicza się: wspólnotę inte-
resów, wspólnotę pracy oraz konsorcjum. Przedsiębiorstwa uczestniczące w  jed-
nym z  wyżej wymienionych porozumień zobowiązują się do wspólnej realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia. Po osiągnięciu zamierzonego celu, porozumienie 
zostaje rozwiązane. Do bardziej trwałych form kooperacji należą: kartel oraz  
syndykat.

Wspólnota interesów jest czasowym powiązaniem kilku podmiotów dla realizacji 
wspólnego celu. Regułą jest przy tym, że tworzące wspólnotę interesów przedsię-
biorstwa prowadzą ten sam rodzaj działalności gospodarczej, czyli reprezentują 
tę samą fazę produkcji lub handlu. Innymi słowy, kooperacja ma tu charakter 
poziomy. Wypracowany przez wspólnotę zysk jest dzielony między uczestników 
porozumienia według wcześniej ustalonych proporcji. Przedsiębiorstwa motywują 
utworzenie wspólnoty interesów m.in.:
• chęcią poprawienia pozycji rynkowej uczestników porozumienia – działając 

razem, przedsiębiorstwa zyskują silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami 
i klientami;

• chęcią ograniczenia kosztów prowadzonej działalności – poprzez unikanie powie-
lania pewnych kategorii kosztów (występowania ich w każdym przedsiębiorstwie 
z osobna), część kosztów może być ponoszona wspólnie przez wszystkie koope-
rujące podmioty;

• chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej w danej branży – działając razem, 
przedsiębiorstwa mogą narzucić całej branży wysokie standardy, którym nie 
sprosta część konkurencji.

Wspólnota pracy stanowi czasowe powiązanie kilku podmiotów dla realizacji 
dużego przedsięwzięcia. Tego typu współpraca jest nawiązywana, gdy ogrom prac 
związanych z danym przedsięwzięciem przerasta możliwości techniczno-produkcyjne 
i finansowe pojedynczych, działających samodzielnie przedsiębiorstw, a jedynym 
rozwiązaniem jest połączenie sił. Współpraca przedsiębiorstw w ramach wspólnoty 
pracy jest charakterystyczna dla branży budowlanej. Przykładowo, dla przeprowadze-
nia poważnej inwestycji polegającej na zbudowaniu portu lotniczego niezbędne jest 
współdziałanie wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. W celu skoordynowania 
prac, ustanawia się generalnego wykonawcę, który następnie dobiera wyspecjalizo-
wane przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa te jako podwykonawcy są odpowiedzial-
ne za realizację poszczególnych zadań cząstkowych, składających się na całość 
inwestycji. Ze względu na kompleksowy charakter prac, tworzące wspólnotę pracy 
przedsiębiorstwa prowadzą działalność reprezentującą różne, jednak następujące 
po sobie fazy produkcji. Kontynuując przykład budowy lotniska, w poszczególnych 
etapach inwestycji uczestniczyć powinni kolejno: architekci, przedsiębiorstwa zajmu-
jące się kopaniem fundamentów, firmy murarskie, przedsiębiorstwa specjalizujące 
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się w pracach wykończeniowych (elektryka, hydraulika, malarze), dostawcy sprzę-
tu, w który będzie wyposażone lotnisko itd. Powiązania mają tu więc charakter 
pionowy. Znaczącą korzyścią wynikającą ze współpracy w ramach wspólnoty pracy 
jest rozłożenie ryzyka związanego z realizowanym przedsięwzięciem na wszystkie 
zaangażowane przedsiębiorstwa.

Konsorcjum jest specyficznym rodzajem tymczasowego powiązania kilku podmio-
tów. Uczestnikami konsorcjum są najczęściej przedsiębiorstwa branży finansowej, 
zaś celem kooperacji jest sfinansowanie dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Po zrealizowaniu inwestycji, konsorcjum zostaje rozwiązane. Przykładowo, stocznia 
otrzymuje zlecenie na zbudowanie tankowca o dużej wyporności. Umówiono się, że 
firma transportowa składająca zlecenie zapłaci dopiero w momencie przekazania 
gotowego statku, stocznia zaś nie ma wystarczających środków na sfinansowanie 
budowy. W związku z tym, występuje do banku o przyznanie na ten cel kredytu. 
Ze względu na znaczną wartość kredytu, bank nie jest w stanie zebrać wystarcza-
jących środków na czas. Nawiązuje więc współpracę z innymi bankami – każdy 
z banków przekazuje stoczni pewną kwotę. Dopiero suma wszystkich kwot pozwoli 
w pełni sfinansować budowę tankowca. Banki, udzielając stoczni wspólnego kredytu, 
zawiązują konsorcjum, zaś moment rozwiązania konsorcjum uzależniony jest od 
całkowitej spłaty kredytu przez stocznię. Istnieją dwie podstawowe przyczyny two-
rzenia przez instytucje finansowe konsorcjów. Po pierwsze, duży projekt inwestycyjny 
wymaga często połączenia sił, gdyż jeden podmiot, nie posiadając wystarczających 
środków, nie byłby w stanie go sfinansować. Po drugie, efektem współdziałania jest 
rozproszenie ryzyka – żaden z kooperujących podmiotów nie ponosi całego ryzyka 
związanego z ewentualnym niepowodzeniem finansowanej inwestycji.

Do bardziej trwałych form kooperacji należy kartel oraz pogłębiona jego 
postać, czyli syndykat. Kartel stanowi długotrwałe współdziałanie kilku podmio-
tów reprezentujących tę samą branżę. Powiązania mają więc tu charakter poziomy. 
Nadrzędnym celem utworzenia kartelu jest chęć ograniczenia, a wręcz wyelimino-
wania wzajemnej konkurencji, panującej pomiędzy przedsiębiorstwami pragnącymi 
uczestniczyć w tej formie współpracy. Efektem wyeliminowania wzajemnej konku-
rencji jest umocnienie pozycji kooperujących podmiotów względem pozostałych 
przedsiębiorstw, które do kartelu nie przystąpiły. Znaczenie tych ostatnich może 
ulec marginalizacji, a wtedy jedynym liczącym się na danym rynku graczem stanie 
się kartel. Kontrolując rynek, kartel narzuca klientom własne warunki zawierania 
transakcji. Typowym działaniem jest stosowanie przez wszystkich uczestników kar-
telu jednolitych cen. Ceny ustalane są na odpowiednim poziomie, gwarantującym 
współpracującym przedsiębiorstwom wysoką rentowność sprzedaży. Kartel stanowi 
więc związek o charakterze monopolistycznym, mający na celu przejęcie pełnej 
kontroli nad danym rynkiem. Mimo wspólnych dla wszystkich uczestników karte-
lu warunków zawierania transakcji (w tym, jednolitych cen), każde z kooperują-
cych przedsiębiorstw we własnym zakresie kontaktuje się z rynkiem (nabywcami) 
– przyjmując od klientów zlecenia i je realizując. To właśnie różni czystą formę 
kartelu od syndykatu.
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Syndykat stanowi pogłębioną formę kartelu. W zasadzie tworzony jest w tym 
samym celu co kartel (wyeliminowanie wzajemnej konkurencji i przejęcie kontroli 
nad rynkiem z zamiarem zwiększenia rentowności sprzedaży), podobne są również 
metody działania (stosowanie wspólnych warunków zawierania transakcji, w tym, 
jednolitych cen), poza jedną, a mianowicie organizacją kontaktów z rynkiem, czyli 
z odbiorcami. Uczestnikom syndykatu nie wolno samodzielnie kontaktować się 
z rynkiem. W zamian, tworzona jest wyspecjalizowana komórka (np. nowe przedsię-
biorstwo), która przejmuje od kooperujących podmiotów wszystkie funkcje związane 
z handlem. Komórka ta staje się więc działającym na wielką skalę pośrednikiem 

Schemat 4.2. Kartel a syndykat – sposób kontaktowania się z rynkiem
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Objaśnienia:

   Pn kooperujące w ramach kartelu/syndykatu przedsiębiorstwo

 składanie i realizacja zamówień

 zlecanie i realizacja produkcji

Źródło: opracowanie własne.
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handlowym, jest łącznikiem między uczestnikami syndykatu a rynkiem. Jedynie ta 
wyspecjalizowana komórka jest uprawniona do przyjmowania zamówień od klien-
tów. Następnie, w celu realizacji zamówienia, zleca konkretnemu przedsiębior-
stwu wyprodukowanie określonej ilości wyrobów. Na koniec, odbiera gotowe już 
wyroby i dostarcza je nabywcy. Rola członków syndykatu ogranicza się zatem do 
produkcji. Korzyścią wynikającą z takiej właśnie organizacji kontaktów z rynkiem 
jest większe zdyscyplinowanie kooperujących podmiotów – skoro żaden uczestnik 
syndykatu nie może na własną rękę realizować zamówień, to łatwiej jest koordy-
nować i kontrolować działalność całego syndykatu. Zasady funkcjonowania kartelu 
i syndykatu, a konkretnie sposób kontaktowania się uczestników tych zgrupowań 
z rynkiem przedstawia schemat 4.2. Podsumowanie rozważań na temat koopera-
cyjnych związków przedsiębiorstw stanowi tabela 4.2.

Tabela 4.2. Charakterystyka różnych form kooperacji przedsiębiorstw
Forma  

kooperacji
Czas trwania 
współpracy

Powiązania między kooperu-
jącymi przedsiębiorstwami Cel kooperacji

Wspólnota 
interesów

krótki okres poziome umocnienie pozycji negocjacyjnej wobec 
dostawców i klientów, redukcja kosztów 
działalności, uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej

Wspólnota 
pracy

krótki okres pionowe wspólna realizacja dużego przedsię-
wzięcia

Konsorcjum krótki okres poziome wspólne sfinansowanie dużego przedsię-
wzięcia inwestycyjnego, rozłożenie ryzy-
ka inwestycyjnego na kilka podmiotów

Kartel długi okres poziome wyeliminowanie wzajemnej konkurencji, 
przejęcie kontroli nad rynkiem

Syndykat długi okres poziome wyeliminowanie wzajemnej konkurencji, 
przejęcie kontroli nad rynkiem, centra-
lizacja sprzedaży

Źródło: opracowanie własne.

4.3. Koncentracyjne powiązania przedsiębiorstw

Koncentracyjne związki przedsiębiorstw są nazywane również strukturami kapi-
tałowymi, gdyż zachodzą w sytuacji występowania istotnych powiązań kapitałowych 
między różnymi podmiotami. Sformułowanie „istotne powiązania kapitałowe” nale-
ży rozumieć jako posiadanie przez jeden podmiot znacznej liczby udziałów/akcji 
innego podmiotu, co umożliwia temu pierwszemu wpływanie lub wręcz decydowanie 
o sposobie prowadzenia działalności przez tego drugiego. Struktury kapitałowe 
składają się zatem z samodzielnych pod względem prawnym, niezależnych organi-
zacyjnie, ale podporządkowanych kapitałowo podmiotów gospodarczych.
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Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych form koncentracji przedsię-
biorstw, należy przybliżyć znaczenie kilku podstawowych pojęć, którymi posługują 
się zarówno ekonomiści, jak i prawnicy w kontekście omawianych w niniejszym 
podrozdziale zagadnień. Do pojęć tych należą: sprawowanie kontroli nad inną jed-
nostką, znaczący wpływ na inną jednostkę, jednostka dominująca, znaczący inwestor, 
jednostka zależna, jednostka stowarzyszona, jednostka podporządkowana, jednostki 
powiązane, grupa kapitałowa. Znaczenie tych pojęć reguluje między innymi ustawa 
o rachunkowości1, część z nich wyjaśnia też kodeks spółek handlowych2. Warto nad-
mienić, że znaczenie powszechnie stosowanego tu słowa „jednostka” jest tożsame 
ze znaczeniem słowa „podmiot”. Przekładając to na grunt prawa – jednostka to 
przedsiębiorca, zaś w sensie ekonomicznym – jednostka to przedsiębiorstwo.

Przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką należy rozumieć zdolność jed-
nostki kontrolującej do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki kon-
trolowanej, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Zdolność ta 
jest nieco ograniczona w przypadku znaczącego wpływu. Przez znaczący wpływ na 
inną jednostkę rozumie się nieposiadającą znamion sprawowania kontroli zdolność 
jednej jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki. 
Reasumując, przejawem kontroli jest zdolność kierowania polityką innej jednostki, 
zaś przejawem znaczącego wpływu – zdolność do wpływania na tę politykę.

Jednostką dominującą jest spółka handlowa, sprawująca kontrolę nad inną jed-
nostką. Kontrola ta może wynikać m.in. z:
• posiadania udziałów/akcji reprezentujących ponad połowę ogólnej liczby głosów 

w organie stanowiącym (walnym zgromadzeniu) kontrolowanej jednostki;
• uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków organów zarzą-

dzających lub nadzorczych kontrolowanej jednostki;
• uprawnienia do kierowania polityką finansową i operacyjną kontrolowanej jed-

nostki przyznanego na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do 
głosu.

Najczęściej spotykanym przypadkiem sprawowania kontroli nad inną jednostką 
jest jednak posiadanie przez jednostkę dominującą ponad 50% ogólnej liczby udzia-
łów/akcji jednostki kontrolowanej. Znaczącym inwestorem natomiast jest spółka 
handlowa, posiadająca udziały/akcje innej jednostki reprezentujące nie mniej niż 
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (walnym zgromadzeniu) tej 
jednostki i wywierająca na tę jednostkę znaczący wpływ. Reasumując, jednostka 
dominująca sprawuje kontrolę nad inną jednostką, dzięki posiadaniu większości 
głosów na walnym zgromadzeniu, zaś znaczący inwestor wywiera na inną jednostkę 
znaczący wpływ, dzięki posiadaniu co najmniej 20% głosów na walnym zgroma-
dzeniu.

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 3.
2 Kodeks spółek handlowych, art. 4.
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Jednostką zależną jest spółka handlowa kontrolowana przez inną jednostkę, 
a  konkretnie przez jednostkę dominującą. Jednostką stowarzyszoną zaś jest spół-
ka handlowa, na którą inna jednostka, a mianowicie znaczący inwestor, wywiera 
znaczący wpływ. Jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone ogólnie nazywa 
się jednostkami podporządkowanymi.

Traktowane łącznie jednostki zależne wraz z jednostką dominującą lub jed-
nostki stowarzyszone wraz ze znaczącym inwestorem przyjęło się określać mianem 
jednostek powiązanych. Ponadto, zgrupowanie obejmujące jednostkę dominującą 
oraz jednostki zależne nazywa się grupą kapitałową lub holdingiem. Podsumowanie 
rozważań na temat kluczowych pojęć prezentuje schemat 4.3.

Schemat 4.3. Kluczowe pojęcia dotyczące koncentracyjnych powiązań przedsiębiorstw

jednostka dominująca

znaczący inwestor jednostka stowarzyszona

jednostka zależna
kontrola (> 50%)

znaczący wpływ (20%–50%)

jednostki powiązane, grupa kapitałowa (holding)

jednostki powiązane

jednostki podporządkowane

Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej powszechną formą koncentracji przedsiębiorstw jest holding, czyli 
grupa kapitałowa. Z punktu widzenia rodzaju działalności prowadzonej przez spółki 
wchodzące w skład grupy, wyróżnia się trzy podstawowe typy holdingów: holding 
operacyjny, holding zarządczy (nazywany też holdingiem strategicznym) oraz hol-
ding finansowym.

Holding operacyjny jest najbardziej tradycyjnym i najstarszym typem holdin-
gu. Kontrolę sprawuje w nim jednostka dominująca, określana też mianem spółki 
matki, prowadząca operacyjną działalność kluczową dla całego holdingu. Spółka 
matka jest więc bezpośrednio zaangażowana w działalność gospodarczą. Równole-
gle, jednostka dominująca zajmuje się oddziaływaniem właścicielskim na jednost-
ki zależne, nazywane również spółkami córkami. Oddziaływanie to jest możliwe 
dzięki posiadaniu przez jednostkę dominującą większościowych pakietów akcji jed-
nostek zależnych. Spółki córki zaś prowadzą operacyjną działalność, mającą na 
celu wspieranie działalności spółki matki. Oddziaływanie właścicielskie jednostki 
dominującej na jednostki zależne ma zatem na celu pokierowanie działalnością 
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spółek córek w taki sposób, aby jak najskuteczniej wspierały one działalność spółki 
matki. Holding operacyjny nazywany jest często koncernem. Efektem współdziałania 
przedsiębiorstw w ramach holdingu operacyjnego jest wzmocnienie pozycji konku-
rencyjnej, zwłaszcza pozycji jednostki dominującej. Przykładowy holding operacyjny 
mógłby składać się ze spółki matki, zajmującej się produkcją soków owocowych 
oraz spółek córek będących: sadownikami, producentami opakowań i butelek oraz 
hurtownikami z branży spożywczej.

W holdingu zarządczym, czy też strategicznym, jednostka dominująca nie pro-
wadzi działalności operacyjnej – nie trudni się ona ani produkcją, ani handlem 
– zajmuje się wyłącznie oddziaływaniem właścicielskim na spółki zależne. Innymi 
słowy, spółka matka pełni jedynie funkcje zarządzająco-koordynacyjne – kontro-
luje spółki córki i kieruje ich działalnością. Jednostki zależne z kolei prowadzą 
komplementarną działalność operacyjną, wzajemnie się uzupełniając. Korzyścią 
wynikającą ze współdziałania przedsiębiorstw w ramach holdingu zarządczego jest 
uzyskanie efektu synergicznego. Połączone, wzajemnie się uzupełniające możliwości 
poszczególnych przedsiębiorstw okazują się więcej warte niż suma tych możliwości 
rozpatrywanych osobno – zgodnie z formułą „2 + 2 = 5”. Warunkiem uzyskania 
efektu synergicznego jest skuteczne skoordynowanie działalności prowadzonych 
przez poszczególne spółki córki, za co odpowiedzialna jest spółka matka. Przykłado-
wy holding zarządczy mógłby składać się ze spółki matki, koordynującej działalność 
spółek córek, które zajmowałyby się: usługowym prowadzeniem ksiąg rachunko-
wych, doradztwem podatkowym, doradztwem prawnym oraz audytem.

W holdingu finansowym jednostka dominująca nie prowadzi działalności ope-
racyjnej, zajmuje się wyłącznie oddziaływaniem właścicielskim na spółki zależne. 
Podobnie więc, jak w przypadku holdingu zarządczego, spółka matka pełni jedy-
nie funkcje administracyjne – kontroluje spółki córki i kieruje ich działalnością. 
W przeciwieństwie jednak do holdingu zarządczego, wchodzące w skład holdingu 
finansowego jednostki zależne prowadzą niepowiązaną ze sobą, zdywersyfikowaną 
działalność operacyjną – reprezentują różne, niemające ze sobą nic wspólnego 
branże. Nie można tu zatem mówić o współdziałaniu przedsiębiorstw, gdyż spółki 
córki działają niezależnie względem siebie. W konsekwencji, zgrupowanie przedsię-
biorstw w ramach tego typu holdingu nazywane jest często konglomeratem. Celem 
budowania holdingu finansowego jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego spółki 
matki. Przykładem struktury konglomeratowej jest cytowana już wcześniej firma 
LVMH. LVMH należy uznać za jednostkę dominującą, która kontroluje następują-
ce spółki zależne: Louis Vuitton, Christian Lacroix (produkcja odzieży i biżuterii), 
Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo (produkcja kosmetyków), Dom Perignon, 
Moet & Chandon, Hennessy (produkcja alkoholi) oraz Sephora (sieć sklepów kos-
metycznych). Najważniejsze cechy trzech omówionych typów grup kapitałowych 
zawiera tabela 4.3.

Bardziej pogłębioną formą koncentracji przedsiębiorstw jest ich łączenie się, 
określane też mianem fuzji. Efektem tego typu koncentracji nie jest już powsta-
wanie struktur kapitałowych, gdyż nie mamy tu do czynienia z samodzielnymi pod 
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względem prawnym i podporządkowanymi kapitałowo podmiotami gospodarczymi. 
W wyniku połączenia się dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw na rynku pozo-
staje już tylko jeden podmiot. Innymi słowy, część, a nawet wszystkie uczestniczące 
w koncentracji przedsiębiorstwa ulegają likwidacji, czyli tracą samodzielność prawną, 
a w związku z tym nie mogą już samodzielnie występować w obrocie gospodar-
czym. To, czy podmiotowość prawną tracą wszystkie, czy jedynie część łączących się 
przedsiębiorstw, zależy od formy połączenia. Kodeks spółek handlowych3 rozróżnia 
dwa rodzaje fuzji – połączenie może być zatem dokonane poprzez:
• przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za 

udziały/akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej 
– ten rodzaj fuzji nazywany jest połączeniem przez przejęcie;

• zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich 
łączących się spółek za udziały/akcje, które nowa spółka wydaje wspólnikom 
uczestniczących w połączeniu spółek – ten rodzaj fuzji nazywany jest połącze-
niem przez zawiązanie nowej spółki.

Tabela 4.3. Charakterystyka różnych typów grup kapitałowych (holdingów)

Typ holdingu Działalność spółki matki Działalność spółek córek Efekt, cel utworzenia  
holdingu

Operacyjny kluczowa działalność 
operacyjna oraz oddzia-
ływanie właścicielskie na 
spółki córki 

działalność operacyjna 
wspierająca działalność 
spółki matki

wzmocnienie pozycji kon-
kurencyjnej, zwłaszcza 
pozycji spółki matki

Zarządczy 
(strategiczny)

brak działalności opera-
cyjnej, wyłącznie oddzia-
ływanie właścicielskie na 
spółki córki

komplementarna działal-
ność operacyjna (spółki 
córki wzajemnie się uzu-
pełniają)

uzyskanie efektu syner-
gicznego

Finansowy brak działalności opera-
cyjnej, wyłącznie oddzia-
ływanie właścicielskie na 
spółki córki

zdywersyfikowana działal-
ność operacyjna (spółki 
córki reprezentują różne, 
nie mające ze sobą nic 
wspólnego branże)

ograniczenie ryzyka inwe-
stycyjnego spółki matki

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku połączenia się przez przejęcie, likwidacji ulegają wszystkie przej-
mowane spółki, zaś samodzielność prawną zachowuje jedynie podmiot przejmujący. 
W sytuacji, gdy połączenie następuje w wyniku zawiązania nowej spółki, likwidacji 
ulegają wszystkie uczestniczące w fuzji przedsiębiorstwa, a samodzielność prawną 
uzyskuje całkiem nowy podmiot. Przedsiębiorstwo przejmujące bądź nowopowstałe 
przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek uczestniczących w połączeniu. Celem 
fuzji jest zazwyczaj umocnienie pozycji rynkowej podmiotu przejmującego (przy 

3 Kodeks spółek handlowych, art. 492.



80	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

przejęciu) lub stworzenie nowego przedsiębiorstwa o już silnej pozycji rynkowej 
(przy zawiązywaniu nowej spółki). Często zamiarem przejmującego jest ograni-
czenie, a wręcz wyeliminowanie konkurencji na określonym rynku, poprzez przej-
mowanie kolejnych podmiotów reprezentujących daną branżę – mówi się wtedy 
o wrogim przejęciu. Istotę obydwu rodzajów fuzji przedstawia schemat 4.4.

Schemat 4.4. Połączenie przez przejęcie a połączenie przez zawiązanie nowej spółki

stan sprzed połączenia stan po połączeniu

połączenie przez przejęcie

przedsiębiorstwo A (przejmujące)

przedsiębiorstwo B (przejmowane)

przedsiębiorstwo A

połączenie przez zawiązanie nowej spółki

przedsiębiorstwo A

przedsiębiorstwo B
przedsiębiorstwo C

Źródło: opracowanie własne.
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5
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU 

PRODUKCYJNEGO

5.1. Istota procesu produkcyjnego i jego rodzaje

Proces produkcyjny stanowi uporządkowany zespół działań, których celem jest 
wykonanie określonego wyrobu (lub wyrobów).

I. Durlik rozróżnia proces produkcyjny i proces wytwórczy1. Według niego proces 
produkcji to proces transformacji, czyli przekształcenia wektora wejścia systemu pro-
dukcyjnego w wektor wyjścia. Wektor wejścia stanowią środki techniczne produkcji, 
przedmioty pracy, czynniki energetyczne, czynnik ludzki, informacje, kapitał. Wek-
tor wyjścia stanowią wyroby i usługi, braki produkcyjne, surowce wtórne, odpady, 
informacje o wyrobie, doświadczenie produkcyjne. Proces wytwórczy dotyczy tylko 
wytwarzania wyrobu, a więc przetwarzania czynników produkcji w produkty. Proces 
produkcyjny jest w tym przypadku pojęciem szerszym, obejmując oprócz procesu 
wytwórczego również poprzedzający go proces badań i rozwoju oraz następujący 
po nim proces dystrybucji i obsługi klienta.

Proces produkcyjny może być odniesiony do:
• wyrobu lub grupy wyrobów,
• przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części.

W pierwszym przypadku istotny jest produkt jako efekt procesu produkcyjne-
go, który może przebiegać w różnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych 
nawet w odległych od siebie miejscach. W przypadku dużej złożoności wyrobu 
stopień dekoncentracji przestrzennej jego wytwarzania może być znaczny. W drugim 
przypadku mówimy o procesie produkcyjnym przebiegającym w przedsiębiorstwie, 
w zakładzie, czy w wydziale produkcyjnym. Akcentuje się wówczas proces wytwórczy 
przebiegający w danej komórce produkcyjnej, a nie jego efekt.

Podstawowymi cechami procesu produkcyjnego są2:
a) celowość – proces produkcyjny jest zaprojektowany i zorganizowany dla realizacji 

określonego celu lub wiązki celów, przy czym mogą one ulegać zmianie;

1 I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja 
Wydawnicza Placet, Warszawa 1995, s. 53.

2 Ibidem, s. 55.
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b) dynamika – proces produkcyjny odbywa się w warunkach dużej zmienności 
charakterystyki ilościowo-jakościowej wytwarzanych wyrobów, a także zasileń 
materialnych, energetycznych i informacyjnych;

c) ekonomiczność – proces produkcyjny powinien maksymalizować efekt produk-
cyjny przy danych nakładach lub minimalizować nakłady dla uzyskania okre-
ślonego użytecznego efektu produkcyjnego.

Procesy produkcyjne mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Według 
stosowanych technologii wyróżnia się procesy3:
• wydobywcze, związane z pozyskiwaniem zasobów naturalnych z ziemi, wody 

i  powietrza, np. wydobycie węgla, rudy żelaza, ropy naftowej;
• przetwórcze, powodujące przemiany własności fizykochemicznych pozyskanych 

z przyrody surowców w celu uzyskania nowych materiałów do produkcji, np. 
wytwarzanie wyrobów hutniczych, produkcja chemiczna, przetwórstwo surowców 
rolniczych;

• obróbkowe, powodujące zmianę kształtów i cech powierzchni lub struktury 
wewnętrznej wyrobów z materiałów metalowych, z drewna, tworzyw sztucznych, 
a także wstępne uszlachetnienie surowców rolniczych przetwarzanych w artykuły 
żywnościowe;

• montażowe i demontażowe, procesy montażowe prowadzą do złożenia wyrobu 
z wielu części składowych, np. montaż wyrobu finalnego w przemyśle moto-
ryzacyjnym, w stoczniach, w przemyśle meblarskim, procesy demontażowe 
przeprowadza się najczęściej w ramach remontów i napraw urządzeń technicz- 
nych;

• naturalne i biotechnologiczne, wykorzystujące żywe organizmy lub komórki 
czynne biologicznie do wytwarzania pożądanych związków, a także do utyliza-
cji szkodliwych związków dla ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia 
nadmiernego zużycia nieodnawialnych surowców energetycznych, np. procesy 
fermentacji w przemyśle spożywczym.

Ze względu na złożoność procesu wyróżnia się:
• procesy proste, występujące przy produkcji wyrobów jednorodnych i prostych, 

przy zastosowaniu jednego rodzaju technologii;
• procesy złożone, występujące przy produkcji wyrobów niejednolitych struktu-

ralnie, na ogół składających się z odrębnych części, wykonywanych przy zasto-
sowaniu dwóch lub więcej rodzajów technologii.

Ze względu na zastosowane środki pracy procesy produkcyjne dzieli się na4:
• ręczne,
• maszynowe,

3 Ibidem, s. 62.
4 Ibidem, s. 67.
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• aparaturowe,
• zautomatyzowane,
• wspomagane komputerowo (CAM),
• zintegrowane komputerowo (CIM).

Ze względu na rolę procesu w przedsiębiorstwie można wymienić:
• procesy podstawowe, służące wytworzeniu przez przedsiębiorstwo podstawowych 

produktów przeznaczonych na sprzedaż;
• procesy pomocnicze, służące wytworzeniu produktów niezbędnych do realizacji 

podstawowych procesów produkcyjnych;
• procesy uboczne, prowadzone w celu zwiększenia efektywności wykorzystania 

materiałów i surowców poprzez przetworzenie odpadów powstających w pro-
cesach podstawowych lub pomocniczych.

5.2. Struktura wewnętrzna procesu produkcyjnego

Przez strukturę procesu produkcyjnego rozumie się układ faz i operacji wraz 
z powiązaniami materiałowymi, energetycznymi i informacyjnymi umożliwiającymi 
taki przepływ materiałów i półproduktów przez stanowiska robocze, aby możliwe 
było otrzymanie wyrobu finalnego i przekazanie go do dystrybucji. Fazą technolo-
giczną jest część procesu technologicznego  o odrębnym, jednolitym charakterze 
przetwarzania (obróbki) odróżniające się od innych m.in. metodami pracy, środkami 
pracy, organizacją pracy. W ujęciu ramowym można wyróżnić trzy podstawowe 
fazy technologiczne5:
• fazę przygotowawczą, obejmującą procesy wstępnego przetworzenia surowców 

i materiałów wykorzystywanych w dalszej części procesu produkcyjnego, np. 
rozdrobnienie surowca, wstępne przetworzenie surowców rolnych;

• fazę wytwórczą, stanowiącą podstawową część procesu produkcyjnego, właściwą 
dla danego rodzaju produkcji, np. wytop surówki żelaza w hucie, destylacja ropy 
naftowej w petrochemii;

• fazę końcową, obejmującą procesy wykańczania wyrobów, sprawdzania, pako-
wania, np. hartowanie, malowanie, montaż.

Faza technologiczna składa się z licznych operacji. Wyróżnia się następujące 
rodzaje operacji:
• technologiczne,
• kontroli,
• transportu,
• magazynowania i składowania.

5 K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005, s. 95.
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Operacja technologiczna to zespół czynności realizowanych na jednym stanowi-
sku pracy przez jednego wykonawcę (indywidualnego lub grupowego) przy jednym 
przedmiocie (lub zespole przedmiotów) wykonywanych jednocześnie bez przerwy na 
jakąkolwiek inną pracę. Częścią operacji technologicznej jest zabieg, który obejmuje 
czynności wykonywane przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Czynności odnoszą 
się do jednych  i tych samych elementów. Najbardziej elementarnym składnikiem 
operacji technologicznej jest ruch roboczy. W wyniku przeprowadzenia operacji 
technologicznych następuje przekształcenie materiałów do produkcji w wyroby goto-
we. Efektem operacji może być zmiana kształtu, właściwości fizycznych i chemicz-
nych materiałów użytych do produkcji.  

Operacja kontroli polega na sprawdzaniu części, zespołu lub wyrobu gotowe-
go przez odpowiednie służby kontroli lub też przez samego wykonawcę. Celem 
jej przeprowadzania jest  konieczność zapewnienia właściwej jakości produkcji. 
Operacja transportu polega na przemieszczaniu materiału, półproduktu lub wyro-
bu gotowego z jednego miejsca do drugiego. Najczęściej jest to przemieszczenie 
materiału lub półproduktu z jednego stanowiska roboczego  do następnego celem 

Rysunek 5.1. Struktura podstawowego procesu produkcyjnego

Proces wytwórczy
podstawowy

Faza II

Operacja B

Zabieg
B.2

Czynność
B.2.2

Ruch roboczyRuch roboczy Ruch roboczy

Czynność
B.2.3

Czynność
B.2.1

Zabieg
B.3

Zabieg
B.1

Operacja COperacja A

Faza IIIFaza I

Źródło: opracowanie własne.
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przeprowadzenia kolejnych operacji technologicznych. Mogą być zastosowane różne 
sposoby transportu, np. przy wykorzystaniu taśmociągu, wózków, ześlizgu. Operacja 
magazynowania i składowania następuje wówczas, gdy materiał, półprodukt lub 
wyrób gotowy nie podlega żadnej z poprzednio wymienionych operacji i pozostaje 
na wydzielonych powierzchniach magazynowych (składowych). W trakcie operacji 
magazynowania i składowania nie następuje zmiana kształtu ani właściwości mate-
riałów, czy półproduktów. 

Strukturę podstawowego procesu wytwórczego przedstawia rysunek 5.1.

Wymienione operacje mogą być niekiedy łączone. Na przykład może występować 
połączenie operacji technologicznej z operacją kontroli lub operacji transportu 
i  kontroli. W takich przypadkach mówimy o operacjach złożonych. 

Występowanie w przedsiębiorstwach faz technologicznych zależy nie tylko od 
charakterystyki strukturalnej procesu produkcyjnego, ale także od wielkości pro-
dukcji oraz przyjętego stopnia specjalizacji i zakresu kooperacji. Znaczenie podzia-
łu procesu produkcyjnego na fazy wyraża się w tym, że fazy stanowią podstawę 
tworzenia komórek organizacyjnych (zakładów, wydziałów produkcyjnych), a także 
określenia rodzaju i zakresu ich współpracy6.

5.3. Typy i formy organizacji procesu produkcyjnego

Przez typ produkcji należy rozumieć system organizacji produkcji na stano-
wiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji 
wyrobów7. Typ produkcji odnosi się do konkretnego stanowiska roboczego, które 
stanowi decydujące ogniwo w strukturze podstawowego procesu produkcyjnego. 
W odniesieniu do komórek produkcyjnych  (np. gniazda produkcyjnego) o typie 
produkcji decyduje  przeważająca liczba podstawowych stanowisk produkcyjnych 
o danym typie produkcji. Podobnie przeważający typ produkcji komórek produk-
cyjno-administracyjnych niższego szczebla decyduje o typie produkcji komórki 
wyższego szczebla. Wyróżnia się następujące typy produkcji:
• produkcja jednostkowa,
• produkcja seryjna:

– małoseryjna,
– średnioseryjna,
– wielkoseryjna,

• produkcja masowa.

6 K. Pasternak, Zarys zarządzania…, op. cit., s. 95.
7 Ibidem, s. 101.
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Produkcja jednostkowa charakteryzuje się niskim lub bardzo niskim stopniem 
powtarzalności wytwarzanych wyrobów. Oznacza to, że wytwarzane są pojedyncze 
wyroby lub najwyżej kilka wyrobów. Występuje bardzo szeroki asortyment wytwarza-
nych wyrobów. W produkcji jednostkowej występuje duże zróżnicowanie czynności 
i operacji technologicznych, co wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
pracowników na stanowiskach roboczych. Efektem produkcji jednostkowej jest:
• nierównomierne wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
• wydłużony cykl produkcyjny,
• niższa wydajność pracy,
• niższa efektywność produkcji.

Produkcja seryjna to okresowe wytwarzanie określonej liczby wyrobów w seriach 
produkcyjnych. Serię produkcyjną stanowi zadysponowana do produkcji liczba wyro-
bów określonego rodzaju lub konstrukcji. W zależności od wielkości serii wyróżnia 
się produkcję mało-, średnio- i wielkoseryjną. Przyjmuje się, że na stanowisku 
roboczym o małoseryjnym typie produkcji wykonuje się od 25 do 50, a niekiedy 
– przy podobnych częściach i operacjach – do 100 części i operacji. Na stanowi-
sku roboczym o średnioseryjnym typie produkcji wykonuje się od 5 do 25 części 
i operacji w okresie powtarzalności, zaś na stanowisku roboczym o wielkoseryjnym 
typie produkcji – od 2 do 5, a niekiedy – przy bardzo podobnych częściach i ope-
racjach – do 10 części i operacji w okresie powtarzalności. Produkcja seryjna daje 
w porównaniu do produkcji jednostkowej następujące korzyści:
• zwiększa specjalizację stanowisk roboczych i umiejętności pracowników,
• zwiększa możliwości mechanizacji i mechanizacji procesów produkcyjnych,
• umożliwia lepsze wykorzystanie czasu pracy,
• stwarza możliwość lepszego wykorzystania materiałów do produkcji,
• sprzyja technicznemu normowaniu pracy,
• ułatwia bardziej równomierne obciążenie poszczególnych ogniw produkcyjnych,
• sprzyja wyższej wydajności pracy.

Produkcja seryjna występuje w wielu branżach przemysłu. Przykładem może być 
przemysł samochodowy wytwarzający modele samochodów w seriach produkcyj-
nych, przemysł włókienniczy wytwarzający wzory ubrań w seriach produkcyjnych, 
czy przemysł obuwniczy wytwarzający seryjnie określone wzory obuwia. 

Produkcja masowa polega na wytwarzaniu przez dłuższy okres czasu jednego 
rodzaju wyrobów. W tym przypadku ważna jest nie tyle liczba wyrobów, ale ich 
ciągłość i długotrwałość wytwarzania. Produkcja masowa umożliwia osiągnięcie 
następujących korzyści:
• wysokiego poziomu specjalizacji stanowisk roboczych i wynikającej z niego wyż-

szej jakości wykonywanej pracy;
• możliwości pełnej mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz 

zastosowania specjalistycznego wyposażenia stanowisk roboczych;
• wysokiego stopnia wykorzystania możliwości produkcyjnych,
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• krótszego cyklu produkcyjnego,
• wyższej wydajności pracy.

Z produkcją masową można spotkać się w przemyśle spożywczym (np. produk-
cja mleka,  mąki, cukru), w przemyśle materiałów budowlanych (np. produkcja 
cegieł, cementu, wapna), przemyśle chemicznym (np. produkcja benzyn, nawozów 
sztucznych).

Konsekwencje typów produkcji wykraczają poza sam proces produkcyjny. 
W  produkcji masowej opracowuje się bardzo szczegółowo dokumentację tech-
niczną, w przypadku produkcji jednostkowej dokumentacja ma charakter bardziej 
ogólny, określa w sposób ramowy przebieg procesu technologicznego. W zależ-
ności od typu produkcji różne może być rozplanowanie komórek produkcyjnych. 
W produkcji masowej komórki produkcyjne są zorganizowane według przedmiotów 
produkcji, często występują linie produkcyjne. W produkcji jednostkowej komórki 
produkcyjne są zorganizowane według rodzajów technologii. Rachunek kosztów 
w  produkcji jednostkowej jest prowadzony w odniesieniu do każdego zlecenia 
oddzielnie, w przypadku produkcji masowej koszty są rozliczne na wyroby wytwo-
rzone w poszczególnych okresach kalendarzowych. 

Drugą, poza typem produkcji, cechą charakteryzującą organizację procesu pro-
dukcyjnego jest forma organizacji produkcji lub krócej forma produkcji. Określa ona 
rodzaj przepływu części, zespołów, wyrobów między stanowiskami roboczymi w cyklu 
produkcyjnym. Wyróżnia się dwie podstawowe formy organizacji produkcji:
• niepotokową (gniazdową),
• potokową.

W przypadku formy niepotokowej kierunek przebiegu przedmiotów pracy 
pomiędzy stanowiskami jest zmienny. Na stanowiskach roboczych wykonywane 
są różne operacje. Przebieg tych operacji nie musi być powtarzalny. Każde sta-
nowisko robocze może współpracować z innymi i kolejność wykonywania operacji 
technologicznych może być zmienna. Brak stałości przepływu przedmiotów pracy 
stwarza dużą elastyczność tej formy organizacji produkcji. Formę niepotokową  
charakteryzują ponadto8:
• niski stopień oprzyrządowania,
• duże i wahliwe zapasy produkcji w toku,
• zleceniowy system planowania produkcji, 
• bieżące dysponowanie obciążeniami stanowisk roboczych.

Produkcja niepotokowa jest najczęściej realizowana w gniazdach produkcyj-
nych. W zależności od sposobu zgrupowania stanowisk roboczych wyróżnia się 
gniazda:

8 Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania 
produkcją, pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 99.
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• o strukturze technologicznej (gniazda technologiczne),
• o strukturze przedmiotowej (gniazda przedmiotowe).

W gniazdach technologicznych  zgrupowane są stanowiska robocze wykonujące 
operacje o jednakowych metodach obróbki, niemające ścisłych powiązań w procesie 
wytwarzanych wyrobów. Do zalet struktury technologicznej można zaliczyć m.in.:
• zmiany asortymentu produkcji nie pociągają za sobą zmian organizacyjnych;
• w przypadku awarii lub niesprawności maszyny łatwo można zastąpić dane sta-

nowisko pracy przesuwając zadanie produkcyjne na stanowisko sąsiednie;
• łatwiej jest opanować grupę pokrewnych metod technologicznych ze strony 

kierownictwa danej jednostki organizacyjnej (gniazda) niż produkcję różnych 
wyrobów;

• podobny typ maszyn ułatwia działalność konserwacyjno-remontową, wspólne są 
dla występujących w danej jednostce organizacyjnej maszyn części zamienne;

• podobieństwo zadań realizowanych przez pracowników sprzyja przekazywaniu 
doświadczenia i wiedzy pracownikom mniej zaawansowanym.

Gniazda przedmiotowe grupują stanowiska robocze uczestniczące w wytwarzaniu 
części, zespołu, wyrobu. Powiązania pomiędzy stanowiskami roboczymi nie muszą być 
jednak powtarzalne i regularne. Zalety struktury przedmiotowej są następujące:
• krótsza droga przebiegu wytwarzania wyrobów, co skraca cykl produkcji,
• sprzyja zmniejszaniu transportowanych partii wyrobów od stanowiska do sta-

nowiska,
• zamknięcie całego procesu produkcyjnego w obrębie jednego oddziału, wyznacza 

jednocześnie odpowiedzialność za jego wykonanie,
• łatwo wykrywa się zakłócenia, braki jakościowe, zakłócenia terminów wykonania.

W odróżnieniu od formy niepotokowej, istotną cechą produkcji potokowej jest 
ścisły przydział detalooperacji do poszczególnych stanowisk roboczych i ich praca 
według harmonogramu rytmicznego przebiegu produkcji w czasie. Cechy charak-
terystyczne dla produkcji potokowej to:
• ściśle określony harmonogram przebiegu procesu produkcyjnego,
• liniowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• wysoki stopień specjalizacji stanowisk roboczych,
• ciągłość obróbki technologicznej (bez przerw),
• przechodzenie półwyrobów pojedynczo, a nie partiami,
• synchronizacja czasowa wykonywanych operacji (takt pracy),
• rytmiczność pracy stanowisk roboczych,
• brak zapasów półwyrobów lub są one minimalne.

Ze względu na typ produkcji wyodrębnia się:
• potok stały, występujący wówczas, gdy wykonywana jest produkcja jednorodna 

i niezmienna;
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• potok zmienny, występujący w przypadku produkcji seryjnej; po wykonaniu danej 
serii linia potokowa jest przezbrajana i służy do wytwarzania następnej serii 
wyrobów.

Z punktu widzenia stopnia synchronizacji pracy na stanowiskach roboczych 
wyróżnia się:
• potok synchroniczny (linia potokowa ciągła), w którym czas operacji na poszcze-

gólnych stanowiskach roboczych jest równy lub stanowi jego wielokrotność, 
dzięki czemu zapewniona jest ciągłość przebiegu procesu produkcyjnego;

• potok asynchroniczny (linia potokowa przerywana), w którym czasy operacji na 
stanowiskach roboczych nie są równe ani nie stanowią wielokrotności, skutkiem 
czego powstają przestoje i zapasy produkcji w toku.

Ze względu na sposób utrzymania rytmu pracy występuje:
• potok z rytmem swobodnym, w którym sami wykonawcy operacji określają tempo 

swojej pracy;
• potok z rytmem wymuszonym, w którym tempo pracy wykonawców jest narzu-

cone przez ruch taśmy.
Wyróżnia się ponadto automatyczne linie potokowe, w których praca ludz-

ka sprowadza się do kontroli i nadzoru nad pracą maszyn. Automatyczne linie 
potokowe występują m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, maszyno- 
wym.

5.4. Cykl produkcyjny

Cyklem produkcyjnym określa się czas trwania procesu produkcyjnego. Podsta-
wowym przedmiotem wyznaczania cyklu produkcyjnego jest wyrób gotowy, nato-
miast podstawą pomiaru jest czas kalendarzowy. Przebieg cyku produkcyjnego może 
być odmienny w różnych przedsiębiorstwach ze względu na specyfikę realizowanej 
w  nich produkcji. Ogólnie jednak przyjmuje się, że rozpoczęcie cyklu produkcyj-
nego następuje w momencie pobrania materiałów z magazynu i wprowadzenia 
ich do produkcji, zaś jego zakończenie następuje z chwilą przyjęcia wyrobu do 
magazynu wyrobów gotowych. Jest to więc okres, w którym materiały przecho-
dząc przez kolejne etapy procesu produkcyjnego ulegają przetworzeniu na gotowe  
wyroby.

Znajomość cyku produkcyjnego jest nieodzowna przy planowaniu i organizo-
waniu produkcji. Jeśli zostały już ustalone terminy dostawy wyrobów gotowych do 
odbiorcy, można dzięki niemu określić termin rozpoczęcia ich produkcji. Znając 
z kolei termin uruchomienia produkcji wyrobów, można określić termin realizacji 
zamówień dla odbiorców. Cykle produkcyjne są wykorzystywane w planowaniu, 
a także normowaniu zapasów produkcji w toku. Im krótszy cykl produkcyjny, tym 
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szybciej można zrealizować zadania produkcyjne, tym mniejsze są zaangażowane 
zapasy produkcji w toku i odwrotnie.

W strukturze cyklu produkcyjnego wyodrębnia się dwa podstawowe elementy9:
1) czas trwania operacji podstawowego procesu produkcyjnego, który obejmuje:

a) czas trwania operacji technologicznych,
b) czas trwania procesów naturalnych,
c) czas trwania operacji kontroli,
d) czas trwania operacji transportu,
e) czas trwania operacji składowania;

2) czas przerw, który obejmuje przede wszystkim:
a) przerwy w normalnym czasie pracy (przygotowanie stanowiska roboczego, 

przerwy międzyzmianowe, normowany odpoczynek, przerwy obiadowe),
b) przerwy wynikające z czasu wolnego od pracy (dnie wolne od pracy, zmiany 

wolne od pracy).

Długość trwania cyklu produkcyjnego ma istotne konsekwencje ekonomiczne 
i finansowe dla przedsiębiorstwa. Skrócenie go pozwala zwiększyć wydajność pracy 
i możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa. Krótszy cykl produkcyjny powoduje obni-
żenie się jednostkowego kosztu produkcji jako efektu zwiększonej skali produkcji. 
Mniejsze zapasy produkcji w toku dzięki skróceniu cyklu produkcyjnego to także 
mniejsze zaangażowanie kapitału w obrocie. Przedsięwzięcia mające na celu skró-
cenie cyklu produkcyjnego mogą mieć różny charakter. Mogą one polegać m.in. na 
zastosowaniu bardziej sprawnych maszyn i urządzeń, zastosowaniu bardziej efek-
tywnych technologii, skróceniu czasu trwania pomiarów i kontroli, przyspieszeniu 
przepływu materiałów przez kolejne etapy procesu technologicznego, poprawie 
organizacji pracy. 

5.5. Techniczne przygotowanie produkcji

Techniczne przygotowanie produkcji obejmuje prace związane z projektowaniem 
i wprowadzaniem do produkcji nowych wyrobów, a także związane z doskona-
leniem wytwarzanych dotąd wyrobów. Przedmiotem technicznego przygotowania 
produkcji mogą być również procesy technologiczne, technologiczne oprzyrządo-
wanie i obsługa techniczna produkcji. Głównym zadaniem technicznego przygoto-
wania produkcji jest podnoszenie poziomu technicznego wyrobów i ich produkcji. 
Najczęściej dokonuje się to poprzez wdrażanie do produkcji nowych, o wyższym 
poziomie jakości wyrobów, zmiany konstrukcyjne istniejących wyrobów, udosko-
nalanie metod ich wytwarzania, podnoszenie stopnia mechanizacji i automatyzacji 
procesów produkcyjnych. 

9 Por. I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie…, op. cit., s. 85.
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W zakresie technicznego przygotowania produkcji można wyróżnić następujące 
etapy:
• przygotowanie konstrukcyjne,
• przygotowanie technologiczne,
• przygotowanie organizacyjne,
• uruchomienie produkcji.

Przygotowanie konstrukcyjne produkcji obejmuje wszelkie prace zwią-
zane z projektowaniem konstrukcji nowych wyrobów oraz doskonaleniem 
konstrukcji wyrobów już produkowanych. Do przygotowania konstrukcyjnego zali- 
cza się:
• opracowanie założeń konstrukcyjnych projektowanych wyrobów, których głów-

nym celem jest określenie wymagań techniczno-eksploatacyjnych; założenia 
konstrukcyjne zawierają także techniczno-ekonomiczne uzasadnienie celowo-
ści opracowywania dokumentacji wyrobu; założenia konstrukcyjne są podstawą 
opracowania projektu wstępnego;

• opracowanie projektu wstępnego, w którym następuje dalsze uściślenie obli-
czeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz wybór najlepszego wariantu konstruk-
cyjnego; projekt wstępny określa budowę i zasady funkcjonowania wyrobu, jego 
podstawowe parametry i gabaryty, koszty i oczekiwaną efektywność ekono- 
miczną;

• opracowanie projektu technicznego, który zawiera ostateczne rozwiązania kon-
strukcyjne; daje on pełną wiedzę o budowie wyrobu, jego danych konstrukcyjnych 
i użytkowych; jest podstawą opracowania dokumentacji roboczej;

• opracowanie projektu roboczego, który zawiera wszystkie dane niezbędne do 
wykonania wzorca przemysłowego nowego wyrobu, a także wstępne warunki 
techniczne jego wykonania; określa się w nim kształt, wymiary i materiały wszyst-
kich części wyrobu, charakter obróbki, tolerancje konstrukcyjne, warunki tech-
niczne materiałów itp.; 

• wykonanie prototypu, który poddaje się badaniu w warunkach maksymalnie 
zbliżonych do warunków produkcyjnych i eksploatacyjnych; dzięki temu badaniu 
można dopracować  konstrukcję projektowanego wyrobu.

Technologiczne przygotowanie produkcji obejmuje wszelkie prace związane 
z  opracowaniem procesów technologicznych dla nowych wyrobów, ulepszaniem 
metod wytwarzania aktualnie produkowanych wyrobów oraz sporządzaniem doku-
mentacji technologicznej obejmującej plany obróbki, instrukcje technologiczne, 
plany rozmieszczenia i organizacji stanowisk roboczych. W ramach technologicznego 
przygotowania produkcji opracowuje się także techniczne normy zużycia materiałów, 
normy pracy oraz pomoce warsztatowe. Ten etap przygotowania produkcji kończy 
się wykonaniem serii próbnej, której celem jest sprawdzenie poprawności opra-
cowanej dokumentacji technicznej oraz wyeliminowanie błędów i usterek  przed 
uruchomieniem normalnego procesu produkcyjnego.
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Organizacyjne przygotowanie produkcji ściśle jest związane z przygotowaniem 
technologicznym, dlatego też często jest włączone do tego etapu. Przygotowanie 
organizacyjne obejmuje następujące prace:10

• przygotowanie surowców i materiałów do produkcji,
• przygotowanie stanowisk pracy,
• przygotowanie narzędzi,
• dobór pracowników na stanowiska pracy,
• zaprojektowanie organizacji procesu produkcyjnego,
• opracowanie obiegu dokumentów podczas procesu produkcyjnego.

Etap uruchomienia produkcji ma na celu osiągnięcie w jak najkrótszym czasie 
pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. W tym etapie następuje urucho-
mienie i regulacja nowo zainstalowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz 
eksploatacja wstępna, w trakcie której poprawia się instrukcje technologiczne, kory-
guje normy czasowe i materiałowe, normatywy zapasów w toku, synchronizuje 
współpracę wszystkich stanowisk i oddziałów produkcyjnych.

5.6. Elastyczny system produkcyjny

Nowoczesny proces produkcyjny powinien być tak zorganizowany, aby móc rea-
gować na coraz bardziej nasilającą się zmienność oczekiwań rynkowych, a także na 
dużą dynamikę innowacji produktowych i technologicznych. Wyzwanie to może speł-
nić rozwój elastycznych systemów produkcyjnych (ESP), które stanowią koncepcję 
nowoczesnego myślenia na tle konwencjonalnych systemów produkcyjnych. Przez 
elastyczny system produkcji rozumie się najczęściej system produkcji, w którym 
zastosowano urządzenia produkcyjne sterowane komputerowo, charakteryzujące 
się dużą wielostronnością i łatwością przezbrajania11. Najważniejszą cechą ESP 
jest elastyczność polegająca na zdolności dostosowywania do zmieniających się 
warunków i zadań produkcyjnych. 

Elastyczny system produkcyjny łączy dwie przeciwstawne właściwości systemów 
produkcyjnych:
a) wysoką wydajność, porównywalną do tej uzyskiwanej w automatycznych liniach 

produkcyjnych,
b) różnorodność asortymentu produkcji, porównywalną do tej uzyskiwanej w gniaz-

dach technologicznych.

10 Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, pod red. L. Pawłowicza, ODiDK , Gdańsk 2001, 
s. 294.

11 Organizacja i sterowanie produkcją …, op. cit., s. 186.
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Typowe rodzaje elastyczności charakterystyczne dla elastycznych systemów pro-
dukcyjnych to12:
• elastyczność maszyn, określająca podatność maszyn i urządzeń na przeprowa-

dzenie niezbędnych zmian występujących przy produkcji danego typu części;
• elastyczność asortymentowa, wyrażająca zdolność do szybkiego i ekonomicznego 

przejścia do produkcji nowego typu wyrobów;
• elastyczność wielkości produkcji, przejawiająca się w zdolności systemu do ren-

townej produkcji przy różnym poziomie jej wielkości;
• elastyczność procesów technologicznych, wyrażająca się w zdolności do produ-

kowania danego typu części różnymi sposobami i przy zastosowaniu różnych 
materiałów;

• elastyczność marszrut technologicznych, określająca zdolność systemu do kon-
tynuowania produkcji danego typu części w warunkach wystąpienia awarii; jest 
to realizowane przez zmianę marszrut lub wykonanie danej operacji na innych 
maszynach;

• elastyczność rozwoju systemu, realizowana przez zdolność systemu do łatwej 
i modularnej rozbudowy i rozwoju w miarę potrzeb;

• elastyczność ograniczeń kolejnościowych, polegająca na zdolności do zmiany 
kolejności wykonywania pewnych operacji dla każdego typu części;

• elastyczność wielkości personelu, wyrażająca się w zdolności prowadzenia pro-
cesu produkcyjnego ze zmienną liczbą operatorów;

• elastyczność produkcji, określana przez zdolność do efektywnego reagowania 
na zakłócenia.

Głównymi formami elastycznej organizacji produkcji są13:
• elastyczny moduł produkcyjny, składający się z jednej obrabiarki ogólnego 

przeznaczenia sterowanej numerycznie przez komputer, bufora półfabrykatów 
i obrabianych detali oraz zmieniacza narzędzi i palet;

• elastyczne gniazdo produkcyjne, składające się z kilku modułów produkcyjnych 
z pewnym typem wyrobu lub procesu technologicznego, zintegrowanych wza-
jemnie przez transport, magazynowanie i wspólne sterowanie komputerowe;

• elastyczna linia produkcyjna, wyposażona w zbiór specjalistycznych maszyn roz-
mieszczonych w ustalonym porządku; każda operacja może być wykonana tylko 
na jednej maszynie, ale podatnej na szybkie i częste przezbrojenia;

• elastyczna sieć produkcyjna, składająca się z kilku wzajemnie powiązanych 
modułów, gniazd i linii, umożliwiających pełna realizację produkcji określonego 
asortymentu wyrobów.

Drugą po elastyczności cechą wyróżniającą elastyczne systemy produkcyjne jest 
automatyzacja produkcji, rozumiana jako zastępowanie człowieka przez maszy-

12 K. Pasternak, Zarys zarządzania…, op. cit., s. 295.
13 Ibidem, s. 295.



94	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

ny i  urządzenia zarówno w sferze pracy fizycznej, jak i umysłowej. Rozwojowi 
elastycznej automatyzacji produkcji sprzyja postęp techniczny w zakresie nowych 
technologii i urządzeń produkcyjnych, ale także postęp w zakresie środków i metod 
informatycznych. Trzecią cechą elastycznych systemów produkcyjnych jest integra-
cja, rozumiana jako zespolenie technicznych i funkcjonalnych elementów systemu 
produkcyjnego. Wzrost stopnia automatyzacji powoduje wzrost stopnia integracji 
i odwrotnie. 
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6
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSWA

Planowanie działalności jakiejkolwiek organizacji należy do podstawowej, wiodą-
cej w przedsiębiorstwach funkcji zarządzania. Za jego pomocą zarządy firm w sposób 
świadomy i z góry założony sterują działalnością eksploatacyjną i rozwojową swoich 
przedsiębiorstw. W tym celu opracowują różne rodzaje planów.

6.1. Istota planowania w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo dla realizacji wytyczonych celów stosuje różne metody i instru-
menty. Jednak problemem samym w sobie jest wytyczanie i określanie długofa-
lowych strategicznych celów. Każda organizacja gospodarcza zawsze zadaje sobie 
pytanie, jak prowadzić działalność, jak funkcjonować w przyszłości. Musi znaleźć 
pozytywny scenariusz swojej egzystencji. Znajduje go w drodze aktywnego projek-
towania przyszłości. Takie właśnie działania związane z aktywnym projektowaniem 
przyszłości przedsiębiorstwa często nazywa się planowaniem1. Sama konieczność 
planowania jest zdeterminowana wieloma czynnikami. Do podstawowych należy 
zaliczyć:
• złożoność zachodzących procesów gospodarczych,
• prowadzenie działalności w warunkach konkurencji,
• efektywne prowadzenie swojej działalności i osiąganie celów,
• świadome i celowe sterowanie kierunkiem rozwoju firmy,
• osiąganie wyższej wiarygodności w środowisku gospodarczo-finansowym,
• diagnozowanie zagrożeń i szans rozwojowych firmy,
• zapewnienie harmonijnego działania i trwania na rynku.

Proces projektowania i osiągania przyszłych celów sam w sobie jest procesem 
bardzo złożonym, wielofazowym i zależnym od wpływu wielu czynników i uwarunko-
wań. Przede wszystkim planując działalność przedsiębiorstwa w długim horyzoncie 
czasu, zawsze mamy do czynienia z niedoborem informacji oraz ich niedostatecz-

1 Por. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006; Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. 
M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2004.
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nym poziomem wiarygodności. To może istotnie wpływać na samą wiarygodność 
tworzonego planu.

Specjaliści przedmiotu, definiując samo pojęcie planowania, podkreślają różne 
cechy samego procesu planowania2. Przede wszystkim podkreśla się, że planowanie 
jest szczególnym rodzajem podejmowania decyzji. Ponadto sam proces planowania 
jest świadomym kreowaniem przyszłych sytuacji, które same się nie urzeczywistnią 
lub przeciwdziałaniem sytuacjom niekorzystnym. Wreszcie podkreśla się, że plano-
wanie jest nierozerwalnie związane z podejmowaniem szeregu (systemu) współza-
leżnych decyzji. Na te decyzje składają się działania obejmujące:
• określenie celów i zadań, które przewiduje się wykonać,
• proces identyfikacji zmiennych, które mogą być kontrolowane,
• proces identyfikacji zmiennych niesterownych (niekontrolowane),
• określenie wzajemnych relacji między zbiorem zmiennych kontrolowanych 

i niekontrolowanych,
• projektowanie technologii osiągania planowanych celów i zadań.

Współcześnie przed całym procesem zarządzania firmą stoi pytanie, jak w tur-
bulentnych warunkach otoczenia przedsiębiorstwa zarządzać zmianami. W szcze-
gólności dotyczy to przewidywania zmieniającego się otoczenia firmy i jego wpływu 
(skutków) na działalność i wyniki przedsiębiorstwa. Dla planowania, a szczególnie 
dla procesu realizacji planu jest to ogromne wyzwanie. Wynika ono z tego, iż mimo 
zastosowania najlepszych metod i technik planistycznych, projektanci przyszłości 
firmy nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych zmian otoczenia. Zatem, 
gdy takie zmiany się pojawiają, muszą niemal natychmiast zareagować właściwymi 
decyzjami. Brak lub opóźnianie w podjęciu takich decyzji nieuchronnie prowadzi 
do mniejszych lub większych strat. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom należy 
elastycznie podchodzić do samego procesu realizacji planu. Realizacja planu musi 
wykazywać się cechą absorpcji zmian tzn. wchłanianiem i dostosowaniem się do 
zmieniających się warunków otoczenia. Niemal zawsze w takich sytuacjach czas 
reakcji decyzyjnej odgrywa zasadniczą rolę dla skali powstałych strat. Im szybciej 
firma potrafi sformułować poprawną odpowiedź na zdiagnozowaną zmianę tym 
mniejsze poniesie straty i odwrotnie. W tym celu coraz więcej przedsiębiorstw 
przygotowuje wariantowe scenariusze planu. Oznacza to, że z góry zakłada, iż 
w  procesie realizacji planu wystąpi zmiana warunków, szczególnie zewnętrznych. 
I właśnie na tę okoliczność przygotowuje kilka najbardziej prawdopodobnych scena-
riuszy realizacji swoich celów i zadań w poszczególnych okresach. W takiej sytuacji 
po dokonaniu całościowej oceny zmian (zmiany) należy wybrać odpowiedni wariant 
planu i natychmiast go wdrażać. Z reguły jednak przygotowane warianty planu nie 
odpowiadają w pełni zdiagnozowanym aktualnym warunkom otoczenia. Wówczas 

2 Por. P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA, Warszawa 2000; Zarządzanie przedsiębior-
stwem, op. cit.; J. Śliwa, S. Wymysłowski, Biznesplan w teorii i praktyce, WSHiP, Warszawa 2000; 
B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltekst, Warszawa 1999.
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należy w trybie pilnym wprowadzić do wybranego wariantu planu niezbędne zmiany, 
aby minimalizować straty.

Przedsiębiorstwa w procesie planowania powszechnie klasyfikują poziom pla-
nowanych celów i zadań. Najczęściej ma tu zastosowanie zasada optymalizacji 
wyniku. Pragnie się maksymalizować poziom celów przy danych zasobach i środ-
kach. Jednak nie w każdych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa jest to 
możliwe. W warunkach szczególnie burzliwego otoczenia branżowego (gwałtowny 
wzrost konkurencji), społeczno-gospodarczego i politycznego mogą być inaczej 
formułowane cele przedsiębiorstwa. R.L. Ackoff formułuje trojakiego rodzaju filo-
zofie planowania3.
1) filozofia wystarczającego minimum, czyli osiąganie pewnego poziomu zadowo-

lenia (korzyści);
2) filozofia zasady optymalizacji, tj. najlepszego wykorzystania wszystkich zasobów 

do maksymalizacji funkcji celu;
3) filozofia podejścia adaptatywnego, tj. uczenia się w procesie planowania.

To ostatnie podejście (adaptatywne) obejmuje wyżej przedstawione formy pla-
nowania scenariuszowego. Tak, więc w szczególnie trudnych warunkach funkcjono-
wania przedsiębiorstwo może zadowolić się pewnym minimum wyników albo wręcz 
tylko przetrwaniem. Każde przedsiębiorstwo posiada pewne specyficzne cechy, które 
wpływają na sam proces planowania.

6.2. Plan przedsiębiorstwa – cele, funkcje i cechy

Cele planu

W celu dobrego i skutecznego prowadzenia swojego biznesu przedsiębiorstwo 
musi planować. We współczesnych warunkach funkcjonowania gospodarki i jej 
powiązań z gospodarką światową nie można już sobie wyobrazić przedsiębiorstwa 
średniego i dużego, aby mogło realizować swoje cele i zadania bez przygotowanego 
planu działalności. Rola planu i planowania na poziomie organizacji gospodarczej 
w gospodarce rynkowej jest szczególnie ważna. W odróżnieniu od gospodarki pla-
nowanej centralnie to właśnie przedsiębiorstwa muszą samodzielnie wytyczać swoje 
cele, kierunki działania. Właśnie na ten szczebel decyzyjny przeniósł się cały ciężar 
planistycznych rachunków i uzgodnień wielkości i struktury produkcji z zaopa-
trzeniem odbiorców. Nie mają żadnego uzasadnienia rozpowszechniane niekiedy 
opinie, że gospodarka rynkowa jest zaprzeczeniem planowania a niewidzialna ręka 
rynku reguluje wszystkie procesy rozwojowe i steruje bieżącą działalnością firmy4. 

3 A.L. Ackoff, Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa 1979.
4 Por. I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja 

Wydawnicza Placet, Gdańsk 1993, s. 193.
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Odwrotnie, praktyka dowodzi wzrostu rangi planowania mikroekonomicznego. Od 
tego jak dobrze od strony jakościowej firma potrafi przygotować swój plan dzia-
łalności często zależy jej byt. Zatem prace związane z planem i samą procedurą 
jego przygotowania nabierają w gospodarce rynkowej szczególnej rangi. Należą 
do strategicznych obszarów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Samo pojęcie planu, 
choć nie zawsze jednoznacznie definiowane, zawsze dotyczy zdefiniowania celu 
(celów), zasobów (środków) i instrumentów realizacji celów5. Można przyjąć, że 
plan jest to dokument określający cel(e), przewidywane do użycia zasoby (środki) 
i instrumenty oraz procedury (technologia) jego osiągania. W  każdym przypadku 
planu niezależnie od jego charakteru i nazwy zawsze trzeba precyzyjnie zdefi-
niować cele, głównie zadania i przedsięwzięcia. Do wiązki głównych celów planu 
najczęściej zalicza się6:
• osiągnięcie określonej nadwyżki finansowej,
• wartości sprzedaży produktów na określonych rynkach,
• opracowanie i wdrożenie nowych produktów,
• przeprowadzenie modernizacji techniczno-technologicznej,
• przeprowadzenie restrukturyzacji produktowej,
• wzrost parametrów jakościowych produktów,
• uruchomienie nowych kanałów dystrybucji,
• opanowanie nowych rynków sprzedaży,
• realizacja konkretnych projektów inwestycyjnych,
• przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstwa itd.

W dużych przedsiębiorstwach, w planach wieloletnich można zidentyfiko-
wać piramidalną strukturę celów planu. Piramida przedstawia sobą cel lub cele 
główne i powiązane z nimi cele pomocnicze. Z kolei cele pomocnicze dzielą 
się na przedsięwzięcia, a te na zadania. W ten sposób uzyskuje się hierarchicz-
ny układ piramidy celów, identyfikujący mechanizm realizacji celu(ów) głów-
nego. Ułatwia to kontrolę, ocenę i regulację w procesie realizacji planowanych  
celów.

Typowym przykładem planu jest biznesplan przedsiębiorstwa. Jest to średnio-
okresowy plan działalności firmy, najczęściej obejmujący okres 3–5 lat. Biznesplan 
często określa się jako dokument, gdzie na podstawie określonych analiz i pro-
gramów oraz danych historycznych jest zawarta projekcja celów firmy i sposobów 
ich osiągania7. Uwzględnia się w konstrukcji tego planu wszystkie uwarunkowania 
natury finansowej, rynkowej, organizacyjne, marketingowej, technologicznej, logi-
stycznej i kadrowej.

5 Por. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, op. cit.; J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2004.

6 Por. J. Śliwa, S. Wymysłowski, Biznesplan w teorii i praktyce, op. cit.
7 Por. E. Filar, J. Skrzypek, Biznes plan, Poltext, Warszawa 1996.
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Funkcje planu

Każdy plan, a w szczególności biznesplan spełnia wiele ważnych funkcji. Do 
wewnętrznych funkcji firmy głównie zalicza się:
• wykorzystanie biznesplanu jako głównego instrumentu zarządzania przedsię-

biorstwem,
• umożliwia dokonanie podziału zadań na poszczególne jednostki wewnętrzne 

i  komórki,
• umożliwia planowanie organizowania i realizacji zadań i projektów ujętych 

w planie,
• umożliwia racjonalne pozyskiwanie zasobów zgodnie z wielkościami planu pro-

dukcyjnego,
• umożliwia prowadzenie efektywnej kontroli i oceny wykonania wielkości zawar-

tych w biznesplanie,
• biznesplan uwiarygodnia zarząd przedsiębiorstwa w odbiorze społecznym (załoga, 

związki zawodowe, przedstawicielstwa pracownicze).

Tak, więc biznesplan w samej firmie spełnia rolę drogowskazu i ścieżki reali-
zacji podstawowych celów przedsiębiorstwa. Także bardzo istotną rolę spełnia na 
zewnątrz przedsiębiorstwa w stosunku do instytucji i organizacji otoczenia. Do 
funkcji zewnętrznych biznesplanu można zaliczyć:
• funkcję podstawowego dokumentu przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

na finansowanie przedsięwzięć,
• służy kontrahentom przedsiębiorstwa (dostawcom, kooperantom, odbiorcom) 

do oceny obecnej i przewidywanej kondycji ekonomiczno-finansowej firmy,
• służy instytucjom leasingowych do oceny sytuacji finansowej firmy,
• służy do przyciągania inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),
• służy do oceny przy wchodzeniu firmy na giełdę,
• jest oceniany przez akcjonariuszy firmy (obecnych i potencjalnych),
• jest przedmiotem oceny przez organizacje ekologiczne i środowiskowe,
• służy jako informacja dla zarządów gmin i powiatów,
• może być wykorzysywany przy sporządzanych prognozach finansowych i rozwoju 

poszczególnych branż i sektorów.

Reasumując należy wskazać na możliwości szerokiego wykorzystania sporządzo-
nych planów, a w szczególności biznesplanu w przedsiębiorstwach. Nakłada to na 
kierownictwa firm obowiązek starannego ich przygotowania, a także właściwego 
(całość, fragmenty) ich udostępnienia poszczególnym kontrahentom i instytucjom. 
Niektóre fragmenty planu, takie jak plany ekspansji na poszczególne rynki, tech-
nologia wytwórcza, prace badawczo-rozwojowe, nowe produkty, zakupy licencji itd. 
muszą być strzeżone przed konkurencją. Należy, więc opracować określone zasady 
udostępniania treści biznesplanów poszczególnym, kontrahentom, aby nie można 
ich było wykorzystać przeciwko przedsiębiorstwu.
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Cechy dobrego planu

Każdy plan, a zwłaszcza plan obejmujący całokształt działalności przedsiębior-
stwa powinien spełniać określone wymogi. Oczekuje się, aby dobry plan charak-
teryzował się następującymi cechami8:
•  kompleksowym podejściem – plan musi obejmować wszystkie zagadnienia zwią-

zane z przedmiotem prac planistycznych i  jego celem; poza obszarem planu 
nie mogą zatem pozostać jakiekolwiek zagadnienia istotne z punktu widzenia 
realizacji celów i zadań planu;

• zastosowaniem metody analizy systemowej do analizy zagadnień objętych planem 
– rozpatrujemy i analizujemy więc poszczególne zagadnienia we wzajemnych 
sprzężeniach przyczynowo-skutkowych;

• celowości – plan powinien w sposób przejrzysty i pełny przedstawiać zbiór celów 
i zadań; cele i zadania muszą posiadać pełne charakterystyki ilościowo-jakoś-
ciowe;

• realności – plan musi być realny, tzn. że przewidywane do zastosowania środki 
i zasoby oraz warunki i  technologia jego realizacji zapewniają osiągnięcie jego 
celów; taki plan nie może zakładać jego realizacji w bardzo optymistycznych 
warunkach, ale w najbardziej prawdopodobnych;

• efektywności – plan powinien spełniać warunki realności, ale także efektywno-
ści; oznacza to, że zastosowanie poszczególnych zasobów i pozostałych czynni-
ków produkcji do realizacji celów i zadań powinno być optymalne; dąży się do 
wykonania zadań i celów objętych planem przy minimalnym zużyciu czynników 
produkcji;. odwrotnie podejście występuje wtedy, gdy plan zakłada maksyma-
lizację celów i zadań (nie zawiera ilościowych pułapów), wówczas przy danych 
(rozporządzalnych) zasobach dążymy do max. efektu;

• spójności – plan powinien charakteryzować się wewnętrzną zgodnością tzn., 
że przyjęte cele nie są ani sprzeczne, ani nie przeszkadzają sobie wzajemnie 
w  realizacji.

• operatywności – plan powinien być skonstruowany tak, aby zapewniał czytelność, 
zrozumiałość i jasny przykład na wykonawcze, operatywne działania realiza-
cyjne;

• terminowości – plan określa terminy realizacji wszystkich wyodrębnionych zadań, 
przedsięwzięć i celu(ów) głównego;

• elastyczności – plan powinien zapewniać realizację podstawowych zadań i celu 
głównego także w zmieniających się warunkach otoczenia. Dotyczy to uwzględ-
nienia różnych scenariuszy realizacji planu;

• perspektywności – ta cecha dotyczy obejmowania planem takiej perspektywy 
czasowej, która daje możliwości realnego przewidywania; w ramach biznesplanu 
jest to z reguły okres 3–5 lat;

8 Por. J. Śliwa, S. Wymysłowski, Biznesplan w teorii i praktyce, WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa 
2000.
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• obligatoryjności – plany z reguły przyjmuje się odpowiednimi uchwałami orga-
nów przedsiębiorstwa; są to decyzje rad nadzorczych albo decyzje (uchwały) 
walnego zgromadzenia lub zebrania akcjonariuszy. Z chwilą podjęcia uzyskują 
moc prawną i staje się obowiązujące dla zarządu. Tylko plany mniejszych przed-
sięwzięć i o ograniczonych skutkach i krótkich terminie realizacji są podejmo-
wane uchwałami zarządu firmy.

6.3. Klasyfikacja planów w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie dla różnych celów tworzy się różne plany. W jednym przy-
padku są to plany dotyczące całej działalności przedsiębiorstwa, w innym dotyczą 
tylko niektórych jej fragmentów, a jeszcze w innym przypadku są to plany jakiegoś 
zjawiska lub problemu. Przy czym wszystkie te plany mogą dotyczyć zróżnicowa-
nego horyzontu czasu.

Można w przedsiębiorstwie wyróżnić różne kryteria klasyfikacji planów9. Do 
podstawowych kryteriów można zaliczyć:
• przedmiotowe,
• podmiotowe.

Przyjmując podmiotowe kryterium klasyfikacji planów można wyróżnić plany:
• przedsiębiorstwa,
• zakładu (plan oddziału, filii),
• wydziału,
• linii produkcyjnej.

Wspólną cechą tego wyodrębnienia jest organiczny związek wyodrębnionej części 
(jednostki) z całym podmiotem gospodarczym. Jest to realizacja części do całości. 
Im przedsiębiorstwo jest bardziej złożone i prowadzi bardziej zróżnicowaną dzia-
łalność, tym z reguły jego struktura wewnętrzna jest bardziej złożona i tym więcej 
możemy wyodrębnić planów podmiotowych tych jednostek.

Według kryterium przedmiotowego klasyfikacji wyróżnia się plany:
• produktów (plan struktury produkcji),
• zasobów materiałowych,
• zasobów środków trwałych,
• zdolności produkcyjnych,
• inwestycyjny,
• sprzedaży,
• zatrudnienia i płac,

9 Por. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE im. O. Langego, 
Wrocław 2005.
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• usług,
• finansowy.

Kryterium wyodrębnienia tych planów są zasoby, zjawiska lub obszary pro-
wadzonej działalności w przedsiębiorstwie. W praktycznym podejściu do procesu 
planowania wyżej wskazane plany odgrywają dużą rolę i są ze sobą ściśle powiązane 
(szerzej w pkt. 5.5).

Ze względu na kryterium zasobów, zjawisk lub obszarów prowadzonej działal-
ności można wyróżnić plany:
• kompleksowe,
• problemowe, odcinkowe (fragmentaryczne, wycinkowe).

Plan kompleksowy obejmuje całokształt prowadzonej działalności we wszystkich 
obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Klasycznymi przykładami tego rodzaju 
planów są roczny plan działalności i biznesplan firmy.

Natomiast plany problemowe obejmują szczególnie ważne zagadnienia (strate-
giczne) przedsiębiorstwa z punktu widzenia realizacji jego głównych celów i zadań. 
Dla lepszego bardziej szczegółowego rozpoznania tych problemów, tj. zagadnień 
i  zjawisk tworzy się specjalne plany. W następstwie to ułatwia bardziej efektywne 
i skuteczne zarządzanie takimi obszarami i zjawiskami.

Z kolei plany odcinkowe (wycinkowe) dotyczą tylko określonych fragmentów 
prowadzonej działalności. Są to np. części planu kompleksowego. Mogą one doty-
czyć takich obszarów działalności przedsiębiorstwa, jak sprzedaż (plan sprzedaży), 
zatrudnienie (plan zatrudnienia), koszty (plan kosztów), zaopatrzenie w materiały 
i surowce (plan zaopatrzenia materiałowego), produkcja (plan produkcji) itd. Kon-
trola i ocena wykonania planu przedsiębiorstwa najczęściej jest prowadzona w prze-
kroju poszczególnych planów odcinkowych. Taki przekrój planu jest powszechnie 
wykorzystany w controllingu operacyjnym i finansowym firmy.

W przedsiębiorstwach przygotowuje się również plany, których kryterium stanowi 
horyzont czasowy. Generalnie, ze względu na to kryterium, możemy wyróżnić:
• plany długookresowe,
• plany średniookresowe,
• plany krótkookresowe.

Plany długookresowe, to plany o horyzoncie powyżej 5 lat. Są to przede wszyst-
kim plany strategiczne, plany rozwoju i niektóre plany restrukturyzacji w dużych 
przedsiębiorstwach. Typowym planem średniookresowym jest biznesplan, który 
z reguły dotyczy okresu 3–5 lat. W małych przedsiębiorstwach ogranicza się do 
okresu: 2–3 lata.

Plany krótkoterminowe dotyczą krótkich okresów, poczynając od operatywnych 
planów dobowych (np. produkcji), idąc przez plany dekadowe, miesięczne, kwar-
talne, a kończąc na planie rocznym.
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Plany krótkoterminowe, oprócz planu rocznego, zazwyczaj swoją treścią obejmu-
ją plany odcinkowe. Natomiast plan roczny ma charakter planu kompleksowego.

Można także podzielić plany ze względu na ich charakter. Plany przedsiębior-
stwa, biorąc pod uwagę to kryterium, powszechnie klasyfikuje się jako:
• plany strategiczne,
• plany średniookresowe,
• plany operacyjne.

Plan strategiczny obejmuje długi horyzont czasu i zawiera strategiczne wielkości. 
Stanowi konkretyzację misji przedsiębiorstwa i służy umacnianiu pozycji firmy na 
rynku. Dotyczy on przedsiębiorstw jako całości i wywiera wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w przyszłości.

Plan strategiczny, poprzez zawarte w nim wielkości, dąży do realizacji głównych 
celów10, takich jak:
• realizacja sprzedaży globalnej,
• osiągnięcie określonego poziomu nadwyżki finansowej,
• wprowadzenie nowych produktów,
• wdrożenie nowych technologii,
• rozbudowa zdolności produkcyjnych,
• opanowanie nowych rynków sprzedaży,
• przeprowadzenie restrukturyzacji produktowej itd.

Plan taktyczny określa sposoby realizacji celów ujętych w planie strategicz-
nym w  średnim horyzoncie czasu. W szczególności dotyczy, zawartych w planach 
średniego okresu (np. w biznesplanie), liczb i wskaźników, ilustrujących działanie 
wszystkich obszarów firmy. Przykładowo, konkretyzuje w danym okresie szczegó-
łowy plan produkcji, program jakości, wskaźniki wydajności pracy, produktywności, 
zyskowności, obrotowości, materiało- i zapasochłonności itd. 

Plan operacyjny przedstawia rodzaj i strukturę zadań operatywnych realizo-
wanych przez poszczególne jednostki wewnętrzne i komórki przedsiębiorstwa. Są 
to zadania bieżące realizowane przez komórki wewnętrzne oraz zadania zawarte 
w  rocznym planie operacyjnym wykonywane przez zarząd przedsiębiorstwa.

Można podzielić plany ze względu na stopień standaryzacji procedur planistycz-
nych. Przedsiębiorstwo realizując poszczególne etapy prac planistycznych, może 
wykorzystywać procedury:
• standardowe (rutynowe),
• precedensowe (indywidualne, nowe).

10 Por. D. Waters, Planowanie w firmie, Helion, Gliwice 2002; S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, PWE, 
Warszawa 2006.
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Dla wielkości realizowanych prac planistycznych mają zastosowanie procedury 
standardowe. Przedsiębiorstwo z okresu na okres w dominującym stopniu z mniej-
szym lub większym natężeniu powiela swój program działalności. Wówczas mamy 
do czynienia z powtarzalnością procedur planistycznych.

Jednak w przypadku podejmowania nowatorskich projektów i zadań przez firmę 
muszą także ulegać zmianom same procedury planistyczne. Nie można realizo-
wać nowych zadań za pomocą uprzednio wypracowanych sposobów, a zastosowa-
nych do zupełnie innych zadań i  projektów. To wymaga opracowania unikalnych 
(jednostkowych) procedur planistycznych, co czyni sam proces bardziej złożonym 
i  jednocześnie bardziej ryzykownym. W praktyce często wymaga to powołania 
interdyscyplinarnego zespołu specjalistów (np. przy wdrożeniu nowej technologii 
produkcji, projektu inwestycyjnego itd.).

Można również dokonać podziału ze względu na zastosowane metody opraco-
wania planu. Przy tym kryterium można wyróżnić podejście:
• funkcjonalne,
• systemowe.

W przypadku podejścia funkcjonalnego każda komórka w przedsiębiorstwie 
opracowuje projekt tej części planu, za który jest odpowiedzialna. Natomiast 
w przypadku podejścia systemowego tworzy się specjalny interdyscyplinarny zespół 
do opracowania całościowego planu. W tym przypadku wykorzystuje się różnych 
specjalistów w celu lepszego uwzględnienia sprężeń zwrotnych między różnymi 
obszarami i zjawiskami w przedsiębiorstwa. Ułatwia to osiągnięcie wyższej spójno-
ści i realności całego planu. Wydłuża to jednak sam proces planistyczny, a samą 
procedurę czyni bardziej pracochłonną. Ponadto odrywa liczny zespół pracowników 
(specjalistów i kierowników) od ich aktualnych zadań. W praktyce najczęściej wyko-
rzystuje się podejście funkcjonalne w praktyce tworzenia planu, które następnie 
jest korygowane i uzgadniane przez kierownictwo firmy z punktu widzenia celów 
całego przedsiębiorstwa.

Reasumując można wskazać, że w przedsiębiorstwie użytecznie wykorzystuje 
się różnorakie kryteria klasyfikacji planów.

6.4. Struktura planu (biznesplan)

Każdy plan w zależności od rodzaju i celu charakteryzuje się odpowiednim 
charakterem i  układem treści. Inną treścią charakteryzuje np. plan inwestycyjny, 
plan zasobów czy kompleksowy plan średniookresowy (np. biznesplan). W tym 
miejscu zostanie omówiona struktura typowego planu kompleksowego na przy-
kładzie biznesplanu. Celowo zaznaczono, że zwraca się uwagę na najbardziej cha-
rakterystyczne i najczęściej występujące elementy planu (typowe), nie obowiązuje 
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bowiem żadna standardowa, prawnie dopuszczona, struktura planu (biznesplanu). 
Jednakże oczekiwania użytkowników zewnętrznych i inwestorów oraz wewnętrzne 
potrzeby przedsiębiorstwa wymagają uwzględnienia wszystkich istotnych zagadnień 
związanych z historią przedsiębiorstwa, jego aktualnego stanu oraz perspektyw 
rozwojowych i wyników w każdym obszarze działalności. W rezultacie prowadzi 
to do dość ujednoliconej struktury planu. Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno 
wielkość przedsiębiorstwa, jak i jego charakter (branża rodzaj działalności) wpły-
wają na treść i układ elementów. Niżej zostanie przedstawiona struktura typowego 
biznesplanu średniego przedsiębiorstwa11.

1. Streszczenie
 Punkt ten zawiera wykaz zagadnień (elementów) objętych planem. Informacje 

syntetycznie o strukturze planu.

2. Syntetyczna prezentacja przedsiębiorstwa
 Prezentacja obejmuje:

• krótką historię firmy,
• podstawowe cele i zadania,
• charakter (profil) i zakres prowadzonej działalności,
• wielkość i podstawowe struktury sprzedaży (przeszła ostatnie 3 lata 

i  obecną),
• poziom i strukturę środków trwałych z wyszczególnieniem podstawowych 

linii produkcyjnych,
• wielkość i strukturę zatrudnienia z wyodrębnieniem podstawowych grup 

zawodowych, w tym kierownictwa firmy z podaniem ich krótkich życiorysów 
zawodowych.

3. Podstawowe produkty
 Ta część planu obejmuje wykaz podstawowych produktów i usług z podzialem 

na poszczególne lata.

4. Analiza strategiczna (SWOT)
 W analizie zazwyczaj wyodrębnia się:

• analizę otoczenia przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem szans i zagrożeń 
w planowanym okresie; przy czym wyszczególnia się rodzaj poszczególnych 
szans i  zagrożeń, a następnie nadaje się im odpowiednie rangi (wartości);

• analizę wewnętrzną, która dotyczy słabych i mocnych stron przedsiębiorstw; 
w analizie wyszczególnia się konkretne zagadnienia, które zalicza się do 
słabych i mocnych stron firmy w porównaniu do konkurencji.

11 Por. E. Filar, J. Skrzypek, Biznes plan, op. cit.; J. Śliwa, S. Wymysłowski, Biznesplan w teorii i praktyce, 
op. cit.
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 5. Analiza dostawców i odbiorców (rynku)
 W tej części biznesplanu określa się głównych dostawców (materiałów i surow-

ców i  kooperantów) oraz głównych odbiorców i rynki zbytu.

 6. Technika i technologia produkcji
 W tym obszarze podaje się podstawowe charakterystyki i techniki wytwarzania 

oraz stosowanej technologii. Zastosowane licencje wzory i patenty.

 7. Organizacja przedsiębiorstwa
 To zagadnienie przede wszystkim obejmuje schemat struktury organizacyjnej 

i  formy organizacji produkcji oraz przewidywane zmiany w przyszłości.

 8. Analiza finansowa
 Ta część biznesplanu stanowi strategiczną część każdego planu. Obejmuje swoim 

zakresem sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawie-
nie przepływów gotówkowych) bieżące i ex ante (proforma) za okres planu 
oraz analizę efektywności biznesplanu. Ta ostatnia przede wszystkim dotyczy 
wskaźnikowej analizy rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i aktywności 
(sprawności) gospodarczej oraz oceny efektywności podejmowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych.

 9. Charakterystyka biznesplanów strategicznych projektów
 W przypadku, gdy biznesplan przedsiębiorstwa obejmuje istotne i oddzielnie 

prowadzone projekty techniczne, w tym przede wszystkim inwestycyjne, trzeba 
dla nich przygotować oddzielne biznesplany, które obejmują:
• streszczenia projektu i jego ogólną charakterystykę,
• krótką charakterystykę właścicieli (wspólników),
• plan techniczno-technologiczny,
• plan marketingowy,
• plan organizacji projektu,
• ocenę finansową projektu,
• wnioski,
• załączniki.

10. Wnioski
 Wnioski zawierają syntezę treści przygotowanego biznesplanu. Przedstawiają 

też potrzeby i wymagania.

11. Załączniki
 Sam biznesplan jest syntetycznym przedstawieniem planowanej działalności 

przedsiębiorstwa w danym (3–5 lat) okresie. Natomiast w załącznikach ujmuje 
wszelkie analizy statystyczne badania rynku, konkurencji i odbiorców. Obejmuje 
też różne źródła informacji ekonomicznej wewnętrznej i zewnętrznej, źródłowej 
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i przetworzonej. Wreszcie załączniki przedstawiają sposób wyliczania wskaźników 
zamieszczonych w treści biznesplanu.

6.5. Powiązania między elementami planu

Budowa każdego planu wymaga uwzględnienia wielu warunków. Jednym 
z głównych warunków konstrukcji dobrego planu jest zachowanie spójności między 
poszczególnymi rodzajami planów, natomiast w ramach danego planu między jego 
elementami (częściami). Spójność między poszczególnymi rodzajami planów wynika 
z samej hierarchii planów w przedsiębiorstwie. Przedstawiono ją na rysunku 6.1.

Rysunek 6.1. Hierarchia planów przedsiębiorstwa (firmy)

Misja i cele przedsiębiorstwa

Plany strategiczne

Misja i cele przedsiębiorstwa

Plany operatywne
działań powtarzalnych

Plany operatywne
działań jednorazowych

Wytyczne realizacyjne
i granice uprawnień

Harmonogramy
realizacji
projektów

Projekty

Procedury i algorytmy
działania (wykonanie operacji)

Preliminarze
kosztówRealizacja

Pomiary kontroli
wynikówKontrola wyników

Źródło:  J. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, 
Warszawa 1996, s. 196.
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Dla określenia swojego miejsca w branży oraz segmentu zaspakajanych potrzeb 
nabywców przedsiębiorstwa (szczególnie duże i średnie) formułują swoją misję 
i wynikające z niej główne (strategiczne) cele swojej działalności. Z kolei planowane 
cele strategiczne firmy są podstawą do określenia strategii firmy. Przyjęte strategie 
zazwyczaj dotyczą długiego okresu realizowanych celów, ale wyszczególniają tylko 
cele priorytetowe.

Na kolejnym poziomie hierarchii planów, tj. taktycznym uszczegóławia się plany 
strategiczne. Jednak sam proces uszczegóławiania celów strategicznych i całego 
planu taktycznego, który z reguły obejmuje średni okres (2–3 lata) musi być spójny 
z założeniami planu strategicznego. Natomiast planami wykonawczymi są plany 
operacyjne, dotyczące 1 roku i krótszego horyzontu czasu. I tu musi być zachowana 
spójność pomiędzy planami strategicznymi, taktycznymi a treścią planów operacyj-
nych, aby utrzymać równowagę w  realizacji przyjętej strategii przez firmę. 

Planowanie operacyjne może obejmować dwa rodzaje celów (rys. 6.1.). Pierw-
sze z nich dotyczą realizacji celów i zadań powtarzalnych o znanych i wcześniej 
przetestowanych procedurach wykonawczych. Drugi rodzaj celów dotyczy działań 
jednorazowych. Są to przede wszystkim różnorakie projekty związane m.in. z wdro-
żeniem nowych technologii i produktów, inwestycjami, systemów organizacji produk-
cji i  jakości itd., które są pierwszy raz realizowane w firmie, a ich procedury mają 
charakter działań jednorazowych, dotychczas nietestowanych w przedsiębiorstwie.

W dalszej części zajmiemy się określeniem powiązań między elementami (częś-
ciami) w planie rocznym lub średniookresowym. Rysunek 6.2. przedstawia główne 
sprzężenia w planie przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w procesie tworzenia każ-
dego całościowego planu jest przygotowanie marketingowego planu sprzedaży.

Marketingowy plan sprzedaży bezpośrednio określa plan produkcji, a w szcze-
gólności plan asortymentowy i jego cechy (wielkość i strukturę produkcji, 
kanału dystrybucji, koszty i ceny jednostkowe oraz rynki sprzedaży) z wyodręb-
nieniem poszczególnych podokresów planistycznych (półrocze, kwartały, miesiące 
i dekady ).

Plan produkcji bezpośrednio kształtuje odcinkowy plan zaopatrzenia w materiały 
i surowce, plan zdolności produkcyjnych w środkach trwałych, plan zatrudnienia 
i płac, plan zaopatrzenia w usługi i plan korporacji. Poziom i struktura planów 
odcinkowych w poszczególnych podokresach planistycznych jest funkcją wielkości 
i struktury planu produkcji. W rezultacie realizacja poszczególnych planów odcinko-
wych generuje określone koszty, które ujmuje w planie kosztów. Plan marketingowy 
sprzedaży z drugiej strony określa wielkość planowanych przychodów ze sprzedaży 
produktów. Gdy planowane przychody pomniejszymy o wszystkie planowane kosz-
ty (plan kosztów) wówczas uzyskujemy poziom nadwyżki finansowej, czyli plan 
finansowy. Ten plan może wyrażać sobą nadwyżkę finansową netto (zysk netto), 
gdy nadwyżkę finansową pomniejszymy o podatek dochodowy i  ewentualne inne 
i obciążenia finansowe.

Planowanie nadwyżki finansowej, ujętej w planie finansowym podlega procesowi 
optymalizacji (maksymalizacji). Kierownictwo przedsiębiorstwa poszukuje takiej 
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kombinacji wielkości struktury asortymentowej produkcji, która jednocześnie zapew-
ni najwyższą nadwyżkę finansową12.

Rysunek 6.2. Zależność między poszczególnymi częściami planu przedsiębiorstwa

Plan marketingowy (sprzedaży)

Plan
produkcji

Plan
zaopatrzenia

Plan
kosztów

Plan
finansowy

Plan
wykorzystania

zdolności
produkcyjnej

Plan
zatrudnienia

i płac

Plan
inwestycji

(i remontów)

Źródło: opracowanie własne.

W celu skutecznej i efektywnej realizacji planu firmy ustalają szczegółowe budże-
ty realizacyjne poszczególnych części planu i obszarów prowadzonej działalności. 
Jednocześnie w ten sposób wiążą plany kosztowe (szczegółowe) z personalną odpo-
wiedzialnością kierowników. Zatem cały plan poprzez szczegółowe budżetowanie 
jego celów, przedsięwzięć i zadań w poszczególnych obszarach uzyskuje cechę ope-
racyjności i osobowej odpowiedzialności za ich realizację. W następstwie ułatwia to 

12 Zob. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo WZ UW, Warszawa 2007.
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Rysunek 6.3. Schemat powiązania w budżecie wiodącym
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Źródło: Z. Mietlewski, Metodyka analizy i oceny danych w budżetach przedsięwzięć gospodarczych, IOiZ w Przemyśle 
„ORGMASZ”, Warszawa 2003, s. 58.
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prowadzenie kontroli realizacji szczegółowych planów i ich ocenę, a w  rezultacie 
sprzyja zastosowaniu odpowiednich instrumentów controllingu finansowego. Te 
ostatnie dotyczą przygotowania i podjęcia właściwych decyzji regulacyjnych. Głównie 
mają na celu przywracanie utraconej, a zawartej w planach, równowagi operacyjnej 
realizacji całego planu.

Na rysunku 6.3 przedstawiano ogólny schemat powiązań w budżecie wiodącym 
w przedsiębiorstwie. Podobnie jak w schemacie powiązań między poszczególnymi 
planami odcinkowymi, tak i w tym schemacie w budżecie operacyjnym główna 
rola przypada budżetowi sprzedaży, który jest bezpośrednio powiązany z budżetem 
produkcji, ten zaś z  budżetem materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośred-
niej i budżetem pośrednich kosztów produkcyjnych. Jeżeli te budżety uzupełni się 
budżetem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, otrzymamy łączny budżet kosztów 
na poziomie operacyjnym (tzw. planowany rachunek zysków i strat na poziomie 
wyniku operacyjnego).

Natomiast na poziomie budżetu finansowego, uwzględniając prognozy sprzedaży, 
budżet nakładów kapitałowych i budżet środków pieniężnych można przedstawić 
planowany rachunek zysków i strat, planowany bilans i planowane sprawozdanie 
z przepływu środków pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa13. Dla celów operacyj-
nego zarządzania należy przygotować operacyjne (szczegółowe) budżety jednostek 
organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz poszczególnych komórek. Dla potrzeb tego 
podręcznika pomijamy w tym miejscu szczegółowe metody i techniki budżetowania. 
Reasumując należy wskazać, że planowanie w przedsiębiorstwie poprzez przygoto-
wanie określonego rodzaju planów stanowi szkielet do określania danego rodzaju 
i charakteru budżetów.
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13 Zob. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE im. O. Langego, 
Wrocław 2005.



7
PLANOWANIE PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE 

JAKOŚCIĄ

7.1. Przesłanki i cele planowania produkcji

Przedsiębiorstwa powstają i prowadzą działalność gospodarczą w celu wytwo-
rzenia i  sprzedaży swoich produktów. Jednak ostatecznym celem jest osiągnięcie 
jak najlepszego wyniku ekonomiczno-finansowego (rozdz. 1). Jednak tego celu 
nie da się zrealizować bez odpowiedniej wielkości i struktury produkcji. Zatem 
właściwie zaplanowanie, a następnie wytworzenie i sprzedaż produktów (wyro-
bów, usług) stanowią podstawowy cel rzeczowy prowadzonej działalności każdego 
przedsiębiorstwa.

Planowanie produkcji jest zależne od wielu czynników. Przede wszystkim koniecz-
ność planowania wynika z jak najlepszego przygotowania oferty sprzedaży. Tak więc 
plan sprzedaży zawsze powinien wynikać z dobrego rozpoznania warunków rynko-
wych zbytu produktów przedsiębiorstwa. Do podstawowych przesłanek planowania 
produkcji w   należy zaliczyć prowadzenie racjonalnej gospodarki w  przedsiębior-
stwie; najlepsze dopasowanie wielkości i struktury produkcji do efektywnego popytu; 
optymalne wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa; 
przygotowanie efektywnego planu produkcji; szanse trwania w walce konkurencyjnej 
na rynku i skuteczną realizację programu restrukturyzacji.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki w przedsiębiorstwie – przedsiębiorstwo 
powinno prowadzić swoją działalność w sposób świadomy, nakierowany na osiągnię-
cie jego głównych celów. Wyklucza to podejmowanie przypadkowych i chaotycznych 
działań i przedsięwzięć w sferze produkcji. Nie będzie to zgodne z zasadami racjo-
nalnego gospodarowania.

Najlepsze dopasowanie wielkości i struktury produkcji do efektywnego popy-
tu – aby sprostać temu wymogowi przedsiębiorstwo musi wykonać szereg analiz 
rynku, w tym przede wszystkim analizy popytu w różnych segmentach i regionach 
geograficznych oraz analizy konkurencji. Ta przesłanka często decyduje o „być 
albo nie być” przedsiębiorstwa. Fałszywe oszacowanie wielkości i struktury popy-
tu w  odpowiednim przedziale czasowym prowadzi do opracowania złego planu 
produkcji, a realizacja tego ostatniego spowoduje wystąpienie zapasów wyrobów 
gotowych i towarów, których firma nie może sprzedać. To z kolei może doprowa-
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dzić do utraty płynności finansowej i zachwiania kondycji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa.

Optymalne wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych przedsiębior-
stwa – przedsiębiorstwo, konstruując swój plan produkcji, musi nie tylko posia-
dać plan funkcjonowania w dłuższym okresie, poznać potrzeby swoich odbiorców 
(popyt), lecz także optymalnie wykorzystywać wszystkie posiadane zasoby, co 
w danych konkretnych warunkach nie zawsze oznacza maksymalnie. Jednak utwo-
rzony plan produkcji w swojej strukturze i wielkości winien zapewnić najlepsze 
z  możliwych (wariantów) wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych  
firmy.

Przygotowanie efektywnego planu produkcji – oznacza to, że w zaistniałych 
warunkach wyboru wielkości i struktury asortymentowej produkcji przy danej ela-
styczności zagospodarowania zasobów, w tym przede wszystkim środków trwałych, 
tworzy się najefektywniejszy pod względem rentowności plan produkcji. To tworzy 
wysoką jakość planu produkcji.

Szanse trwania w walce konkurencyjnej na rynku – dobrze przygotowany pod 
względem ilościowym i jakościowym plan produkcji stwarza szanse przetrwania, 
a  nawet wygrywania w otoczeniu konkurencyjnym. To stanowi dobrą przesłankę 
do realizacji głównych celów każdego przedsiębiorstwa.

Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji – trudno sobie wyobrazić skutecz-
ne i efektywne przeprowadzenie całego złożonego procesu restrukturyzacji przedsię-
biorstwa bez właściwego planu restrukturyzacji wielkości i struktury asortymentowej 
planu produkcji. Plan produkcji jest wielkością wynikową marketingowego planu 
sprzedaży (5.5) i jednocześnie sam determinuje pozostałe plany odcinkowe. Jest to 
zatem wiodący, odcinkowy plan w całym systemie planowania w przedsiębiorstwie, 
który jest podstawą planowania wyników ekonomiczno-finansowych firmy. W dalszej 
części pracy zajmiemy się pomiarem efektów produkcji.

7.2. Struktura produkcji – cechy i elementy

7.2.1. Zróżnicowanie produkcji – warunki i czynniki

We współczesnych przedsiębiorstwach obserwuje się zróżnicowane podejście 
do ujednolicania struktury produkcji. Wpływ na zakres różnorodności struktury 
produkcji wywiera wiele warunków i czynników. To one będą decydować czy przed-
siębiorstwo będzie specjalizować się w określonym typie struktury asortymentowej, 
czy też będzie rozwijać szeroką gamę produktów. Do podstawowych czynników 
kształtujących zakres asortymentowy planowanej i wytwarzanej struktury produkcji 
należy zaliczyć branżę planowanej działalności; technologię produkcji; przestawność 
organizacyjno-technologiczną; wielkość przedsiębiorstwa i złożoność organizacyjną; 
wyzwania konkurencji globalnej i typ przedsiębiorstwa.
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Branża planowanej działalności
W zależności od branży, w której przedsiębiorstwo zamierza rozwijać swoją 

działalność istnieją większe lub mniejsze ograniczenia w zakresie struktury pro-
dukcji. I tak w  branżach wydobywczych, np. w kopalniach węgla, rud żelaznych, 
nieżelaznych, szybach wiertniczych ropy i gazu itd. struktura produkcji z natury 
jest ujednolicona. Tą ograniczoność struktury produkcji można przekroczyć w bar-
dziej złożonych strukturach organizacyjnych, np. w koncernach, konglomeratach, 
holdingach itd., gdzie kopalnia lub szyb wiertniczy jest tylko jedną wewnętrzną 
jednostką organizacyjną, a całe przedsiębiorstwo,  np. metalurgiczno-hutnicze lub 
chemiczne, wytwarza zróżnicowany asortyment produkcji.

Z kolei w branżach przetwórczych istnieją zazwyczaj znacznie szersze możliwości 
różnicowania struktury produkcji. Są to przede wszystkim różne branże przemysłu 
metalowego, chemicznego, spożywczego, drzewnego, bawełnianego, skórzanego, 
budowlanego itd.

Technologia produkcji
Projekty technologiczne wytwarzania produktów mogą determinować zakres 

asortymentowy produkcji. Im bardziej specjalistyczne urządzenia, maszyny, linie 
i taśmy produkcyjne są projektowane i instalowane, tym bardziej jednorodna asor-
tymentowo jest produkcja i odwrotnie.

Przestawność organizacyjno-technologiczna
Zakres wytwarzanej struktury produkcji zależy także w danym okresie czasu 

(np. kwartał, rok) od mobilności organizacyjno-technologicznej maszyn i urządzeń. 
A więc im szybciej można zamieniać strukturę organizacji produkcji i dostosować do 
tego technologię wytwarzania tym bardziej można zmieniać w czasie strukturę asor-
tymentową produkcji. Elastyczność technologiczna i organizacyjna stanowi w  tym 
zakresie podstawowe ograniczenie. Im bardziej uniwersalna technologia produkcji 
(głównie branże przemysłu przetwórczego), tym większa skala zmian w strukturze 
asortymentowej produkcji.

Wielkość przedsiębiorstwa i złożoność organizacyjna 
Istnieje zauważalna tendencja do rozszerzania struktury asortymentowej pro-

dukcji zależnie od wielkości i  złożoności przedsiębiorstwa. Im firma jest większa 
i organizacyjnie bardziej złożona, tym zazwyczaj wytwarza szerszy asortyment pro-
dukcji. Tak więc przykładowo koncerny samochodowe oprócz głównego produk-
tu samochodów często wytwarzają także produkty branży elektronicznej, sprzętu 
AGD i inne. Jest to uwarunkowane posiadaną techniką i technologią produkcji, 
możliwościami finansowymi i  kadrowymi i wpływem konkurencji rynkowej oraz 
przewidywanych (lub żywiołowych) zmian w sprzedaży i rentowności produktów. 
Wszelka monokultura (wąski asortyment) jest bardziej narażona na niekorzystne 
zmiany rynku. Przy szerszej lub szerokiej gamie asortymentowej przekraczającej 
granice branżowe, zastój w sprzedaży produktów jednej branży niekoniecznie musi 
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dotyczyć zastoju i spadku rentowności w innych branżach. Współcześnie nie obser-
wuje się globalnych kryzysów gospodarczych obejmujących gospodarkę światową, 
jak np. kryzys z lat 1929–1933, ale obserwuje się większą częstotliwość recesji, 
stagnacji lub obniżenia produkcji w oddzielnych branżach w różnym czasie. Takie 
zjawisko także zachęca do większej różnorodności asortymentowej produkcji.

Wyzwania konkurencji globalnej
Dla przedsiębiorstwa zjawisko globalnej konkurencji ma przede wszystkim wpływ 

na zmiany w technice i technologii produkcji, organizacji zarządzania produkcji, 
jakości wyrobów i zastosowane instrumenty oraz działania marketingowe sprzedaży 
i produkcji1. Z kolei zmiany te bardzo często prowadzą do zmiany lub modyfikacji 
planowanej struktury asortymentowej.

Typ przedsiębiorstwa
Na ogół małe przedsiębiorstwa (jeden przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorstwa, 

przedsiębiorstwa rodzinne i małe) posiadają ujednolicony profil działalności. Wytwa-
rzają elementy lub części bardziej złożonego produktu lub świadczą jednorod-
ne usługi, np. murarskie, tynkarskie, hydrauliczne, blacharskie, kominiarskie itd., 
zazwyczaj na potrzeby rynku lokalnego.

Wpływ na jednorodność lub różnorodność struktury asortymentowej mają także 
i inne czynniki, jak np. dostępność do zasobów surowcowych (lokalnych), techno-
logii, zasobów kwalifikowanej kadry i środków finansowych.

7.2.2. Składniki produkcji – cechy

Każde przedsiębiorstwo wytwarza określoną produkcję na potrzeby określone-
go odbiorcy. Ten ostatni może być ściśle i jednoznaczne zidentyfikowany lub też 
określony anonimowo. W  każdym jednak przypadku chodzi o określony produkt 
(wyrób, usługa). Przedsiębiorstwo, aby wytworzyć produkt na sprzedaż musi poddać 
go określonym operacjom  technologicznym. Wszystko to w zależności od złożo-
ności technologii produkcji może trwać krócej lub dłużej. Niemniej jednak jest to 
proces rozciągnięty w czasie. Zatem składnikami produkcji są nie tylko wyroby 
przeznaczone na sprzedaż lub własne potrzeby, ale także produkcja niezakończona. 
Generalnie w przedsiębiorstwie można wyróżnić następujące składniki produkcji:

• wyroby gotowe,
• produkcja niezakończona.

Wyroby gotowe to jest ta część produkcji, które spełnia warunki umowy mię-
dzy dostawcą (przedsiębiorstwem) a odbiorcą i jest przeznaczona na sprzedaż. 
Dotyczy to także produkcji (wyrobów, usług) przeznaczonej na potrzeby własnych 

1 Por. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, po red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE im. O. Langego, 
Wrocław 2005, s. 492–512.
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wewnętrznych jednostek organizacyjnych (zakłady, wydziały, oddziały). Z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa jest to produkt finalny, na którym zostały już wykonane 
wszelkie zabiegi i operacje techniczno-technologiczne zgodnie z ustaloną techno-
logią. Dotyczy to także operacji montażowych włącznie z operacjami składowa-
nia, opakowania i przygotowania wyrobu do wysyłki. W tym znaczeniu produkcja 
wybrakowana nie zalicza się do wyrobów gotowych. Nie spełnia ona zazwyczaj 
określonych cech jakościowych.

Produkcja niezakończona to ta część produkcji, na której nie zostały jeszcze 
wykonane wszystkie zabiegi i operacje przewidziane technologią produkcji. Jednak 
z punktu widzenia danego momentu czasowego tę produkcję można podzielić na2: 
• produkcję w toku – to ta część produkcji niezakończonej, która aktualnie pod-

dawana jest różnym zabiegom i operacjom technologicznym;
• półfabrykaty – to ta część produkcji niezakończonej, która aktualnie jest skła-

dowana w magazynach międzyzakładowych i międzywydziałowych i  oczekuje 
na kolejne operacje technologiczne.
Czasem do półfabrykatów zalicza się także produkcję kooperacyjną. Jednak 

niekiedy określa się ją mianem półfabrykatów. Półwyroby to inaczej elementy wyro-
bu gotowego, które podlegają już tylko operacjom montażowym. Z tego punktu 
widzenia wszystkie półfabrykaty (produkcja), na których już zakończono procesy 
technologiczne wytwórcze (produkcyjne), a które czekają na montaż, można także 
nazwać półwyrobami. Nie wszystkie zatem elementy kooperacji można zakwalifiko-
wać do półwyrobów, część z nich będzie bowiem jeszcze poddawana produkcyjnym 
operacjom technologicznym. 

Wyżej przedstawiona klasyfikacja produkcji ma znaczenie przy obliczaniu kosz-
tów produkcji, poziomie zapasów produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych 
oraz przy obliczaniu wielkości produkcji w poszczególnych miernikach.

7.3. Mierniki produkcji – rodzaje, zalety i wady

Każde przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospodarczą, osiąga określone 
efekty. Te efekty trzeba odpowiednio zmierzyć. Jak już wcześniej przedstawiono (6.1) 
organizacje gospodarcze mogą prowadzić zróżnicowaną asortymentowo produkcję. 
To powoduje, że często nie można wyrazić całego efektu prowadzonej działalności 
w jednej mierze. A tymczasem dla obliczenia wielu wskaźników efektywności (np. 
wydajność, kosztochłonności itd.) taka potrzeba istnieje. Wielkość produkcji można 
przedstawić w następujących miernikach3:
• ilościowych,
• umownych,

2 Por. J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, FIANS-SEVIS, Warszawa 2005.
3 Por. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo WZ UW, Warszawa 2007.
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• pracochłonności,
• wartościowych miernikach produkcji.

Mierniki ilościowe
Mierniki ilościowe (naturalne) służą do pomiaru wielkości produkcji we właś-

ciwych im mianach fizycznych, tzn. w tonach, kilogramach, metrach, litrach itp. Te 
mierniki mają jednak bardzo ograniczone zastosowanie. Służą do pomiaru wiel-
kości produkcji i jej zmian tylko przy produkcji jednorodnej. Wystarczy bowiem 
nieznaczne zróżnicowanie produkcji, np. wydobycie węgla różnych gatunków lub 
produkcja obuwia męskiego z różnych gatunków skóry, a już natrafiamy na barierę 
nieporównywalności. We współczesnych przedsiębiorstwach niewiele jest rodzajów 
produkcji całkowicie jednorodnych. Stąd istnieje bardzo ograniczone zastosowanie 
tych mierników do pomiaru całej produkcji w danym, przykładowo rocznym, okre-
sie. Niemniej jednak mają one powszechne zastosowanie do wyrażenia wielkości 
produkcji i jej zmiany w porównywalnych grupach wyrobów. W tym zakresie mogą 
służyć do oceny wydajności pracy poszczególnych pracowników lub oddzielnych 
brygad pracy. W  każdym przedsiębiorstwie obok wartościowego ujęcia wyniku 
produkcyjnego w statystyce ujmuje się także wielkość produkcji w poszczególnych 
jednostkach fizycznych.

Mierniki umowne
Przy produkcji bardzo podobnej, dotyczącej danego asortymentu można dokonać 

przeliczenia jednego wyrobu (wyrobów) na inny (umowny), stosując odpowiednie 
współczynniki przeliczeniowe. Jednak taka produkcja musi posiadać szereg cech 
wspólnych. Do nich należą: wytwarzanie produktów bardzo podobnych z tego same-
go surowca lub materiałów, podobieństwo procesów technologicznych, wyliczalne 
proporcje w pracochłonności produkcji i porównywalne główne cechy użytkowe 
produktów. Najczęściej podstawą porównań jest główna cecha użytkowa produktów. 
Przykładowo, przy wydobyciu węgla różnych gatunków można przeliczyć wszystkie 
gatunki na jeden wybrany gatunek, biorąc za podstawę przeliczenia cechę kalo-
ryczności węgla.

Sposób obliczania produkcji w mierniku umownym: 
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gdzie:
Pn – produkcja przeliczeniowa w mierniku umownym, 
Wpn – wielkość produkcji (produktu), na który przelicza się pozostałe pro-

dukty,
Wp – wielkość produkcji przeliczanych produktów,
g – współczynniki przeliczeniowe produktów na produkt umowny,
i – „i-ty” produkt i współczynnik przeliczeniowy;
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gdzie:
Upp – cecha użytkowa produktu przeliczanego,
Upn – cecha użytkowa produktu umownego.

Przykład 7.1. Ustalanie produkcji w mierniku umownym

Rodzaj  
produkcji

Wielkość  
produkcji
w tys. ton

Cecha użytkowa 
jednostki produktu 

(Kcal)

Współczynnik  
przeliczeniowy

Wielkość produkcji
w mierniku umownym

(C – Ex)

Węgiel Extra 100 1000 1000
1000

1= 100 x 1 = 100

Węgiel I gat. 300  900 ,1000
009

0 9= 300 x 0,9 = 270

Węgiel II gat. 200  700 ,1000
007

0 7= 200 x 0,7 = 140

Miał  80  400 ,1000
004

0 4= 80 x 0,4 = 32

Węgiel 5 42

W powyższym przykładzie kopalnia „X” wydobywa w ciągu roku 100 tys. ton 
węgla gatunku extra, 300 tys. to gat. I, 200 tys. ton miału. W sumie łącznie wydo-
bywa 680 tys. ton węgla. Jednak ta liczba mówi tylko ile w ogóle wydobyto węgla 
różnych gatunków. Można jednak cały ten efekt rocznego wydobycia przedstawić 
w określonym rodzaju (gatunku) węgla. Wtedy przelicza się wszystkie gatunki na 
jeden wybrany przyjęty jako umowny, gdzie podstawą przeliczania jest podstawowa 
cecha użytkowa węgla. Tą cechą jest kaloryczność spalania węgla. W przykładzie jako 
gatunek umowny przyjęto węgiel extra i na tej podstawie obliczono współczynniki 
przeliczeniowe dla pozostałych gatunków węgla (w zbiorze „Gi”). To umożliwiło 
przeliczenie wszystkich pozostałych gatunków węgla na jeden gatunek – węgiel 
extra. Zatem w ten sposób cały efekt produkcyjny można wyrazić w umownym 
produkcie. I jest to informacja prawdziwa. Natomiast podanie łącznego efektu 
produkcyjnego bez jego wewnętrznej struktury asortymentowej nie daje podstaw 
do oceny dynamiki (zmian) tego efektu w różnych okresach sprawozdawczych. 
Jednak w każdym przypadku, aby móc wyrazić efekt produkcyjny danej firmy w 
mierniku umownym musimy mieć do czynienia produkcją bardzo podobną, opartą 
na podobieństwie procesów technologicznych, zastosowanych materiałów i cech 
użytkowych produktów.
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Mierniki pracochłonności
Każdą wielkość produkcji można wyrazić wielkością nakładów pracy na daną 

produkcję. Przy zastosowaniu tych mierników produkcji (pracochłonności) dokonuje 
się oceny wielkości produkcji przez wkład pracy własnej przedsiębiorstwa. Z tego 
punktu widzenia można wyróżnić następujące kategorie mierników pracochłonności 
liczone w normogodzinach.
• pracochłonność bezpośrednia,
• pracochłonność technologiczna,
• pracochłonność całkowita.

Ocena wielkości produkcji poprzez nakłady pracy żywej różnych kategorii 
pracowników stanowi uzupełnienie oceny efektów przedsiębiorstwa na podsta-
wie innego zespołu mierników. Trzeba bowiem pamiętać, że dokonywana ocena 
przedsiębiorstwa na podstawie pracochłonności jest silnie uzależniona od struk-
tury wytworzonej produkcji i poziomu techniczno-technologicznego wytwarzania. 
Zmiany w tych czynnikach automatycznie powodują zmiany w poziomie nakładów 
pracy żywej. I tak zmiany w pracochłonności produkcji mogą powodować zmiany 
w wielkości produkcji (mierniki ilościowe) oraz zmiany w produkcji globalnej czy 
produkcji sprzedanej netto (mierniki wartościowe). Natomiast zmiany w wydajności 
pracy silnie wpływają na efekty rzeczowe i wartościowe produkcji, a to w sposób 
istotny ogranicza zastosowanie mierników pracochłonności.

Wartościowe mierniki produkcji
Najszersze zastosowanie do oceny efektów działalności przedsiębiorstw mają 

wartościowe mierniki produkcji. Mierzą one wynik produkcyjny w złotych, tj. w ce-
nach i kosztach. W cenach można wyrazić każdy składnik produkcji i każdą nawet 
najbardziej różnorodną produkcję. Tak więc ani stopień różnorodności produkcji, 
ani stopień jej zakończenia (wyroby gotowe, produkcja w toku, półwyroby itd.), ani 
charakter jej przeznaczenia (odbiorcy zewnętrzni, własne potrzeby) nie ograniczają 
całościowego ujęcia efektu działalności w danym okresie (miesiące, kwartał, rok).

Wartościowe mierniki posiadają też określone wady, które wynikają z odpowied-
niego kształtowania się cen i składników kosztowych. Wszystkie czynniki i warun-
ki, które wpływają i kształtują ceny sprzedawanych produktów (wyrobów, usług), 
ceny nabywanych materiałów i surowców, wartość produkcji kooperacyjnej, ceny 
nabywanych usług, wynagrodzenia i elementy poza płacowe oraz płacone podat-
ki i  obciążenia finansowe, będą również wpływać na wartość produkcji wyrażoną 
w różnych miernikach. Stopień wpływu tych wyników na wielkość produkcji zależy 
od tego, jakie składniki ceny produktu zawiera dany miernik produkcji.

Z punktu widzenia pojemności mierników produkcji, a w szczególności ze wzglę-
du na zakres ujęcia pracy przeniesionej (materiały, surowce, środki trwałe) można 
je podzielić na dwie grupy:
• mierniki brutto,
• mierniki netto.
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Mierniki brutto produkcji obejmują wszystkie składniki ceny sprzedaży. Uwzględ-
niają więc wszystkie składniki pracy przeniesionej, jak i wartości dodanej. Do grupy 
mierników brutto produkcji zalicza się:
• produkcję globalną,
• produkcję towarową,
• produkcję sprzedaną.

Produkcja globalna – to całość wytworzonej i ujętej w cenach sprzedaży produk-
cji w danym okresie (np. roku). Produkcja globalna obejmuje wszystkie składniki 
produkcji, przeznaczona zarówno na sprzedaż, jak i na własne potrzeby. Dotyczy 
wyrobów i usług.

Produkcja towarowa – obejmuje tylko wartość produkcji przeznaczonej na sprze-
daż. Nie dotyczy zatem produkcji niezakończonej (produkcja w toku, półfabrykaty), 
tj. produkcji rozpoczętej i niezakończonej w danym okresie (np. roku).

Produkcję towarową można wyrazić wzorem:

,P W W Wt g pc u= + +

gdzie:
Pt – wartość produkcji towarowej,
Wt – wartość wyrobów gotowych,
Wg – wartość sprzedanych półfabrykatów i części,
Wu – wartość świadczonych usług na zewnątrz, jak i na własne potrzeby (dzia-

łalność inwestycyjna, finansowanie i inna).

Produkcja towarowa jako miernik efektów działalności przedsiębiorstwa nie musi 
odpowiadać fizycznym rozmiarom wyników w danym okresie. Obejmuje bowiem tę 
produkcję, która może być sprzedana zewnętrznym odbiorcom bądź jest przeznaczo-
na na własne potrzeby. Oznacza to bowiem, że nie obejmuje tej części produkcji, 
która jeszcze nie może być sprzedana bądź przeznaczona na własne potrzeby, gdyż 
nie zakończono na niej jeszcze wszystkich zabiegów i operacji.

Zależność między produkcją globalną i towarową można przedstawić w postaci:

,P P Pg t n!=

gdzie:
Pg – produkcja globalna,
Pt – produkcja towarowa,
Pn – różnica wielkości zapasów produkcji niezakończonej oraz zapasów przyrzą-

dów, narzędzi i materiałów pomocniczych własnej produkcji, przeznaczonych 
na własne potrzeby na koniec i początek okresu.

Produkcja sprzedana – jest miernikiem produkcji, który obejmuje tylko pro-
dukcję sprzedaną. W porównaniu do produkcji towarowej nie obejmuje zapasów 
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wyrobów gotowych. Wartość produkcji sprzedanej silnie akcentuje zgodność oferty 
produktowej firmy z oczekiwaniami odbiorców. Im przedsiębiorstwo przygotowuje 
ofertę sprzedaży bardziej odpowiadającą gustom i potrzebom odbiorców, tym tworzy 
się mniejsze zapasy wyrobów gotowych. W końcu dążeniem każdego wytwórcy pro-
duktów jest pełna (całkowita) sprzedaż swojej oferty. Tak więc wielkość i dynamika 
produkcji sprzedanej jest także miarą rynkowej akceptacji prowadzonej działalności 
przez przedsiębiorstwo. Miernik ten cenia firmę nie za to, co wytworzyło, ale za 
to co rzeczywiście sprzedało. Jest miarą (wielkość sprzedaży) skuteczności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym i globalnym.

Do mierników wartościowych netto produkcji przede wszystkim zalicza się:
• produkcję czystą,
• produkcję dodaną,
• produkcję sprzedaną netto.

Produkcja czysta obejmuje tylko nowo wytworzoną wartość w przedsiębiorstwie 
w danym okresie. Do wielkości (wartości) produkcji czystej zalicza się tylko wynik 
działalności przemysłowej. W firmie przemysłowej produkcję czystą oblicza się jako 
różnicę między produkcją globalną w cenach sprzedaży netto (pomniejszoną o VAT) 
a kosztami materialnymi produkcji globalnej. Oblicza się ją według wzoru:

,P P Kcz g mt= -

gdzie: 
Pcz – produkcja czysta,
Pg – wartość produkcji globalnej,
Kmt – koszty materialne produkcji.

Produkcja czysta obejmuje więc: koszty pracy (wynagrodzenia + narzuty), podat-
ki, opłaty, koszty usług niematerialnych, podatek akcyzowy i zysk na sprzedaży 
produkcji. Nie obejmuje natomiast składników pracy poniesionej w postaci sumy 
kosztów materiałowych i amortyzacji. Produkcja czysta jest klasycznym miernikiem 
produkcji netto.

Produkcja dodana jest odmianą miernika produkcji czystej. W swojej formule 
obejmuje wszystkie te składniki, które obejmuje produkcja czysta plus zużycie środ-
ków trwałych w postaci amortyzacji. Produkcję dodaną można zapisać następująco:

lub ,P P A P P Kd cz cz g m= + = -

gdzie:
Pd – produkcja dodana,
Pcz – produkcja czysta,
Pg – produkcja globalna,
Km – koszty materiałowe,
A – amortyzacja.
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Tak więc produkcja dodana, podobnie jak produkcja czysta, opiera się głów-
nie na składnikach wartości nowo wytworzonej. Oba te mierniki w gospodarce 
rynkowej (cena kształtowana przez rynek) motywują przedsiębiorcę do maksy-
malnego obniżania kosztów materialnych w celu osiągnięcia najwyższego zysku. 
Generalnie zastosowanie w ocenie mierników netto produkcji silnie skłania do 
działań proefektywnościowych w przedsiębiorstwie. A więc motywuje do ulepszania 
konstrukcji i  technologii produkcji, lepszego wykorzystania materiałów, surowców 
i  przedmiotów nietrwałych oraz maszyn, urządzeń, pomieszczeń i hal produkcyj-
nych oraz zasobów pracy. Obecnie mierniki te nie mają zastosowania w ocenie 
przedsiębiorstwa.

Produkcja sprzedana netto jest miernikiem zbliżonym do miernika produkcji 
dodanej. Obejmuje zysk, koszty pracy i koszty amortyzacji. Natomiast w stosunku 
do produkcji czystej zasadniczo różni się o amortyzację oraz o elementy korygujące 
przychody. Jest oparta na cenie zewnętrznej. Produkcję sprzedaną w szczegółowym 
rozwinięciu można przedstawić następująco:

,P P W D U P D K Asn t e a e mtS- + + - - -+ -_ _i i

gdzie:
Psn – produkcja sprzedana netto,
Ps – przychody ze sprzedaży produktów,
W – podatek od towarów i usług,
Dt – dotacje przedmiotowe,
Ue – dopłaty w eksporcie,
Pa – podatek akcyzowy,
Kmt – koszty materialne produkcji,
A – amortyzacja.

Produkcja sprzedana netto aktualnie znajduje powszechne zastosowanie w sta-
tystyce ekonomicznej.

Do pomiaru wielkości produkcji w przeszłości miały także zastosowanie war-
tość lub koszt przerobu i ceny konfekcjonowania. Ich zastosowanie miało miejsca 
w gospodarce planowanej centralnie, szczególnie w branżach o wysokim poziomie 
pracochłonności.

Reasumując powyższe rozważania należy wskazać, że mierniki brutto produkcji 
mają głównie zastosowanie w makroekonomii. Służą do agregowania i porównywa-
nia produkcji w czasie i przestrzeń w branży, gałęzi i całej gospodarce narodowej. 
Umożliwiają obliczanie produktu globalnego i dochodu narodowego, a także zakresu 
przepływów międzygałęziowych. W przedsiębiorstwie mają mniejsze zastosowanie, 
ale służą wyliczaniu niektórych wskaźników ekonomicznych (np. wydajności, pro-
duktywności). Natomiast szerzej w systemie wskaźnikowej oceny przedsiębiorstwa 
wykorzystuje się wskaźniki netto produkcji.
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7.4. Planowanie struktury asortymentowej produkcji

Szczególnie ważnym odcinkowym planem w przedsiębiorstwie jest plan produkcji 
(rozdz. 5). Natomiast strategicznym obszarem planu produkcji jest plan struktury 
asortymentowej. Jest to kluczowy element każdego krótko- i średnioterminowe-
go planu w  przedsiębiorstwie. Naturalnym dążeniem każdej firmy jest uzyskanie 
w wyniku, często złożonych i pracochłonnych, prac planistycznych optymalnej struk-
tury asortymentowo-produktowej prowadzonej działalności. Dotyczy to zarówno 
działalności produkcyjnej, handlowej, jak i usługowej.

Szczegółowa struktura planowanej działalności w zależności od horyzontu 
planu jest determinowana przez różne czynniki. I tak w planach długookresowych 
uwzględnia się tylko strategiczne produkty, które odzwierciedlają podstawowe kie-
runki długofalowej działalności przedsiębiorstwa. Te kierunki działalności firmy są 
głównie kształtowane przez różne przedsięwzięcia i projekty rozwojowe. Dotyczą 
głównie działalności inwestycyjnej i organizacyjno-prawnej oraz polityki kadrowej. 
W ten sposób firma przeprowadza procesy restrukturyzacji rozwojowej, wyznacza-
jąc jednocześnie ścieżkę strategicznych produktów. Tak więc strukturę przyszłej 
działalności w długim okresie (horyzont planu strategicznego) wyznacza polityka 
strategiczna przedsiębiorstwa.

Zgoła odmiennie przedstawia się formułowanie planu struktury asortymentowej 
w planach średnio-, a szczególnie krótkookresowych (np. rocznych). W tym przy-
padku występują inne czynniki determinujące plan struktury asortymentowej. Są to 
głównie ograniczenia wynikające z wcześniejszych decyzji strategicznych przedsię-
biorstwa, sytuacji konkurencyjnej i rynkowej firmy. I to właśnie one (ograniczenia) 
będą w dalszej części przedmiotem prowadzonych rozważań.

Ustalenie efektywnego i wykonalnego planu struktury asortymentowego wymaga 
przeprowadzenia szeregu szczegółowych analiz4:

Po pierwsze, przeprowadzenie analizy na potencjalne zapotrzebowanie rynku 
(odbiorców) na produkty naszego segmentu produkcji w branży. Taka analizę z regu-
ły wykonuje dział (komórka) lub departament marketingu lub sprzedaży. Analiza 
powinna być przeprowadzona zarówno w przekroju segmentów rynku odbiorców, 
geograficznych kierunków zbytu, jak i czasookresu i intensywności sprzedaży. W tym 
celu należy wykorzystać informacje o dotychczasowej wielkości i strukturze sprze-
daży produktów oraz informacje prognostyczne o przewidywanej chłonności przy-
szłych rynków zbytu. Ten drugi typ informacji (prognostycznej) jest z reguły trudno 
dostępny i dodatkowo obarczony większych lub mniejszym błędem. Taką analizę 
w każdej średniej lub większej firmie zajmują się specjaliści zagadnienia. Z reguły ze 
względu na możliwe różne scenariusze oceny rynku sprzedaży należy przygotować 
różne warianty zapotrzebowania rynku na produkty naszego seg mentu.

4 Por. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, op. cit.
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Po drugie, analiza dostępnego zbioru produktów dla naszego przedsiębiorstwa. 
Na tym etapie dokonuje się krytycznej analizy potencjału produkcyjnego naszej 
firmy. Rozpoznane na etapie wcześniejszym możliwości popytu na dany rodzaj pro-
duktów dokonujemy oceny możliwości ich wytwarzania przez naszą firmę. Trzeba 
więc przeanalizować możliwości techniczno-technologiczne, organizacyjno-produk-
cyjne, finansowe, logistyczne, kadrowe i kooperacyjne pod kątem wytworzenia pro-
duktów (rodzaju), na które szacujemy potencjalny popyt. Podczas przeprowadzenia 
takiej analizy może się okazać, że nasza firma nie jest w stanie wyprodukować lub 
dostarczyć w  określonym czasie, miejscu i skali niektórych produktów, na które 
istnieje popyt. W rezultacie określimy na podstawie wewnętrznej struktury poten-
cjału wytwórczego, dostępny zbiór produktów dla naszej firmy.

Po trzecie, analiza zdolności produkcyjnej firmy dla zbioru produktów dostęp-
nych dla naszej firmy. Na tym etapie dokładnie określa się podstawie oceny zaso-
bów własnych czynników produkcji (środki trwałe, technologia produkcji, zasoby 
ludzkie, zasoby finansowe, zakres kooperacji itd.) poziom zdolności produkcyjnych 
w zakresie poszczególnych produktów. Stanowi to podstawowy do ustalenia w planie 
realnych możliwości produkcyjnych dla poszczególnych produktów.

Po czwarte, analiza konkurencyjności firmy i szacowana potencjalna sprzedaż 
produktów. Na tym etapie dokonuje się krytycznej analizy możliwości sprzedaży 
produktów firmy na poszczególnych rynkach zbytu. W rezultacie oceny siły kon-
kurencyjności naszych produktów i ograniczeń po stronie zdolności produkcyjnych 
szacuje się potencjalną sprzedaż produktów firmy.

Po piąte, weryfikacja realnego planu produkcji asortymentowej przy zastoso-
waniu wymaganego kryterium efektywności (rentowności).

Na tym końcowym etapie wprowadza się kryterium opłacalności ekonomicznej 
projektowanej struktury asortymentowej. Oznacza to, że zostanie zaakceptowana 
taka struktura asortymentowa produkcji, która spełni minimalne wymogi w zakre-
sie rentowności poszczególnych produktów. Jest to etap ekonomicznej weryfikacji 
projektu (realnego) planu struktury asortymentowej. W jej trakcie może się okazać, 
że nie wszystkie  produkty, które firma może wyprodukować i prawdopodobnie 
sprzedać są opłacalne. Dopiero po przeprowadzeniu tej weryfikacji można osta-
tecznie ustalić plan realnej i efektywnej struktury asortymentowej produkcji.

Istotnym zagadnieniem w procesie ustalania planu produkcji jest zapewnienie 
odpowiedniego  poziomu jakości produkcji.

7.5.  Planowanie i zarządzanie jakością produkcji 
w przedsiębiorstwie

Obecnie właściciele i zarządy przedsiębiorstw przywiązują dużą wagę do poziomu 
jakościowego produkcji. Odbiorcy są coraz częściej zainteresowani wysoką jakoś-
cią produktów, które lepiej zaspokajają ich potrzeby. Sami producenci natomiast 
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poprzez wytwarzanie i sprzedaż produktów wysokiej jakości przez wyższe ceny, 
wyższą sprzedaż i niższy poziom reklamacji mogą osiągać lepsze wyniki finansowe. 
Ponadto w warunkach globalizacji rynków sprzedaży łatwiej wejść z produktami 
o wyższej jakości na nowe rynki zbytu i poszerzać sprzedaż na już istniejących. 
Obecnie jakość produktu jest istotnym i  często bardzo skutecznym instrumentem 
kształtowania pozycji konkurencyjnej w branży.

Sama jakość jest różnie definiowana przez specjalistów różnych dziedzin.

7.5.1 Jakość – istota i cechy

Współcześnie w problemach zarządzania firmą  jakość urasta do głównych celów, 
które są przedmiotem dyskusji i analiz strategicznych. Obecnie można wyróżnić 
następujące aspekty definiowania jakości5:
• ekonomiczny
• techniczny,
• prawny,
• filozoficzny,
• socjologiczny,
• psychologiczny.

Spotykane obecnie różne koncepcje w podejściu do samego zjawiska jakości 
mają swoje korzenie w systemach filozoficznych, wywodzących się ze starożytno-
ści6. I tak Platon wskazywał, że „jakość można zrozumieć przez doświadczenie, 
co można interpretować jako podejście subiektywne, określające jakość przez pry-
zmat wymogów klienta. Z kolei Arystoteles określa jakość poprzez cechy użytkowe 
przedmiotu, a więc także poprzez subiektywną ocenę odbiorcy – użytkownika. 
Natomiast LaoTsu interpretuje jakość jako to, co można udoskonalić. Do takiego 
określenia obecnie nawiązuje się w Japonii, gdzie jakość traktuje się jako coś co 
można usprawnić i udoskonalić. To podejście wraz z prezentowanym przez amery-
kańską szkołę marketingu dały podstawę do sformułowania koncepcji Total Quality 
Managament (TQM)7. Obecnie do najczęściej interpretowanych i stosowanych 
definicji jakości można zaliczyć:
• definicję według Europejskiej Organizacji ds. Jakości,
• definicję według normy PN-ISO 8402:1996,
• definicję według normy PN-EN ISO 9000:2001.

Europejska Organizacja ds. Jakości (Europen Organization for Quality) definiuje 
jakość jako stopień spełnienia wymagań odbiorcy. Natomiast przy wyrobach przemy-
słowych jakość traktuje się jako kombinację jakości typu i jakości wykonania. A więc 

5 Por. A. Jarema, W sprawie terminu, Jakość w normie PN-ISO 8402:1996, „Problemy jakości” 2001, 
nr 8.

6 Por. A. Garwik, Managing Quality, The Free Press 1989.
7 J. Łancucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, TQM, AE, Poznań 2006.
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interpretację jakości jako problem zgodności parametrów założonych z uzyskanymi  
w procesie powstawania (produkcji) wyrobu. Jakość typu jest tu rozumiana także 
jako jakość wzornicza projektu (konstrukcji) i odnosi się do modelu wyrobu o okre-
ślonym planowanym zbiorze cech, który ma być produkowany i według wcześniej 
wykonanych analiz, ma spełniać wymagania stawiane przez odbiorców użytkowników 
tych produktów. Natomiast jakość wykonania jest rozumiana jako jakość uzyskana 
w procesie wytwarzania produktu. Wszelkie ujemne odchylenia jakości wykonania 
od jakości typu (model) obniżają jakość użytkową produktu, a  więc nie spełniają 
w pełni oczekiwań potencjalnych nabywców (konsumentów). W tym miejscu należy 
dodać, że także brak właściwego przygotowania (fachowego) odbiorcy produktu 
nie pozwala niekiedy w procesie użytkowania na pełne wykorzystanie parametrów 
użytkowych wyrobu. W takich sytuacjach nawet najlepiej wykonywany model nie 
jest w  stanie spełnić potencjalnych oczekiwań odbiorcy. Z kolei według normy  
PN-ISI 8402 z 1996 r. Jakość rozumie się jako ogół właściwości obiektu, związanych 
z  jego zdolnością do zaspokojenia stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb8.

W tym rozumieniu „obiekt” traktuje się jako działanie, proces, wyrób, organi-
zację, system lub osobę. Jest to więc bardzo szeroka interpretacja pojęcia „jakość” 
daleko wybiegająca poza tradycyjne ujęcia. Natomiast w odniesieniu do obiek-
tu rozumianego jako wyrób przemysłowy, jakość traktuje się jako wynik działań 
lub procesów, który może przyjąć postać materialną, niematerialną lub ich kom-
binację.

Wymienia się 4 kategorie wyrobów:
• przedmioty materialne (np. części, zespoły i podzespoły),
• wytwory intelektualne (np. programy komputerowe, procedury zapisy, dane, 

informacje itd.),
• materiały wytwarzane w procesach ciągłych (prąd, woda, gaz, benzyna, para, 

ropa itd.),
• usługi (np. edukacyjne, ubezpieczeniowe, bankowe transportowe).

W powyższym kontekście definicji samo pojęcie jakości odnosi się do różnorod-
nych obiektów: wyrobów, systemów, procesów oraz do całych organizacji (przedsię-
biorstwa, uczelnie, szpitale, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, komendy policji, 
urzędy skarbowe itd.).

W ostatnich latach w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania 
jakością oparte na normach z serii ISO 9000, powszechnie obowiązuje definicja ujęta 
w normie: 9000:2000. Jest to definicja o jeszcze bardziej uniwersalnym charakterze 
niż definicje poprzednio omówione. Według tej normy jakość to stopień w jakim 
zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania9. Samo pojęcie „jakość” można 
stosować z takimi przymiotnikami jak niska, dobra, doskonała. W tej interpretacji 
„inherentny” traktuje się jako przeciwstawny do pojęcia „przypisany” i oznacza jako 

8 Por. A. Jarema, W sprawie terminu Jakość w normie PN-ISI 8402: 1996, op. cit.
9 Por. D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa 2003.
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istniejący sam w sobie jako stała właściwość. I tak np. właściwościami inherentnymi 
silnika samochodowego będą: zużycie paliwa, zużycie oleju, maksymalna moc lub 
prędkość, maksymalny moment obrotowy itd. To są właściwości jakościowe. Prze-
ciwieństwem właściwości inherentnych są tzw. właściwości przypisane do wyrobu, 
procesu lub systemu (np. cena silnika, jego właściciel). Natomiast przez pojęcie 
„wymagania” rozumie się potrzebę lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte 
zwyczajowo lub jest obowiązujące.

Wymagania zwyczajowe to takie, których klient (odbiorca) w zasadzie nie for-
mułuje, ponieważ istnieje zwyczaj, że dostawca w sposób oczywisty je spełnia. Przy-
kładowo, klient w polskim salonie samochodowym nie będzie stawiał wymagania, 
aby kierownica była z lewej strony, gdyż jest to oczywiste. Tak samo, gdy pójdzie 
do restauracji nie będzie stawiał wymogu odnośnie rodzaju sztućców lub talerzy, 
ponieważ jest oczywiste, że nie otrzyma zamówionego dania na tekturowej tacce 
z plastikowymi sztućcami.

Natomiast wymagania obowiązkowe to takie, które dostawca musi spełnić bez 
względu na to, czy odbiorca (klient) je formułuje czy też nie. Wynikają one z obo-
wiązku przestrzegania odpowiednich przepisów, np. w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia, przeciwpożarowej i ochrony sanitarnej, a w szkołach wyższych np. 
rozpoczynanie zajęć o określonej godzinie lub przystąpienie do zajęć w określonym 
dniu roku (początek semestru) itd.

Postrzeganie jakości ewoluuje także z biegiem czasu. Produkt kilkadziesiąt lat 
temu oceniany wysoko dziś mógłby uzyskać znacznie niższą ocenę. Dlatego też 
z tych i innych powodów niektórzy specjaliści uważają, że samo pojęcie jakości 
jeszcze długo pozostanie nieokreślone i  trudne do zdefiniowania10.

Omówione wyżej normy z zakresu jakości opierają się na dorobku naukowym, 
opartym na analizach teoretyczno-doświadczalnych takich specjalistów klasyków 
zagadnienia, jak W. Sheward, Z.W. Dening, J.M. Juran, P.B. Crosbi, K. Ishikawa, 
J.J. Ako i inni11.

Jakość użytkowa produktu jest kształtowana przez różnorodne grupy czyn-
ników i  warunków. Na poziom jakościowy produktu wpływają zarówno warunki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa. To one bezpośrednio kształtują 
cechy użytkowe wyrobu. Do podstawowych cech kształtujących jakość produktu 
można zaliczyć12:
• trwałość,
• niezawodność,
• wytrzymałość,
• funkcjonalność,

10 Por. E. Krzeniń, Zintegrowane zarządzanie: aspekty towaroznawcze, jakość, środowisko, technologia, 
bezpieczeństwo, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003.

11 Por. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa–Poznań 
1998.

12 Por. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE im. O. Langego, 
Wrocław 2005.
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• ekologiczność,
• ergonomiczność,
• ekonomiczność,
• sprawność,
• bezpieczeństwo,
• wygląd,
• kolorystykę,
• wydajność,
• smak,
• strukturę itd.

Każdy produkt lub proces, a także organizacja posiada właściwy charaktery-
styczny zbiór cech jakościowych. Są to inaczej parametry jakościowe. Każdorazowo 
możemy mieć do czynienia z różnym, w określonych granicach, zbiorem parametrów 
w zależności od tego czy jest to produkt przemysłowy (konsumpcyjny, produkcyj-
ny), proces lub organizacja. W grupie wyrobów przemysłowych można wyróżnić 
szereg cech wspólnych dla  wszystkich produktów, jak i specyficznych zależnych 
od charakteru i celu zastosowania. Podobnie dotyczy to procesów i organizacji, 
gdzie zróżnicowanie może być jeszcze większe.

7.5.2. Zasady zarządzania jakością

Skuteczne zarządzanie jakością wymaga ustalenia i przestrzegania w praktyce 
przyjętych zasad. Powinny one w sposób prosty i zwięzły określać cele i zadania 
polityki jakościowej prowadzonej przez kierownictwo (zarząd) przedsiębiorstwa. 
Będą one pomocne i użyteczne przy wdrażaniu konkretnego systemu zarządzania 
jakością, mając jednocześnie wpływ na motywowanie pracowników do podejmowania 
działań na rzecz poprawy i doskonalenia jakości w danym przedsiębiorstwie. Zasady 
te z reguły nie dają nam gotowych rozwiązań ani procedur (schematów) postępowa-
nia, ale pozwalają cały zbiór podejmowanych działań właściwie ukierunkować i mo-
tywować. Zazwyczaj w rozwiązaniach praktycznych owe zasady traktowane są jako 
zbiór wskazówek, umożliwiających kształtowanie jakości w całej organizacji13.

Zasady zarządzania jakością można rozpatrywać jako jeden z rodzajów instru-
mentów zarządzania jakością. Charakterystycznymi cechami tych instrumentów 
jest14:
• długotrwałe oddziaływania określają strategię rozwoju przedsiębiorstwa,
• wykraczają poza ramy przedsiębiorstwa,
• nie dają wytycznych operacyjnych,
• rezultaty stosowania tych zasad są trudne do bieżącej oceny.

13 R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

14 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2002.
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Przykładami takich zasad są:
• zasady Deminga,
• zasada „ciągłego doskonalenia procesów”,
• zasada „zera defektów”,
• zasada pracy zespołowej.

Niżej poddamy charakterystyce znane i słynne 14 tez Deminga. Są to następu-
jące imperatywy działania15:
 1) stwarzaj warunki do ciągłego doskonalenia pracy, wyrobów i usług;
 2) przyjmuj nową filozofię postępowania: odrzuć dotychczasowe normy dotyczące 

problemów wadliwości, opóźnień, reklamacji itd.;
 3) nie polegaj na masowej kontroli jakości, stosuj metody statystyczne;
 4) nie dokonuj zakupów kierując się wyłącznie ceną, ale wybieraj dostawców 

(kooperantów), uwzględniając całkowitą obniżkę kosztów, a nie tylko kosztów 
początkowych;

 5) wspieraj nieustannie wszelkie działania oprawiające jakość i produktywność; 
w ten sposób zmniejszysz swoje koszty;

 6) wprowadź instytucjonalną zasadę ciągłych szkoleń i nauki pracowników, włącz-
nie z naczelnym kierownictwem firmy;

 7) stosuj wzorowe formy nadzoru w celu udzielenia pomocy w osiąganiu lepszych 
wyników pracy;

 8) odrzuć strach; wprowadź zasadę swobody pytań i sugestii oraz zgłaszania wąt-
pliwości lub propozycji i pomysłów przez pracowników;

 9) usuń bariery między wydziałami firmy; rozwijaj ich współdziałanie, a także 
współpracę z dostawcami, koorporentami i klientami;

 10) nie stosuj pustych sloganów w celu podwyższenia produktywności i jakości; 
pokazuj pracownikom, jak rozwiązywać problemy;

 11) z rozwagą używaj norm pracy opartych na liczbach; mogą one mieć szkodliwy 
wpływ na jakość i poziom produkcji;

 12) usuń przeszkody i pozwól pracownikom oceniać własną pracę;
 13) stosuj dokształcanie w zakresie najnowszych metodologii oraz idei;
 14) daj każdemu pracownikami możliwość uczestniczenia w pracy zespołowej 

w  celu organizowania i dokonywania zmian.

Dopełnieniem zasad zarządzania są metody i narzędzia zarządzania jakością. 
Metody zarządzania jakością jako instrumenty oddziałują na jakość w perspektywie 
średnioterminowej. Wpływają na kształtowanie jakości projektowej (wzór produktu) 
i jakości wykonania i opierają się na ogólnie przyjętych algorytmach postępowa-
nia. Natomiast narzędzia zarządzania jakością dotyczą zastosowania operatywnych 
instrumentów do krótkoterminowego oddziaływania na jakość. Wyniki ich zasto-
sowania są widoczne niemal natychmiast. Wymagają jednak spójnego działania 

15 Por. J. Bauk, Zarządzanie przez jakość, Feldberg, SJA, Warszawa 1999.
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z innymi metodami. Przykładami narzędzi zarządzania jakością mogą być: schemat 
blokowy, diagram Ishikawy, diagram Pareto, histogram, arkusze kontrolne, diagram 
relacji, diagram macierzowy itd.

7.5.3. Metody zarządzania jakością produkcji

Charakterystycznymi cechami metod zarządzania jakością jest: planowanie, 
powtarzalność procedur postępowania i oparcie na naukowych podstawach sposo-
bów postępowania przy realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością. Ze względu 
na sposób i miejsce stosowania ogół metod można podzielić na16:
• metody projektowania procesu lub wyrobu,
• metody zapobiegania wadom wyrobu oraz procesu.

Szczególne znaczenie w grupie metod projektowania procesu lub wyrobu mają 
metody rozwinięcia funkcji jakości QFD oraz grupa metod związanych z projekto-
waniem eksperymentów (DOE), a zwłaszcza metody opracowane przez Sharnina 
oraz Taguckiego. Metoda QFD pomaga rozwiązywać problemy związane z brakiem 
kontaktu na linii przedsiębiorstwo-klient. Wynika to z tego, iż przy produkcji maso-
wej przedsiębiorstwo ma małe szanse na bezpośredni kontakt z klientem i co z tym 
się wiąże lepsze rozpoznanie jego potrzeb. W tym celu omawiana metoda (QFD) 
lepiej rozwiązuje problemy na linii projektant–konstruktor i technolog–inżynier 
jakości. Jest ona sposobem „przetłumaczenia” informacji i wymagań konsumentów 
na język techniczny używany i stosowany w firmie przez projektantów, konstrukto-
rów i technologów. Stwarza ona duża szansę na to, że uwagi, propozycje i wymagania 
odbiorców będą wiernie odczytane, a następnie uwzględnione w  poprawkach do 
projektowanego wyrobu lub procesu albo ich poszczególnych części.

Natomiast metoda Shainina pozwala na wyselekcjonowanie z dużej liczby (nawet 
do 100) czynników sterowalnych grupy czynników głównych (4 i mniej). Postę-
powanie jest wieloetapowe i po każdym kolejnym etapie liczba czynników ulega 
zmniejszeniu aż do wyłonienia 4–5 głównych, dla których przeprowadza się pełny 
eksperyment w wyniku, którego ustala się także  wzajemne oddziaływanie między 
nimi.

Z kolei metoda Taguchiego zawiera kilka procedur pozwalających na dobranie 
takich parametrów procesu, za pomocą których uzyskuje się wymaganą jakość 
wyrobu. Jednocześnie dąży się do tego aby sam proces był jak najmniej wrażliwy 
na działanie zakłóceń17.

Do metod zapobiegania wadom wyrobu oraz procesu przede wszystkim należy 
zaliczyć: analizę drzew wad FTA (Fault Tree Analysis) oraz metodę FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis).

16 Por. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, op. cit.
17 A. Hamrol, Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania, Wydawictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1995.
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Metoda analizy drzew wad (FTA) – jest metodą o charakterze uniwersalnym. 
Stosując tę metodę, można uzyskać informację na temat niezawodności systemu 
(aspekt prewencyjny), a  także wykryć przyczyny już występujących problemów 
(aspekt korekcyjny).

Metodę FMEA należy postrzegać jako zdyscyplinowaną technikę, umożliwia-
jącą identyfikację potencjalnych błędów i pomoc w ich wyeliminowaniu. Z powo-
dzeniem może być wykorzystana przez wszystkie te przedsiębiorstwa, którym 
zależy na zapobieganiu błędom i które realizują politykę ciągłego doskonalenia. 
W uproszczeniu można wskazać, że ta metoda pozwala na to, aby dany wyrób lub 
określony proces poddać kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników, 
w miarę potrzeb korygować, wprowadzać nowe rozwiązania i eliminować skutki 
dostrzeżonych wad.

Reasumując rozważania, dotyczące metod zapobiegania wadom wyrobu lub 
procesu, należy podkreślić, że przy ich zastosowaniu, pozwalają już na etapie projek-
towania wyrobu lub procesu na wykrycie możliwych (potencjalnych) wad i błędów, 
skutki których mogłyby być rozpoznane dopiero w trakcie produkcji lub dopiero 
w momencie eksploatacji, gdy już pojawią się koszty błędów.

Kompleksowe zarządzanie produkcją (TQM) z jednej strony jest określoną 
filozofią postrzegania jakości, a z drugiej metodą postępowania, mającą na celu 
efektywne i kompleksowe zarządzanie jakością18. Przy tej metodzie wymaga się od 
całości organizacji zdolności do organizowania się wszystkich działów, każdego dzia-
łania od każdego pracownika (kierownika i szeregowego) na każdym poziomie.

Aby cała organizacja była efektywna i sprawnie funkcjonowała, wszystkie jej 
elementy muszą ze sobą współdziałać bez najmniejszych problemów. TQM jest 
także metodą usuwania błędów poprzez wspólne działania dążące do poprawy 
pracy. W praktyce ta metoda musi być równocześnie wprowadzona we wszyst-
kich komórkach firmy, żeby ludzie z różnych działów, o różnych możliwościach 
i umiejętnościach mogli się nawzajem komunikować i wspierać. Oprócz aspektów 
kulturowych i komunikacyjnych należy jeszcze uwzględnić trzy główne składniki 
tej metody. Są to:
• udokumentowany system zarządzania jakością,
• statystyczna kontrola procesów produkcyjnych (SKPP),
• zespołowy wysiłek na rzecz polepszenia jakości.

Wszystkie ww. składniki uzupełniają się nawzajem i wszystkie podlegają jed-
nemu wymaganiu: bezkompromisowemu zaangażowaniu się w problemy jakości. 
Nikt w  organizacji nie może być obojętny lub niezaangażowany w doskonalenie 
jakości.

Podstawowym celem metody kompleksowego zarządzania jakością (TQM) jest 
także zorganizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie procesami pro-

18 A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, WN PWN, Warszawa 
1995.
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dukcji oraz zarządzanie jakością produktu, aby od razu na końcu taśmy lub linii 
produkcyjnej uzyskać wysokiej (wymaganej) jakości wyrób bez jakichkolwiek popra-
wek. Charakterystyczną cechą tej metody jest podejście kompleksowo-systemowe 
do zarządzania  jakością w firmie. Właśnie w ten sposób postępując, japońskie 
przedsiębiorstwa stały się konkurencyjne i odnosiły tak wiele sukcesów w ostatnich 
dziesiątkach lat.
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8
ZASOBY MATERIAŁOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

8.1. Pojęcie materiałów i ich rodzaje

Najbardziej ogólnie materiałami nazywamy takie rzeczowe składniki majątku 
przedsiębiorstwa, które zużywają się całkowicie w procesie produkcji lub innej 
działalności gospodarczej. Często wyróżnia się surowce, które także są materia-
łami, lecz charakteryzują się niskim stopniem przetworzenia. Najczęściej surowce 
przeszły przez jedną fazę produkcyjną polegającą na odłączeniu od naturalnego 
złoża, wydobyciu na powierzchnię i wstępnym przetworzeniu. Surowcem są więc 
rudy metali, węgiel, ropa naftowa, piasek.

Znaczenie materiałów w procesie produkcji wynika z następujących powo-
dów:
a) są one nieodzownym czynnikiem produkcji; ich brak powoduje zakłócenie, 

a nawet przerwanie przebiegu procesu produkcji;
b) koszty zużycia materiałów stanowią na ogół znaczący udział w kosztach produkcji, 

w niektórych branżach osiągając nawet 90% (np. przemysł spożywczy);
c) gospodarka materiałami ma wpływ na różne efekty działalności przedsiębiorstwa, 

oddziaływując m.in. na wielkość zysku, wydajność pracy, materiałochłonność 
produkcji, zapasochłonność, a także na poziom jakości wyrobów.

W skali całej gospodarki materiały są klasyfikowane według układu gałęziowego. 
Znajduje to wyraz w jednolitym i całościowym ujęciu w postaci Systematycznego 
Wykazu Wyrobów (SWW), wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny. Według 
tego układu materiały są podzielone na grupy wyrobów pochodzące z produkcji prze-
mysłowej, rolniczej lub leśnictwa. Wyroby produkcji przemysłowej z kolei podzielone 
są według gałęzi przemysłu. Gałęzie podlegają bardziej szczegółowemu podziałowi na 
branże i podbranże. Każdy wyrób posiada swoje określenie cyfrowe, które go przypo-
rządkowuje do odpowiednich działów, gałęzi, branży i podbranży. Należy podkreślić, 
że zaliczenie danych wyrobów wynika z ich przeznaczenia, a  więc produkcyjnego 
wykorzystania, a nie z przynależności do określonej gałęzi (branży) wytwórczości. 
Układ gałęziowy jest wykorzystywany w ewidencji i sprawozdawczości.

Systematyczny Wykaz Wyrobów nie zawsze może być wystarczająco szczegóło-
wy do określenia konkretnego materiału, jego odmiany, wymiarów. Jego bardziej 
szczegółowym rozwinięciem jest Kod Towarowo-Materiałowy (KTM) zawierający 



134	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

symbole pozwalające zidentyfikować daną pozycję towarową lub materiałową wystę-
pującą w obrocie krajowym. 

W przedsiębiorstwie można dokonać podziału materiałów według ich roli i prze-
znaczenia w procesie produkcyjnym zwanym układem rodzajowym. Według tego 
ujęcia wyróżnia się następujące rodzaje materiałów:
a) materiały podstawowe, wchodzące w skład wyrobu gotowego i stanowiące główny 

jego składnik;
b) materiały pomocnicze, które mogą być zużywane w produkcji wyrobów, lecz 

nie stanowią ich istotnego składnika albo też służą do konserwacji maszyn, 
utrzymania czystości lub są wykorzystywane do celów administracyjnych;

c) paliwo, które obejmuje zarówno paliwo używane do celów technologicznych 
(np. koks w hucie do produkcji surówki żelaza), jak i celów gospodarczych (np. 
węgiel do ogrzewania pomieszczeń);

d) części zamienne do maszyn i urządzeń, wykorzystywane do prac remontowych;
e) opakowania stosowane przy wysyłce wyrobów;
f) odpady powstające podczas przetwarzania materiałów;
g) wyposażenie (narzędzia i przyrządy warsztatowe, odzież ochronna i robocza).

Według zasad ewidencji i kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie można wyróż-
nić materiały:
a) bezpośrednie, które mogą być zarachowane w ciężar kosztów produkcji na pod-

stawie dokumentacji źródłowej;
b) pośrednie, które obciążają pośrednie koszty produkcji i podlegają rozliczeniu 

zgodnie z ustalonymi zasadami kalkulacji.

Całokształt procesów gospodarowania materiałami w sferze produkcji i obrotu 
określa się mianem gospodarki materiałowej. W przedsiębiorstwie obejmuje ona pro-
cesy zaopatrzenia, gospodarkę zapasami (w tym także zapasami wyrobów gotowych) 
oraz gospodarowanie i efektywne wykorzystanie materiałów w procesie produkcji.

Problematyką gospodarki materiałowej zajmują się w przedsiębiorstwie komórki 
zaopatrzenia, gospodarki materiałowej i magazynowej, ale także inne komórki 
funkcjonalne np. dział technologiczny w zakresie doboru materiałów i wyznaczania 
norm zużycia, główny energetyk w zakresie nadzoru nad prawidłową gospodarką 
paliwami, główny mechanik w zakresie ustalania potrzeb materiałowych dla celów 
remontowych, komórki produkcyjne w zakresie właściwego wykorzystania materia-
łów w procesie wytwórczym.

8.2. Normowanie zużycia materiałów

Podstawą ustalenia ile i jakie materiały będą wykorzystywane do produkcji 
stanowi opracowana dokumentacja konstrukcyjna wyrobu i dokumentacja tech-
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nologiczna. Określają one rodzaj materiałów, ich jakość oraz zużycie jednostko-
we. Właściwy dobór materiałów do produkcji ma bardzo istotne znaczenie dla 
przebiegu procesu produkcyjnego, jego efektów technicznych i ekonomicznych. 
Użyte materiały powinny posiadać właściwości i parametry techniczne stosowne 
do wymagań procesu produkcji i zapewnienia należytej jakości wytwarzanych wyro-
bów. W tej samej grupie rodzajowej mogą jednak występować tańsze materiały 
przynoszące zwykle określone korzyści ekonomiczne. Nie bez znaczenia są także 
warunki zakupu materiałów oferowane przez różnych dostawców, które mogą być 
istotnie zróżnicowane.

Dla materiałów podstawowych do produkcji, a także niektórych materiałów 
pomocniczych ustala się normy zużycia. Określają one dopuszczalną wielkość zużycia 
danego materiału na wykonanie określonego zadania. Bardziej dokładnie można 
powiedzieć: norma zużycia wyznacza technicznie niezbędną ilość materiału potrzeb-
ną do wykonania jednostki wyrobu w określonych warunkach techniczno-organiza-
cyjnych procesu produkcyjnego z uwzględnieniem stosowanej technologii. 

Norma zużycia materiałów może być ujęta w postaci:
a) normy wydajności materiałów, która określa minimalną ilość produktów możliwą 

do uzyskania z jednostki materiału;
b) normy wsadu, która określa dopuszczalną wielkość zestawu różnych materiałów 

jednocześnie używanych do wykonania jednostki wyrobu;
c) normy receptury, która określa ściśle proporcje między różnymi materiałami 

wykorzystywanymi w procesie produkcji.
Normy zużycia są wyrażone w jednostkach naturalnych.

Normowanie zużycia ma istotne znaczenie dla racjonalnego gospodarowania 
materiałami w przedsiębiorstwie. Stosowanie norm zużycia pozwala na realizację 
następujących celów:
• ustalenie przewidywanego zużycia materiałów,
• stanowi podstawę dozowania materiałów w procesach wytwórczych,
• umożliwia kontrolę i analizę zużycia materiałów,
• pozwala na ocenę racjonalności zużycia materiałów w poszczególnych komórkach 

produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Normy zużycia są ustalane na podstawie przesłanek teoretycznych zweryfiko-
wanych następnie w konkretnych warunkach techniczno-organizacyjnych. Punktem 
wyjścia mogą być różne obliczenia wykorzystujące formuły matematyczne, rysunki, 
receptury lub eksperymenty przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych. Tak 
ustalona norma zużycia nosi nazwę normy technicznej lub technicznie uzasadnio-
nej. Norma techniczna obejmuje tzw. zużycie teoretyczne, czyli ilość materiału 
zawartego w wyrobie gotowym oraz straty materiału (uzasadnione technologicznie 
odpady, ubytki naturalne).

W niektórych przypadkach normy zużycia mogą być ustalone na podstawie fak-
tycznego zużycia w okresach ubiegłych, bez przeprowadzania szczegółowych badań 
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i prób doświadczalnych. Nie jest ona wtedy tak dokładna, jak norma techniczna 
i określa się ją jako statystyczną normę zużycia. Taki sposób ustalania norm ma 
zastosowanie głównie do normowania zużycia materiałów pomocniczych w proce-
sach produkcji, materiałów do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń oraz materiałów 
zużywanych na cele gospodarcze. 

Normy zużycia materiałów powinny być okresowo aktualizowane ze względu na 
zmianę warunków określających wysokość normy. W szczególności chodzi o zmiany 
wynikające z postępu w technice i technologii, zmiany warunków technicznych 
wyrobu i warunków produkcji.

8.3. Efektywność zużycia materiałów w przedsiębiorstwie

Wzrost efektywności zużycia materiałów należy do czołowych zadań w obrębie 
gospodarki materiałami w przedsiębiorstwie. Podstawowym czynnikiem poprawy 
tej efektywności jest postęp techniczny. Jego tempo i skala zastosowania wyraża 
się w:
a) doskonaleniu konstrukcji wyrobów polegających na miniaturyzacji wyrobów, 

stosowaniu nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, podwyższaniu parame-
trów użytkowych wyrobów, obniżaniu ich ciężaru itp.;

b) stosowaniu nowoczesnych technologii wytwarzania, dzięki czemu można zmniej-
szyć wielkość odpadów technologicznych, kompleksowo zagospodarować całość 
użytecznych składników materiałów i surowców, szerzej wykorzystać odpady 
produkcyjne i poużytkowe;

c) zastosowaniu nowoczesnych materiałów do produkcji, podwyższaniu jakości 
i funkcjonalności materiałów tradycyjnych, dostosowaniu materiałów do potrzeb 
użytkownika.

Drugą grupę czynników wpływających na efektywność zużycia materiałów 
w przedsiębiorstwie stanowią czynniki techniczno-organizacyjne. Należą do nich m.in.:
a) zwiększenie stopnia normalizacji i unifikacji wyrobów i materiałów,
b) zmiany strukturze produkcji,
c) stosowanie zasady specjalizacji przy wytwarzaniu części i wykonywaniu typowych 

operacji,
d) prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej dla zmniejszenia braków,
e) składowanie materiałów bez strat ilościowych i jakościowych,
f) utrzymywanie zapasów na optymalnym poziomie,
g) zabezpieczanie materiałów i wyrobów przed uszkodzeniem w czasie trans-

portu.

Podstawowym miernikiem efektywności zużywanych materiałów do produkcji 
jest materiałochłonność produkcji, przez którą rozumie się wielkość nakładów 
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materiałowych poniesionych na wytworzenie wyrobu (produktu) o określonych 
cechach użytkowych. 

Materiałochłonność produkcji stanowi relację:

.produkcja
nakłady materiałowe

Wskaźnik wyraża wartość poniesionych nakładów materiałowych na 1 zł war-
tości produkcji. Zmiana tego wskaźnika może być spowodowana zmianą wielko-
ści zużycia materiałów, ale także zmianą cen zużywanych materiałów oraz cen 
wytworzonych wyrobów. W związku z tym dla prawidłowego odczytania zmiany 
efektywności zużywanych materiałów wskaźniki powinny być ustalone w cenach 
porównywalnych (stałych). 

Ocenę efektywności zużycia materiałów można również przeprowadzić przy 
zastosowaniu norm zużycia materiałów. Jak wiadomo jednostkowa norma zuży-
cia materiałów obejmuje zużycie netto, czyli ilość materiału zawartą w wyrobie 
gotowym oraz odpady i straty technologiczne. Analizując strukturę normy, można 
ocenić stopień wykorzystania materiałów. Wskaźnik produkcyjnego wykorzystania 
materiałów ukazuje, jak duża część zużywanych materiałów pozostała ostatecznie 
w wyrobie gotowym. Wskaźnik ten ustala się następująco:

.norma zużycia materiałów
ilość materiału zawartego w wyrobie

100#

Ta część materiałów, która nie weszła w skład wyrobu gotowego i stanowi odpad 
technologiczny znajduje wyraz we wskaźniku odpadów i strat technologicznych. 
Jego postać jest następująca:

#100.norma zużycia materiałów
odpady i straty technologiczne

W wyniku tej analizy można ustalić wielkość i kierunek odchyleń faktycznego 
zużycia materiałów od zużycia planowanego lub pożądanego. Dalsza analiza powin-
na doprowadzić do ustalenia przyczyn powstałych odchyleń i sposobów doprowa-
dzenia do właściwych wielkości odpadów i strat technologicznych.

8.4. Funkcje i rodzaje zapasów

Zapasy stanowią bardzo ważny element procesu gospodarczego i główny składnik 
majątku obrotowego w przedsiębiorstwie Zapasy bezpośrednio uczestniczą w obro-
cie gospodarczym. Wzrost poziomu zapasów wymaga pozyskania dodatkowych 
źródeł finansowania. Najczęściej powoduje to zwiększone zaangażowanie kredytu 
bankowego, którego obsługa wyraża się w postaci odsetek pomniejszających wynik 
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finansowy przedsiębiorstwa w danym okresie. Zmiana poziomu zapasów ma także 
wpływ na płynność finansową. Zwiększenie zapasów powoduje bowiem absorpcję 
gotówki, zaś zmniejszenie zapasów uwalnia gotówkę. 

Zapasy występują w różnorodnej postaci. Ujmuje się je w następujących gru-
pach rodzajowych: 
• zapasy materiałów, 
• zapasy produkcji niezakończonej,
• zapasy wyrobów gotowych,
• zapasy towarów.

Utrzymywanie zapasów materiałowych jest niezbędne dla sprawnego i ciągłego 
przebiegu procesów produkcyjnych. Zakłócenie rytmu produkcji we współczesnej, 
skomplikowanej i złożonej gospodarce może wywoływać straty przekraczające koszty 
związane z tworzeniem i utrzymywaniem tych zapasów. Ich poziom jest uzależniony 
m.in. od wielkości zużycia materiałów w procesie produkcyjnym, stopnia znormali-
zowania i zunifikowania wykorzystywanych materiałów, rozpiętości asortymentowej 
produkcji, warunków zaopatrzeniowych.

Zapasy produkcji niezakończonej występują w poszczególnych fazach i węzłach 
produkcji. Zapewniają one nieprzerwany tok procesów technologicznych. Wśród 
czynników kształtujących poziom tych zapasów można wymienić m.in. rodzaj wytwa-
rzanych wyrobów długość procesu produkcyjnego, wielkość serii produkcyjnej, jej 
powtarzalność. W zapasach produkcji niezakończonej wyróżnia się zapasy produkcji 
w toku (zapasy międzyoperacyjne) i zapasy półfabrykatów (półproduktów).

Zapasy wyrobów gotowych dotyczą skompletowanych i całkowicie ukończonych 
wyrobów, odpowiadających swoimi cechami użytkowymi wymaganiom stawianym 
przez odbiorców. Są one przeznaczone do sprzedaży. Wyłączając produkcję okre-
ślonych rodzajów wyrobów wytwarzanych na konkretne zamówienie odbiorców, 
większość produktów jest wytwarzana i magazynowana z zakładaniem ich przyszłej 
sprzedaży. Tworzenie się zapasów wyrobów gotowych jest więc swego rodzaju bufo-
rem między produkcją i zbytem wyrobów. Wielkość tych zapasów może wykazywać 
istotną zmienność w czasie. Wśród czynników wpływających na poziom tych zapasów 
można wymienić m.in. sezonowość sprzedaży wyrobów, wahania popytu na wyroby, 
organizację produkcji wyrobów, uwarunkowania sprzedaży wyrobów itp.

Utrzymywanie zapasów może mieć również określone znaczenie w kontaktach 
przedsiębiorstwa z otoczeniem. Pozwala łagodzić lub niwelować zakłócenia powsta-
jące po stronie zaopatrzenia, ale także pozwala dokonywać zakupów materiałowych 
w określonym momencie, przy występowaniu korzystniejszych warunków cenowych. 
Podobnie tworzenie zapasów wyrobów gotowych może być połączone z określoną 
polityką w zakresie sprzedaży, wykorzystującą warunki rynkowe powstające w wyniku 
zmiany popytu.

Z powyższego, bardzo uproszczonego wskazania roli i znaczenia zapasów wyni-
ka, że jakkolwiek ich zaangażowanie w procesach gospodarczych jest niezbędne, 
to bardzo istotną kwestią jest ich wielkość i struktura. Powinna ona umożliwiać 
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z jednej strony spełnianie niezbędnych funkcji, z drugiej zaś, w jak najmniejszym 
stopniu angażować źródła finansowania przedsiębiorstwa. Ze względu na istot-
ne finansowe konsekwencje wzrostu i spadku zapasów, wyrażających się zarówno 
w  poziomie rentowności, jak i zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, sterowanie 
zapasami powinno być przedmiotem zainteresowania kierownictwa, w tym również 
służb odpowiedzialnych za stronę finansową przedsiębiorstwa.

Wielkość zapasu materiałów określają zrealizowane dostawy z jednej strony 
i  zużycie materiałów w procesie produkcyjnym z drugiej strony. Wielkość zapasu 
wyrobów gotowych wynika z wykonanej produkcji i zrealizowanej sprzedaży dla 
odbiorców. Strumienie zwiększające stan zapasów (dostawy materiałów, produk-
cja wyrobów), jak i strumienie zmniejszające stan zapasów (zużycie materiałów, 
sprzedaż wyrobów) mogą mieć charakter regularny i powtarzalny, ale także mogą 
być nieregularne i niepowtarzalne.

Charakterystykę zmienności zapasów w przypadku występowania regular-
nych dostaw i stałego zużycia materiałów w procesie produkcji przedstawia rysu-
nek 8.1.

Rysunek 8.1. Charakterystyka zmienności zapasów materiałów w przedsiębiorstwie

D  o  s  t  a  w y  

Zapas 
maksymalny 

Zapas 
przeciętny

Zapas 
minimalny 

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na rysunku wielkość zapasów zmieniają dostawy materiałów i ich 
bieżące zużycie. W momencie dostawy zapas uzyskuje najwyższą wielkość – zapas 
maksymalny. Jego wielkość wyznacza suma zapasu minimalnego i wielkość dostawy. 
Odcinek czasu pomiędzy kolejnymi dostawami stanowi cykl dostaw. Zapas powyżej 
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zapasu minimalnego wykorzystywany do produkcji to zapas bieżący (zwany niekiedy 
zapasem zmiennym). Jego wielkość ulega zmianie pod wpływem dostaw i bieżącego 
zużycia. Występuje ponadto zapas przeciętny. Jest to suma zapasu minimalnego 
i połowa zapasu bieżącego lub połowa bieżącej dostawy. Zapas maksymalny, mini-
malny i przeciętny można ustalić następująco:
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gdzie: 
Zmax – zapas maksymalny,
Zmin – zapas minimalny,
Zprzec – zapas przeciętny,
D – wielkość jednorazowej dostawy,
Zd – zużycie dzienne materiałów, 
tdo – średnie odchylenie od planowanego cyklu dostaw.

Zapas minimalny ma za zadanie zabezpieczać przedsiębiorstwo przed ewentu-
alnymi opóźnieniami w realizacji dostaw. Mechanizm działania zabezpieczającego 
ciągłość produkcji przy wykorzystaniu zapasu minimalnego pokazuje rysunek 8.2. 
Jak wynika z rysunku w wyniku opóźnienia trzeciej dostawy dla zapewnienia cią-
głości produkcji wykorzystano zapas minimalny. W przypadku uzyskania kolejnej 
dostawy we właściwym terminie zapas minimalny zostanie odbudowany. 

Rysunek 8.2. Charakterystyka zmienności zapasów materiałów w przypadku opóźnienia dostawy

Zapas 
maksymalny 

Zapas 
minimalny 

Źródło: opracowane własne.
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Ze względu na możliwość opóźnienia, a nawet niezrealizowania dostawy bardzo 
istotne znaczenie ma utrzymywanie odpowiedniej wielkości zapasu minimalnego. Na 
ogół jako podstawę wyznaczenia tego zapasu przyjmuje się informacje ze sprawozdaw-
czości, jak duże opóźnienia dostaw odnotowywano w przeszłości. Zapas minimalny 
ustala się wtedy w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej zarejestrowa-
nych przypadków opóźnienia. Jeśli jednak musimy się liczyć nie tylko z opóźnieniem 
dostawy, ale także z jej niezrealizowaniem, zapas minimalny powinien wystarczyć na 
czas niezbędny do zorganizowania dostawy zastępczej od innego dostawcy.

Zapasy bieżące i minimalne należą do kategorii zapasów prawidłowych. Do tej 
samej kategorii zapasów zalicza się także zapasy sezonowe i rezerwowe. Zapasy 
sezonowe wynikają z sezonowych wahań na rynku materiałowym, zapasy rezerwowe 
utrzymywane są zaś przez określony czas z innych przyczyn gospodarczo uzasad-
nionych. Do zapasów nieprawidłowych zalicza się:
• zapasy nadmierne,
• zapasy zbędne.

Zapasy nadmierne to zapasy przekraczające wielkości uzasadnione potrzeba-
mi produkcji i warunków działalności przedsiębiorstwa. Przyczyną nadmiernych 
zapasów mogą być nieuzasadnione duże zakupy materiałów, obniżenie produkcji, 
nierytmiczna produkcja. Zapasy zbędne to zapasy materiałów, których przedsiębior-
stwo nie może wykorzystać ani na bieżące, ani na przyszłe potrzeby. Najczęściej 
przyczyną powstawania takich zapasów jest zmiana programu produkcji powo-
dująca bezużyteczność niektórych rodzajów materiałów. Mogą one także wyni-
kać ze  zmian technologii produkcji bądź zmian w wyposażeniu przedsiębiorstwa 
w maszyny i  urządzenia. 

8.5. Koszty zapasów

Posiadanie zapasów łączy się z ponoszeniem określonych kosztów i strat. Wśród 
kosztów związanych z występowaniem zapasów wyróżnia się:
• koszty finansowania zapasów,
• koszty magazynowania,
• koszty starzenia się zapasów,
• koszty wyczerpania zapasów.

Koszty finansowania zapasów odzwierciedlają koszty związane z uzyskaniem środ-
ków niezbędnych do sfinansowania utrzymywanych w przedsiębiorstwie zapasów. 
Najczęściej przyjmuje się, że koszty finansowania zapasów odpowiadają wysokości 
oprocentowania kredytu udzielanego przez banki. Wielkość kosztów finansowania 
zapasów jest związana z dwoma czynnikami: poziomem zapasów i  kosztem pozy-
skania kapitału finansującego zapasy.
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Koszty magazynowania to przede wszystkim następujące rodzaje kosztów:
• koszty płac i ubezpieczeń pracowników zatrudnionych w magazynach,
• koszty amortyzacji oraz utrzymania (konserwacji i remontów) obiektów maga-

zynowych,
• koszty materiałów i energii zużywanych w procesie magazynowania.

Koszty magazynowania są zależne od wielu czynników, m.in. można wymienić: 
liczbę pracowników zatrudnionych w magazynach, wielkość magazynów, zużycie 
obiektów magazynowych.

W kosztach starzenia się zapasów wyodrębnia się dwie grupy kosztów:
a) koszty fizycznego starzenia się zapasów polegające na utracie pierwotnych  włas-

ności użytkowych oraz zmniejszeniu wielkości zapasów,
b) koszty ekonomicznego (moralnego) starzenia się zapasów, polegające na utracie 

wartości zapasów wskutek postępu technicznego.

Koszty wyczerpania zapasów są kolejną grupą kosztów związanych z zapasami. 
Są ponoszone wówczas, gdy przedsiębiorstwo nie jest zdolne wykonać zamówienia 
odbiorców, ponieważ popyt na wyroby jest większy niż wielkość bieżących zapasów. 
Kosztem wyczerpania zapasów wyrobów gotowych może być wówczas utrata zysków, 
jeśli odbiorcy zdecydują się dokonać zakupu u konkurentów. Skutki wyczerpania 
zapasów mogą być także długofalowe, jeśli odbiorcy będą składać zamówienia 
w konkurencyjnych przedsiębiorstwach także w przyszłości. 

Koszty wyczerpania zapasów mogą również powstać po stronie zaopatrzenia. 
Wyczerpanie zapasów materiałowych może spowodować zakłócenia w przebiegu 
procesu produkcyjnego, a ponadto mogą powstać dodatkowe koszty związane z po-
zyskaniem dostaw w trybie natychmiastowym. Koszty wyczerpania zapasów mogą 
także powstać w wyniku braku zapasów produkcji niezakończonej w określonych 
fazach i węzłach procesu technologicznego.

8.6. Logistyka procesów materiałowych

Materiały są w sposób ciągły pozyskiwane dla realizacji procesów gospodarczych. 
W procesie przepływu materiałów od dostawcy do miejsc ich faktycznego wykorzy-
stania w procesie produkcji można wyróżnić takie działania, jak: prognozowanie 
i planowanie potrzeb materiałowych, wybór źródeł zakupu, sterowanie zapasa-
mi, magazynowanie, transport wewnętrzny i zewnętrzny. Przedstawione działania 
potraktowane w sposób integralny z osiągnięciem strategicznych celów przedsię-
biorstwa określa się mianem logistyki. Aktualnie to pojęcie ma szerszy wymiar 
obejmując również procesy przepływu w skali krajowej i globalnej1.

1 Cz. Skowronek, Z. Saryusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s. 28.
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Najpopularniejsza definicja logistyki opracowana w USA przez Council of Logi-
stics Management2 brzmi: logistyka jest terminem opisującym proces planowania, 
realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu 
materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu 
pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Z defi-
nicji tej wynikają następujące podstawowe zadania logistyki3:
• usprawnienie zarządzania procesami przepływu dóbr rzeczowych i w konse-

kwencji pełne zaspokojenie materialnych potrzeb uczestników procesów logi-
stycznych;

• podporządkowanie czynności logistycznych wymogom obsługi odbiorcy 
(klienta);

• zwiększenie efektywności przepływu, co wyraża się przede wszystkim w obniżeniu 
kosztów przepływu (kosztów logistycznych). 

Przedstawione zadania są równoważne, wzajemnie powiązane i uwarunkowa-
ne. Sprawny przepływ materiałów wyraża się w dostarczeniu ich w odpowiedniej 
ilości i jakości, we właściwym miejscu i czasie. One z kolei warunkują prawidłowy 
przebieg procesów produkcyjnych. Procesy zaopatrzenia i produkcji powinny brać 
pod uwagę wymagania obsługi odbiorców (klientów), których rola w tym procesie 
jest wiodąca. Sprawność procesów logistycznych powinna iść w parze z ich efek-
tywnością ekonomiczną, co wyraża się w obniżeniu poziomu kosztów tego procesu. 
Zapewnienie sprawnego przepływu i właściwej obsługi klientów przy minimalizacji 
ponoszonych kosztów to podstawowy cel procesów logistycznych.

Procesy logistyczne są częścią składową procesów gospodarczych. Pełniąc funkcję 
wspomagającą, umożliwiają racjonalny przebieg procesów produkcyjnych, handlo-
wych i usługowych. Sprawność i ekonomiczność procesów logistycznych w  sposób 
bezpośredni określa sprawność i efektywność całokształtu procesów gospodarczych. 
Do podstawowych sfer działań logistycznych należą4:
• obsługa klienta,
• transport,
• kontrola zapasów,
• składowanie,
• lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów,
• realizacja zamówienia,
• zaopatrzenie materiałowe produkcji,
• prognozowanie popytu,
• zarządzanie informacjami,
• zaopatrzenie w części zamienne i usługi posprzedażne,

2 What It’s All Abaut. Council of Logistics Management, Oak Brook, Illinois, s. 1f, za: F. Beier, 
K. Rutkowski, Logistyka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995, s. 16.

3 Cz. Skowronek, Z. Saryusz-Wolski, Logistyka…, op. cit., s. 22.
4 F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, op. cit., s. 31.
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• opakowanie,
• obsługa zwrotów towarowych,
• gospodarowanie odpadami.

Obsługa klienta zajmuje naczelne miejsce wśród działań logistycznych. Spro-
wadza się ona do dostarczenia klientom właściwych produktów, w odpowiedniej 
ilości i jakości, we właściwym miejscu i czasie, i po możliwie najniższych kosztach. 
Funkcjonowanie transportu jest ważne zarówno z punktu widzenia obsługi klienta, 
jak i kosztów. Przemieszczenie produktów związane jest z takimi decyzjami, jak 
wybór rodzaju transportu, wybór przewoźnika, wybór sposobu przewozu i drogi. 
Niezbędnym elementem procesów logistycznych jest utrzymywanie zapasów. Są 
one potrzebne dla zapewnienia ciągłości produkcji, ale ich posiadanie wiąże się 
z ponoszeniem kosztów składowania i kosztów kapitału. Stała kontrola zapasów 
powinna prowadzić do minimalizacji poziomu zapasów i osiągnięcia satysfakcjo-
nującego poziomu obsługi klienta. Do utrzymywania zapasów potrzebne są składy. 
Generalnie występuje zasada: im większy odstęp czasowy pomiędzy wytworzeniem 
produktu a jego wykorzystaniem, tym większe jest zapotrzebowanie na powierzchnię 
i usługi składowe. W zakresie składowania podejmowane decyzje dotyczą sposo-
bu składowania, liczby i wielkości składów, wewnętrznej organizacji składowania, 
systemu bezpieczeństwa i ochrony składów itp. Z punktu widzenia logistyki bardzo 
ważną decyzją jest lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów. Bliskie sąsiedztwo 
tych obiektów sprzyja lepszej obsłudze klienta i obniżce kosztów transportu. Rea-
lizacja zamówienia uruchamia proces logistyczny. Obejmuje ona takie czynności, 
jak: zredagowanie i wysyłka zamówienia, przygotowanie kompletu dokumentów 
związanych z realizacją transakcji, wymiana informacji, procedura ustalania płatności 
itp. Szybkość i dokładność wykonywania tych czynności wpływa bezpośrednio na 
poziom obsługi klienta. Każde przedsiębiorstwo uzależnione jest od zaopatrzenia 
w surowce i materiały do produkcji. Materiały do produkcji stanowią na ogół 
największą pozycję kosztów. Sprawność i efektywność procesów zaopatrzeniowych 
wyznaczają m.in.: wybór lokalizacji źródeł zaopatrzenia, określenie form zakupu 
materiałów, harmonogram czasowy zakupów, negocjacje cenowe, kontrolę jakościo-
wą. Dla prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych ważne są prognozy 
popytu obejmujące ustalenie przewidywanej ilości produktu i towarzyszącego mu 
serwisu. Ważna jest także lokalizacja tego popytu, aby móc zgromadzić i składo-
wać odpowiednie ilości produktów w poszczególnych regionach. System informacji 
jest centralnym ogniwem koordynującym cały proces logistyczny wewnątrz przed-
siębiorstwa i integrującym go z otoczeniem zewnętrznym. System informacyjny 
przedsiębiorstwa wspomagany techniką komputerową znacząco usprawnia przepływ 
niezbędnych informacji i przyczynia się do pomyślnego przebiegu procesów logi-
stycznych. Manipulacje materiałowe dotyczą wszelkich aspektów przemieszczania 
lub przepływu materiałów i produktów wewnątrz zakładu produkcyjnego lub skła-
du. Czynności te powinny być ograniczone do minimum. Należy przyspieszać ich 
przebieg przez eliminowanie wąskich gardeł, ograniczać przejawy marnotrawstwa, 
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możliwość powstawania strat i uszkodzeń w materiałach i produktach. Logistyka nie 
ogranicza się tylko do materiałów do produkcji i produktów, lecz także obejmuje 
dostarczanie części zamiennych oraz oferowanie usług serwisowych. Dla potrzeb 
logistycznych opakowanie odgrywa podwójną rolę. Chroni produkt od uszkodzeń 
podczas transportu i składowania oraz może wspomagać efektywne składowanie 
produktów i różnorodne czynności manipulacyjne związane z nimi. Skutkiem tego 
mogą być niższe straty w materiałach i produktach oraz większa sprawność procesów 
logistycznych. Obsługa zwrotów towarowych jest związana z występowaniem różnych 
wad i innych nieprawidłowości w materiałach i produktach. Jest to tzw. dystrybucja 
odwrotna, produkt bowiem przemieszcza się od klienta do producenta. Występo-
wanie nieprawidłowości w materiałach i produktach powoduje, że obsługa zwrotów 
towarowych jest istotną częścią procesów logistycznych. Do obowiązków logistycz-
nych należy także zajęcie się skutecznym i efektywnym transportem i składowaniem 
materiałów odpadowych. W przypadku możliwości powtórnego użycia materiałów 
odpadowych, sterowanie tymi procesami należy również do zadań logistyki. 

8.7. Ekonomiczna wielkość zamówienia

Skutkiem myślenia zgodnego z koncepcją logistyki jest wyznaczanie wielkości 
dostaw opartych na przesłankach ekonomicznych, znane jako określanie ekonomicz-
nej wielkości zamówienia. Posiadanie zapasów łączy się z ponoszeniem określonych 
kosztów i strat znanych jako koszty utrzymywania zapasów. Na koszty te składają 
się koszty finansowania zapasów, koszty magazynowania zapasów oraz koszty sta-
rzenia się zapasów. Wielkość tych kosztów zależna jest od wielkości zapasów. Im 
wyższe zapasy, tym większe są ponoszone koszty ich finansowania, magazynowania 
i starzenia się zapasów. Wielkość zapasów jest związana z rozmiarami dostaw. Im 
większe są dostawy, tym większa jest przeciętnie występująca wielkość zapasów. 
Występuje jednak zależność: im większe dostawy, tym mniej dostaw realizowa-
nych dla pokrycia planowanego zapotrzebowania na materiały. Zorganizowanie 
i zrealizowanie każdorazowej dostawy łączy się z kosztami tworzenia zapasów, do 
których należą:
– koszty zamówienia (koszty przygotowania, złożenia i realizacji zamówienia, koszty 

rozmów telefonicznych i korespondencji, koszty realizacji dostawy itp.);
– koszty dostawy (koszty wysyłki, koszty transportu, ubezpieczenia itp.);
– koszty przyjęcia dostawy (koszty kontroli jakości dostawy itp.).

Koszty tworzenia zapasów obejmują składniki kosztowe o zróżnicowanej zmien-
ności z punktu widzenia wielkości realizowanych dostaw, ale duża ich część ma 
charakter kosztów stałych, niezależnych od wielkości realizowanych dostaw. Zna-
czy to, że pomimo zmian w wielkości dostaw koszty te mogą utrzymywać się na 
niezmiennym poziomie.
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Organizując dostawy materiałów można przyjąć realizację mniejszych dostaw 
dokonywanych jednak częściej, w krótszych odstępach czasu lub większych dostaw 
dokonywanych rzadziej. Porównanie skutków częstszych i rzadszych dostaw przed-
stawia rysunek 8.3.

Rysunek 8.3. Kształtowanie się przeciętnych zapasów w warunkach różnej częstotliwości dostaw

Zapas 
przeciętny I

Zapas 
przeciętny II

D o s t a w y 

Źródło: opracownie własne.

W przypadku większej częstotliwości dostaw i mniejszych ilości kupowanych 
materiałów zmniejszeniu ulegają zapas maksymalny i zapas przeciętny. Niższe stany 
zapasów obniżają koszty ich utrzymywania. Wyższe są natomiast koszty związane 
z realizacją zamówień, ponieważ jest ich więcej. W drugim przypadku mniejsza czę-
stotliwość dokonywanych zakupów powoduje zmniejszenie kosztów zamówień, ale 
większe ilości zamawianych materiałów powodują wyższe stany zapasów i większe 
koszty ich utrzymywania.

Koszty utrzymywania zapasów, generalnie ujmując, rosną proporcjonalnie do 
wielkości posiadanych zapasów. Jeśli przyjąć, że ta zależność ma charakter liniowy, 
to koszty utrzymywania zapasów można wyrazić jako określony procent przecięt-
nej wartości zapasów. Roczny koszt utrzymywania zapasów można więc obliczyć 
następująco:
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* * ,Ku kju c Zp=

gdzie: 
Ku – całkowite koszty utrzymywania zapasów,
kju – jednostkowy koszt utrzymywania zapasów wyrażony jako odsetek wartości 

zapasów,
c – cena jednostkowa,
Zp – przeciętna wielkość zapasów.

Przeciętna wielkość zapasu może być ustalona jako połowa wielkości dostawy. 
Wówczas wzór na całkowite koszty utrzymywania zapasów można zapisać nastę-
pująco:

* * / ,Ku kju c Q 2=

gdzie: 
Ku, kju, c. – jw., 
Q – wielkość dostawy.

Koszty tworzenia zapasów w przeciwieństwie do kosztów utrzymywania zapasów 
mają głównie charakter kosztów stałych. W uproszczeniu można przyjąć, że nie-
zależnie od wielkości zamówienia ponoszone są podobne co do wysokości koszty 
złożenia i odbioru zamówienia, realizacji dostawy itp. Całkowite koszty tworzenia 
zapasów w ciągu roku można ustalić według wzoru:

* ,Kt Kzam n=

gdzie: 
Kt – całkowite koszty realizacji zamówień,
Kzam – stałe koszty jednego zamówienia,
n – liczba zamówień w ciągu roku.

Liczba zamówień w ciągu roku wynika z rocznego zapotrzebowania na materiały 
oraz wielkości jednorazowej dostawy. Obliczanie liczby zamówień jest następujące:

,n Q
Zt

=

gdzie: 
n, Q – jw.,
Zt – zapotrzebowanie na materiały.

Całkowity koszt zapasów obejmuje koszty utrzymania zapasów i koszty realizacji 
zamówień. Obliczenie całkowitego kosztu zapasów jest więc sumą obu rodzajów 
kosztów.
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Kz K Ku t= +

lub szerzej

* * *
,Kz kju c Q

Q
Kzam Zt

2= +

gdzie:
Kz – całkowite koszty zapasów,
Kt, Ku, kju, c, Q, Zt, Kzam – jw.

Z ekonomicznego punktu widzenia ważne jest ustalenie, jaka powinna być wiel-
kość dostaw, aby uzyskać najniższy poziom kosztów zapasów, obejmujący sumę 
kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów. Optymalną wielkość dostawy określa 
model EOQ (Economic Order Quantity)5. Model ten opiera się na szeregu założeń 
upraszczających. Są one następujące:
– popyt ( zapotrzebowanie ) na wyroby, materiały jest znany, stały i równomiernie 

rozłożony w ciągu roku,
– czas dostawy jest równy zero, a więc następuje natychmiast po złożeniu zamó-

wienia,
– koszty tworzenia zapasów są takie same dla każdej dostawy i są niezależne od 

wielkości zamówienia,
– roczne koszty utrzymywania jednostki zapasów są stałe bez względu na poziom 

zapasów,
– nie występują inne koszty poza kosztami tworzenia i utrzymywania zapasów.

Przyjmując podstawowe założenia modelu EOQ obliczenie optymalnej wielkości 
dostawy następuje przy użyciu wzoru6:

* *
,EOQ Ku

Kt Zt2
=

gdzie: 
EOQ – ekonomiczna wielkość dostawy,
Zt, Kt, Ku, – jw. 

Znając optymalną wielkość dostawy EOQ, można ustalić również inne optymalne 
wielkości występujące w sterowaniu zapasami, takie jak: optymalna liczba dostaw 
w ciągu roku (R), długość optymalnego cyklu dostaw (T).

5 M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 
1997, s. 117.

6 Wzór jest popularną formułą programowania zakupów i zaopatrzenia znaną jako formuła Wilsona: 
J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000, s. 430.
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/ ,T Zt
EOQ
365=

,R T
365

=

gdzie: 
T – optymalna liczba dostaw w ciągu roku,
R – długość optymalnego cyklu dostaw,
EOQ, Zt – jw.

Przykład 8.1
Roczne zużycie materiałów wynosi 120 tys. m. Cena kupowanych materiałów 

wynosi 40 zł za 1 metr. Koszty zamówienia i dostarczenia jednej dostawy materia-
łów wynoszą 1500 zł. Koszty utrzymywania zapasów określa się na 22% wartości 
zapasów. 

Ustalić optymalną wielkość dostawy materiałów.

• Ustalenie optymalnej wielkości dostawy:

, *
* *

.Q m0 22 80
2 120 000 1500

4523= =

• Ustalenie optymalnego cyklu dostaw:

*
, .T dni120 000

4523 365
13 8= =

• Optymalna liczba dostaw w ciągu roku:

, , 27 .R ok. dostaw13 8
365

26 4= =

• Roczny koszt zapasów przy stosowaniu optymalnej dostawy:

* , * *
.4523

1500 120 000
2

0 22 80 4523
79 599+ =

Przedsiębiorstwo powinno zrealizować w ciągu roku 27 dostaw materiałów po 
4523 m każda. Kolejne dostawy winny następować co 14 dni. Przy takiej organizacji 
dostaw przedsiębiorstwo osiągnie najniższe koszty zapasów i będą one wynosiły 
w  skali całego roku 79 559 zł.
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Podstawowy model EOQ zakłada, że zapotrzebowanie na materiały następuje 
równomiernie, czas realizacji zamówienia nie ulega zmianie, nie występują opóźnie-
nia w realizacji dostaw. W rzeczywistości występuje niepewność realizacji dostaw, 
następują wahania w wielkości zużycia materiałów. Aby zapobiec niekorzystnym 
skutkom powstania niedoboru, przedsiębiorstwo powinno utrzymywać dodatkowe 
zapasy stanowiące margines bezpieczeństwa zapasów czyli zapas minimalny. Prze-
ciętna wielkość zapasów uwzględniająca margines bezpieczeństwa zapasów przy 
zastosowaniu modelu EOQ wyniesie:

Zp EOQ M,2= +

gdzie: 
Zp, EOQ – jw.,
M – zapas minimalny.

Roczny koszt utrzymania zapasów minimalnych można ustalić według wzoru:

Kum M*c*kju,=

gdzie: 
Kum – roczne koszty utrzymywania zapasów minimalnych,
M, c, kju – jw.

Zapas minimalny powinien być utrzymywany w odpowiedniej wysokości. Zbyt 
wysoki powoduje wzrost kosztów ich utrzymania, zbyt niski może być niewystarcza-
jący dla pokrycia niedoboru. Do czynników uzasadniających wyższy poziom zapasu 
minimalnego można zaliczyć:
• dużą niepewność dotyczącą przewidywanego zużycia w przypadku zapasów 

materiałów i niepewność prognoz popytu w przypadku zapasów wyrobów goto-
wych;

• wysokie koszty wyczerpania zapasów;
• wysokie prawdopodobieństwo występowania opóźnień w dostawach. 

Z kolei uzasadnienie dla ograniczenia poziomu zapasu minimalnego jest tym 
większe, im wyższe są koszty utrzymywania zapasów.

W podstawowym modelu EOQ przyjęte jest założenie, że występuje zerowy 
czas dostawy. W rzeczywistości występuje czas dostawy. W związku z tym, nale-
ży odpowiednio wcześniej złożyć zamówienie, aby dostawa nastąpiła we właści-
wym czasie. Moment złożenia zamówienia określa wielkość zapasów znajdujących 
się w  magazynie pozwalających zaspokoić potrzeby w okresie realizacji dostawy. 
Moment ten jest określany jako punkt złożenia kolejnego zamówienia7 i wyznacza 
w następujący sposób:

7 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, t. III, s. 181
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*kolejnego zamówienia
Punkt złożenia

wyprzedzenia
czas

zużycie
dzienne= .

Jeśli czas dostawy wynosi np. 5 dni, a roczne zużycie materiałów wynosi 3600 
szt., to punkt złożenia kolejnego zamówienia wynosi:

* / , .dni szt5 3600 365 49 3=

Wynik obliczenia określa wielkość materiałów znajdujących się w magazynie, przy 
którym należy złożyć kolejne zamówienie. Jeśli więc przy stanie 49 szt. materiałów 
zostanie złożone zamówienie, to dostawa nastąpi po 5 dniach, gdy istniejący dotąd 
zapas będzie na ukończeniu. 

Podobnie jak w przypadku materiałów można dokonać optymalizacji zapasów 
wyrobów gotowych przy wykorzystaniu modelu EOQ. W tym modelu także zakłada 
się wiele uproszczeń m.in.: występowanie stałego i regularnego popytu na wyroby, 
jednakowe koszty zrealizowania każdej dostawy, ciągłość produkcji danego wyrobu, 
niezmienność ceny wyrobu od wielkości zamówienia.

Przykład 8.2.
Roczna produkcja wyrobów wynosi 3000 szt. Jednostkowa wartość 1 szt. wyro-

bu wynosi 120 zł. Koszty zrealizowania jednej dostawy wyrobów wynoszą 1500 zł. 
Koszty utrzymywania zapasów określa się na 35% wartości zapasów. 

Ustalenie optymalnej wielkości dostawy:

, *
* *

.EOQ szt0 35 120
2 3000 1500

463= =

Ustalenie optymalnej liczby dostaw:

, 7 .R ok. dostaw463
3000

6 5= =

Optymalny cykl dostaw:

.T 7
365

52= =

Przeciętny zapas wyrobów przy stosowaniu optymalnej dostawy:

.szt2
463

232=

Aby uzyskać najniższe koszty zapasów wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie 
należy sprzedawać wyroby w partiach po 463 szt. Pozwoli to utrzymywać przeciętny 
zapas wyrobów w wysokości 232 szt. 
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8.8. Ocena poziomu zapasów

Zapasy jako składnik majątku i czynnik oddziałujący na wyniki finansowe i sy-
tuację płatniczą przedsiębiorstwa powinny być przedmiotem stałej i wielostronnej 
analizy. W szczególności powinna ona objąć ocenę wielkości zapasów i ich zmianę 
wraz z czynnikami określającymi.

Wielkość zapasów ocenia się na tle sprzedaży lub kosztów wytworzenia sprze-
danych wyrobów. W tym zakresie występują następujące wskaźniki:

– wskaźnik obrotu zapasów:

,przeciętny stan zapasów
przychody ze sprzedaży

lub bardziej precyzyjnie:

;
ó

przeciętny stan zapasów
koszty wytworzenia sprzedanych wyrob w

 
– wskaźnik zapasów w dniach:

;przychody ze sprzedaży / liczba dni w okresie
przeciętny stan zapasów

– wskaźnik poziomu zapasów (wskaźnik zaangażowania zapasów):

* ;przychody ze sprzedaży
przeciętny stan zapasów

100

Wskaźnik obrotu zapasów określa, ile obrotów wykonują zapasy w ciągu bada-
nego okresu np. w ciągu roku. Im większa jest liczba obrotów, jakie wykonują 
zapasy, tym mniejsze jest zaangażowanie zapasów w działalności gospodarczej, 
i  na odwrót.

Wskaźnik zapasów w dniach wyraża liczbę, w czasie których następuje jeden 
obrót zapasów. Im większy wskaźnik zapasów w dniach, tym dłuższy czas trwania 
jednego obrotu zapasów, i tym większe jest zaangażowanie zapasów w działalności 
gospodarczej. 

Wskaźnik poziomu zapasów określa wielkość zapasów w relacji do sprzedaży 
w ujęciu procentowym. Im wyższy wskaźnik, tym większe zaangażowanie zapasów 
w działalności gospodarczej. 

Przykład 8.3
Dokonać oceny poziomu zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie na pod-

stawie poniższych danych: 
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Wyszczególnienie  2003
2004

Plan Wykonanie
Średni stan zapasów materiałów

Wartość produkcji sprzedanej

40.460

111.780

43.000

125.500

45.210

128.140

Wskaźnik zapasu materiałów w dniach:

/ .dni2003 111780 365
40 460

132=

/ .plan dni2004 125 000 365
43 000

125=^ h

/ .wykonanie dni2004 128140 365
45 210

129=^ h

W badanym przedsiębiorstwie wystąpił spadek poziomu zapasów na tle sprzedaży 
w 2004 roku, chociaż faktyczna ich wielkość wzrosła. Nie udało się jednak utrzymać 
planowanego poziomu zapasów wynoszącego 125 dni. Należy jednak zauważyć, że 
pomimo zwiększenia zapasów w stosunku do planu, nastąpiło zmniejszenie zapasów 
w porównaniu do roku poprzedniego. 

Poza badaniem wielkości zapasów istotne jest także rozpoznanie przyczyn zmiany 
ich wielkości w stosunku do okresu ubiegłego, czy założeń planistycznych. Zmiana 
wielkości zapasów może dotyczyć materiałów, produkcji niezakończonej, wyrobów 
gotowych lub towarów. 

Podstawowa literatura

Beier F., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1995.
Podstawy gospodarki materiałowej, pod red. Cz. Skowronka, PWE, Warszawa 1985.
Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.



9
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRACY 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

9.1. Ewolucja poglądów na temat zatrudnienia

Funkcjonowanie każdej organizacji, w tym także przedsiębiorstwa zależy od wielu 
czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają zatrudnieni w niej pracownicy 
od szczebla wykonawczego do najwyższego szczebla kierowniczego. Stosunek do 
ludzi jako pracowników przedsiębiorstwa ulegał ewolucji. W początkowym okresie 
rozwoju przemysłu, pracowników traktowano jako siłę roboczą mającą pomnażać 
zyski kapitalistów. Jednak dość wcześnie podejmowano działania, w których wyra-
żone było pozytywne podejście do pracowników. I tak znany socjalista utopijny 
Robert Owen (1771–1856) był prekursorem naukowej organizacji pracy. Nie tylko 
głosił nieprzystające do ówczesnej rzeczywistości poglądy i koncepcje, ale realizował 
je w praktyce. Jako właściciel przędzalni w New Lamark w Szkocji na początku 
XIX wieku skrócił czas pracy, zakazał zatrudniania dzieci, uruchomił sklep fabrycz-
ny, wybudował dla swoich pracowników mieszkania, wprowadził codzienną jawną 
ocenę pracy poszczególnych pracowników. 

Poczynania R. Owena nie wynikały wyłącznie czy głównie z pobudek humanitar-
nych. Twierdził, że lepsze warunki pracy i bytu pracowników, dobre ich traktowa-
nie, sprawiedliwe i na bieżąco dokonywane ocenianie ich pracy i trudu powodują 
wzrost wydajności produkcji i zysków. Owen wyprzedził swoją epokę, w której 
żył i  działał o około 100 lat. Ważnym, w gruncie rzeczy początkowym okresem 
w  ewolucji poglądów na temat zarządzania ludźmi były lata rozwiniętej rewolucji 
przemysłowej w XIX i XX wieku. W szczególności głośne były działania amerykań-
skiego inżyniera F.W. Taylora (1856–1915), który przeszedł do historii jako twórca 
naukowego zarządzania (w naszym kraju przyjęła się nazwa: naukowa organizacja 
pracy). Sformułował wiele zasad, m.in. zasadę naukowego doboru pracowników, 
zasadę podziału pracy, zasadę stałego szkolenia robotników, zasadę bezpośredniej 
przyjaznej współpracy między kierownikami i robotnikami. 

Uzupełnieniem koncepcji Taylora stały się idee francuskiego inżyniera górnika 
H. Fayola (1841–1925), przedstawione w 14 zasadach sprawnego zarządzania.

Na bazie klasycznej teorii organizacji i zarządzania ukształtował się tradycyj-
ny model podejścia do pracownika jako tzw. człowieka ekonomicznego (homo 
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economicus). W późniejszym okresie pojawiła się koncepcja tzw. człowieka spo-
łecznego (homo socialis), akceptująca rolę stosunków współdziałania w procesie 
pracy. Koncepcja ta podważała modele klasycznej teorii organizacji i zarządzania 
w pewnej części nawiązywała do wcześniejszych postępowych koncepcji R. Owena. 
Do rozwoju koncepcji „człowieka społecznego” przyczynili się w szczególności tacy 
myśliciele, jak Ch. Bernard (1886–1951), E. Mayo (1880–1949). 

Warto wspomnieć o behawiorystycznej koncepcji pracownika, koncepcji wystę-
pującej w wielu wersjach. Akcentuje się w niej głównie aspekty psychologiczne, 
reakcje człowieka na bodźce zewnętrzne. Uzupełnieniem tej koncepcji jest tzw. 
kierunek humanistyczny, powstały w latach 60. XX wieku (C. Roger i A. Maslow), 
według którego podstawową siłą działania ludzi jest dążenie do samorealizacji. 

Koncepcja zasobów ludzkich pojawiła się w twórczości P. Druckera (amerykań-
skiego badacza pochodzenia austriackiego), który odniósł to pojęcie w stosunku 
do ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Natomiast określenie „zarządzanie 
zasobami ludzkimi” wprowadził R. Miles w artykule z 1965 roku jako przeciwwagę 
do stosunków współdziałania (human relation) i będącego w powszechnym użyciu 
pojęcia: zarządzanie personelem (personel management). Z bardziej znanych auto-
rów rozwijających koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) warto wymienić 
M. Armstronga, który od roku 1977 publikował prace z tej dziedziny. Koncepcji ZZL 
odpowiada najpełniej postrzeganie pracownika jako „człowieka kompleksowego”. 

W Polsce pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi pojawiło się w latach dzie-
więćdziesiątych dwudziestego wieku jako tłumaczenie terminu anglojęzycznego 
HRM (Human Resorce Management). Synonimami pojęcia „zasoby ludzkie” są: 
personel, kadry, siła robocza, zasoby pracy, praca żywa, potencjał pracy, potencjał 
ludzki, potencjał społeczny.

Następny etap w ewolucji poglądów na temat roli pracowników w organiza-
cji związany jest z pojawieniem się teorii kapitału ludzkiego, którego autorami 
są Amerykanie T. Schulz (Nagroda Nobla z ekonomii z roku 1979) i G. Becker 
(Nagroda Nobla z ekonomii z roku 1992). Kapitał ludzki oznacza ogół specyficznych 
cech i właściwości ucieleśnionych w człowieku – a więc będzie to suma wiedzy, 
umiejętności, zdolności, zdrowia, motywacji do pracy. Najważniejszym problemem 
w modelu kapitału ludzkiego staje się właściwe zarządzanie wiedzą w przedsiębior-
stwie. Istotne jest takie oddziaływanie w kierunku zachowania równowagi między 
pracą a życiem osobistym. Już dawno P. Drucker wyrażał pogląd, że zatrudniając 
pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. 

9.2. Poziom i struktura zatrudnienia

Punktem wyjścia do oszacowania wielkości posiadanego przez przedsiębiorstwo 
potencjału ludzkiego jest ustalenie wielkości zatrudnienia. Poziom zatrudnienia 
można wyrażać dwojako:
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a) albo w ujęciu nominalnym,
b) albo w ujęciu rzeczywistym (realnym).

Zatrudnienie w ujęciu nominalnym obejmuje sumę osób zatrudnionych w przed-
siębiorstwie bez względu na ich wymiar pracy, a więc pracowników pełnozatrud-
nionych i pracowników niepełnozatrudnionych. 

Zatrudnienie w ujęciu realnym wyraża liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na 
pełny etat, ponadto trzeba tu doliczyć pracę własnych pracowników pracujących 
w godzinach nadliczbowych, a także pracę osób spoza przedsiębiorstwa w ramach 
prac zleconych.

Najpowszechniej stosowaną miarą wielkości zatrudnienia jest ilość osób zatrud-
nionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Ale i tu występują dwie możli-
wości:
a) stan zatrudnienia na koniec okresu (roku, półrocza, kwartału, miesiąca);
b) stan przeciętny dla każdego okresu (roku, półrocza, kwartału, miesiąca). 

Stan ewidencji na koniec okresu przedstawia dokładną wielkość zatrudnienia, 
jednakże ze względu na zmienność zatrudnienia (sezonowość, fluktuacja) nie jest 
wystarczającą informacją. Lepszą miarą jest przeciętny stan zatrudnienia, wiele 
wskaźników ważnych dla przedsiębiorstwa (wydajność pracy, techniczne uzbro-
jenie pracy, średnie wynagrodzenie) bazuje na informacji o przeciętnym stanie 
zatrudnienia. 

W dużych przedsiębiorstwach syntetyczna informacja o liczbie zatrudnio-
nych pracowników jest bardzo ważna, ale nie wystarcza do wyrażenia poten-
cjału zatrudnieniowego. Konieczne jest też jej uzupełnienie i uszczegółowienie 
w  postaci przedstawienia struktury zatrudnienia. Struktura taka może być wyra-
żona w różnych przekrojach w zależności od przyjętego kryterium. Jednym 
z kryteriów jest miejsce w podziale pracy w przedsiębiorstwie. Wtedy można  
wyróżnić:
a) pracowników produkcji (działalności) podstawowej,
b) pracowników produkcji (działalności) pomocniczej,
c) pracowników obsługi.

Innym kryterium jest charakter wykonywanych czynności. Wtedy zbiór zatrud-
nionych dzieli się na następujące podzbiory:
1) zatrudnieni na stanowiskach robotniczych:

a) bezpośrednio produkcyjnych,
b) pośrednio produkcyjnych,

2) zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych:
a) pracownicy inżynieryjno-techniczni,
b) pracownicy ekonomiczni,
c) pracownicy administracyjni,
d) pracownicy pozostali.
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Postęp techniczny wpływa w znacznym stopniu na strukturę zatrudnienia w dłuż-
szym okresie czasu. W przedsiębiorstwach produkcyjnych będą się one wyrażały 
w następujących tendencjach:
1) wzrost udziału pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
2) zmniejszenie udziału pracowników na stanowiskach robotniczych,
3) spadek udziału robotników bezpośrednio produkcyjnych,
4) wzrost udziału pracowników pośrednio produkcyjnych,
5) wzrost udziału pracowników inżynieryjno-technicznych,
6) zmniejszenie udziału pracowników administracyjno-gospodarczych. 

Inny podział bierze pod uwagę poziom kwalifikacji. Wtedy wyróżnia się:
1) robotników:

a) wykwalifikowanych,
b) przyuczonych do zawodu,
c) niewykwalifikowanych,

2) pracowników wykonawczych,
3) specjalistów,
4) pracowników na stanowiskach kierowniczych. 

Ważnym kryterium świadczącym o jakości potencjału ludzkiego jest poziom 
wykształcenia osób zatrudnionych w konkretnym przedsiębiorstwie. Według tego 
kryterium struktury zatrudnienie można wyodrębnić następujące grupy:
1) pracownicy z wykształceniem wyższym, magisterskim,
2) pracownicy z wykształceniem licencjackim,
3) pracownicy z wykształceniem średnim:

a) ogólnokształcącym,
b) zawodowym,

4) pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
5) pracownicy z wykształceniem na poziomie gimnazjum (trzyletnim),
6) pracownicy z wykształceniem podstawowym (sześcioletnim),
7) pracownicy z nieukończoną szkołą podstawową.

Pracownicy starsi uczący się w dawnym systemie organizacyjnym oświaty, któ-
rzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową, będą stanowili nieco inny podzbiór niż 
pracownicy, których już objęła reforma edukacji narodowej.

W strukturze zatrudnienia istotne kryterium stanowi staż pracy:
a) w danym przedsiębiorstwie,
b) w ogóle.

Dla przedsiębiorstw ważniejsza jest informacja o długości stażu pracy w tej 
firmie, natomiast dla pracownika istotny jest jego cały dotychczasowy okres aktyw-
ności zawodowej. Najczęściej przyjmuje się przedział stażu pracy zwiększający się 
co 5  lat, a więc będą tutaj wyodrębnione następujące podzbiory pracowników:
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– od 0 do 5 lat,
– powyżej 5 do 10 lat,
– powyżej 10 do 15 lat,
– powyżej 15 do 20 lat, 
– powyżej 20 do 25 lat, 
– powyżej 25 do 30 lat, 
– powyżej 30 do 35 lat, 
– powyżej 35 do 40 lat, 
– powyżej 40.

Często w ramach pierwszego przedziału stażowego, ze względu na jego szczegól-
ne znaczenie, wyodrębnia się jeszcze krótsze okresy: np. od 0 do 1 roku, powyżej 
1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat. 

Ważna jest także struktura zatrudnienia zbudowana w oparciu o wiek pracowni-
ków. Tutaj też można przyjąć przedziały rosnące co 5 lat (tak jak przy stażu pracy), 
można też, rezygnując z dużej szczegółowości, ograniczyć się do mniejszej liczby 
przedziałów, przyjmując 10-letni odstęp pomiędzy poszczególnymi przedziałami. 
W tym przypadku będzie to 5 lub 6 przedziałów, natomiast przy 5-letnim odstępie 
będzie to 2 razy więcej przedziałów.

 Badając strukturę zatrudnienia, nie można pominąć takiego elementarnego 
kryterium, jakimi jest płeć pracownika. Struktura zatrudnienia według płci daje 
cenną informację na temat proporcji czy dysproporcji między pracownikami – kobie-
tami a pracownikami – mężczyznami. W wielu dziedzinach np. oświata, ochrona 
zdrowia występuje w Polsce zjawisko feminizacji zawodowej, a jego skala zmusza 
do refleksji zarówno nad jego przyczynami, jak i społecznymi skutkami. 

W niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych celowe byłoby zbadanie struk-
tury zatrudnienia w aspekcie bilansu podaży i popytu na konkretne zawody, warto 
byłoby w szczególności dysponować wiedzą na temat:
a) zawodów deficytowych,
b) zawodów nadwyżkowych,
c) zawodów o względnej równowadze pomiędzy popytem i podażą.

W Polsce, już po wejściu do Unii Europejskiej, odczuwalny jest w wielu dzie-
dzinach, w szczególności budownictwie, ostry niedobór pracowników o określo-
nym zawodzie. Jest on wynikiem emigracji zarobkowej Polaków do krajów Unii 
Europejskiej. Drugą ważną przyczyną zjawiska jest nietrafne założenie leżące 
u podstaw ostatniej reformy edukacji, że 80% absolwentów szkół średnich będzie 
miało wykształcenie ogólne, a 20% będzie miało wykształcenie zawodowe. Tym-
czasem w tradycyjnych krajach Unii Europejskiej zakładana proporcja jest akurat 
odwrotna . 
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9.3. Planowanie zatrudnienia

Planowanie zatrudnienia jest uważane jako planowanie zasobów ludzkich w wyż-
szym znaczeniu, jako wycinek planowania zasobów ludzkich w szerszym znaczeniu. 
Pełne planowanie zasobów ludzkich jest trudne i skomplikowane, ambitne. Naj-
częściej przyjmuje nieco złagodzoną pod względem wymagań i zredukowaną pod 
względem zakresu postać, którą jest planowanie zatrudnienia. Proces planowania 
zatrudnienia obejmuje cztery podstawowe etapy:
1) diagnozę własnego potencjału ludzkiego,
2) przewidywane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, a więc prognozę popytu,
3) przewidywaną podaż siły roboczej, czyli prognozę podaży,
4) dostosowanie prognozy popytu do prognozy podaży, czyli plan zatrudnienia.

Planowanie zatrudnienia musi odbywać się w nawiązaniu do planu ogólnego 
przedsiębiorstwa, jak i do planów odcinkowych, z tym, że planowanie w ujęciu rze-
czowym i finansowym powinno przebiegać wcześniej, chociaż na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, realny plan zatrudnienia może powodować korektę planu produkcji 
sprzedaży, kosztów, planu finansowego. Jest to relacja normalna, gdyż poszczególne 
części planu przedsiębiorstwa muszą być wewnętrznie zgodne i realne.

Planowanie uważa się czasami za pierwszy etap procesu kształtowania zasobów 
ludzkich. Jednocześnie można znaleźć pogląd, że „w praktyce planowanie zasobów 
ludzkich jest najbardziej zaniedbaną i najmniej popularną działalnością w obszarze 
ZZL”1. Koszty planowania zasobów ludzkich są wysokie w porównaniu do jego 
efektów. Jest to również metodologicznie trudny problem w warunkach zmiennego 
i burzliwego otoczenia, przy dużej liczbie czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 
Niezależnie jednak od obiektywnych i subiektywnych trudności, warto podejmować 
działania albo w wersji ambitniejszej (planowanie zasobów ludzkich) albo w wersji 
łatwiejszej do wykonania (planowanie zatrudnienia). 

W planowaniu zatrudnienia korzysta się w szczególności z metod wykorzystywa-
nych w innych rodzajach planowania problemowego. Punktem wyjścia jest progno-
zowanie zasobów ludzkich podaży i popytu. Tutaj w pierwszym rzędzie wychodzi 
się od tzw. prognozowania o bazie zerowej – polega ono głównie na zebraniu 
informacji o aktualnym zatrudnieniu, a więc jego poziomie, strukturze, następnym 
krokiem jest jego ocena, z kolei dokonuje się zmian w zależności od obecnych 
i przyszłych potrzeb organizacji dotyczących pracy żywej.

Popularną metodą prognozowania popytu na kadry jest tzw. ocena menedżerska 
– jest to przewidywanie popytu na zasoby ludzkie przez kierowników w oparciu 
o  wyznaczone cele i zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych, wyni-
kające z planu przedsiębiorstwa. 

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, 
WN PWN, Warszawa 2006, s. 178.
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Metoda wskaźnikowa (inaczej współczynnikowa) 
– przy planowaniu zapotrzebowań na pracowników w poszczególnych grupach zawo-
dowych przyjmuje się wskaźniki procentowe ich udziału w całości zatrudnienia, 
z  ewentualną korektą uwzględniającą trendy wynikające z postępu technicznego. 

Metoda planowania za pomocą norm pracy 
– może być wykorzystywana w ograniczonym zakresie – w odniesieniu do pracy 
produkcyjnej (lub usługowej), gdzie stosuje się normy pracy, a więc normy czasu, 
normy wydajności, normy obsługi, normy obsady.

Metoda benchmarkingu (porównań)
– polega na określaniu zapotrzebowania na pracowników na podstawie informacji 
o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach (dobrych lub najlepszych) o podobnym profilu 
działalności. Do porównania bierze się firmy uzyskujące dobre wyniki ekonomiczne, 
które stosują podobne rozwiązania techniczne, organizacyjne i kadrowe. Ważne 
znaczenie ma tutaj trafny wybór przedsiębiorstwa, będącego podstawą odniesienia 
(porównania). W przypadku bardzo dużych firm składających się z wielu samo-
dzielnych (względnie) jednostek organizacyjnych ta metoda może przyjąć formę 
benchmarkingu wewnętrznego.

Metoda delficka 
– polega na oszacowaniu prognozy popytu na pracowników przez zespół ekspertów 
(zewnętrznych i wewnętrznych) najpierw za pomocą anonimowych ankiet, następnie 
po ich opracowaniu ponownie eksperci odnoszą się do postawionego problemu, 
z kolei odbywa się dyskusja nad odpowiedziami uzyskanymi w drugim etapie odpo-
wiedzi ankietowanych. 

Metoda symulacji komputerowych
– polega na użyciu komputera do uzyskania szacunków wielkości zatrudnienia 
potrzebnego do uzyskania planowanych wielkości w zakresie produkcji, kosztów, 
zysku (zmienne niezależne).

Metody statystyczne
– mogą być wykorzystywane do prognozowania zarówno podaży siły roboczej, jak 
i popytu na nią, na podstawie modeli współzależności pomiędzy zmiennymi eko-
nomicznymi dotyczącymi okresów przeszłych. W szczególności przydatne są:
a) model regresji,
b) model ekstrapolacji trendu,
c) modele wielorównaniowe,
d) modele korelacji. 

Planowanie scenariuszowe
– polega na opracowaniu kilku różnych możliwych wariantów (scenariuszy) rozwo-
ju sytuacji w przyszłości w dziedzinie zatrudnienia i rozpoznaniu ich skutków dla 
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innych aspektów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Jest ono nastawione 
na prognozowanie popytu na pracowników. Przy rozpoznaniu różnych możliwych 
wariantów kształtowania się podaży siły roboczej daje nadzieję na skonstruowanie 
racjonalnego planu zatrudnienia. Wskazane jest, aby tą drogą opracowany plan 
zatrudnienia był wcześniej poprzedzony szacunkiem opartym na użyciu innej lub 
innych metod (np. wskaźnikowej, symulacji komputerowej, oceny menedżerskiej 
itp.). 

W trakcie prac nad planem zatrudnienia kierownictwo przedsiębiorstwa uzy-
skuje informacje o nadmiarze lub niedoborze zasobów ludzkich zarówno w ujęciu 
globalnym, jak i w ujęciach zdezagregowanych (zawodach, specjalnościach, a także 
według poszczególnych komórek produkcyjno-administracyjnych). Po uzyskaniu 
takich informacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi trzeba także wskazać 
działania alternatywne wobec zwolnień pracowników (w sytuacji ich nadmiaru) albo 
wobec nowych przyjęć (w sytuacji ich deficytu). Mechanicznie podejmowane decyzje 
(o zwolnieniach albo przyjęciach) – bez rozpatrzenia działań alternatywnych, na 
pewno nie są najlepszym rozwiązaniem. 

Niektórzy autorzy2 w planie zatrudnienia umieszczają następujące elementy:
1) plan szkolenia i rozwoju pracowników,
2) plan wynagradzania pracowników,
3) plan przemieszczeń i odejść pracowników,
4) plan produktywności i kosztów pracy. 

9.4. Ruch kadr – przyczyny i skutki

W przedsiębiorstwie jako organizacji dokonuje się równocześnie wielokierunko-
wy ruch kadr – przyjęcia, odejścia, zwolnienia, przemieszczenia (w pionie i w pozio-
mie), awanse, ale też degradacje. Najwięcej uwagi i w teorii i w praktyce poświęca 
się procesowi doboru pracowników nazywanemu również procesem pozyskiwania 
kadr. Jest to zrozumiałe, gdyż od trafności doboru pracowników zależy efektywne 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Dobór pracowników stanowi proces wieloetapowy, w którym mieści się:
a) rekrutacja kandydatów,
b) selekcja,
c) adaptacja nowych pracowników. 

Rekrutacja
Rekrutacja jest pierwszym etapem procesu pozyskiwania pracowników. Może 

dokonywać się albo z wewnętrznych zasobów ludzkich i jest to tzw. rekrutacja 
wewnętrzna. Na nieobsadzone stanowiska pracy dobiera się kandydatów spośród 

2 Ibidem, s. 177.
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pracowników przedsiębiorstwa, może to się wiązać też z procesem ich przekwalifi-
kowania. W przypadku rekrutacji wewnętrznej trzeba też liczyć się z perturbacjami 
wynikającymi z przesunięcia jednego pracownika na inne stanowisko (jest to pew-
nego rodzaju reakcja łańcuchowa, nazywana czasami efektem domina). W ramach 
rekrutacji wewnętrznej można wyróżnić rekrutację otwartą, kiedy informacja o wol-
nych stanowiskach przekazywana jest wszystkim pracownikom firmy (np. w formie 
ogłoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa) oraz rekrutację zamkniętą, gdzie wąska 
grupa decydentów ustala listę potencjalnych kandydatów. 

W rekrutacji wewnętrznej wykorzystuje się głównie następujące metody:
1) ogłoszenia wewnętrzne (na tablicach ogłoszeń, w prasie zakładowej – jeśli taka 

jest, w wewnętrznym systemie komputerowym),
2) organizowanie konkursów wewnętrznych,
3) korzystanie z rezerwy kadrowej,
4) tworzenie i wykorzystanie planu sukcesji (następstw).

Dwie ostatnie metody rekrutacji wewnętrznej są dobrymi rozwiązaniami, jednak 
jak dotąd nie są powszechnie stosowane.

Podstawowym źródłem pozyskiwania pracowników jest rekrutacja zewnętrzna, 
gdzie poszukuje się kandydatów do pracy na zewnętrznym rynku pracy. Wyróżnia 
się dwie odmiany:
a) rekrutacja szeroka (przy naborze pracowników do prac prostych);
b) rekrutacja wąska, segmentowa (przy naborze kandydatów na stanowiska spe-

cjalistyczne i kierownicze).

W procesie rekrutacji zewnętrznej można skorzystać z wielu metod, takich jak:
 1) ogłoszenia – w prasie, radio, TV, Internecie,
 2) rekomendacje (przez pracowników, dostawców, odbiorców, klientów, koope-

rantów),
 3) urzędy pracy,
 4) agencje pośrednictwa pracy,
 5) agencje pracy tymczasowej,
 6) wyspecjalizowane firmy doradztwa personalnego,
 7) giełdy pracy (targi pracy),
 8) spotkania ze szkołami (wyższymi, zawodowymi),
 9) zgłoszenia samoistne,
 10) baza danych o kandydatach poprzednio nie przyjętych.

Poszczególne metody rekrutacji zewnętrznej, jak i sama rekrutacja zewnętrzna 
ma zarówno swoje zalety, jak i wady, i w konsekwencji swoich zwolenników i prze-
ciwników. Istotne jest to, że sposób i forma przeprowadzenia rekrutacji determi-
nuje w dużym stopniu działania podejmowane na następnym etapie, czyli selekcji 
kandydatów. 
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Selekcja
W procesie selekcji kandydatów punktem wyjścia jest ustalenie prawidłowych 

kryteriów, zapewniających podjęcie trafnych decyzji personalnych. Będą to zarów-
no kryteria mierzalne, jak i niemierzalne, pozytywne i negatywne, podstawowe 
i uboczne, legalne i nielegalne (np. tylko mężczyźni, tylko kobiety młode). 

Drugim krokiem w procesie selekcji jest wybór najbardziej właściwej metody 
selekcji spośród możliwych do wykorzystania:
1) analiza dokumentów (np. list motywacyjny, życiorys CV, ankieta personalna, 

świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa, opinie, referencje, świadectwa zdro-
wia),

2) rozmowy kwalifikacyjne,
3) wywiady,
4) testy selekcyjne (np. testy psychologiczne, testy wiedzy, testy umiejętności – 

próbki pracy i symulacje, testy medyczne, testy psychomotoryczne),
5) centrum oceny (AC – assessment center),
6) metody niekonwencjonalne (grafologia, wariografy).

Adaptacja
Trzecim etapem w procesie doboru naboru pracowników jest adaptacja (spo-

łeczno-zawodowa) nowego pracownika w nowym środowisku pracy i na nowym 
stanowisku. Jest to ważny, ale jak dotychczas słabo doceniany składnik zarządzania 
zasobami ludzkimi. W praktyce część przedsiębiorstw zakłada, że nowy pracownik 
sam się potrafi dobrze dostosować do nowej sytuacji (wtedy mamy do czynienia 
z tzw. adaptacją samoistną). Ale niektóre przedsiębiorstwa podejmują planowe 
działania w dziedzinie ułatwienia nowemu pracownikowi dostosowania się (pozy-
tywnego) do nowej roli – wtedy mówimy o tzw. adaptacji zorganizowanej (kiero-
wanej). W  tym celu opracowuje się odpowiedni program adaptacji pracowniczej, 
realizowany jest głównie przez 3 osoby: bezpośredniego przełożonego, opiekuna 
i specjalistę d/s. personalnych (pracowniczych, kadrowych), zajmującego się tylko 
adaptacją pracowniczą. Adaptacja pracownicza w formie zorganizowanej występuje 
najczęściej w bardzo dużych przedsiębiorstwach, trudno o tym zjawisku mówić 
w  odniesieniu do firm małych, gdzie często nie ma wyodrębnionego stanowiska 
(czy działu) do spraw personalnych, podobnie w przedsiębiorstwach średnich (gdzie 
działy kadrowe są najwyżej kilkuosobowe). 

Odejścia pracowników 
Najczęściej niesłusznie utożsamia się odejścia pracowników z przedsiębiorstwa 

ze zwolnieniami pracowników. Tymczasem jest to proces szerszy, w którym oprócz 
zwolnień zawierają się odejścia naturalne (na rentę, emeryturę, z powodu zdarzeń 
losowych).

Odejścia na zasadzie zwolnienia obejmują kilka grup przypadków, różniących 
się przyczynami i również skutkami. Są to:
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1) zwolnienia z inicjatywy pracownika – są to odejścia dobrowolne, podejmowane 
jednostronnie przez pracownika z różnych przyczyn;

2) zwolnienia na zasadzie porozumienia stron – tutaj impuls może wyjść zarówno 
od pracownika jak i od pracodawcy, ważne jest dojście do kompromisu;

3) zwolnienia z inicjatywy przedsiębiorstwa:
a) redukcja zatrudnienia,
b) zmiany organizacyjne:
 – zwolnienia indywidualne,
 – zwolnienia grupowe,
c) negatywna ocena okresowa pracownika.

Wiele dużych przedsiębiorstw, dokonujących zwolnień grupowych tworzy u siebie 
wyspecjalizowane ośrodki zwolnień monitorowanych (tzw. outplacement), które 
mają wszechstronnie wspierać odchodzących pracowników.

Odejścia pracowników, jak i przyjęcia nowych osób są zjawiskiem normalnym, 
ważna jest tylko skala zjawiska. Jeśli ruch kadr (zwolnienia, przyjęcia) przyjmuje 
duże rozmiary, mówimy o fluktuacji kadr. Fluktuacja (nadmierna) kadr na pewno 
nie jest zjawiskiem pozytywnym. Aby skutecznie ją minimalizować lub – najlepiej 
– przeciwdziałać, należy szukać zarówno przyczyn zwolnień (z inicjatywy pracowni-
ka), jak i skutków (dla przedsiębiorstwa). W zdecydowanej części przyjęcia nowych 
pracowników są konsekwencją wcześniejszych zwolnień (odejść pracowników). 
Przyczyny, dla których pracownicy decydują się na odejścia, są bardzo różne, ale 
najczęściej powtarzają się następujące:
 1) niski poziom wynagrodzeń,
 2) złe stosunki międzyludzkie w pionie albo w poziomie,
 3) uciążliwość pracy,
 4) niski poziom organizacji pracy,
 5) nieprzestrzeganie warunków bhp,
 6) nieterminowa wypłata wynagrodzeń,
 7) długie dojazdy (do pracy i z powrotem),
 8) brak perspektyw rozwojowych (np. awansów),
 9) niezadowalający zakres i poziom świadczeń socjalnych,
 10) dyscyplina pracy, rygoryzm.

Duża fluktuacja kadr nie jest dobra dla wszystkich przedsiębiorstw, a w szcze-
gólności niekorzystna jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, ze względu na jej 
ujemne konsekwencje dla efektywności procesu gospodarczego. Mogą to być 
w  szczególności:
1) koszty ponoszone przy rekrutacji i szkoleniu nowych pracowników,
2) dezorganizacja pracy,
3) pogorszenie jakości wyrobów i usług,
4) wzrost wypadków przy pracy,
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5) większa awaryjność maszyn i urządzeń,
6) wzrost zużycia materiałów i energii,
7) spadek wydajności pracy,
8) trudności z tworzeniem właściwej kultury organizacyjnej,
9) pogorszenie wskaźników ekonomicznych – rentowności, reklamacji, kosztów 

jednostkowych.

Ruch pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa
Oprócz ruchu zewnętrznego pracowników (zwolnienia, przyjęcia) w przedsię-

biorstwie odbywa się też ruch wewnętrzny zwany też alokacją wewnętrzną. 
Jedną z najbardziej pożądanych form alokacji wewnętrznej są awanse pracow-

nicze – może to być awans kwalifikacyjny, awans płacowy lub awans stanowiskowy. 
Najczęściej awans stanowiskowy wymaga wcześniejszego podniesienia kwalifikacji 
zawodowych, a związany jest (chociaż nie zawsze) z podwyżką wynagrodzenia. 
Przedsiębiorstwa doceniające rolę kapitału ludzkiego i dysponujące potrzebnymi 
do tego środkami finansowymi prowadzą planową politykę awansowania, która 
wyraża się w opracowywaniu ścieżek karier, ścieżek szybkiego awansu, w przy-
gotowywaniu kadry rezerwowej, a czasem w opracowywaniu planów następstw  
(sukcesji). 

Oprócz ruchu kadr w formie awansowania na wyższe stanowiska – w przedsię-
biorstwie dokonują się też przesunięcia organizacyjne (transfer) pracowników, są 
to tzw. przemieszczenia w poziomie, niepowodujące zmiany miejsca w hierarchii 
organizacyjnej, a więc zmiana działu, pionu, oddziału, wydziału czy nawet zakła-
du. Najbardziej dotkliwą formą ruchu wewnętrznego pracowników jest degradacja 
pracownika, w szczególności degradacja stanowiskowa – jest to przeniesienia pra-
cownika na stanowisko niższe w hierarchii organizacyjnej, zazwyczaj przy niższej 
pensji z jednej strony oraz o mniejszym zakresie obowiązków i zadań z drugiej 
strony. Degradacja stanowiskowa może być reakcją na niekorzystne rezultaty oceny 
pracownika, wtedy alternatywą może być decyzja o zwolnieniu pracownika (albo też 
wybór; niższe stanowisko albo zwolnienie). Czasami degradacja stanowiskowa może 
być elementem restrukturyzacji firmy, gdzie konieczna jest redukcja zatrudnienia, 
łagodzona przez przesunięcia organizacyjne na niższe stanowiska pracy. 

Proces szkolenia pracowników
Ważnym czynnikiem rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie jest system 

szkolenia pracowników. Jest to podstawowy element ZZL, a nakłady na szkolenie 
to są inwestycje w kapitał ludzki. 

Generalnym celem systemu szkoleń jest przygotowanie pracowników do reali-
zacji bieżących i przyszłych zadań i funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie. Chodzi 
tu w szczególności o takie kwestie, jak:
1) zdobywanie i uzupełnianie wiedzy,
2) nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych,
3) kształtowanie właściwych postaw zawodowych,
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Warto jeszcze wspomnieć o pośrednich celach szkoleń, do których można 
za liczyć:
a) poszerzanie horyzontów poznawczych (np. różnego rodzaju kursy),
b) sprzyjanie zaspokajaniu potrzeb samorealizacji.

Szkolenie na stanowisku pracy
Szkolenie to ma zapewnić pracownikowi uzyskanie niezbędnej wiedzy i umie-

jętności związanych z wykonywaną pracą. Może mieć następujące formy:
a) instruktaż – jest szczególnie polecany w przypadku czynności rutynowych i po-

wtarzających się;
b) coaching – szkolenie pracownika przez trenera na zasadzie osobistego uczestni-

ctwa osoby szkolącej i osoby szkolonej, zazwyczaj dotyczy czynności manualnych, 
dąży się do szybkiego uzyskania wyników;

c) mentoring – proces wspierania pracownika w jego rozwoju przez osobę posia-
dającą wiedzę, doświadczenie i autorytet; stosowany jest w bardzo złożonych 
sytuacjach, przez dłuższy czas, a nie w wymiarze krótkookresowym;

d) rotacja stanowisk pracy – planowe przemieszczanie pracownika na inne stano-
wiska pracy lub do innego działu, w celu zdobycia dodatkowej wiedzy i umie-
jętności jako kolejny etap w rozwoju zawodowym pracownika;

e) zastępstwo na określonych stanowiskach – ma na celu zweryfikowanie przydat-
ności pracownika w innych warunkach i sytuacjach; 

f) powierzanie zadań zleconych (poza rutynowymi obowiązkami) – w celu poznania 
możliwości rozwoju danego pracownika. 

Szkolenie poza stanowiskiem pracy
Odbywać się ono może zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i poza nim. 

Może przybierać wiele różnych form i metod, np.:
1) wykład:

a) 5 sposobów na pobudzenie zainteresowania, ćwiczenia wprowadzające, aneg-
dota lub materiały wizualne, krótkie studium przypadku, minitest, zwiastun;

b) 5 sposobów na ułatwienie rozumienia i zapamiętywania: wypunktowanie naj-
ważniejszych kwestii, hasła – klucze, przykłady, analogie, pomoce wizualne;

c) 5 sposobów na pobudzanie zaangażowania: zadanie dla słuchaczy, pomoc 
w sporządzaniu notatek, pobudka, syneryczne uczenie się, krótkie ćwiczenie;

d) 5 sposobów na utrwalenie materiału: konferencja prasowa, samodzielny 
przegląd materiału, praca w grupie, studium przypadku, ćwiczenie3;

2) dyskusja:
a) plenarne – z udziałem wszystkich zainteresowanych osób;
b) panelowe – dyskutują najpierw wybrani specjaliści w temacie, a następnie 

włączają się w dyskusję inni słuchacze;

3 [Silberman, 2004, ss. 101–129].
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c) oksfordzka – podział dyskutantów na duże przeciwstawne grupy, opowiada-
jące się za jednym z dwóch możliwych rozwiązań problemu;

d) wielokrotna (grupowa) – dużą grupę dzieli się na kilka mniejszych w celu 
przedyskutowania problemu, następnie przedstawiciele tych grup referują 
rezultaty swoich grup, następnie odbywa się dyskusja ogólna;

3) studium przypadku (case study) – polega na analizie sytuacji dotyczącej okre-
ślonej organizacji – przypadek poddany analizie może odzwierciedlać stan rze-
czywisty, faktyczny, ale też może odnosić się do sytuacji wymyślonej (fikcyjnej), 
ale która mogła się zdarzyć;

4) odgrywanie ról – stosuje się często podczas kursów szkoleniowych; może być 
także zapisywane na taśmie video, a następnie odtwarzane, analizowane i kory-
gowane;

5) gry i symulacje – umożliwiają eksperymentowanie na uproszczonym modelu 
rzeczywistości, testują pomysł, umożliwiają poznanie efektów różnych rozwią-
zań;

6) inne aktywne metody szkoleniowe:
a) warsztaty,
b) konferencje, 
c) trening integracyjny,
d) trening asertywności,
e) trening kreatywności,
f) trening interpersonalny,
g) metody relaksacyjne,
h) szkolenie przez Internet.

W zasadzie szkolenie zawodowe jest procesem następującym po kształceniu 
zawodowym, realizowanym na ogół w szkołach i dotyczącym głównie ludzi nie-
pracujących. Jednak ze względu na występującą lukę pomiędzy strukturą podaży 
pracy oferowanej przez system edukacji a strukturą popytu na pracę, zgłaszanego 
przez organizacje (nie tylko gospodarcze) przedsiębiorstwa czasami biorą na sie-
bie część odpowiedzialności także za kształcenie zawodowe. Mogą to być szkoły 
przyzakładowe, współfinansowanie klas o określonym profilu zawodowym albo też 
finansowanie stypendiów fundowanych. 

Nie można zapominać jeszcze o jednym zjawisku – różne formy szkoleń, ini-
cjowane i realizowane przez przedsiębiorstwa, nie wyczerpują problemu nadążania 
pracowników za wymaganiami wymuszonymi przez rozwój wiedzy i technologii. 
Często również pracownicy, albo dobrowolnie, albo pod rygorem zwolnienia z pracy 
lub przeniesienia na niższe stanowisko dokształcają się samodzielnie, podejmują 
studia podyplomowe, uczestniczą w różnego rodzaju kursach, konferencjach. Jest 
to również ważna forma inwestowania w kapitał ludzki, inicjowana i finansowana 
przez poszczególnych pracowników.

Jednym z przejawów dobrze pojętego zarządzania kapitałem ludzkim jest troska 
przedsiębiorstwa (a nie tylko pracownika) o warunki pracy i stan zdrowia osoby 
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zatrudnionej w organizacji. Ważną rolę w tym względzie odgrywają wszelkie pozy-
tywne działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony zdrowia i obsługi socjalnej. 
Część przedsiębiorstw dostrzega związek pomiędzy tymi działaniami a jakością 
funkcjonowania całej organizacji. Chodzi tu w szczególności o godziwe i spra-
wiedliwe ocenianie i wynagradzanie, nieprzeciążanie pracowników (nadmiernym 
wysiłkiem lub długim czasem pracy bez urlopu), respektowanie wymagań bhp, 
stosowanie zasad ergonomicznych, dobrą atmosferę pracy, troskę o zdrowie pra-
cownika, odpowiedzialność za pracowników (a nie tylko za zysk) itp. 

Nowe formy pracy

Samozatrudnienie obejmuje trzy grupy osób:
1) osoby organizujące pracę dla siebie jako środek do życia i źródła utrzymania;
2) osoby wykonujące pracę na zasadach wolnego zawodu (prawnicy, architekci, 

doradcy, tłumacze, ale także informatycy, kierowcy, hydraulicy itp.);
3) byli pracownicy, którzy zdecydowali się sami lub zostali nakłonieni przez pra-

codawcę – na kontynuację dotychczasowej pracy, ale po założeniu własnej 
firmy. 

Działalność gospodarcza może być wykonywana przez samozatrudnionego na 
podstawie rozmaitych umów (zlecenia, o dzieło, agencyjna, franchising). Samo-
zatrudnienie w Polsce szacowane jest na 26% wszystkich pracujących, w „starej” 
Unii około 11%, na Węgrzech trzykrotnie mniej niż u nas, na Słowacji cztery razy 
mniej4. Można domniemywać, że część tego samozatrudnienie została wymuszona 
przez pracodawców. 

Praca rozproszona
Wykonywana jest poza jednym scentralizowanym miejscem pracy, najczęściej 

w domu. Czasami określa się ją mianem telepracy (nazywana też jako teledojazdy). 
Inne określenia: praca wirtualna, praca zdalna, praca na odległość, praca sie-

ciowa, praca elastyczna, e-praca. 
Wyróżnić można kilka odmian telepracy:

a) telepraca domowa – praca wykonywana jest w miejscu zamieszkania, a łączność 
z firmą zapewnia telefon lub Internet;

b) telepraca zamienna – część tygodnia pracuje się w miejscu zamieszkania, a drugą 
część w firmie;

c) praca w telecentrach – w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników są zorga-
nizowane biura wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne;

d) telepraca mobilna – pracownicy wykonują pracę poza siedzibą firmy, np. jako 
handlowcy, konsultanci, doradcy.

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi…, op. cit., s. 28.
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Szacuje się, że w Europie w roku 1999 w systemie telepracy pracowało około 
6% ogólnego zatrudnienia: w Hiszpanii około 2,8%, w Finlandii około 16,8%5. 

Praca tymczasowa
W Polsce od strony prawnej tę formę pracy reguluje ustawa z dnia 9 lipca 

2003  r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166). 
Czasami tego rodzaju formę zatrudnienia określa się mianem leasingu pracow-

niczego. Podmiotami organizacyjnymi takiego rodzaju pracy są agencje pracy tym-
czasowej. Najwcześniej pojawiły się one w USA w roku 1948. Natomiast w starych 
krajach Unii Europejskiej największą dynamikę liczby pracowników tymczasowych 
odnotowano w latach 1995–1999, natomiast w roku 2001 ta forma pracy objęła 
około 2% wszystkich pracujących (ale np. w Holandii około 4,5%). 

Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych wynika głównie z sezonowości 
produkcji, niespodziewanego, trudnego do wcześniejszego przewidzenia – wzrostu 
zamówień, ale także z powodu urlopów, chorób pracowników stałych. Z usług 
agencji pracy tymczasowej korzystają przedsiębiorstwa i instytucje publiczne (mini-
sterstwa, urzędy, samorządy). Praca tymczasowa ma zarówno swoje pozytywne, jak 
i negatywne strony (dla pracodawców, ale też i dla pracowników). 

Praca bezpłatna – wolontariat 
Pracę bezpłatną, legalną w formie wolontariatu reguluje w naszym kraju ustawa 

z 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96). Z pomocy wolontariuszy mogą korzystać urzędy administracji publicznej, 
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej 
(np. publiczne szkoły, szpitale, ośrodki pomocy społecznej) w zakresie ich działal-
ności statutowej, a nie komercyjnej. 

W Polsce szczególnie znana jest z działalności społecznej Polska Akcja Huma-
nitarna. Powszechnie znana jest społeczna praca na rzecz biednych, aktywność 
w organizacjach religijnych, wspólnotach parafialnych, misjach. 

Praca nielegalna
Ten rodzaj pracy bywa też nazywany pracą na czarno, szarą strefą rynku pracy, 

zatrudnieniem nierejestrowanym. Obejmuje ona dwa bardzo różniące się od siebie 
rodzaje działalności:
a) działalność przestępczą, zabronioną prawem (czarna strefa, czarna gospodarka) 

– przemyt, handel narkotykami, produkcja (i handel) alkoholu bez zezwolenia, 
wytwarzanie fałszywych pieniędzy;

b) produkcję ukrytą (szara strefa) – produkcja lub usługi niezabronione przez 
prawo, których rozmiary nie są ujawnione (w całości lub w części).
Sprzedaż nieewidencjonowana, zaniżanie przychodów, nieujawnianie zysków 

i wynagrodzeń za nielegalną pracę, a także nierejestrowana działalność gospodar-

5 Ibidem, s. 29.
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cza prowadzona na własny rachunek, czyli niesformalizowane samozatrudnienie 
(w budownictwie, rolnictwie, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi, handel, 
naprawy, gastronomia). 

9.5. Wydajność pracy – czynniki ją kształtujące

Wydajność pracy jest kluczowym, jednym z kilku najważniejszych wskaźników 
ekonomicznych, wyrażających sprawność działalności przedsiębiorstwa. Jest miarą 
produktywności zasobów ludzkich, zaangażowanych w działalność gospodarczą 
przedsiębiorstwa (w sposób bezpośredni lub pośredni). Określa ją relacja wielko-
ści produkcji/usług do poniesionych na jej wykonanie nakładów pracy żywej, czyli 
zatrudnienia. Wydajność pracy można obliczać dwoma sposobami: 
a) produkcja wytworzona w danym okresie do przeciętnej liczby zatrudnienia 

(w  przeliczeniu na pełne etaty) – będzie to wydajność na 1 zatrudnionego 
(np.  roczna, miesięczna itp.):

:W P Z,z=

b) produkcja wytworzona w danym okresie do czasu pracy zaangażowanego do 
jej wykonania – będzie to wydajność na jednostkę czasu (np. godzinę, dzień, 
miesiąc, rok):

:W P T,t =

gdzie:
WZ – wydajność na 1 zatrudnionego,
Wt – wydajność na jednostkę czasu,
P – produkcja (usługi),
Z – zatrudnienie,
T – czas pracy. 

Pozornie prosta do obliczenia wielkość, jaką jest wydajność pracy, w praktyce 
nastręcza wiele kłopotów obliczeniowych. Wynikają one z jednej strony z wielu 
możliwych sposobów ujmowania wielkości w liczniku (produkcja), a z drugiej strony 
z wielu możliwości wyrażania wielkości w mianowniku (zatrudnienie, czas). 

Licznik tzn. wielkość produkcji może być wyrażona albo w jednostkach natu-
ralnych albo w jednostkach umownych albo wartościowych. Zarówno poziom, jak 
i  zmiany wydajności pracy najbardziej adekwatnie przedstawia produkcja liczona 
w  jednostkach naturalnych (ewentualnie umownych). Jest to możliwe w przedsię-
biorstwach wytwarzających produkcję jednorodną (takich przypadków jest niewie-
le). W przedsiębiorstwach wytwarzających produkcję niejednorodną, zróżnicowaną 
trzeba z konieczności liczyć produkcję w jednostkach wartościowych. W tym przy-
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padku należy jednak pamiętać o tym, żeby dokonujące się w czasie zmiany cen 
i zmiany w strukturze produkcji nie deformowały informacji o zmianie wydajności  
pracy. 

Niemało kłopotów występuje też przy liczeniu mianownika (zatrudnienie, czas 
pracy). Jeśli chodzi o zatrudnienie, to na pewno trzeba tu brać przeciętną liczbę 
zatrudnionych w badanym okresie, a nie stan na koniec okresu (chyba, że zatrud-
nienie jest bardzo stabilne). Natomiast otwartą pozostaje zakres osób zatrudnionych. 
Mogą być przyjęte następujące rozwiązania:
1) ogólna liczba wszystkich zatrudnionych,
2) pracownicy produkcyjni,
3) pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

Jeśli chodzi o czas pracy, to powstaje wątpliwość, czy uwzględnić:
a) czas kalendarzowy,
b) czas nominalny,
c) czas efektywny.

Najbardziej wskazane byłoby operowanie czasem efektywnym, ale w niektórych 
przedsiębiorstwach o długim cyklu produkcyjnym (stocznie) albo, w których procesy 
naturalne też odgrywają swoją rolę (rolnictwo, budownictwo), można ograniczyć 
się do czasu kalendarzowego. 

Wydajność pracy w przedsiębiorstwie może odnosić się do różnych pięter 
(szczebli) jego struktury organizacyjnej, od dołu do góry. Najłatwiej ją mierzyć 
w odniesieniu do najniższego szczebla tzn. na stanowisku roboczym – będzie to 
wydajność stanowiskowa. Następnie może być uwzględniona najmniejsza komór-
ka produkcyjno-administracyjna (np. brygada, linia produkcyjna). Wtedy należy 
mówić o wydajności brygady czy linii produkcyjnej. Dalej może to być wydział 
produkcyjny – wtedy mówimy o wydajności danego wydziału produkcyjnego. Na 
ostatnim szczeblu struktury organizacyjnej będzie całe przedsiębiorstwo – będzie 
to wydajność przedsiębiorstwa, a wyrażać ją będzie stosunek wartości produkcji 
wytwarzanej przez wszystkie jego jednostki do przeciętnej liczby zatrudnionych 
przez to przedsiębiorstwo. Rozróżnia się dwa wymiary wydajności pracy:
1) wydajność indywidualna,
2) wydajność zbiorowa (grupowa, zespołowa).

Wydajność indywidualna odnosi się do pojedynczego stanowiska pracy – ją 
najłatwiej uchwycić, jest ona jednoznacznie zobiektywizowana (nie ma problemu 
ani z pomiarem produkcji, ani z ujęciem zatrudnienia) jest to wydajność pracy 
konkretnego robotnika (pracownika) bezpośrednio produkcyjnego. 

Wydajność zbiorowa odnosi się do określonej zbiorowości pracowników (może 
to być brygada, linia produkcyjna, oddział, wydział, zakład, przedsiębiorstwo), np. 
wydajność brygady to produkcja wytworzona przez ten zespół pracowników w okre-
ślonej jednostce czasu (np. godziny, zmiany, dnia, tygodnia, miesiąca, roku). Jest 
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ona wynikiem sumy indywidualnej wydajności pracy pracowników wchodzących 
w  skład danej zbiorowości (grupy). 

Poziom średniej wydajności pracy zależy od wielu czynników, które z jednej stro-
ny wpływają na kształtowanie się wielkości produkcji (czyli licznik), z drugiej strony 
wpływają na wielkość i strukturę zatrudnienia (mianownik). W szczególności są to:
a) poziom techniki i technologii reprezentowany przez przedsiębiorstwo, zwłaszcza 

automatyzacja procesów wytwórczych;
b) techniczne uzbrojenie pracy – czyli środki trwałe, którymi dysponują pracow-

nicy;
c) produktywność (wydajność) środków trwałych;
d) organizacja produkcji;
e) intensywność procesu produkcji;
f) typ produkcji (masowa, seryjna, jednostkowa);
g) pracochłonność produkcji – produkcja bardzo pracochłonna jest z reguły mniej 

wydajna;
h) struktura produkcji i jej zmiany;
i) branżowa i działowa przynależność przedsiębiorstwa;
j) możliwość substytucji pracy żywej przez maszyny;
k) system motywacyjny;
l) stopień identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem. 

Wzrost wydajności pracy jest ważny dla przedsiębiorstwa z wielu powodów. 
Przede wszystkim wyznacza możliwość konkurowania z firmami. Wpływa na wielkość 
przychodów uzyskiwanych z większej produkcji. Wpływa na poziom przeciętnych 
kosztów jednostkowych, powoduje obniżenie kosztów stałych (podzielonych przez 
większą liczbę wyrobów). W dalszej kolejności umożliwia osiągnięcie większego 
zysku. Z kolei większa kwota zysku osiągnięta przez przedsiębiorstwo umożliwia 
wprowadzenie postępu technicznego, który następnie przekłada się na większą 
wydajność pracy zatrudnionych pracowników. 

Dla pracowników wzrost wydajności stanowi przesłankę do wzrostu wynagro-
dzenia – na długą metę jest to najbardziej uzasadnione źródło wzrostu dochodów 
pracowniczych, trzeba jednak zważać na to, aby tempo wzrostu wynagrodzeń nie 
było wyższe od tempa wzrostu wydajności pracy. 
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10
SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

10.1. Tradycyjne systemy płacowe

System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie jest podstawową częścią systemu 
motywacyjnego, zawierającego bodźce materialne i niematerialne. Powinien więc 
być prawidłowo wkomponowany w tę większą całość, aby wzmacniać wzajemne 
oddziaływanie na pracownika. Zbudowanie prawidłowego systemu wynagrodzeń 
jest zadaniem niezmiernie skomplikowanym. Trudność ta wynika z wielu przyczyn, 
wśród których ważną rolę odgrywa wielość funkcji, przypisanych kategorii „wyna-
grodzenia”. Najczęściej wymienia się 4 funkcje wynagrodzeń:
1) dochodową,
2) motywacyjną,
3) społeczną,
4) kosztową. 

W szczególności istnieje wyraźna sprzeczność pomiędzy dochodową funkcją 
wynagrodzeń interesującą głównie pracownika, a kosztową funkcją wynagrodzeń 
ważną dla pracodawcy (przedsiębiorstwa). Nic więc dziwnego, że nawet w gospo-
darkach rynkowych z ugruntowaną tradycją demokratyczną co jakiś czas sprzecz-
ność ta ujawnia się w skali ogólnonarodowej w postaci strajku pracowników lub 
zapowiedzi jego przeprowadzenia. 

Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na wynagrodzenie pracownika 
składa się wiele składników, niejednakowo intensywnie pełniących wymienione wyżej 
funkcje, którymi obarczone są wynagrodzenia (w szczególności funkcja dochodowa 
i motywacyjna). Z tego wynika prosty wniosek: im więcej elementów wchodzi do 
wynagrodzenia, tym trudniej stworzyć spójny system wynagrodzeń. 

Ze względu na fakt, że głównym składnikiem wynagrodzeń jest płaca, sposób 
powiązania płacy z wykonaną (lub wykonywaną) pracą decyduje o konstrukcji syste-
mu płac. W tradycyjnych rozwiązaniach można wyróżnić 2 główne systemy płac:
a) systemy akordowe,
b) systemy czasowe.

System akordowy pojawił się już na początku rozwoju gospodarki kapitalistycz-
nej. Był szeroko stosowany przy wynagradzaniu pracowników fizycznych. Jego istota 
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sprowadza się do powiązania płacy zasadniczej z ilością wykonanych produktów 
(usług).

Stosowanie akordu jest uzasadnione wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
a) praca musi być jednoznacznie określona, a wyniki pracy muszą być mie-

rzalne,
b) tempo pracy zależy głównie od pracownika, a nie od maszyny czy urządzenia,
c) wykonywane przez pracownika czynności mają charakter powtarzalny, a nie 

zmienny,
d) konieczny jest system racjonalnych norm dotyczących wykonywanej pracy, 

a  normy powinny być aktualizowane wraz ze zmianami techniczno-organiza-
cyjnymi.

W praktyce gospodarczej pojawiły się różne odmiany akordowego systemu 
płac: 
a) akord prosty,
b) akord progresywny: jedno- lub wielostopniowy,
c) akord degresywny. 

W akordzie prostym wynagrodzenie zasadnicze ustala się mnożąc liczbę wyko-
nanych produktów przez stawkę płacową za jednostkę wyrobu – stawka płacowa 
nie zmienia się bez względu na liczbę produktów.

W akordzie progresywnym stawka płacowa za jednostkę wyrobu rośnie po prze-
kroczeniu pewnego progu wykonanych produktów (progresja jednostopniowa) lub 
kolejnych progów (progresja wielostopniowa).

Przy akordzie degresywnym stawka płacowa zmniejsza się po przekroczeniu jed-
nego lub kilku progów ilościowych (degresja jedno- lub wielostopniowa). Wyróżnić 
można także:
a) akord indywidualny (w odniesieniu do poszczególnych pracowników),
b) akord grupowy/zespołowy.

Akordowe systemy płac mają tak swoje zalety, jak i wady (tych jest zdecydowa-
nie więcej). Dla pracodawcy (przedsiębiorstwa) główną zaletą akordu jest mocne 
oddziaływanie na pracowników w kierunku maksymalizacji ilościowych efektów 
pracy. Dla pracownika akord wyraża bezpośredni ilościowy związek pomiędzy płacą 
a pracą. 

Podstawową wadą akordowego systemu płac jest nastawienie na ilość kosztem 
jakości. Nie sprzyja też zmianom techniczno-organizacyjnym. Wymaga ustalenia 
i kontroli norm pracy. Zmienne otoczenie rynkowe i postęp techniczny powodują 
mniejsze zainteresowanie akordem tak ze strony pracowników, jak i pracodawców. 

Drugim tradycyjnym systemem płac jest system czasowy. Początkowo obejmował 
on głównie grupę pracowników umysłowych. W tym systemie płaca zasadnicza jest 
powiązana z jednostką czasu pracy, którą może być tydzień lub miesiąc, ale także 
dzień, godzina, a nawet rok. Dla pracownika system czasowy jest korzystny, gdyż 
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stabilizuje poziom płacy i w jasny sposób wiąże płace z pracą. Dla pracodawcy 
jest on łatwy i tani w stosowaniu. Jest także neutralny wobec zmian techniczno-
organizacyjnych. Stwarza mniej konfliktów w porównaniu do systemów akordowych. 
Jego wadą, i to istotną, jest brak motywacji do uzyskiwania lepszych efektów pracy. 
Zarówno system akordowy, jak i system czasowy rzadko występują w czystej postaci 
– najczęściej są uzupełniane o bodźce w postaci premii: w przypadku akordu pre-
mie mają zachęcać do troski o jakość produktu (usług), a w przypadku systemów 
czasowych premie mają zachęcać do poprawy efektów ilościowych.

Specyficznym systemem płacowym, zaliczanym do systemów tradycyjnych jest 
tzw. dniówka zadaniowa. Pracownik ma określone do wykonania w ciągu dnia zada-
nia. Jeśli nie wykona dziennej normy zadaniowej w danym dniu, wtedy wykonuje ją 
w dniu następnym. Im więcej norm dziennych wykona w ciągu tygodnia lub miesiąca, 
tym większy będzie jego zarobek (tygodniowy lub miesięczny). Czasami ustala się 
progi premiowe, uzależnione od stopnia wykonania normy zadaniowej. Dniówkę 
zadaniową stosuje się w przypadku wynagradzania pracowników produkcyjnych. 

Innym tradycyjnym systemem płacowym jest system prowizyjny. W czystej postaci 
wynagrodzenie prowizyjne stanowi część (lub kwotę) od sprzedaży albo inaczej 
określonego efektu. Stopa prowizji lub kwota prowizji jest różna, w zależności od 
atrakcyjności wyrobu (lub usługi), od rodzaju rynku i jego nasycenia. Ten system 
jest szeroko stosowany w sferze usług. Jest on prosty i zrozumiały, pracownik sam 
decyduje o intensywności swojej pracy. Jak każdy system płacowy, również system 
prowizyjny ma wiele wad. Dla pracownika wadą jest bardzo duża niestabilność 
zarobków. Dla obu stron wadą jest duża rotacja pracowników. Dlatego niekiedy 
system prowizyjny jest uzupełniany o płacę stałą, równą np. płacy minimalnej albo 
średniej płacy w firmie. Czasami do prowizji dochodzą jeszcze premie za wykonanie 
zadań o charakterze jakościowym. 

Wbrew obiegowej opinii, opracowanie i wdrożenie racjonalnego prowizyjnego 
systemu płac (ewentualnie z płacą stałą i premią) nie jest sprawą prostą. 

10.2. Taryfowy system płac (taryfikator płacowy)

Składniki wynagrodzeń 
W tradycyjnych ujęciach odnoszących się do tradycyjnych systemów wynagra-

dzania najczęściej wyróżnia się kilka elementów składających się na wynagrodzenia 
osobowe. Są to:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny,
3) premie,
4) nagrody (bez wypłat z zysku),
5) godziny nadliczbowe,
6) za urlop wypoczynkowy,
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 7) nagrody jubileuszowe,
 8) odprawa emerytalna, rentowa,
 9) nagrody i premie z zysku,
 10) dodatki:
  a) za pracę w godzinach nocnych,
  b) uciążliwe warunki,
  c) za niezawiniony postój w pracy.

W nowszych opracowaniach można zetknąć się z inną klasyfikacją elementów 
składających się na wynagrodzenie1. 

Wynagrodzenie całkowite składa się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia 
zmiennego. 

Do wynagrodzenia stałego wchodzą:
1) płaca zasadnicza,
2) względnie stałe dodatki do płac gwarantowane z mocy prawa (godziny nadlicz-

bowe, praca nocna, warunki szkodliwe dla zdrowia itp.). 

Na wynagrodzenie zmienne składają się:
1) bodźce krótkoterminowe,
2) bodźce długoterminowe,
3) świadczenia dodatkowe.

Bodźce krótkoterminowe stanowią wynagrodzenie zależne od efektów za okres 
nie dłuższy niż 1 rok (premie, nagrody, prowizje, nadwyżka akordowa). Bodźce 
długoterminowe to ta kwota wynagrodzenia, która jest zależna od efektów za okres 
dłuższy niż 1 rok. Są to tzw. wynagrodzenia odroczone. Świadczenia dodatkowe 
są oferowane dobrowolnie przez pracodawcę swoim pracownikom i finansowane 
przez niego w części lub w całości. 

W praktyce istnieje wielka różnorodność rozwiązań, które nie mogą abstrahować 
od uregulowań prawnych, obligujących przedsiębiorstwa do wypłaty określonych 
świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) swoim pracownikom lub do uwzględnienia 
pewnych wielkości granicznych (np. płacy minimalnej). 

W tradycyjnych systemach płacowych podstawą wynagrodzenia są płace zasad-
nicze, powiększone o obligatoryjne (lub uznaniowe) składniki. 

Taryfowy system płac służy do ustalania wysokości płacy zasadniczej. Składa się 
on z 3 głównych elementów, którymi są:
a) taryfikator kwalifikacyjny,
b) kategorie zaszeregowania,
c) tabele (siatki) płac.

1 Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, pod red. S. Borkowskiej, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004.
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Taryfikator kwalifikacyjny określa warunki i wymagania związane z danym sta-
nowiskiem pracy oraz niezbędne kompetencje. 

Kategorie zaszeregowania oraz ich ilość wyznaczają skalę rozpiętości płac 
zasadniczych, w szczególności pomiędzy najwyższą kategorią a najniższą. Każde 
stanowisko pracy jest przypisane do określonej kategorii zaszeregowania: pracy 
prostej – mniej płatnej odpowiada niższa kategoria zaszeregowania, pracy bardziej 
złożonej odpowiada wyższa kategoria zaszeregowania. Tabela (siatka płac) określa 
poziom płacy zasadniczej dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Najczęś-
ciej odnoszą się one do miesiąca albo do godziny. Podstawą ustalenia stawki dla 
najniższej kategorii zaszeregowania jest zazwyczaj płaca minimalna (jeśli jest ona 
ustawowo określona). 

Tabele płac (zasadniczych) mogą być:
a) jednopoziomowe,
b) widełkowe (przedziałowe),
c) wielopoziomowe (wieloszczeblowe).

W jednopoziomowej tabeli płac każdej kategorii zaszeregowania przypisana 
jest jedna stawka płac. Płace zasadnicze pracowników zaliczonych do tej samej 
kategorii zaszeregowania są jednakowe i nie mogą być zróżnicowane. 

Widełkowe tabele płac określają dla każdej kategorii zaszeregowania dolną i gór-
ną stawkę płacy zasadniczej, co daje kierownikowi danej jednostki organizacyjnej 
pewną swobodę decyzji. „Widełki” nie powinny być zbyt duże (np. 10–20% dolnej 
stawki w danej kategorii zaszeregowania), a dolna stawka wyższej kategorii zaszere-
gowania nie może być niższa od górnej stawki poprzedniej kategorii zaszeregowania. 

Wielopoziomowe tabele płac są podobne w swojej konstrukcji do tabel wideł-
kowych; każda kategoria zaszeregowania ma kilka (niezbyt dużo) 3 lub 4 szczeble 
pośrednie, z którymi są związane wyższe stawki płac zasadniczych. O wyborze 
szczebla płac w danej w danej kategorii zaszeregowania decyduje kierownik danej 
jednostki. W takiej tabeli może być tak, że najwyższy szczebel niższej kategorii 

Tabela 10.1. Schemat tabeli wieloszczeblowej 

Kategoria  
zaszeregowania

Szczeble
1 2 3 4

1 1 500 1 700 1 900 2 100

2 1 900 2 100 2 300 2 500

3 2 300 2 500 2 700 2 900

4 2 700 2 900 3 100 3 300

5 3 100 3 300 3 500 3 700

6 3 500 3 700 3 900 4 100

7 3 900 4 100 4 300 4 500

Źródło: opracowanie własne.
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zaszeregowania może mieć stawkę płacy zasadniczej wyższą od najniższego szczebla 
następnej wyższej kategorii zaszeregowania. 

Niektóre przedsiębiorstwa konstruują bardziej elastyczne tabele płac, w któ-
rych występuje mała liczba kategorii zaszeregowania, nie ma z góry wyznaczonych 
szczebli pośrednich między wielkością dolną i górną stawek, występują też duże 
rozpiętości pomiędzy stawkami. 

Tabela 10.2. Przykładowa elastyczna tabela płac

Kategoria  
zaszeregowania Ścieżka awansu

Współczynnik
zróżnicowania 

stawek

Dolna stawka  
w przedziale

Górna stawka  
w przedziale

I
A
B
C

1,00
1,10
1,25

4 000
4 400
5 000

5 200
5 720
6 500

II
A
B
C

1,00
1,10
1,25

5 200
5 720
6 500

6 760
7 436
8 450

III
A
B
C

1,00
1,10
1,25

6 760
7 436
8 450

8 800
9 680

11 000

Źródło: opracowanie własne.

Rozpiętość pomiędzy stawką górną a stawką dolną we wszystkich kategoriach 
zaszeregowania wynosi w tym konkretnym przypadku 30% (lub w pobliżu tego 
wskaźnika). 

Ważnym problemem przy budowie tabel płac jest sposób narastania stawek 
w kolejnych kategoriach zaszeregowania. 

Można przyjąć jedną z następujących zasad:
a) przyrost kwotowy (postęp arytmetyczny),
b) przyrost procentowy (postęp geometryczny),
c) przyrost mieszany (arytmetyczno-geometryczny). 

Zarówno kwota wzrostu, jak i procent wzrostu mogą być wielkościami stałymi 
lub zmiennymi. Przyrosty kwotowe, zwłaszcza jeśli są stałe, powodują nadmierne 
spłaszczenie wynagrodzeń. Dlatego lepsze są rozwiązania, w których występują 
zmienne kwoty narastania stawek (małe dla niższych kategorii zaszeregowania, 
większe dla wyższych kategorii zaszeregowania). Niektóre firmy eliminują słabości 
niewielkich, kwotowych rozpiętości płacowych poprzez przyjęcie strategii niskiego 
udziału płac zasadniczych, a większego udziału zmiennych elementów wynagro-
dzenia całkowitego. 

Dla kierowników lepszym sposobem zróżnicowania stawek płac pomiędzy 
kolejnymi kategoriami zaszeregowania jest wzrost procentowy (geometryczny) i to 
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o procencie zmiennym: rosnący procent wraz ze wzrostem kategorii zaszeregowania. 
Wynika to ze skokowego wzrostu złożoności pracy i odpowiedzialności w wyższych 
kategoriach zaszeregowania. Szczególnie przydatny jest taki sposób narastania sta-
wek płac w przedsiębiorstwach, gdzie wymagania pracy są bardzo zróżnicowane 
w aspekcie kompetencji, trudności, odpowiedzialności, a kierownictwo jest zainte-
resowane rozwojem pracowników. Taki układ płac jest bardzo motywacyjny, daje 
kierownictwu dużą elastyczność w kształtowaniu płac poszczególnych pracowników, 
może być natomiast źródłem niechęci lub niezadowolenia ze strony pracowników 
o niższych kwalifikacjach zawodowych. 

10.3.  Wartościowanie pracy jako podstawa obiektywizacji polityki 
płacowej w przedsiębiorstwie

Wartościowanie pracy w języku angielskim określone jest jako job evaluation. 
W języku polskim używa się wielu innych nazw, takich jak jakościowa ocena pracy, 
ocena trudności pracy, ocena treści pracy, ocena wymogów pracy, kwalifikowa-
nie pracy. Jak dotąd nie udało się znaleźć zadowalającej definicji wartościowania 
pracy. 

Według jednej z interpretacji „wartościowanie pracy to systematyczny proces 
ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organi-
zacji”2. 

Z kolei inne ujęcie wyraża pogląd, że „ocena wymagań, ich rodzaju i wielkości 
(stopnia natężenia) to wartościowanie pracy”3. 

Wydaje się, że najwłaściwszy jest pogląd, że wartościowanie pracy jest procesem 
analizy i oceny pracy, nie zaś pracownika, i dlatego jego przedmiotem może być 
stanowisko pracy bądź zawód.

Wartościowanie pracy odnosi się do bezosobowych wymogów stanowisk pracy, 
a nie efektów pracy konkretnego pracownika. Może ono obejmować prawie wszyst-
kie stanowiska pracy w organizacji (poza wysokimi stanowiskami kierowniczymi, 
gdzie stosuje się kontrakty menedżerskie lub negocjacje płacowe). Jego celem jest 
dostarczenie kierownikom narzędzia pozwalającego na bardziej zobiektywizowaną 
politykę płacową w przedsiębiorstwie.

Za początek wartościowania pracy uważa się w literaturze F.W. Taylora, który 
w roku 1881 w USA zastosował metodę analizy pracy w przedsiębiorstwie Midval  
Steel Company. W latach osiemdziesiątych XIX wieku podjęto próbę wartościowa-
nia pracy w sektorze publicznym w Chicago, aby ukrócić nadużycia przy zatrudnianiu 
i wynagradzaniu pracowników. Początkowo najszerzej wprowadzono wartościowa-
nie pracy w bankach i ubezpieczeniach. W pierwszej kolejności wykorzystano to 

2 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 510.
3 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 117.
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podejście przy naborze pracowników odpowiadających szczegółowym warunkom 
danego stanowiska pracy. W dalszej kolejności wartościowanie pracy wykorzystano 
do ustalania stawek płacowych. 

W pełni rozwiniętą metodę wartościowania pracy opracował Ch. Bedaux w roku 
1916. Zawierała ona zasady i procedury normowania, wartościowania i wynagradza-
nia pracy ludzkiej. Znalazła ona szerokie zastosowanie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Jako ciekawostkę można podać fakt, że w okresie międzywo-
jennym powołano specjalne przedsiębiorstwo „Bedaux Corporation” w Nowym 
Jorku (z licznymi filiami), które upowszechniało wartościowanie pracy na terenie 
USA i poza Stanami Zjednoczonymi. 

W Europie Zachodniej pierwsze początki stosowania wartościowania pracy miały 
miejsce wkrótce po pierwszej wojnie światowej. Jednakże bardziej masowe tego 
wdrażanie nastąpiło dopiero w latach czterdziestych XX wieku, najpierw w Belgii , 
Holandii, Szwecji. Podjęto próbę opracowania w miarę uniwersalnej metody umoż-
liwiającej wycenę prac zarówno produkcyjnych, jak i administracyjno-biurowych. 
Również Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zainteresowała się tym prob-
lemem badania pracy i jej wartością. W roku 1950 na konferencji w  Genewie 
opracowano tzw. schemat genewski, zawierający 4 syntetyczne kryteria oceny 
trudności pracy: wymagania umysłowe, wymagania fizyczne, odpowiedzialność, 
warunki wykonywania pracy. Z kolei 4 kryteria syntetyczne zostały rozdzielone 
na szczegółowe kryteria analityczne. Po roku 1950 schemat genewski upowszechnił 
się w wielu krajach. Także w Polsce w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysło-
wych, zwłaszcza przy wycenie pracy na stanowiskach robotniczych, podejmowane 
były próby wdrożenia tej metody. Szerzej zaczęto mówić i pisać o wartościowaniu 
pracy w latach 60., głównie dzięki badaniom Jana Kardaszewskiego. Ale dopiero 
w latach 80. XX  wieku w  Polsce wycena trudności pracy stała się w miarę popu-
larna. Najbardziej znana jest tzw. metoda UMEWAP (Uniwersalna Metoda War-
tościowania Pracy), występująca w kilku wersjach: UMEWAP-87, UMEWAP-95,  
UMEWAP-2000. 

Uniwersalna metoda Ch. Bedaux’a zawiera 6 kryteriów syntetycznych podzie-
lonych następnie na 26 kryteriów analitycznych (elementarnych) oraz maksymalną 
liczbę punktów przypisanych tym kryteriom.

Tabela 10.3. Kryteria oceny stopnia trudności pracy według Ch. Bedauxa

Kryteria syntetyczne Kryteria analityczne Maksymalne punkty
I. Wykształcenie 

doświadczenie 
zręczność

1. Czas kształcenia
2. Zręczność manualna
3. Ogólne doświadczenie zawodowe 
4. Szczególnie skomplikowane prace
5. Zdolność reagowania 

12
23
28
11
14
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Razem I kryterium X 88
II. Odpowiedzialność

i wysiłek umysłowy
1. Wartość środków produkcji
2. Zadania funkcji w pracy
3. Organizacja pracy zespołowej
4. Spostrzegawczość i zdolność myślenia
5. Spolegliwość

16
8
3
4

12
Razem II kryterium X 43

III. Wysiłek 
psychofizyczny

1. Monotonia
2. Nienormalna pozycja przy pracy
3. Szczególnie ciężka praca
4. Uciążliwe warunki środowiska pracy

5
5

10
8

Razem III kryterium X 28
IV. Ryzyko 

zawodowe
1. Choroby zawodowe
2. Wypadki przy pracy
3. Skutki przeciążenia pracą

6
10
6

Razem IV kryterium X 22
V. Właściwości 

umysłowe
1. Wygląd zewnętrzny i dar wymowy
2. Pamięć
3. Biegłość w liczeniu
4. Pomysłowość
5. Zmysł estetyczny

12
5

10
20
10

Razem V kryterium X 57
VI. Właściwości 

moralne
1. Umiejętności pracy zespołowej
2. Przedsiębiorczość
3. Autorytet
4. Poczucie odpowiedzialności

5
25
25
40

Razem VI kryterium X 95
Łączna maksymalna liczba punktów 333

Źródło:  Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Króla, A Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 246.

Spośród 26 kryteriów elementarnych (analitycznych) Ch. Bedaux najwyższe wagi 
przypisał: poczuciu odpowiedzialności (40 punktów na 333, czyli 12%), ogólnemu 
doświadczeniu zawodowemu (28 punktów na 333, czyli 8%) oraz przedsiębiorczość 
i autorytet (po 25 punktów na 333, co daje 7,5%). O ile pierwsza wersja metody 
Ch. Bedauxa odnosiła się do wyceny pracy bezpośrednio produkcyjnej, to póź-
niejsza wersja (zaprezentowana wyżej) objęła swoim zasięgiem także stanowiska 
administracyjne oraz kierownicze. Z tego powodu tę drugą wersją można nazwać 
uniwersalną metodą oceny wartości pracy. 

Najbardziej znaną polską metodą wartościowania pracy jest metoda UMEWAP 
w czterech wersjach:
1) UMEWAP-85,
2) UMEWAP-87,
3) UMEWAP-95,
4) UMEWAP-2000. 
Numery tych wersji wskazują lata, w których metoda była modyfikowana. 
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W metodzie UMEWAP-95 przyjęte zostały 4 kryteria syntetyczne:
a) złożoność pracy,
b) odpowiedzialność,
c) uciążliwość pracy,
d) warunki pracy. 

Z kolei każde kryterium syntetyczne zostało podzielone na bardziej szczegółowe 
kryteria elementarne (analityczne). Każdemu kryterium elementarnemu przypisa-
no maksymalną liczbę punktów. Łącznie w metodzie UMEWAP-95 maksymalna 
liczba punktów wynosiła 420, a w metodzie UMEWAP-2000 tych punktów mogło 
być więcej, bowiem 470. Podstawowa różnica pomiędzy UMEWAP-95 i UME-
WAP-2000 polega na tym, że kryterium syntetyczne „warunki pracy” zostało połą-
czone z kryterium „uciążliwość pracy”, ale nowe kryterium syntetyczne otrzymało 
starą nazwę „uciążliwość pracy”. Wprowadzono także nowe kryterium syntetyczne 
„współpraca”, rozdzielone na trzy kryteria elementarne (współdziałanie, motywo-
wanie, kontakty zewnętrzne). Nastąpiło także drobne przesunięcie kryteriów ele-
mentarnych w  ramach kryteriów syntetycznych. 

Z faktu, że jedna wersja UMEWAP jest starsza, a druga nowsza nie wynika, że 
ta nowsza jest lepsza. Przedsiębiorstwa zamierzające wdrożyć którąś z tych wersji 
muszą przed wdrożeniem jej w życie poważnie rozważyć, która z nich jest bardziej 
adekwatna dla danej firmy. Na ten fakt zwraca uwagę autorka wersji UMEWAP-
2000 Zofia Jacukowicz4. 

W Polsce znana jest także inna metoda wartościowania pracy, w skrócie AWP 
(Ankietowe Wartościowanie Pracy), autorstwa T. Oleksyna. Przeznaczona była do 
wartościowania pracy na stanowiskach nierobotniczych, w szczególności w małych 
i średnich firmach. Pierwsza wersja tej metody ukazała się w roku 1990, a następnie 
była doskonalona. Ostatnia wersja z roku 1997 nosi skrót AWP-2 bis (czyli druga 
wersja skorygowana). Wykorzystuje się w niej 15 kryteriów analitycznych (a więc 
znacznie mniej niż w metodzie UMEWAP). Przy każdym kryterium analitycznym 
może być 5 wariantów odpowiedzi wraz z przypisanymi tym wariantom (a, b, c, 
d, e) punktami. Ta metoda daje możliwość rezygnacji z pracochłonnej procedury 
opisywania stanowisk pracy (ale można ją wykonać). 

Inną metodą jest tzw. metoda profilowa, stosowana od kilkudziesięciu lat w du-
żych zachodnich przedsiębiorstwach. Nazwa metody bierze się stąd, że opisanie 
wartościowanego stanowiska pracy za pomocą charakteryzujących go cech nazywa 
się często „profilem stanowiska”. Metoda ta zakłada adaptację gotowego sche-
matu wartościowania pracy do szczególnych potrzeb i warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Posługuje się kryteriami syntetycznymi, kryteriami analitycznymi, 
a także punktami przypisanymi tym kryteriom. 

4 Z. Jacukowicz, Praca i jej opłacanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, 
s.  53.
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Warto wspomnieć o jeszcze jednej, popularnej w świecie metodzie wartościo-
wania pracy, którą jest metoda Heya. Wykorzystuje ona 3 czynniki syntetyczne:
1) umiejętności (know-how),
2) rozwiązywanie problemów (problem solving),
3) zakres odpowiedzialności (accountability).

Każdy z trzech czynników syntetycznych jest uszczegółowiony przez kryteria 
cząstkowe. Te trzy czynniki syntetyczne stosuje się do wyceny stanowisk kierowni-
czych i specjalistycznych. Do wyceny prac prostych fizycznych używa się dodatko-
wych kryteriów, dla których opracowuje się odrębne tabele wyceny punktowej. 

Tabela 10.4. Kryteria i liczba punktów w metodzie AWP-2 bis

Kryteria syntetyczne Kryteria analityczne
Warianty

a b c d e

I. Złożoność pracy  1. Wykształcenie
 2. Doświadczenie
 3. Samodzielność
 4. Znajomość języków obcych
 5. Współdziałanie
 6. Praca z komputerem
 7. Zręczność

5
3
0
0
5
0
0

20
8

10
15
10
15
7

30–35
15
25
25
15
25
12

60
25
40
35
20
X
18

70
40
60
X
25
X
25

II. Odpowiedzialność  8. Za wyniki
 9. Materialna
10. Za bezpieczeństwo innych
11. Za kontakty zewnętrzne

7
0
0
0

20
10
5
7

25
25
10
12

55
X
20
20

80
X
30
30

III. Uciążliwość pracy 12. Wysiłek intelektualny
13. Koncentracja
14. Wysiłek fizyczny
15. Nienormowany czas pracy

5
3
5
0

15
9

12
7

25
15
20
12

40
22
30
20

60
30
45
X

Źródło:  Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Króla, A Ludwiczyńskiego, WN PWN, Warszawa 2006, s. 246.

Chociaż z założenia wartościowanie pracy ma służyć za podstawę do obiekty-
wizacji polityki płacowej w przedsiębiorstwie, to jednak zawiera w sobie pewne 
elementy subiektywizmu, wyrażanego przez członków zespołu przeprowadzającego 
procedurę wartościowania pracy. Z tego powodu trudno liczyć na pełną obiekty-
wizację wyceny pracy. Mimo tego zastrzeżenia wartościowanie pracy jest dobrą 
bazą do racjonalnego zarządzania kadrami. W szczególności wykorzystywane jest 
w procesie doboru pracowników na poszczególne stanowiska prac, a także przy 
budowie w miarę spójnego systemu płac (kategorii zaszeregowania, stawek płac, 
rozpiętości płac pomiędzy kategoriami zaszeregowania). Wyniki wartościowania 
pracy mogą też być przydatne w projektowaniu stanowisk pracy i usprawnianiu 
procesów pracy. 
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Ostatnią nowością w tej dziedzinie jest wartościowanie kompetencji zawodo-
wych. W przeciwieństwie do rozwiniętego już tradycyjnego wartościowania stanowisk 
pracy, wartościowanie kompetencji koncentruje się na ocenie wiedzy, umiejętności, 
cech i postaw niezbędnych do wykonywania danej pracy (na określonym stano-
wisku). Zainteresowanie przesuwa się ze stanowiska pracy na osobę zajmującą to 
stanowisko (lub mającą je obsadzić). Niestety to podejście na gruncie teoretycznym 
jeszcze nie skrystalizowało się wystarczająco, w konsekwencji praktyczne rozwią-
zania korzystają częściowo z tradycyjnych rozwiązań, a częściowo odwołują się do 
nowych idei związanych z koncepcją zarządzania kompetencjami.

10.4. Nowoczesne instrumenty systemu motywacyjnego

Tradycyjne systemy wynagradzania, chociaż same w sobie stwarzają wiele prob-
lemów przy ich projektowaniu i wdrażaniu, są uzupełniane nowoczesnymi instru-
mentami systemu motywacyjnego.

Najnowszą formą jest wynagradzanie za kompetencje. Pojawiają się też roz-
maite kombinacje różnych rodzajów premiowania, czasami połączonych z płacami 
zasadniczymi. Poszukiwane są też nowe rozwiązania lepiej dopasowane do gospo-
darki opartej na wiedzy i globalnej konkurencji. W wielu firmach coraz trudniej 
wyodrębnić wpływ poszczególnych pracowników na efekty działania całej orga-
nizacji. Łączny efekt pracy firmy w coraz większym stopniu zależy od dobrego 
współdziałania wszystkich pracowników, a w coraz mniejszym stopniu jest prostą 
sumą efektów cząstkowych. Tej sytuacji starają się zaradzić grupowe (zespołowe) 
formy wynagradzania. W grupowych formach wynagradzania wielkość środków 
przeznaczonych na ruchomą część wynagrodzeń zależy od efektów całej grupy. 
Z kolei oceny udziału poszczególnych członków grupy dokonuje sama grupa. Podział 
premii przypadającej na grupę (zespół) może dokonywać się:
a) po równo,
b) proporcjonalnie do płacy zasadniczej,
c) proporcjonalnie do wkładu pracy,
d) proporcjonalnie do płacy zasadniczej i do wkładu pracy,
e) w zespołach złożonych z wybitnych indywidualności, premia (albo nawet cał-

kowite wynagrodzenie) może być negocjowane indywidualnie. 

Inną nie tradycyjną formą wynagradzania jest wynagradzanie zadaniowe. Naj-
częściej odnosi się ono do ruchomej części zarobków pracownika, np. do premii 
uzupełniającej płacę zasadniczą. Ta forma wynagradzania odwołuje się do koncepcji 
zarządzania przez cele. Początkowo stosowano ją do pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze, później rozciągnięto ją na ogół pracowników umysłowych, 
z czasem zaczęto używać jej także wobec pracowników produkcyjnych. Premiowanie 
zadaniowe umożliwia pracownikowi duży udział w ustalaniu zadań i sposobów ich 
realizacji, a także daje wpływ na dobór sposobów premiowania. Dla pracodawcy 
istotna jest możliwość koncentracji na sprawach kluczowych dla przedsiębiorstwa 
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w myśl zasady, że około 20% zadań realizowanych przez daną komórkę organiza-
cyjną lub nawet poszczególnych pracowników decyduje o 80% łącznego efektu. 

Udział w korzyściach przedsiębiorstwa. 
Ta forma wynagradzania ma zachęcić pracowników do podejmowania działań 

przyczyniających się do wzrostu efektów danej organizacji lub jego części. Znane 
są np. formuły Plan Scanlona i Plan Ruckera. Korzyścią może być:
a) wzrost sprzedaży,
b) kwota obniżki kosztów,
c) przyrost zysku (lub innego miernika finansowego).

Filarem tych form wynagrodzenia jest norma udziału w ponadplanowych 
korzyściach. Jest ona określona procentowo albo w układzie zbiorowym pracy, 
w regulaminie wynagrodzeń lub w specjalnych umowach zawieranych pomiędzy 
kierownictwem przedsiębiorstwa a wewnętrzną jednostką organizacyjną. Norma ta 
jest stała w okresie obowiązywania układu (regulaminu albo umowy). Najczęściej 
opiera się ona na faktycznym długookresowym udziale wynagrodzeń w koszcie 
własnym lub wartości sprzedaży (albo w innej wielkości syntetycznej). 

Udział w korzyściach jest silnym bodźcem do poszukiwania i wdrażania roz-
wiązań innowacyjnych. Czasami dodatkowo wprowadza się system specjalnego 
nagradzania autorów pomysłów. 

Na bazie idei udziału w korzyściach rozwinął się system akcjonariatu pracow-
niczego oraz system odroczonych udziałów w zysku poprzez nabywanie akcji przez 
pracowników. 

Udział w zysku jest jedną z bardziej konkretnych form udziału w korzyściach. 
Udział w zysku może obejmować wszystkich pracowników przedsiębiorstwa lub ich 
większość, ale nie zarząd. Wiele krajów OECD go stosuje, najwcześniej i najszerzej 
we Francji. Również w Polsce ta forma udziału w korzyściach jest znana pod nazwą 
13. pensji. Mankamentem tego rozwiązania jest duża odległość czasowa pomiędzy 
kolejnymi wypłatami. Ponadto, jeśli to jest rozwiązanie działające automatycznie, 
nie widać związku pomiędzy wysokością nagrody uzyskanej przez pracownika a je-
go indywidualnym wkładem w osiągnięciach firmy. Z tych powodów czasami ta 
forma wynagradzania jest przekształcona w system odroczonych udziałów w zysku. 
Odroczone udziały w zysku mogą być wypłacane (po upływie okresu odroczenia) 
w gotówce lub zamienione na akcje (np. Wielka Brytania) albo mogą stanowić 
wkład w zakup dodatkowych systemów emerytalnych, opłacanych w części przez 
pracodawcę (np. w USA). Systemy odroczonych zysków są dobrowolne, stosuje się 
już wiele państw, np. Wielka Brytania, USA, Kanada, Niemcy, Włochy, Holandia, 
Japonia. Natomiast we Francji firmy średnie i wielkie (zatrudniające 50 i więcej 
pracowników) są od 1990 r. z mocy prawa zobligowane do ich wprowadzenia. 

I ta forma wynagradzania ma swoje zalety i wady, ale ich upowszechnianie nie 
tylko wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, ale i wśród 
pracowników wykonawczych, świadczy o przewadze zalet nad wadami. 
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Wynagradzanie za kompetencje jest związane z całym systemem zarządzania 
opartego na kompetencjach. Pracownik jest wynagradzany za potencjalne dokonania 
(a nie faktyczne). Wyróżnia się kilka modeli kompetencji:
a) kompetencje podstawowe (odnoszące się do wszystkich pracowników),
b) kompetencje funkcjonalne (dotyczące określonego obszaru działalności np. 

finanse),
c) kompetencje związane z określonymi rolami w organizacji (np. kierownicy),
d) kompetencje stanowiskowe (dotyczące określonego stanowiska), 
e) kompetencje procesowe.

Kompetencje mogą stanowić podstawę kształtowania płacy zasadniczej albo tylko 
ruchomej części wynagrodzeń (premii, nagród), albo wynagrodzenia całkowitego. 
Czasami podstawą premiowania są kompetencje uzupełnione o efekty. Ze względu 
na to, że nie zawsze wysokie kompetencje pociągają za sobą duże dokonania zarów-
no w teorii, jak i w praktyce zaleca się stosowanie systemu premiowania opartego 
równocześnie na dwóch kryteriach tzn. kompetencji i uzyskanych efektów. 

Wynagrodzenie kafeteryjne 
W tym systemie wynagradzania pracownicy mają możliwość wyboru składników 

wynagrodzenia w ramach pewnej kwoty określonej w układzie zbiorowym pracy, 
w regulaminie wynagrodzeń lub w zarządzeniu wydanym przez pracodawcę. Kwota 
i zestaw propozycji mogą być zróżnicowane dla poszczególnych grup pracowników 
albo nawet dla poszczególnych osób – kierowników lub wybitnych specjalistów. 
Zamiast kwoty pieniężnej (określonej wysokości) można wybrać świadczenie (jedno 
lub kilka) interesujące pracownika (medyczne, kulturalne, rozrywkowe, ubezpie-
czeniowe lub inne oferowane przez pracodawcę). 

Wynagrodzenia długoterminowe
Bodźce długoterminowe są adresowane do kadry kierowniczej, wybitnych spe-

cjalistów i utalentowanych pracowników. Można wyróżnić wiele rodzajów bodźców 
długoterminowych: np. własnościowe, własnościowe powiązane z efektami, finan-
sowe (kapitałowe), oszczędnościowe, ubezpieczeniowe.

Opcje na zakup akcji: jest to uprawnienie do zakupu pewnej liczby akcji po okre-
ślonej cenie (np. równej rynkowej cenie akcji w dniu nabycia prawa do nich). 

Mogą być też  prawa do aprecjacji akcji: wtedy posiadacz opcji na zakup akcji 
otrzymuje w gotówce albo w akcjach, albo w gotówce i akcjach różnicę w cenie 
akcji w dniu przyznania opcji a datą ich wykupu. 

Akcje uwarunkowane: są to takie akcje, których zakup i obrót poddany jest 
pewnym ograniczeniom, np. minimalny staż pracy, kilkuletni zakaz ich sprzedaży, 
transferu czy zastawiania, osiągnięcie co najmniej planowanych efektów, obowiązek 
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zakupu określonej puli akcji (np. za kwotę 2-letniego wynagrodzenia). Czasami ten 
ostatni „warunek” (dotyczący naczelnego kierownictwa) idzie w parze z pomocą 
w zakupie akcji np. przez udzielanie niskoprocentowych pożyczek, darmowe akcje 
(w proporcji do nabytych). 

Świadczenia dodatkowe
Zestaw świadczeń dodatkowych może obejmować: przydział samochodu, telefonu 

komórkowego (z limitem wydatków albo bez), bony oszczędnościowe (lub dopłaty 
do obiadów w stołówkach pracowniczych), prywatną opiekę medyczną, dopłaty do 
sportu i rekreacji, refundację wydatków edukacyjnych (studia podyplomowe, nauka 
języków), indywidualne programy rozwoju (szkolenia, coaching). 
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MAJĄTEK I KAPITAŁY PRZEDSIĘBIORSTWA

11.1. Majątek przedsiębiorstwa

Do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa niezbędne są różnorodne składniki 
majątkowe. Mogą one mieć postać rzeczową (budynki, maszyny, urządzenia, mate-
riały do produkcji), niematerialną (patenty, licencje, oprogramowanie), finansową 
(udziały w obcych spółkach, obligacje, należności) oraz pieniężną (gotówka w kasie 
i na rachunkach bankowych, waluty obce). Składniki majątkowe będące w dyspozycji 
przedsiębiorstwa są na ogół jego własnością, ale mogą też należeć do innych podmio-
tów gospodarczych i być wykorzystywane na mocy umowy leasingu, najmu, dzierżawy. 

Ze względu na okres zaangażowania składników majątkowych w procesie gospo-
darczym dzieli się je na:
– majątek trwały,
– majątek obrotowy.

Majątek trwały stanowią składniki majątkowe wykorzystywane w długim okresie 
powyżej jednego roku. W skład tego majątku zalicza się:
– rzeczowy majątek trwały,
– wartości niematerialne i prawne,
– finansowy majątek trwały.

Rzeczowy majątek trwały to przede wszystkim środki trwałe, stanowiące składniki 
majątkowe o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa. W skład środków 
trwałych wchodzą:
– grunty (w tym prawo ich wieczystego użytkowania),
– budynki i budowle,
– maszyny i urządzenia,
– środki transportu,
– inne np. inwentarz żywy.

Rzeczowy majątek trwały stanowią także obiekty znajdujące się w okresie budo-
wy, montażu lub ulepszenia np. hala fabryczna w trakcie budowy, nabyte maszyny 
i urządzenia w okresie ich montażu lub instalacji.
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Wartości niematerialne i prawne to głównie nabyte prawa majątkowe nadają-
ce się do wykorzystania gospodarczego w okresie dłuższym niż 1 rok. Do praw 
majątkowych zalicza się w szczególności:
– autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje,
– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych 

i  zdobniczych,
– know-how.

Finansowy majątek trwały stanowią udziały, akcje, obligacje, bony skarbowe, 
listy zastawne i inne papiery wartościowe. Mają one charakter długoterminowy 
tzn. że zakładany termin ich sprzedaży jest dłuższy niż 1 rok. 

Składniki majątkowe zaliczane do majątku obrotowego mają charakter krótko-
terminowy, tzn. że są utrzymywane przez okres krótszy niż 1 rok. Cechą szczególną 
składników majątku obrotowego jest to, że przekształcają się one z jednej formy 
w drugą. W procesie wytwórczym środki pieniężne zamieniają się na materiały do 
produkcji, które po wydaniu do produkcji stają się zapasami produkcji w toku. Po 
wykonaniu wszystkich operacji technologicznych powstają wyroby gotowe, które 
po sprzedaży z odroczoną płatnością tworzą należności. Te z kolei zamieniają się 
ponownie na środki pieniężne. Podstawowymi składnikami tego majątku są:
– zapasy,
– należności krótkoterminowe,
– krótkoterminowe papiery wartościowe,
– środki pieniężne.

Zapasy obejmują zasoby materiałów, produkcji niezakończonej, wyrobów goto-
wych i towarów. Na zapasy materiałów składają się wszystkie rodzaje materiałów, 
a więc zarówno te, które służą bezpośrednio do produkcji, jak i te wykorzystywane 
w procesach pomocniczych, do konserwacji i naprawy maszyn, w administracji 
i in. Produkcja niezakończona obejmuje produkcję w toku (materiały i wyroby 
znajdujące się w trakcie obróbki w procesach wytwórczych) i półprodukty (wyroby, 
które przeszły określoną fazę produkcji, ale ich proces technologiczny w przedsię-
biorstwie nie został całkowicie zakończony). Wyroby gotowe to produkty, których 
proces wytwórczy został ukończony, odpowiadają wymaganiom stawianym przez 
odbiorców i są przeznaczone do sprzedaży. Towary stanowią składniki majątkowe, 
które zostały nabyte i przeznaczone do sprzedaży bez przetworzenia. Występują 
głównie w przedsiębiorstwach handlowych.

Należności krótkoterminowe to przede wszystkim należności od odbiorców 
z tytułu sprzedanych wyrobów. Należności powstają w związku z odroczeniem płat-
ności za sprzedane wyroby. Ich wielkość jest tym większa, im dłuższy jest okres 
oczekiwania na zapłatę. 

Papiery wartościowe należące do majątku obrotowego obejmują udziały w obcych 
spółkach, akcje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe nabyte w celu dalszej 
odsprzedaży w krótkim okresie.
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Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, zarów-
no w walucie krajowej, jak i zagranicznej.

Struktura majątku obrotowego kształtuje się różnie w przedsiębiorstwach. Mają 
na nią wpływ m.in. charakter działalności przedsiębiorstwa, specyfika branży, poli-
tyka przedsiębiorstwa w zakresie zapasów, polityka finansowa wobec odbiorców 
itp.

Zestawienie występujących w przedsiębiorstwie składników majątkowych znaj-
duje się w bilansie po stronie aktywów. Według ustawy o rachunkowości1 z 2002 r. 
układ aktywów bilansowych przedstawia się następująco:

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne 
 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
 2. Wartość firmy
 3. Inne wartości niematerialne i prawne
 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
 1. Środki trwałe
 2. Środki trwałe w budowie
 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
 1. Nieruchomości
 2. Wartości niematerialne i prawne
 3. Długoterminowe aktywa finansowe
 4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe 
 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
   – udziały lub akcje
   – inne papiery wartościowe
   – udzielone pożyczki
   – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
   – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
   – inne środki pieniężne

1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2005 r., Nr 10. 
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   – inne aktywa pieniężne
 2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa bilansowe są kategorią szerszą niż majątek przedsiębiorstwa. Obejmu-
ją one długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które do 
składników majątkowych nie należą. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz tę część kosz-
tów, które z uwagi ich skutkowania zostaną odpisane w kolejnych latach np. koszty 
remontów, koszty przygotowania nowej produkcji. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe stanowią koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów np. 
opłacone z góry prenumeraty, składniki ubezpieczeń majątkowych. 

Aktywa trwałe obejmują cztery główne pozycje majątkowe: wartości niemate-
rialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe i inwestycje 
długoterminowe. Do wartości niematerialnych i prawnych, obok omówionych wyżej 
praw majątkowych, zalicza się także wartość firmy i koszty zakończonych prac roz-
wojowych. Wartość firmy stanowi różnica między ceną nabycia (przejęcia) innego 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a niższą od niej wartością godziwą 
przyjętych aktywów netto. Aktywa netto ustala się jako różnicę pomiędzy wartoś-
cią aktywów ogółem a sumą zobowiązań przedsiębiorstwa. Przez wartość godziwą 
rozumie się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby być nabyty, gdyby taka 
transakcja następowała pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i nie 
powiązanymi ze sobą stronami. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych przewidzianych do wdrożenia obejmują 
koszty opracowania nowych produktów i technologii lub też istotnego ich ulepsze-
nia. Koszty te powinny być wiarygodnie ustalone. Techniczna przydatność wyników 
tych prac powinna być udokumentowana. Wyniki prac rozwojowych powinny być 
wykorzystane w najbliższym czasie, a poniesione koszty pokryte spodziewanymi 
przychodami ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów. 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią przede wszystkim środki trwałe eksploatowane 
w toku prowadzonej działalności operacyjnej. Środki te są ujmowane w bilansie 
w  wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umo-
rzenie. Wartość tych obiektów ulega zatem zmniejszeniu wraz z upływem czasu 
i postępującym zużyciem w procesie eksploatacji. Środki trwałe będące w okresie 
budowy, montażu lub ulepszenia zaliczane są do odrębnej pozycji bilansowej środki 
trwałe w budowie. Są to m.in. budynki w okresie budowy, zakupione, ale jeszcze 
niezainstalowane maszyny do wykonywania zadań produkcyjnych przedsiębior-
stwa. Kwoty przedpłat wniesione przed terminem dla wykonawców przedsięwzięć 
są umieszczone w oddzielnej pozycji aktywów trwałych – zaliczki na środki trwałe 
w budowie. 

W pozycji należności długoterminowe wykazuje się stan należności, których 
termin spłaty jest dłuższy niż rok bilansowy. Mogą to być np. wpłacone kaucje 
z  tytułu leasingu.



192	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

Odrębną pozycję aktywów trwałych stanowią inwestycje długoterminowe. Są to 
takie składniki majątkowe, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści eko-
nomicznych wynikających z: przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich 
przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków. Składniki majątkowe 
stanowiące inwestycje nie są użytkowane przez przedsiębiorstwo, lecz zostały nabyte 
w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje długoterminowe mogą stanowić nieru-
chomości (grunty, budynki, budowle), długoterminowe aktywa finansowe (akcje, 
udziały, pożyczki długoterminowe) lub inne inwestycje długoterminowe (dzieła 
sztuki, metale szlachetne nie przeznaczone do sprzedaży w roku obrotowym). Nie-
ruchomości zaliczane do inwestycji różni od nieruchomości zakwalifikowanych do 
środków trwałych cel nabycia. Nieruchomości zaliczone do środków trwałych są 
użytkowane przez przedsiębiorstwo i służą do wykonywania zadań produkcyjnych, 
podczas gdy nieruchomości stanowiące inwestycje mają na celu uzyskanie korzyści 
w postaci przyrostu ich wartości lub przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy.

Aktywa obrotowe obejmują trzy pozycje majątkowe: zapasy, należności krót-
koterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe. W pozycji zapasów ujmuje się 
materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary i zaliczki na 
dostawy. Do materiałów zalicza się surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, 
paliwa, a także części zamienne, opakowania i odpady produkcyjne. Materiały 
i  towary są wyceniane w bilansie według cen nabycia. Półprodukty i produkcja 
w  toku są wyceniane po koszcie wytworzenia. Produkty gotowe obejmują wyroby 
gotowe przeznaczone do sprzedaży, wykonane roboty i usługi. Są one wyceniane 
w bilansie po pełnym koszcie wytworzenia. Składnikiem aktywów obrotowych są 
także zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów, towarów i usług służących 
działalności operacyjnej. 

W pozycji należności krótkoterminowe ujmuje się wszystkie należności z tytułu 
dostaw i usług zarówno płatne w ciągu 12 miesięcy, jak i w okresie dłuższym niż 
12 miesięcy. Są one ujmowane według ich wartości nominalnej wraz z naliczonymi 
na dzień bilansowy odsetkami. W związku z występującym ryzykiem utraty części 
należności spowodowanym trudną sytuacją finansową dłużnika istnieje obowią-
zek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności. W szczególności 
dotyczy to należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, 
dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy ich majątek nie 
wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a także należno-
ści kwestionowanych przez dłużnika, gdy z oceny jego sytuacji finansowej wyni-
ka, że spłata należności nie jest możliwa. Należności krótkoterminowe powstają 
także z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń. Należności krótkoterminowe mogą także pochodzić z tytułu 
sprzedaży środków trwałych, czy usług działalności socjalno-bytowej. Składnikiem 
należności krótkoterminowych mogą być ponadto należności dochodzone na dro-
dze sądowej, obejmujące należności skierowane na drogę sądową dla uzyskania 
prawa do ich ściągnięcia w przypadku ich przedawnienia lub kwestionowania przez  
dłużnika. 
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Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe, środ-
ki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe. Do krótkoterminowych aktywów 
finansowych zalicza się akcje i udziały przeznaczone do sprzedaży w ciągu roku 
obrotowego oraz papiery dłużne – obligacje, weksle – o okresie wykupu od 3 do 12 
miesięcy lub przeznaczone do sprzedaży. Pozycją inwestycji krótkoterminowych są 
udzielone pożyczki oraz krótkoterminowe lokaty bankowe o okresie zapadalności 
od 3 do 12 miesięcy. 

Środki pieniężne stanowi gotówka w kasie i na rachunkach bankowych w walucie 
krajowej i obcej przeliczonej na złote na dany dzień bilansowy. Jako inne środki 
pieniężne są traktowane płatne w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące czeki i weksle 
obce, lokaty terminowe, papiery dłużne. 

11.2. Kapitały przedsiębiorstwa

Występujący w przedsiębiorstwie majątek ma określone źródła finansowania 
nazywane kapitałami. Stanowią one równowartość posiadanego majątku. Ze wzglę-
du na sposób ich pochodzenia wyróżnia się:
– kapitały własne, i 
– kapitały obce.

Kapitały własne pochodzą głównie z dwóch źródeł: z wkładów wniesionych 
przez właścicieli oraz z części wygospodarowanego zysku netto. Wkłady kapitałowe 
mogą pochodzić od akcjonariuszy, udziałowców, indywidualnych osób fizycznych 
i prawnych, członków spółdzielni, Wniesienie kapitału własnego jest niezbędne 
do rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. Im większe jest wyposażenie przed-
siębiorstwa w kapitał własny, tym mniejsza jest jego zależność od innych źródeł 
finansowania i mniejsze zagrożenie finansowe w przypadku kryzysu gospodarczego. 
Kapitał własny jest źródłem pokrycia strat finansowych i stanowi gwarancję spłaty 
zobowiązań wobec wierzycieli przedsiębiorstwa. Wysoki poziom kapitału własnego 
jest świadectwem niezależności i stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Do kapitałów obcych należy zaliczyć przede wszystkim kredyty i pożyczki udzie-
lone przedsiębiorstwu przez banki i różne instytucje finansowe. Źródłem obcego 
finansowania jest także emisja obligacji. Elementem składowym kapitałów obcych 
w finansowaniu działalności są zobowiązania wobec różnych podmiotów gospodar-
czych, instytucji publiczno-prawnych oraz osób fizycznych. Szczególnie istotną rolę 
jako źródło finansowania pełnią zobowiązania z tytułu dostaw określane również 
mianem kredytu kupieckiego. Do nowoczesnych źródeł obcego finansowania należą 
m.in. leasing i faktoring. 

Ze względu na okres spłaty kapitały obce dzielą się na:
– długoterminowe, których termin spłaty jest dłuższy niż rok,
– krótkoterminowe o terminie spłaty nie przekraczającym jednego roku.
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Podział kapitałów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie prezentuje rys. 11.1.

Rysunek 11.1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie

KAPITAŁY
W  PRZEDSIĘBIORSTWIE

WŁASNE

wygospodarowane
z działalności

wniesione
przez właścicieli długoterminowe krótkoterminowe

OBCE

KAPITAŁ
WEWNĘTRZNY

KAPITAŁ
ZEWNĘTRZNY

Źródło: opracowanie własne.

Kapitały obce, zarówno długo- jak i krótkoterminowe oraz kapitały własne 
wniesione przez właścicieli stanowią kapitały zewnętrzne, tj. kapitały pochodzące 
spoza przedsiębiorstwa. Kapitałem wewnętrznym są zyski wygospodarowane w toku 
działalności.

Podstawowe znaczenie dla działalności i oceny przedsiębiorstwa ma udział kapi-
tałów własnych i obcych w finansowaniu działalności. Najważniejsze cechy obu 
źródeł finansowania przedstawia tabela 11.1.

Tabela 11.1. Cechy kapitałów własnych i obcych

Kapitały własne Kapitały obce
1) brak konieczności spłaty 1) konieczność spłaty w wyznaczonych  

terminach

2) wypłata dywidendy nieobligatoryjna 2) obligatoryjność spłaty odsetek

3) dywidenda nie wpływa na podstawę  
opodatkowania

3) odsetki stanowią koszt uzyskania  
przychodów i zmniejszają podstawę  
opodatkowania

4) większy udział stanowi o sile i niezależności 
finansowej

4) większy udział zwiększa ryzyko finansowe

5) swoboda wykorzystywania 5) możliwość wprowadzenia ograniczeń  
w korzystaniu z kapitałów

6) dawca kapitału ma wpływ na zarządzanie 
w przedsiębiorstwie

6) dawca kapitału nie wpływa na zarządzanie 
w przedsiębiorstwie
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7) zwrot kapitału następuje po zaspokojeniu 
roszczeń wierzycieli

7) występuje uprzywilejowanie w zakresie zwro-
tu kapitału

8) brak gwarancji zwrotu kapitału 8) gwarancja zwrotu kapitału

Źródło:  Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2000, s. 148.

Pomimo konieczności spłaty kapitałów obcych wraz z odsetkami przedsiębiorstwa 
chętnie korzystają z długu jako źródła finansowania. Wzrost zadłużenia powoduje 
powiększenie zobowiązań i ryzyka finansowego. Nadmierne zadłużenie prowadzi 
do wzrostu kosztu pozyskiwanego kapitału obcego, trudności w obsłudze bieżących 
płatności, a w skrajnym przypadku doprowadza do upadku przedsiębiorstwa.

Wykorzystywane w przedsiębiorstwie źródła finansowania znajdują wyraz w pa-
sywach bilansowych. Całość pasywów bilansowych przedstawia się następująco:

A. KAPITAŁ WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
 1. Wobec jednostek powiązanych
 2. Wobec pozostałych jednostek
  – kredyty i pożyczki
  – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  – inne 
III. Zobowiązania krótkoterminowe
 1. Wobec jednostek powiązanych
  – z tytułu dostaw i usług
  – inne
 2. Wobec pozostałych jednostek
  – kredyty i pożyczki
  – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
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  – inne zobowiązania finansowe
  – z tytułu dostaw i usług
  – zaliczki na otrzymane dostawy
  – zobowiązania wekslowe
  – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
  – z tytułu wynagrodzeń
  – inne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
 1. Ujemna wartość firmy
 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Kapitał własny obrazuje udział właścicieli w finansowaniu aktywów przedsiębior-
stwa. Wkłady właścicieli stanowią kapitał (fundusz) podstawowy, który w zależności 
od formy prawnej podmiotu gospodarczego może być kapitałem akcyjnym (w spółce 
akcyjnej), kapitałem zakładowym (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), 
kapitałem wspólników (w spółkach: jawnej, komandytowej), funduszem założyciel-
skim (w przedsiębiorstwie państwowym) lub funduszem udziałowym (w spółdzielni). 
Bezpośrednio po kapitale podstawowym w bilansie znajdują się dwie pozycje kory-
gujące jego wysokość:
– zadeklarowane lecz jeszcze nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy,
– wartość nabytych własnych akcji (udziałów) w celu umorzenia.

Kapitał (fundusz) zapasowy jest przede wszystkim obligatoryjnie tworzony z zy-
sku netto (w wysokości 8% zysku netto aż do osiągnięcia kapitału zapasowego 
w wysokości 1/3 poziomu kapitału zakładowego). Dodatkowymi źródłami tworzenia 
kapitału (funduszu) zapasowego mogą być m.in.:
– nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji i udziałów,
– z dopłat akcjonariuszy lub wspólników,
– z kapitałów rezerwowych.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych jest związany z prze-
szacowaniem wartości środków trwałych. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
obejmują tytuły kapitałowe tworzone zgodnie z umowami lub statutami danych 
podmiotów gospodarczych.

W pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych jest wykazywany niepodzielony zysk netto 
lub niepokryta strata netto z lat ubiegłych. W tej pozycji wykazuje się również korekty 
wyniku finansowego z poprzednich lat z tytułu popełnionych w przeszłości błędów. 

Zysk (strata) netto stanowi wynik finansowy roku obrotowego po opodatkowa-
niu wykazany w rachunku zysków i strat. Zysk ten może być dzielony już w czasie 
trwania danego roku obrotowego i mogą być wypłacane zaliczkowo dywidendy. 

Drugą część pasywów stanowią zobowiązania i rezerwy. Rezerwy to takie zobo-
wiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, ale istnieje moż-
liwość wiarygodnego oszacowania tej kwoty. Rezerwy tworzy się na:
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– zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające wystę-
powania różnic przejściowych w podatkowej i bilansowej wartości aktywów 
i pasywów;

– strat z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków 
toczącego się postępowania sądowego i innych operacji gospodarczych;

– przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją;
– zobowiązania wynikające z zawartych umów i porozumień z pracownikami, np. 

świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Zobowiązania długoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania, których okres 
płatności przekracza 1 rok. W szczególności są to:
– kredyty i pożyczki,
– emisja dłużnych papierów wartościowych (obligacje, skrypty dłużne),
– zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują różne rodzaje zadłużenia. Szczególnie 
istotną pozycją są zobowiązania związane z prowadzoną działalnością operacyj-
ną z tytułu dostaw i usług. Powstają one w związku z odroczeniem płatności za 
dostarczone materiały, surowce, towary lub zrealizowane usługi. Ta pozycja bilansu 
obejmuje zobowiązania z tego tytułu wymagalne zarówno w ciągu 12 miesięcy, jak 
i powyżej tego okresu. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe powstałe w związku 
z działalnością operacyjna to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatków, 
ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. Zobowiązania finansowe powstają głównie 
z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji dłużnych papierów wartościowych. W pozycji 
innych zobowiązań krótkoterminowych mogą wystąpić zobowiązania wobec pracow-
ników z innych tytułów niż wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu niewypłaconej 
dywidendy.

Ostatnią grupę zobowiązań stanowią rozliczenia międzyokresowe. Powstają one 
z tytułu ujemnej wartości firmy, gdy cena nabycia aktywów jest niższa od ich wartości 
godziwej. Występują ponadto bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, powsta-
jące, gdy świadczenia na rzecz podmiotu zostały wykonane, a płatności zgodnie 
z umową nastąpią w przyszłym roku oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów, 
powstające np. z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet dostaw lub usług. 

11.3. Pojęcie kredytu i jego rola w finansowaniu przedsiębiorstwa

Pojęcie kredytu bankowego zdefiniowane jest w art. 69 ust. 1 ustawy – Prawo 
bankowe2. Na jego mocy, „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do 
dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych 

2 Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
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z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania 
z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu 
wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzie-
lonego kredytu”. Udzielanie kredytów jest więc szczególną czynnością bankową 
wymienioną wśród podstawowych czynności banków. Kredytów może udzielać tylko 
bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub inna jednostka 
organizacyjna uprawniona do tego na podstawie odrębnej ustawy3.

Umowa kredytowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą określa w szcze-
gólności:
 1) strony umowy,
 2) kwotę i walutę kredytu,
 3) cel, na który kredyt został udzielony,
 4) zasady i termin spłaty kredytu,
 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kre-

dytu,
 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pienięż-

nych,
 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Podstawowym uprawnieniem kredytobiorcy jest prawo do korzystania z posta-
wionej do jego dyspozycji kwoty środków pieniężnych. Kredytobiorca ma prawo 
wykorzystania kredytu w wysokości i okresie wskazanym w umowie. Natomiast 
podstawowym obowiązkiem kredytobiorcy jest spłacenie wykorzystanego kredytu 
w określonym w umowie terminie wraz z odsetkami i prowizją.

Podstawowym obowiązkiem banku jest oddanie do dyspozycji kredytobiorcy 
środków pieniężnych w wysokości określonej w umowie kredytowej. Podstawowym 
natomiast uprawnieniem banku jest prawo żądania od kredytobiorcy spłaty kredytu 
w całości lub też w części, w terminie określonym w umowie kredytowej.

W zależności od uprawnień banku kredyt może być udzielony w złotych lub 
w walucie obcej. Często waluta kredytu uzależniona jest od kraju, w którym będą 
dokonywane zakupy z pożyczonych środków. Kredyt może być postawiony kre-
dytobiorcy do dyspozycji jednorazowo w pełnej kwocie lub może być podzielony 
na kilka mniejszych kwot postawionych do dyspozycji w różnych terminach, tzw. 
transze kredytu.

Koszt kredytu może składać się z następujących elementów4:
1) oprocentowania kredytu (stałe lub zmienne),

3 S. Miedziak, Bankowość i podstawy rynku finansowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, s. 53.
4 M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2006, s. 55–61.
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2) prowizji (prowizja przygotowawcza, prowizja od zaangażowania),
3) innych kosztów (prowizja administracyjna, odsetki od zadłużenia przetermino-

wanego, prowizja od wcześniejszej spłaty, premia, składka ubezpieczeniowa, 
opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu).

Wykorzystany kredyt musi być spłacony. Umowa kredytowa dokładnie precy-
zuje kwoty i terminy spłat kolejnych rat kredytu. W zależności od rodzaju kredytu 
spłaty te są miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Może też występować 
tzw. karencja w spłacie rat kapitałowych, polegająca na odłożeniu w czasie spłaty 
jednej lub więcej rat kredytowych.

Na wypadek, gdyby kredytobiorca miał trudności w spłacie kredytów, bank 
zabezpiecza swoje wierzytelności za pomocą różnych składników aktywów kredy-
tobiorcy (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste), pozwalające ściągnąć odpowiednie 
kwoty wraz z poniesionymi kosztami. 

Kredyty mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Ze względu na 
termin kredytowania wyróżnia się:
– kredyty długoterminowe,
– kredyty średnioterminowe,
– kredyty krótkoterminowe.

Największe rozbieżności dotyczą rozróżniania kredytów średnioterminowych 
i  długoterminowych. W niektórych bankach kredyt 3-letni jest długoterminowy, 
a w innych dopiero kredyt 5-letni uznawany jest za długoterminowy.

Ze względu na przedmiot kredytowania może być kredyt:
– obrotowy, zaciągnięty na finansowanie działalności bieżącej, lub
– inwestycyjny.

Rozpatrywanie kredytu inwestycyjnego jest bardziej złożone niż rozpatrywanie 
kredytu na działalność bieżącą. Przychody z przedsięwzięcia inwestycyjnego powinny 
stanowić źródło spłaty kredytu. Przedsiębiorstwa ubiegające się o kredyt inwesty-
cyjny, oprócz standardowych informacji zawartych zwykle we wniosku kredytowym, 
muszą dodatkowo przedłożyć w banku5:
– umowę lub projekt kontraktu (jeżeli jest to inwestycja opierająca się na zakupie 

gotowych dóbr inwestycyjnych),
– zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji wraz z harmonogramem realizacji zada-

nia,
– informacje określające celowość oraz uzasadniające opłacalność realizowanego 

zadania inwestycyjnego,
– deklarowany udział środków własnych i ich źródła,

5 Kredyt inwestycyjny, w: Bankowa obsługa firmy, pod red. R. Szewczyka, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002, s. 131.
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– wskazanie lokalizacyjne pozwolenia na budowę, udokumentowanie praw do 
gruntu oraz inne decyzje (promesy decyzji) wymagane prawem na etapie przy-
gotowań inwestycji polegających na wznoszeniu obiektów.

Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą dotyczyć różnych sfer działalności podmiotów 
gospodarczych, takich jak zmiana wielkości produkcji i struktury asortymentowej, 
poprawa jakości, obniżka kosztów, zmiana źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu, 
inwestycje finansowe itp. Najogólniej można stwierdzić, że w gospodarce rynkowej 
kredyt inwestycyjny służy do finansowania następujących typów inwestycji:
1) materialnych, np. zakupu sprzętu, maszyn, nieruchomości, środków trans-

portu;
2) niematerialnych, np. na zakup patentów, koncesji, licencji, znaków towarowych, 

prowadzenie badań;
3) finansowych, np. na zakup papierów wartościowych.

Najtrudniejszy do uzyskania może być kredyt przeznaczony na budowę nowych 
zakładów, ponieważ ocena stopnia opłacalności inwestycji jest dość skomplikowana. 
Banki niechętnie udzielają też kredytów na inwestycje towarzyszące (np. dopro-
wadzenie do zakładu drogi, elektryczności, wody, budowę oczyszczalni ścieków) ze 
względu na niską opłacalność. 

Podział kredytów ze względu na funkcjonowanie w rachunku bankowym jest 
jednym z najważniejszych podziałów stosowanych przez banki. Kredyt w rachun-
ku kredytowym jest ewidencjonowany na odrębnym rachunku – tzw. kredytowym 
(innym niż rachunek bieżący klienta). Na tym rachunku odnotowuje się dotychcza-
sowe wykorzystanie kredytu i jego spłatę. Oznacza to, że operacje płatnicze kredy-
tobiorcy są ewidencjonowane na rachunku bieżącym, natomiast operacje kredytowe 
(uruchamianie transz, spłata rat kredytu) są rejestrowane na rachunku kredytowym. 
Kredyt w rachunku kredytowym może być kredytem krótko-, średnio- bądź długo-
terminowym. Kredyt taki może być spłacany w ratach bądź jednorazowo. 

W rachunku kredytowym może być przyznawany kredyt odnawialny (rewolwin-
gowy) z możliwością uruchamiania i spłacania go w zależności od potrzeb kredyto-
biorcy6. Każde uruchomienie transzy kredytu zmniejsza kwotę kredytu możliwą jeszcze 
do wykorzystania, natomiast każda spłata ponownie ją zwiększa. Innymi słowy, jest 
to limit kredytowy, przyznany kredytobiorcy w rachunku kredytowym, którym klient 
zarządza w zależności od potrzeb i uzgodnień z bankiem. Limit takiego kredytu 
może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter odnawialny. Kredytobiorca uzyskuje 
prawo zadłużania się we własnym rachunku bieżącym. Wielkość tego zadłużenia 
jest określona i jest to kwota przyznanego kredytu. Innymi słowy, klient może skła-
dać zlecenia płatnicze w kwocie przewyższającej wartość zgromadzonych środków 

6 P.S. Rose, Zarządzanie bankiem komercyjnym, t. I, Wydawnictwo Związku Banków Polskich, Warszawa 
1997, s. 234.
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na rachunku, ale nie wyższej niż kwota przyznanego kredytu. Kredyt w rachunku 
bieżącym jest bardziej elastyczny i udzielany z reguły najlepszym klientom banku, 
którzy charakteryzują się najlepszą kondycją ekonomiczno-finansową.

Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym umożliwia kredytobiorcy efektyw-
niejsze zarządzanie środkami pieniężnymi. Każda wpłata na rachunek bankowy 
redukuje stan zadłużenia. Nie występuje sytuacja, w której klient posiada środki na 
niskooprocentowanym bieżącym rachunku bankowym i jednocześnie na rachunku 
kredytowym wyżej oprocentowany kredyt. W kredycie przyznanym w rachunku 
bieżącym oprocentowane jest nie tylko saldo kredytowe, ale może być oprocen-
towane saldo niewykorzystanej kwoty kredytu, podobnie jak w przypadku kredytu 
rewolwingowego. Prowizja pobierana jest za ustalone okresy od całej kwoty przy-
znanego limitu7.

Inne mniej ważne klasyfikacje kredytów dotyczą funkcjonowania kredytu. Można 
zatem wyróżnić kredyt uruchamiany przez klienta jednorazowo bądź w transzach 
(kolejne, uzgodnione z bankiem kwoty przyznanego kredytu). Podobnie można 
wyróżnić kredyty spłacane jednorazowo bądź też w ratach. Ze względu na oprocen-
towanie można jeszcze wyróżnić kredyty komercyjne i preferencyjne. W przypadku 
kredytów preferencyjnych kredytobiorca płaci odsetki niższe niż aktualnie ukształ-
towane na rynku bankowym, a różnica pokrywana jest ze specjalnych źródeł. 

Na ogół kredytobiorcy w Polsce zgłaszają zapotrzebowanie na kredyty w złotych 
polskich, ponieważ w takiej walucie rozliczają się z kontrahentami i pracownikami 
i w takiej walucie płacą też podatki. W przypadku, kiedy kredytobiorca kupuje 
towary i usługi u zagranicznych kontrahentów, może się zwrócić o przyznanie 
kredytu w walucie obcej.

11.4. Zasady finansowania majątku

Kapitały stanowią źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa. Powiązania 
jakie występują pomiędzy majątkiem i kapitałami powodują, że proporcje pomiędzy 
określonymi składnikami majątku a źródłami ich sfinansowania mogą być podstawą 
oceny prawidłowości gospodarki kapitałami w przedsiębiorstwie.

Biorąc pod uwagę kryterium czasu powinna występować określona relacja pomię-
dzy majątkiem związanym z przedsiębiorstwem długoterminowo a kapitałem dłu-
goterminowym oraz pomiędzy majątkiem związanym krótkoterminowo a kapitałem 
krótkoterminowym. Relacje te zostały przyjęte w postaci złotej zasady finansowania 
i charakteryzują ją następujące nierówności:

,kapitał długoterminowy
majątek długoterminowy

1#

7 W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, Poltext, Warszawa 2005, s. 140.
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.kapitał krótkoterminowy
majątek krótkoterminowy

1$

Jak widać majątek krótkoterminowy powinien być co najmniej równy kapitałom 
krótkoterminowym. Lepiej jest jednak, gdy majątek krótkoterminowy przewyższa 
wielkość kapitałów krótkoterminowych. Wtedy również kapitał długoterminowy 
przewyższa wielkość majątku długoterminowego. Generalnie słuszna zasada finan-
sowania jest jednak zbyt ogólna i niewystarczająca dla potrzeb oceny gospodarki 
kapitałami w przedsiębiorstwie.

Uszczegółowieniem relacji pomiędzy majątkiem a kapitałami jest złota zasada 
bilansowa. Zgodnie z nią majątek trwały powinien być w całości sfinansowany 
kapitałami własnymi, czyli:

.majątek trwały
kapitały własne 

1$

Zachowanie tej zasady świadczy o mocnych podstawowych kapitałowych przed-
siębiorstwa i jego niezależności finansowej. Utrzymanie tej zasady jest jednak zbyt 
trudne dla wielu przedsiębiorstw. 

 Druga zasada bilansowa dopuszcza możliwość sfinansowania majątku trwałego 
nie tylko kapitałem własnym, ale też obcym kapitałem długoterminowym. Łącznie 
oba kapitały stanowią kapitał stały. W myśl tej zasady wielkość kapitału stałego 
powinna spełnić następującą nierówność:

.majątek trwały
kapitał stały

1$

W dalszym rozwinięciu złota zasada bilansowa wymaga pokrycia kapitałem sta-
łym nie tylko majątku trwałego, ale także tej części majątku obrotowego, która 
jest związana długoterminowo np. zapasy o długim okresie przechowywania. Odpo-
wiednia relacja przyjmuje postać:

.majątek trwały + majątek obrotowy związany długoterminowo
kapitał stały

1$

Przestrzeganie przedstawionych zasad finansowania pozwala utrzymać równowa-
gę finansową. Majątek długoterminowy znajduje odpowiednie pokrycie w kapitale 
długoterminowym, a majątek krótkoterminowy – w kapitale krótkoterminowym. 
Kwota kapitału stałego przekraczająca majątek trwały stanowi kapitał długoter-
minowy w obrocie, który jest określany kapitałem obrotowym lub pracującym. 
Występowanie kapitału obrotowego pozwala zachować zdolność regulowania zobo-
wiązań w krótkim okresie. Im wyższy poziom kapitału obrotowego, tym większe 
bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.
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Wielkość kapitału obrotowego ustala się według formuły:

= -kapitał obrotowy kapitał stały majątek trwały,

lub 

= -kapitał obrotowy majątek obrotowy kapitał krótkoterminowy.

W przypadku gdy kapitał stały jest mniejszy od wartości majątku trwałego, 
kapitał obrotowy przyjmuje wartość ujemną. Kapitał stały nie finansuje wówczas 
majątku obrotowego i jest niewystarczający na pokrycie całości majątku trwałe-
go. Ta sytuacja stanowi zaprzeczenie złotej zasady bilansowej. Przedsiębiorstwo 
finansuje część majątku trwałego kapitałami krótkoterminowymi. Powstaje sytuacja 
niesprzyjająca zachowaniu płynności finansowej. Przedsiębiorstwo ma trudności 
w  terminowym regulowaniu zobowiązań krótkoterminowych.
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12
ZASADY TWORZENIA WYNIKU FINANSOWEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA

W ogromnym uproszczeniu, najbardziej generalny schemat tworzenia wyniku 
finansowego może być przedstawiony jako formuła: 

WYNIK FINANSOWY = PRZYCHODY – KOSZTY. 

Jedną z podstawowych funkcji przedsiębiorstwa jest funkcja handlowa. Przedsię-
biorstwo realizuje tę funkcję, kierując na rynek swoją ofertę towarową. Jeśli na rynku 
oferta przedsiębiorstwa znajduje nabywców, dochodzi do transakcji handlowej, czyli 
aktu wymiany między sprzedającym–przedsiębiorstwem, a kupującym–nabywcą. 
W wyniku tej transakcji nabywca otrzymuje dobro, przedsiębiorstwo zaś ekwiwalent 
w postaci środków finansowych. W ten sposób powstają przychody przedsiębiorstwa. 
Można więc powiedzieć, że dwa główne czynniki, bezpośrednio tworzące przychody 
przedsiębiorstwa to ilość dóbr nabytych przez kupującego oraz ich cena.

Jak wynika z opisanego procesu, funkcja handlowa stanowi końcową fazę w sek-
wencji działań operacyjnych przedsiębiorstwa. Aby można ją było realizować, należy 
wykonać szereg funkcji poprzedzających samą transakcję. I tak, przedsiębiorstwo 
produkcyjne (wytwórca) musi przygotować sam proces produkcji, czyli pozyskać 
i zorganizować czynniki wytwórcze, a następnie wytworzyć dobro, które stanie się 
przedmiotem wymiany. Przedsiębiorstwo handlowe (pośredniczące w wymianie) 
musi pozyskać towar od innych producentów, a następnie zorganizować dystrybucję 
i zbyt towaru.

Ogólnie mówiąc, wszystkie czynności poprzedzające funkcję handlową wymaga-
ją poniesienia określonych nakładów, które wynikają zarówno z wykorzystywania 
czynników wytwórczych, jak również z wykonywania wielu zadań o charakterze 
organizacyjnym. Nakłady te, generalnie biorąc, powodują powstawanie kosztów 
przedsiębiorstwa. Można zatem w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że poziom 
kosztów globalnych przedsiębiorstwa zależy od ilości użytych czynników wytwór-
czych, skali zadań (czynności) o charakterze organizacyjnym oraz ich kosztów jed-
nostkowych.

Chronologia opisanych zjawisk jest zatem taka, że pierwotnie generowane są 
koszty, a dopiero w drugiej kolejności przychody. Oba te zjawiska (powstawanie 
kosztów i przychodów) mogą być odniesione do określonego odcinka czasu (miesiąc, 
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kwartał, rok). Ponieważ oba zjawiska mają charakter liczbowy i są wyrażone w tych 
samych jednostkach (w wyrażeniu pieniężnym) można dokonać ich konfrontacji 
– porównania (jako różnicy) i stwierdzić czy w danym okresie przeważały przychody 
nad kosztami, czy odwrotnie. Rezultatem takiego porównania przychodów z kosz-
tami jest wynik finansowy przedsiębiorstwa za dany okres: zysk (gdy przychody 
przewyższają koszty) bądź strata (gdy koszty przewyższają przychody).

Można więc powiedzieć, że tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 
jest skutkiem konfrontacji dwóch strumieni finansowych o przeciwnych kierunkach 
– ponoszonych kosztów i otrzymywanych przychodów. Aby osiągnąć przychody 
przedsiębiorstwo musi najpierw ponieść koszty. Koszty, w odróżnieniu od przy-
chodów, pozostają wewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast przychody osiągane są 
na zewnątrz, czyli na rynku.

12.1. Koszty w przedsiębiorstwie

Działalność przedsiębiorstwa związana jest z nieustannym ponoszeniem kosz-
tów. Koszty są kategorią wewnętrzną, co ma istotne znaczenie dla racjonalnego 
ich kształtowania oraz analizy. Koszty powstają w przedsiębiorstwie zarówno jako 
skutek istnienia samego podmiotu gospodarczego (potencjału przedsiębiorstwa), 
jak i jako skutek rozmaitych procesów w nim zachodzących. Dla zobrazowania 
tego stwierdzenia można podać kilka charakterystycznych przykładów.

Tabela 12.1. Przykłady kosztów jako skutków zjawisk ekonomicznych 

ZJAWISKO EKONOMICZNE KOSZT JAKO SKUTEK ZJAWISKA
Majątek trwały rzeczowy Amortyzacja majątku

Wynajmowanie terenu Czynsz dzierżawny

Korzystanie z pracy ludzkiej Koszt pracy

Zużywanie materiałów Koszt materiałów

Zasilanie w energię elektryczną Koszt energii

Zakup towarów do ich odsprzedaży Koszt zakupu towarów

Korzystanie z transportu innej firmy Koszty usług obcych

Administrowanie przedsiębiorstwem Koszty zarządu

Organizacja i stymulowanie sprzedaży Koszty handlowe

Korzystanie z kredytu Odsetki

Źródło: opracowanie własne.

Pojęcie kosztów nie jest jednoznaczne. W literaturze ekonomicznej i przepisach 
prawa spotyka się różne definicje kosztów. Przytoczmy kilka z nich.
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Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości „…koszty są to zmniej-
szenia korzyści ekonomicznych w trakcie roku obrotowego w formie rozchodu lub 
spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań, powodujące zmniejszenie 
kapitału własnego, z wyjątkiem podziału kapitału na rzecz właścicieli”1. 

W podobny, jednak bardziej dokładny, sposób zdefiniowała koszty A. Jaruga. 
Według niej koszty stanowią „…wyrażone w pieniądzu zasoby (dobra i usługi) użyte 
(wydatkowane) w celu osiągnięcia bieżących i przyszłych korzyści. W rachunkowości 
finansowej przez te koszty rozumie się celowe zmniejszenia aktywów o zwiększenie 
zobowiązań konieczne do wytworzenia i sprzedaży produktów czy świadczenia usług 
w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa”2.

Ustawa o rachunkowości definiuje koszty jako „… uprawdopodobnione zmniej-
szenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych (…) w formie zmniej-
szenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru 
w  inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli”3.

We wszystkich trzech przytoczonych określeniach istnieje wspólny wątek, nada-
jący kosztom atrybut kategorii zmniejszającej korzyści ekonomiczne (w domyśle 
– przychody).

W potocznym znaczeniu przez koszty rozumie się na bieżąco ponoszone przez 
przedsiębiorstwo nakłady wyrażone w jednostkach pieniężnych w trakcie prowadze-
nia działalności operacyjnej. Należy jednak przestrzec przed nadmiernym uprasz-
czaniem pojęcia kosztów i wskazać przykłady różnic pojęć zbliżonych do kategorii 
kosztów, lecz oznaczających co innego.

Od pojęcia kosztu należy odróżnić wydatek, który wiąże się ze sferą obiegu 
pieniądza, występuje w formie pieniężnej i oznacza rozchód środków pieniężnych. 
Inaczej mówiąc, wydatek to kategoria związana z regulowaniem zobowiązań lub 
zapłatą za dobra, przejawiająca się w wypływie środków pieniężnych nie powodując 
zmian w kapitale własnym. Warte uwagi są następujące zależności:
• koszt, ale jeszcze nie wydatek – np. naliczone, ale nie zapłacone odsetki od 

kredytów;
• koszt, który nie będzie wydatkiem – np. amortyzacja;
• wydatek, ale jeszcze nie koszt – np. zakup za gotówkę materiałów, które nie 

zostały jeszcze zużyte;
• wydatek, który nie będzie kosztem – np. spłata raty kredytu, czy opłacenie 

podatku dochodowego, czy zakup środka trwałego4.

1 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, 
tłum. i wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASC, s. 1338.

2 A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, 
Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2001, s. 117.

3 Ustawa o rachunkowości, stan prawny na 01.01.2005 r.
4 E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo WZUW, Warszawa 2005, 

s. 46.
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Koszty przedsiębiorstwa są złożoną kategorią ekonomiczną. Powstając z bardzo 
różnych powodów (tytułów), stanowią ogromnie zróżnicowany zbiór grup i pozycji. 
Wyrażone w jednolitych jednostkach pieniężnych mogą być oczywiście zagregowane, 
jednakże dla celów ich kształtowania, kontroli i analizy celowe jest rozpatrywanie 
nie tylko całości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, lecz przede wszyst-
kim ich części składowych. W zależności od przyjętego kryterium podziału kosztów 
można stworzyć wiele przekrojów klasyfikacyjnych.

Podział całości kosztów na składniki oraz łączenie tych składników w odpo-
wiednie grupy nazywa się klasyfikacją kosztów. Jest ona przeprowadzana według 
określonych kryteriów, które właśnie wyznaczają zasady podziału i grupowania 
kosztów. Przyjęte kryterium klasyfikacji decyduje o otrzymaniu pożądanego prze-
kroju kosztów. 

Istnieje wiele kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających wydzielenie różnych 
struktur kosztów. Wybór tych kryteriów zależy od potrzeb informacyjnych, anali-
tycznych i kontrolnych przedsiębiorstwa5.

Tabela 12.2. Klasyfikacje kosztów

Kryterium klasyfikacji Podział kosztów

Rodzaj działalności

Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności finansowej
Koszty działalności inwestycyjnej
Koszty związane z funduszami specjalnymi

Sfera działalności (cel poniesienia)

Koszty zakupu
Koszty produkcji
Koszty zarządzania
Koszty sprzedaży

Działalność gospodarcza
Koszty zwykłej działalności operacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

Struktura wewnętrzna kosztów Koszty proste
Koszty złożone

Rodzaje kosztów

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Podatki i opłaty
Amortyzacja
Pozostałe koszty rodzajowe

Miejsca powstawania kosztów

Koszty wydziałów podstawowych
Koszty wydziałów pomocniczych
Koszty zarządu
Koszty zakupu
Koszty sprzedaży

5 K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 75.
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Sposób odnoszenia kosztów na produkty Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym Koszty produktów
Koszty okresu

Stopień zależności od wielkości produkcji Koszty stałe
Koszty zmienne

Tryb ustalania kosztów
Koszty ustalane ex ante (z góry)
Koszty ustalane in tempora (bieżąco)
Koszty ustalane ex post (po ich poniesieniu)

Celowość i możliwość kontroli Koszty kontrolowane
Koszty niekontrolowane

Związek kosztów z produktami pracy Koszty indywidualne
Koszty wspólne

Związek z osiągniętymi przychodami Koszty uzyskania przychodów
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

Istotność kosztów przy podejmowaniu  
decyzji

Koszty decyzyjne
Koszty niedecyzyjne

Stopień wykorzystania zdolności  
produkcyjnej

Koszty stałe użyteczne
Koszty stałe nieużyteczne

Inne cele decyzyjne
Koszty utraconych korzyści
Koszty zapadłe (nieodwracalne)
Koszty uznaniowe

Źródło: E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 2003, s. 37.

W dalszych rozważaniach przede wszystkim będzie wykorzystywana klasyfikacja 
według kryteriów „Sfera działalności” i „Działalność gospodarcza”.

Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty są grupowane tak, aby można je było 
porównać z przychodami i ustalić wyniki z poszczególnych rodzajów jego działal-
ności.

Można wyróżnić kilka grup kosztów ujmowanych w rachunku wyniku finan-
sowego:
1) koszty działalności operacyjnej (podstawowej – wynikającej z profilu produk-

towego) – wykazywane w układzie rodzajowym bądź kalkulacyjnym;
2) pozostałe koszty operacyjne (koszty pozostałej działalności operacyjnej);
3) koszty finansowe.

Koszty działalności operacyjnej są ponoszone w celu zrealizowania podstawowej, 
statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może 
mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. Koszty działalności operacyjnej 
składają się z kosztów podstawowej działalności operacyjnej i pozostałych kosztów 
operacyjnych6.

6 E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość…, op. cit., s. 49
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Tabela 12.3. Schemat głównych grup kosztów ujmowanych w rachunku zysków

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Układ rodzajowy Układ kalkulacyjny

Koszty według rodzajów

* Koszty bezpośrednie Koszt  
wytworzenia

Koszt 
własny* Koszty pośrednie

– produkcji

– koszty zarządu

  – koszty sprzedaży

 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

 

KOSZTY FINANSOWE

Źródło: opracowanie własne.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej mogą być klasyfikowane z punktu 
widzenia różnych kryteriów. W praktyce ewidencyjnej w odniesieniu do tej grupy 
kosztów wykorzystuje się dwa układy kosztów: rodzajowy i kalkulacyjny.

Historycznie pierwszy i obecnie w zasadzie obligatoryjny jest podział według 
rodzaju.

W układzie rodzajowym wyróżnia się następujące koszty:
• amortyzacja – koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych;
• zużycie materiałów i energii – koszty zużycia materiałów podstawowych i surow-

ców, materiałów biurowych, części zapasowych maszyn i urządzeń, opakowań, 
energii elektrycznej, gazu, wody, pary i energii w innej postaci;

• usługi obce – transportowe, sprzętowe, remontowe i konserwacji, telekomunika-
cyjne i pocztowe, dozór mienia, najem, dzierżawa, leasing operacyjny, obsługa 
bankowa;

• podatki i opłaty – podatki i opłaty kosztowe, np. podatek od nieruchomości, 
opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i inne opłaty na rzecz gminy itp.;

• wynagrodzenia – ogół wynagrodzeń pieniężnych i w naturze – za pracę;
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki z tytułu ubezpieczeń spo-

łecznych obciążające pracodawcę, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia urlopowe, koszty związane 
z BHP, szkolenie pracowników itp.;

• pozostałe koszty rodzajowe – koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji 
i reklamy, ubezpieczenia majątkowe itp.7

7 Ibidem, s. 50.



210	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

Zaletą rodzajowego układu kosztów jest jego uniwersalny charakter. Jest on 
jednolity we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich rodzaju i form 
własności. Układ rodzajowy kosztów jest jedynym układem ewidencyjnym kosztów 
obligatoryjnym we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących księgi handlowe. 
Z tego względu jest on wykorzystywany do sporządzania sprawozdań finansowych, 
a także do planowania kosztów. Uniwersalny charakter układu rodzajowego kosz-
tów umożliwia również porównywanie kosztów rodzajowych pomiędzy różnymi 
przedsiębiorstwami.

Natomiast wadą układu rodzajowego kosztów jest to, iż informuje on tylko 
o globalnej wysokości poniesionych kosztów zużycia poszczególnych czynników 
produkcji w danym czasie, nie określa zaś ani miejsca powstawania kosztów, ani 
produktów, na które koszty zostały poniesione. Wada ta zmniejsza przydatność 
układu rodzajowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Drugim podziałem klasyfikacyjnym (dla podstawowych kosztów operacyjnych) 
jest układ kalkulacyjny. W układzie tym koszty mają charakter kosztów bezpo-
średnich i pośrednich.

Koszty bezpośrednie to te, których odniesienie wprost na produkty (wyroby 
i usługi), materiały czy towary na podstawie dokumentacji źródłowej jest możliwe, 
istotne i opłacalne. Na koszty bezpośrednie składają się:
• materiały bezpośrednie,
• wynagrodzenia bezpośrednie wraz ze świadczeniami,
• inne koszty bezpośrednie, np. obróbka obca, koszty przygotowania nowej pro-

dukcji, narzędzia i przyrządy specjalne, delegacje służbowe związane z montażem 
produktów.

Do kosztów pośrednich zalicza się te pozycje kosztowe, których odniesienie 
na produkty (wyroby i usługi), materiały lub towary na podstawie dokumentacji 
źródłowej jest niemożliwe, nieistotne i nieopłacalne. Koszty pośrednie wstępnie są 
ujmowane według miejsc ich powstawania, a następnie – zgodnie z obowiązującym 
prawem bilansowym lub potrzebami decyzyjnymi – rozliczanie na produkty lub wpły-
wają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym je poniesiono8. 

Na koszty pośrednie składają się (por. tabela 12.3.):
• koszty pośrednie produktów,
• koszty ogólnego zarządu,
• koszty sprzedaży.

Układ kalkulacyjny kosztów pozwala na ustalenie kosztu wytworzenia produktu, 
gdy koszty bezpośrednie powiększyć o pośrednie koszty produktów. 

Koszty ogólnego zarządu, są to koszty pośrednie ponoszone dla funkcjonowania 
jednostki gospodarczej jako całości. Obejmują dwie grupy kosztów: koszty admi-
nistracyjno-gospodarcze, związane z utrzymaniem administracji jednostki i  koszty 

8 Ibidem, s. 50.
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ogólnogospodarcze, służące utrzymaniu obiektów zapewniających funkcjonowanie 
całej jednostki. Są one kosztami okresu sprawozdawczego, w którym je ponie-
siono9.

Koszty sprzedaży są kosztami pośrednimi, ponoszonymi w związku ze sprzedażą 
produktów, towarów i materiałów. Powstają one w zasadzie po wydaniu zapasów 
z magazynów własnych lub bezpośrednio z produkcji. Zalicza się do nich: kosz-
ty transportu, załadunku, wyładunku, opakowania, koszty obsługi poprodukcyjnej 
(koszty napraw gwarancyjnych), a także koszty zapewnienia zbytu produktów, np. 
reklamy i udziału w targach. Koszty te obciążają rachunek zysków i strat w okresie, 
w którym je poniesiono.

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty zarządu i koszty sprzedaży 
tworzą koszt własny sprzedaży. Jest to koszt współmierny z przychodami ze sprze-
daży produktów. W skład kosztów podstawowej działalności operacyjnej wchodzą 
jeszcze koszty poniesione na nabycie materiałów i towarów, tzn. koszty zakupu.

Pozostałe koszty operacyjne, które nie dotyczą bezpośrednio podstawowej dzia-
łalności przedsiębiorstwa to przede wszystkim:
• strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
• aktualizacja wartości aktywów niefinansowych,
• inne koszty operacyjne (np. odpisanie należności przedawnionych, utworze-

nie rezerw, odszkodowania, przekazanie nieodpłatnie aktywów m.in. w drodze 
darowizny).

Następna grupa kosztów, czyli koszty finansowe to przede wszystkim:
• strata ze zbycia inwestycji (finansowych),
• odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
• aktualizacja wartości inwestycji,
• inne (np. odsetki z tytułu leasingu finansowego, odsetki od wyemitowanych 

obligacji, rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu ope-
racji finansowych w toku).

W rachunku wyniku finansowego występuje jeszcze jeden rodzaj strumienia, 
który można traktować w analogiczny sposób jak koszty. Są to straty nadzwyczajne, 
które powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością 
operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Są to 
ujemne skutki tych zdarzeń. Zaliczamy do nich przede wszystkim wartość utraconych 
składników aktywów na skutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, kradzież).

* * *

W nawiązaniu do wcześniej wspomnianych różnic pojęciowych kosztu i wydat-
ku, warto nadmienić, że wydatki za dany okres (czyli rozchody pieniężne) będą 

9 Ibidem, s. 51.
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tworzyły strumień wypływów pieniężnych (outflow) i stanowią składową rachunku 
przepływów pieniężnych (a nie – rachunku zysków).

12.2. Przychody przedsiębiorstwa

Przychody – jak wcześniej wspomniano – są strumieniem, który zasila przedsię-
biorstwo w rezultacie działalności handlowej. W ogólniejszym znaczeniu – przez 
przychody można rozumieć korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa powstające 
w  określonym czasie. W ustawie o rachunkowości przez przychody (ale także 
– zyski) „rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia 
wartości aktywów…”10.

Według takiego ujęcia, gdy przychody oparto na definicji aktywów, można 
powiedzieć, że aktywa stanowią przyszłe korzyści, przychody zaś są korzyściami 
danego okresu sprawozdawczego. Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, że przed-
siębiorstwo w toku swej działalności wykorzystuje aktywa (majątek) do tworzenia 
dóbr i oferowania ich potencjalnym nabywcom na rynku. Inaczej mówiąc, aby 
doszło do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przychodów musi ono eksploatować 
swój majątek (aktywa).

Przychody ujęte w rachunku zysków i strat występują w kilku miejscach tego 
rachunku, co wynika z różnych powodów ich powstawania, czyli z różnych źródeł 
ich otrzymywania. 

Sprzedaż produktów (czy towarów) nie jest jedynym źródłem przychodów, choć 
w większości przedsiębiorstw ich dominująca część pochodzi właśnie z tego źródła. 
Można wydzielić takie grupy przychodów, jak:
1) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,
2) pozostałe przychody operacyjne,
3) przychody finansowe.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi to:
• przychody ze sprzedaży własnej produkcji lub świadczonych usług (np. ze sprze-

daży wytworzonych wyrobów, usług budowlanych, szkoleniowych itp.),
• przychody za sprzedaży towarów i materiałów nabytych w celu ich odsprze-

daży.

Pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością operacyjną 
przedsiębiorstwa to:
• przychody ze sprzedaży zbędnych, niefinansowych aktywów przedsiębiorstwa,

10 Art. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 113, 
poz.  1186
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• odszkodowania, rozwiązanie rezerw,
• przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych,
• przychody z dotacji, subwencji, dopłat, zwrotu cła.

Przychody finansowe (z operacji finansowych) obejmują głównie:
• zysk ze sprzedaży obcych papierów wartościowych (inwestycji finansowej),
• przychody z udziału w innych przedsiębiorstwach, dywidendy, udziały w  zy-

skach,
• odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek oraz od lokat terminowych,
• aktualizacja wartości inwestycji (finansowych).

Warto nadmienić, że przychody ze sprzedaży w ogromnym stopniu wyznaczają 
kondycję i efektywność przedsiębiorstwa. Nie oznacza to oczywiście, że należy igno-
rować inne grupy przychodów. Niemniej jednak, uzasadnione wydaje się wzmianko-
wanie o zasadniczych czynnikach, kształtujących poziom przychodów ze sprzedaży.

Otóż, można je podzielić na dwie grupy: czynniki wewnętrzne oraz czynniki 
zewnętrzne. Do głównych czynników wewnętrznych zaliczymy ilość, jakość i struk-
turę asortymentową produkcji w powiązaniu z prowadzoną przez przedsiębiorstwo 
polityką marketingową, w szczególności polityką cen (na ile oczywiście pozwala 
na taką politykę rynek).

Do czynników zewnętrznych zaliczymy przede wszystkim uwarunkowania zwią-
zane zarówno z ogólnym stanem gospodarki kraju, jak i poziomem koniunktury 
w sektorze, w którym działa przedsiębiorstwo. Ponadto, ma tu znaczenie poziom 
techniki i technologii oraz szeroko pojętych potrzeb społecznych wiążących się 
z produktem przedsiębiorstwa.

Wreszcie, analogicznie jak w przypadku kosztów, również w sferze strumieni 
przychodów należy wymienić szczególny strumień jakim są zyski nadzwyczajne. 
Są to rezultaty wydarzeń losowych korzystnych dla przedsiębiorstwa, takich jak 
np. odzyskanie części wartości zniszczonych urządzeń w wyniku ich złomowania, 
otrzymane odszkodowania z tytułu strat nadzwyczajnych spowodowanych pożarem, 
powodzią, kradzieżą itp.

W celu zapewnienia efektywności przedsiębiorstwa, „…rozmiary przychodów 
muszą być adekwatne do zaangażowanego w nim kapitału oraz do kosztów jego 
działalności”11.

* * *

Analogicznie jak w przypadku kosztów, nie wszystkie przychody natychmiast stają 
się strumieniem pieniądza zasilającego przedsiębiorstwo. Z drugiej strony, istnieją 

11 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod red. M. Jerzemowskiej, PWE, Warszawa 2004, 
s.  238.
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strumienie zasilające przedsiębiorstwo w gotówkę, lecz niebędące przychodami (np. 
zaciągnięty kredyt). Krótko mówiąc, kategorią trochę zbliżoną do przychodów, 
lecz mającą postać pieniężną są wpływy pieniężne (zasilające przedsiębiorstwo 
w gotówkę). Nazywa się je wpływami gotówkowymi (inflow).

12.3. Poziomy zysku w przedsiębiorstwie

Znając (dla jakiegoś okresu) poziom i strukturę kosztów oraz poziom i strukturę 
przychodów można dokonać ich porównania zestawiając je w określonym porządku 
w formie rachunku zysków i strat. Przed prezentacją formatu rachunku zysków 
i  strat spójrzmy na schematyczne ujęcie struktury tego rachunku na rysunku 12.1. 
Zgodnie z wcześniej omówionymi kategoriami kosztów i przychodów przeciwsta-
wienie ich sobie w ramach każdego z rodzajów działalności tworzy wynik finansowy 
(cząstkowy) z tej działalności. Dodanie tych wyników do siebie tworzy dopiero łączny 
wynik przedsiębiorstwa, czyli zysk lub stratę. Zauważmy przy tym, że nawet jeśli 
ten łączny wynik jest zyskiem, nie oznacza to, że każdy rodzaj działalności musi 
być rentowny. Działalność przynosząca zyski (np. operacyjna podstawowa) może 
kompensować straty powstające w innym obszarze (np. działalność finansowa, czy 
nadzwyczajna).

Podstawowym zadaniem rachunku zysków i strat jest określenie, czy działalność 
przedsiębiorstwa w danym okresie jest rentowna (przynosi zyski), czy nierentowna 
(przynosi straty). Jednocześnie rachunek zysków i strat pozwala stwierdzić, który 
obszar działalności jest rentowny, a który nie. Umożliwia to wstępną ocenę efektyw-
ności nie tylko całego przedsiębiorstwa, ale także jego głównych obszarów działal-
ności (podstawowa operacyjna, pozostała operacyjna, finansowa, nadzwyczajna).

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat muszą stanowić wyrażone wartoś-
ciowo celowe zużycie czynników produkcji spowodowane normalną działalnością 
jednostki w rozpatrywanym okresie12.

Najbardziej istotną pozycję rachunku zysków i strat stanowią przychody danego 
okresu, gdyż od nich zależy wielkość kosztów uwzględnionych w rachunku. Można 
bowiem uwzględnić jedynie te koszty, które są współmierne do zrealizowanych 
w danym okresie przychodów. Postępowanie to zgodne jest z jedną z podstawowych 
zasad rachunkowości – zasadą współmierności kosztów i przychodów.

Jak wcześniej wspomniano, zarówno przychody, jak i koszty powstają w wyni-
ku różnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa, wśród których wyróżnia się: 
działalność operacyjną podstawową, działalność operacyjną pozostałą, działalność 
finansową oraz działalność nadzwyczajną. Rachunek zysków i strat skonstruowany 
jest w ten sposób, że przychody i odpowiadające im koszty danego rodzaju działal-

12 P. Gołaszewski, P. Urbanek, E. Walińska, Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju 
Rachunkowości w Polsce, Łódź 2001, s. 24.
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ności pogrupowane są oddzielnie, w wyniku czego łatwo jest zbadać realizowany 
przez jednostkę określony wynik na poszczególnych rodzajach działalności. 

Warto zaznaczyć, iż najistotniejszą składową rachunku zysków i strat stanowi 
wynik na sprzedaży, gdyż przedstawia on rentowność jednostki na jej podstawowej 
działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wynik ten może być przedstawia-
ny w rachunku zysków i strat w dwojaki sposób – w zależności od zastosowane-
go układu kosztów operacyjnych podstawowych – w wariancie kalkulacyjnym lub 
porównawczym. 

Konstrukcję obu wariantów uproszczonego rachunku zysków i strat przedstawia 
tabela 12.4. Jak widać – oba warianty rachunku zysków i strat różnią się między 

Rysunek 12.1. Obszary działalności przedsiębiorstwa, tworzące wynik finansowy

DZIAŁALNOŚĆ
PODSTAWOWA 
OPERACYJNA 

WYNIK 
NA 

SPRZEDAŻY

 + 

DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA 

OPERACYJNA 

WYNIK NA POZOSTAŁEJ 
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ 

+ 

DZIAŁALNOŚĆ

FINANSOWA 

WYNIK 
NA OPERACJACH 
FINANSOWYCH 

+ 

DZIAŁALNOŚĆ
NADZWYCZAJNA 

WYNIK 
ZDARZEŃ

NADZWYCZAJNYCH 

– 

OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA FISKALNE 

WYNIKU 

= 

WYNIK FINANSOWY 
NETTO 

Źródło: opracowanie własne.
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sobą jedynie sposobem obliczania wyniku ze sprzedaży, czyli wyniku na działalności 
operacyjnej podstawowej.

Należy też zwrócić uwagę, iż rachunek poniżej wyniku finansowego z pod-
stawowej działalności operacyjnej (pozycja „F” w wariancie kalkulacyjnym i „C” 
w  wariancie porównawczym) jest prowadzony w sposób kumulowany, co ozna-
cza, że wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej jest powiększany 
o odpowiednie pozycje przychodów i pomniejszany o odpowiednie pozycje kosztów 

Tabela 12.4. Warianty rachunku zysków i strat

WARIANT KALKULACYJNY WARIANT PORÓWNAWCZY
A. Przychody netto ze sprzedaży  

produktów, towarów i materiałów
A. Przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów

II. Zmiana stanu produktów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki

I. Koszt wytworzenia sprzedanych  
produktów

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów  
i materiałów

II. Wartość sprzedanych towarów  
i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży I. Amortyzacja
D. Koszty sprzedaży II. Zużycie materiałów i energii
E. Koszty ogólnego zarządu III. Usługi obce
F. Zysk (strata) na sprzedaży IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne  

i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów  
i materiałów

C. Zysk (strata) na sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne

– Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk (strata) na działalności operacyjnej

+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe

= Zysk (strata) na działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne

czyli Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
= Zysk (strata) brutto

– Podatek dochodowy (w przypadku zysku brutto)
= Zysk (strata) netto

Źródło: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość… op. cit., s. 53.
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z innych rodzajów działalności. A zatem kolejno się pojawiające poziomy zysku 
mówią o łącznej rentowności różnych rodzajów działalności:
• wynik z działalności operacyjnej mówi o łącznej (skumulowanej) rentowności 

działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej;
• wynik z działalności gospodarczej mówi o łącznej (skumulowanej) rentowności 

działalności operacyjnej podstawowej, pozostałej oraz finansowej;
• wynik brutto mówi o łącznej (skumulowanej) rentowności działalności opera-

cyjnej podstawowej, pozostałej, finansowej oraz nadzwyczajnej.

W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat przychodom ze sprzedaży 
produktów i towarów przeciwstawione są koszty własne sprzedanych produktów, 
na które składają się koszty wytworzenia sprzedanych produktów, jak i koszty 
sprzedaży i ogólnego zarządu (koszty okresu). Wykazanie w tym wariancie kosztów 
okresu umożliwia bardziej szczegółową analizę rentowności działalności operacyjnej 
podstawowej. Warto też zauważyć, że w wariancie kalkulacyjnym po odliczeniu 
od przychodów ze sprzedaży kosztów wytworzenia otrzymujemy wynik finansowy 
brutto na sprzedaży – „C” (potocznie czasem nazywany „marżą brutto”), czego 
nie ma w wariancie porównawczym.

Wariant porównawczy przeciwstawia przychodom ze sprzedaży produktów koszty 
w układzie rodzajowym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, by zachować meryto-
rycznie i czasowo współmierność kosztów i przychodów – przychody te koryguje się 
o zmiany stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 
jednostki13. W tym wariancie rachunku zysków i strat możliwości analityczne są 
mniejsze w porównaniu do wariantu kalkulacyjnego.

Dzięki badaniu rachunku zysków i strat można uzyskać odpowiedź nie tylko 
na pytanie o samą rentowność działalności jednostki w danym okresie sprawo-
zdawczym, ale również o przyczyny jej poziomu. Głębsza analiza rachunku zysków 
i  strat pozwala na odnalezienie listy czynników odgrywających najważniejszą rolę 
w kształtowaniu się rentowności.

Przykład 12.1

Tabela 12.5. Przykładowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa

A B C
Przychody ze sprzedaży 125 50 242

   Produktów 100 38 200

   Towarów i materiałów 25 12 42

13 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. …, załącznik nr 1.
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Koszty operacyjne 48 31 114

   Wytworzenia produktów 40 25 84

   Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 6 30

Zysk brutto na sprzedaży 77 19 128
Koszty sprzedaży 10 11 31

Koszty ogólnego zarządu 24 19 22

Zysk (strata) na sprzedaży 43 -11 75
Pozostałe przychody operacyjne 10 15 20

Pozostałe koszty operacyjne 7 1 18

Zysk operacyjny (podstawowy i pozostały) 46 3 77
Przychody finansowe 33 30 0

Koszty finansowe 32 4 27

Zysk z działalności gospodarczej 47 29 50
Zyski nadzwyczajne 6 21 1

Straty nadzwyczajne 12 11 6

Zysk brutto 41 39 45
Podatek (20%) 8 8 9

Zysk netto 33 31 36

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 12.5. zamieszczono przykładową ilustrację rachunku zysków i strat 
trzech przedsiębiorstw (w wariancie kalkulacyjnym). Wstępna ocena ich rentowności 
na poziomie zysku netto stwierdza, że jego wartość jest zbliżona w tych przedsię-
biorstwach. Jednak tworzenie tego zysku miało w każdym przypadku odmienny 
charakter. Oceniając rentowność należy zauważyć, że:
• w przedsiębiorstwie B jest bardzo niski zysk brutto na sprzedaży (marża brutto), 

choć to może być skutkiem kilkakrotnie niższych przychodów w stosunku do 
pozostałych dwóch przedsiębiorstw;

• w tym samym przedsiębiorstwie B wynik z podstawowej działalności operacyj-
nej jest stratą (wynik na sprzedaży), a więc ocena tej działalności jest bardzo 
negatywna, co ma swoją przyczynę w stosunkowo wysokich kosztach ogólnego 
zarządu i kosztach sprzedaży; w przedsiębiorstwach A i C proporcje zysków na 
sprzedaży mniej więcej odpowiadają proporcji ich przychodów z podstawowej 
działalności operacyjnej;

• pozostała działalność operacyjna przynosi jednak diametralnie różne wyniki; 
jest to bardzo rentowna działalność w przedsiębiorstwie B, natomiast tylko 
niewielkie zyski przynosi przedsiębiorstwom A i C;

• działalność finansowa w jeszcze większym stopniu różnicuje przedsiębiorstwa 
w tym zakresie – przedsiębiorstwo A ma niemal równą wielkość przychodów 
i kosztów finansowych, przedsiębiorstwo B jest bardzo rentowne w tej sferze, 
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natomiast przedsiębiorstwo C ponosi wyłącznie koszty finansowe, przy zerowych 
dochodach – tzn. w obszarze tej działalności ma ogromną stratę;

• działalność nadzwyczajna w podobny sposób jak finansowa wpłynęła na ren-
towność – w przedsiębiorstwach A i C widzimy ujemny wynik nadzwyczajny, 
zaś w przedsiębiorstwie B – wysoce dodatni;

• konkludując, należy stwierdzić, że o ile w przypadku przedsiębiorstwa B stratę 
z działalności podstawowej operacyjnej udało się z nawiązką skompensować bar-
dzo rentowną pozostałą działalnością operacyjną, finansową oraz nadzwyczajną, 
o tyle w pozostałych dwóch przedsiębiorstwach działalność pozostała operacyjna, 
finansowa i nadzwyczajna albo niemal nie zmieniała wyniku z podstawowej 
działalności operacyjnej, albo bardzo silnie go osłabiała wykazując straty (naj-
bardziej jest to widoczne w działalności finansowej przedsiębiorstwa C).

Wydaje się, że powyższy przykład jest dobrym uzasadnieniem postępowania, 
w którym oceniając rentowność przedsiębiorstwa nie można oprzeć się jedynie na 
końcowym wyniku netto, lecz choćby pobieżnie powinno się spojrzeć na ogólną 
strukturę całego rachunku zysków i strat.

Nie umniejszając oczywiście rangi samego wyniku finansowego netto w ocenie 
efektywności przedsiębiorstwa trzeba pamiętać, że równie ważny jak jego poziom 
jest sposób jego tworzenia przez przedsiębiorstwo.

* * *

Jak wiemy, jeśli od przychodów odjąć koszty, powstanie wynik finansowy przed-
siębiorstwa (zysk lub strata). Jeśli natomiast, od wpływów pieniężnych (inflow) 
– wspomnianych na końcu punktu 12.2. – odjąć wydatki pieniężne (outflow) – wspo-
mniane na końcu punktu 12.1., powstanie różnica w strumieniach pieniądza, które 
zasilają przedsiębiorstwo i odpływają z niego. Tę różnicę nazywamy przepływami 
strumieni pieniężnych; popularnie mówimy o takim wyniku cash flow ( różnica 
„Wpływy pieniężne – Wydatki pieniężne”).

Zwróćmy uwagę, że ze względu na fakt, iż przychody nie są tożsame z wpły-
wami, a koszty nie są tożsame z wydatkami – może mieć miejsce sytuacja, gdy 
przedsiębiorstwo osiąga zyski, lecz ma ujemną wielkość cash flow (wpływy pieniężne 
są mniejsze od wydatków pieniężnych). Możemy taką sytuację określić jako stan, 
w którym rentowne przedsiębiorstwo (w rozumieniu – osiągania zysków) ma niedo-
bory gotówki. Jest to oczywiście w dłuższym okresie sytuacja nieprawidłowa, gdyż 
może prowadzić do utraty przez przedsiębiorstwo zdolności płatniczej (niemożli-
wość wywiązania się przedsiębiorstwa z różnych płatności). Niekiedy taką sytuację 
określamy terminem „papierowe zyski” (czyli „zapisane na papierze” – w ewidencji, 
ale nie przynoszące gotówki).

Opierając się na danych z przykładu 12.1. (tabela 12.5. – „Przedsiębiorstwo A”) 
możemy przedstawić (w dużym uproszczeniu) rachunek przepływów pienię- 
żnych.
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Przykład 12.2

Rachunek przepływów pieniężnych (czyli cash flow)
WPŁYWY (inflow)

Wpływy ze sprzedaży……………........ 80 (są mniejsze niż przychody, gdyż nie wszyscy klienci zapła-
cili za kupione towary do momentu sporządzania rachunku; 
istnieją więc należności od odbiorców, czyli „środki pieniężne, 
które się należą”).

Inne wpływy:

– dotacja…………………………......... 7 (tylko taka, która wpłynęła jako gotówka)

– otrzymane dywidendy…………........ 12 (od spółek, w których przedsiębiorstwo ma udziały)

– zaciągnięty kredyt bankowy…......… 14

Razem Wpływy gotówkowe…..........… 113

WYDATKI (outflow)

Wydatki na działalność operacyjną… 95 (są wyższe niż koszty operacyjne – łączne – gdyż wprawdzie 
np. taki koszt jak amortyzacja nie jest wydatkiem i nie jest 
brany pod uwagę w rachunku gotówki, choć był zaliczony do 
kosztów operacyjnych w rachunku zysków, ale jednocześnie 
miała miejsce zapłata dostawcom surowców, które przedsię-
biorstwo kupiło w przeszłości i dotychczas było zobowiązane 
zapłacić, czyli miało zobowiązania, a teraz je uregulowało)

Podatek…………………………........... 8

Wypłacone dywidendy……….........…. 12

Spłata dawnych kredytów………......... 10

Nakłady inwestycyjne…………............ 16

Razem Wydatki gotówkowe…….......... 141
Różnica wpływów i wydatków pozwala obliczyć przepływy pieniężne. Wynoszą one:
   Przepływy pieniężne („Cash flow”) = 113 – 141 = – 28

A więc, mimo zysków, przedsiębiorstwo A ma ujemne przepływy pieniężne 
(wydatki przewyższyły wpływy). Taka sytuacja jest oczywiście możliwa (choć zwy-
kle oceniana jako nieprawidłowa) pod warunkiem, że przedsiębiorstwo powsta-
ły niedobór pieniężny ma z czego pokryć, czyli ma zasoby środków pieniężnych 
na poziomie co najmniej 28. Byłaby to jednak raczej sytuacja teoretyczna, gdyż 
w praktyce ten zasób, czyli np. stan salda rachunku bieżącego przedsiębiorstwa, 
powinien być wyższy niż 28. Przedsiębiorstwo może oczywiście powstały niedobór 
pokryć, zaciągając dodatkowy kredyt w kwocie 28. Zauważmy jednak, że to byłoby 
powiększenie strumienia wpływów i wówczas nasze cash flow byłoby równe zero.

12.4. Koncepcja progu rentowności

W praktyce jednym z popularniejszych sposobów pomiaru efektywności działania 
przedsiębiorstwa jest określanie różnicy między osiąganymi przychodami a ponoszo-
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nymi kosztami, czyli – kategoria rentowności. Szczególną rolę kryterium rentowności 
można dostrzec w ocenie przyszłych zdarzeń. Projekcja przyszłych przychodów, 
kosztów i w efekcie – rentowności pomaga głównie w planowaniu skali i struktury 
produkcji i sprzedaży, która może przedsiębiorstwu zapewnić rentowność. Warto 
zauważyć, że potrzebę określenia przyszłej rentowności spotyka się w rozmaitych 
sytuacjach. Przykładowo można tu wymienić poniższe.
• Inwestycja, która ma w przyszłości dawać produkcję, sprzedaż, czyli przychody, 

ale także – która będzie generować koszty – powinna być oceniana z punktu 
widzenia rentowności, czyli odpowiedzi na pytanie jaką wielkość produkcji należy 
sprzedać, by przyniosło to zyski.

• Planowaną zmianę wielkości produkcji i sprzedaży także należy ocenić wg kry-
terium rentowności, biorąc pod uwagę nowe poziomy cen i kosztów.

• Rozważając podjęcie wytwarzania produktu „A” lub „B” (decyzja alternatywna) 
można oprzeć się na kryterium rentowności każdego z tych produktów.

W tego typu sytuacjach można zadać pytanie, jaka powinna być wielkość sprze-
daży (i w rezultacie – przychodów), aby pokryła ponoszone koszty. Taką wielkość 
określa się progiem rentowności. Sprzedaż wyższa od wielkości progowej przyniesie 
przedsiębiorstwu zyski, zaś niższa – straty.

Przychody ze sprzedaży konkretnego (pojedynczego) produktu określa się jako 
iloczyn ceny i ilości sprzedanych produktów, czyli 

[1]
 

*P q c,=
 

gdzie:
P – planowane przychody operacyjne ze sprzedaży
q – planowana wielkość produkcji mierzona w sposób naturalny (np. w sztu-

kach, metrach, litrach); warto podkreślić, że „q” nie może być większe od 
zdolności wytwórczej14 przedsiębiorstwa (z) czyli q £ z,

c – planowana cena jednostkowa sprzedaży (np. w zł/szt.).

Ponoszone koszty można podzielić na dwie duże grupy: koszty stałe i zmienne15. 
Koszty stałe są niezależne od zmian w wielkości produkcji. Można je traktować 
jako koszty istnienia okreś lonej zdolności wytwórczej (z), czyli koszty gotowości do 
działania. Zarówno w wypadku zerowego wykorzystania zdolności, jak i w wypad-
ku wykorzystania jej w 100% koszty stałe mają ten sam poziom (przynajmniej 
– w krótkim okresie). 

Poziom kosztów stałych zależy od przynależności branżowej przedsiębiorstwa 
oraz rozpatrywanego odcinka czasu. Zwróćmy uwagę, że każda branża (a w jej 

14 Pojęcie zdolności produkcyjnej używane w szerokim znaczeniu – można rozumieć jako możliwości 
zaspokojenia popytu, czyli podaż produktu w danym okresie. Oznacza to sumę produkcji bieżącej 
oraz produkcji magazynowanej z poprzednich okresów.

15 Por. tabelę 12.2.
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ramach – nawet poszczególne przedsiębiorstwa) ma spe cyficzny stan i strukturę 
uzbrojenia techniczno – organizacyjnego, formy zarządzania oraz metody realizowa-
nia zasadniczych fun kcji – to wszystko determinuje poziom kosztów stałych. Katego-
ria kosztów ma charakter strumienia, a zatem trzeba pamiętać, że po równywal ność 
w czasie jest związana z zachowaniem tych samych odcinków czasowych.

Koszty zmienne z kolei dadzą się wyodrębnić z kosztów własnych przedsiębior-
stwa, biorąc pod uwagę asortymentowość (różne asor tymenty w różnym stopniu 
absorbują różne czynniki wytwórcze) oraz rozmiary produkcji. Jeżeli założyć, że 
dla danego asortymentu jednostkowy koszt zmienny ma ustabilizowany poziom, 
to globalne koszty zmienne będą iloczynem wielkości produkcji i jednostkowych 
kosztów zmiennych. Poziom całkowitych kosztów obliczymy zatem:

[2]*K q v F V F,= + = +

gdzie:
K – planowane koszty całkowite (operacyjne),
v – planowane jednostkowe koszty zmienne (operacyjne),
F – planowane globalne koszty stałe (operacyjne),
V – planowane globalne koszty zmienne (operacyjne).

Obie formuły [1] i [2] dadzą się przedstawić graficznie na wspólnym wykresie 
(rys. 12.2.).

Rysunek 12.2.  Forma graficzna progu rentowności – przychody i koszty zależne od wielkości 
sprzedaży

Przychody i koszty (P i K)

Wielkość produkcji równa wielkości sprzedaży (q)

Koszty stałe (F)

Koszty całkowite (K = V + F)

Przychody (P)

Próg rentowności (BEP)
Zdolność
produkcyjna (z)

Pole strat

Pole zysków

Koszty zmienne (V) 

Źródło: opracowanie własne.

Różnica między P i K jest wynikiem finansowym (zyskiem lub stra tą) opera-
cyjnym. Na rysunku 12.2. pole strat jest na lewo od punktu przecięcia linii przy-
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chodów z  linią kosztów całkowitych, zaś pole zysków na prawo od tego punktu. 
Tworząc plan przedsiębiorstwa, należy sprawdzić czy jego realizacja nie spowoduje 
znalezienia się w polu strat, czyli – czy istnieje możliwość sprzedania produkcji na 
poziomie równym lub wyższym od progu rentowności.

Wynik finansowy (W) jest to oczywiście różnica między przychodami i kosz-
tami, czyli

*W q c q*v F P V F P K.= - - = - - = -

Wielkość produkcji, przy której ma miejsce zrównanie przycho dów z kosztami, 
czyli zerowy wynik finansowy nazywany jest progiem rentowności16 (BEP). Zwróćmy 
uwagę, że tak określony próg rentowności pełni rolę weryfikatora dla tworzonego 
planu sprzedaży przedsiębiorstwa: brak realnych możliwości przekroczenia progu 
rentowności w okresie planistycznym spowoduje, że przedsiębiorstwo (lub pro-
dukt, który jest analizowany) przyniesie straty. Taki plan nie powinien być zatem 
realizowany.

Innym aspektem progu rentowności jest dokonanie swoistej konfrontacji dwóch 
płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowej i techniczno-ekonomicz-
nej. Kształtowane w znacznym stopniu pod wpływem sił rynkowych – cena produktu 
– c (rynek odbiorcy) oraz jednostkowy koszt zmienny – v (rynek dostawcy) podle-
gają konfrontacji z globalnymi kosztami stałymi (F), które są pochodną istniejących 
zdolności wytwórczych na określonym poziomie. Dla krótkiego okresu, zdolności 
wytwórcze i koszty stałe są stabilne (na niezmienionym poziomie) – zaś różnica 
[cena – koszt zmienny jednostkowy] niejako wyznacza możliwość (lub jej brak) 
pokrycia kosztów stałych, czyli zrealizowania skali produkcji (i sprzedaży) w ramach 
istniejących zdolności wytwórczych. Zbyt mała różnica między ceną i  zmiennym 
kosztem jednostkowym może nie zrekompensować danych kosztów stałych, impli-
kowanych przez zdolności wytwórcze.

Zaprezentowana wyżej koncepcja jest podstawowym modelem progu rentow-
ności, w którym występuje szereg założeń upraszczających. Zwróćmy uwagę na 
kilka najważniejszych.
• Koszty są ujmowane wg rachunku kosztów zmiennych, który przyjmuje kilka 

podstawowych zasad. Koszty operacyjne są dzielone na dwie grupy – stałe 
i  zmienne, wg kryterium reakcji na zmianę skali produkcji. Do jednostki pro-
duktu odnoszony jest tylko koszt zmienny (jednostkowy), koszty stałe są zaś 
odnoszone do wyniku finansowego całego rozważanego okresu. Różnica między 
ceną jednostkową i jednostkowym kosztem zmiennym jest nazywana jednost-
kową marżą brutto i traktuje się ją jako miernik rentowności produktowej. 
Miernik ten – przy wielu produktach – może być podstawą oceny poszczegól-
nych produktów z punktu widzenia ich roli w tworzeniu globalnej marży brutto.  
 

16 W skrócie BEP – z ang.: break even point, co można tłumaczyć jako „punkt przełamania 
równości ”.



224	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

Natomiast globalna marża brutto, stanowiąc różnicę między przychodami ze 
sprzedaży (produktów, czyli – ze sprzedaży operacyjnej) i globalnymi kosztami 
zmiennymi – pełni w przedsiębiorstwie podwójną funkcję: ma wystarczyć na 
pokrycie kosztów stałych oraz – po ich pokryciu – wygenerować zysk opera-
cyjny.

• Przychody i koszty obejmują działalność operacyjną.
• Zdolność produkcyjna jest na stałym poziomie, a więc nie występują inwestycje 

– inaczej mówiąc – koncepcja progu rentowności zakłada stałość zasobów, czyli 
jest rozważana dla okresów krótkich.

• Produkcja wytworzona jest równa produkcji sprzedanej; pojęcie „produk-
cja wytworzona” może być rozumiane jako „produkcja tworząca podaż”, 
co w  konsekwencji oznacza, iż chodzi o bieżąco wytworzone produkty wraz 
z ewentualnym ich zapasem magazynowym, pochodzącym z poprzednich  
okresów.

• Występuje liniowa zależność przychodów i kosztów zmiennych (globalnych), 
a w efekcie całkowitych – od skali produkcji, czyli zakłada się stałe ceny i stałe 
jednostkowe koszty zmienne.

• Koszty stałe są na tym samym poziomie dla każdej skali produkcji.

Formuły obliczeniowe progu rentowności

Próg rentowności aplikacyjnie wykorzystuje się oczywiście nie w formie gra-
ficznej, lecz w postaci wzorów. Dla produkcji jednoasortymentowej występują one 
w trzech formach.
A. Ilościowy próg rentowności (BEPi) (produkcja wyrażona w mier niku natural-

nym)

.BEP c v
F

i= -

Przy wielkości produkcji sprzedanej równej BEPi przedsiębiorstwo nie ponosi 
strat, ale jeszcze nie osiąga zysku.

B. Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej (BEPz) (wyrażony w procentach 
wykorzystania zdolności produkcyjnej równej 100%)

* .
z

BEP c v
F

100z= -] g

Przy wykorzystaniu zdolności wytwórczej w stopniu BEPz przedsiębiorstwo nie 
ponosi strat, ale jeszcze nie o siąga zysku. Różnicę „100 – BEPz = MBz” można 
interpretować jako margines bezpieczeństwa – jest to więc miara ryzy ka. Wynika 
to z faktu, że parametry formuły (F, ale przede wszystkim c i v) są wielkościami 
określanymi dla okresu przyszłego i – jako takich – nie można ich zwykle trakto-
wać jako stuprocentowo pewnych. Czym zatem, otrzymuje się z wyliczeń wyższy 
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stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej (czyli BEPz), tzn. niższy margines 
bezpieczeństwa (MBz), tym powinno się traktować dany układ cenowo – kosztowy 
jako bardziej ryzykowny. Oznacza to, że przy niskim marginesie bezpieczeństwa 
niekorzystna zmiana ceny lub kosztu zmiennego jednostkowego (w stosunku do 
założeń planistycznych) może spowodować, że przedsięwzięcie nie będzie mogło 
przynieść zysku – nawet przy niemal stuprocentowym wykorzystaniu zdolności pro-
dukcyjnych.

Margines bezpieczeństwa MBz mówi wprost o ile procent w stosunku do mak-
simum (100%) można zmniejszyć wykorzystanie zdolności produkcyjnych, by nie 
ponieść straty. Inaczej – MBz pokazuje procentowy zakres wykorzystania górnego 
pułapu zdolności produkcyjnej, który stanowi źródło zysku. Margines ten może 
być traktowany jako stopień napięcia planu, gdyż przy niskim poziomie margine-
su nie można dopuścić do nawet niewielkich niekorzystnych zmian ceny i kosztu 
zmiennego jednostkowego. Oznacza to, że w trakcie realizacji planu wykluczone 
są odstępstwa od założonych w planie cen i kosztów zmiennych, nie mówiąc już 
o zagrożeniu techniczną niemożliwością wykorzystania niemal do maksimum zdol-
ności produkcyjnych.

C. Wartościowy próg rentowności (BEPw) (wyrażona w jednostkach pieniężnych 
wartość produkcji sprzedanej)

* * .BEP BEP c c v
F c

c
v

F
c

c v
F

1
w i= = - =

-
= -

Ostatnia część wzoru jest ilorazem kosztów stałych i udziału jednostkowej marży 
brutto (czyli różnicy między jednostkową ceną i jednostkowym kosztem zmiennym) 
w cenie produktu. Stąd im niższa jest marża jednostkowa, tym próg wartościowy 
bardziej rośnie, czyli należy zrealizować wysoką wartość sprzedaży, by osiągnąć 
zysk. Przy wartości sprzedaży równej BEPw przedsiębiorstwo nie ponosi strat, ale 
też nie osiąga zysku.

Niekiedy można spotkać margines bezpieczeństwa progu rentowności oparty 
na jego wartościowej postaci. Formuła jest następująca:

* .MB BEP
z*c BEP

100w w
w=

-

Wynik liczbowy to maksymalny możliwy procent, o jaki mogą wzrosnąć przy-
chody ze sprzedaży pokrywające koszty stałe, aby stanowiły źródło zysku. Niski 
więc poziom Mbw oznacza, że w trakcie realizacji planu niewielki jest stopień 
możliwego zwiększenia przychodów (ponad te, które pokrywają koszty), które będą 
generowały zysk.
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Przykład 12.3
Planowane wielkości17 dotyczące produkcji wyrobu A w przedsiębiorstwie 

wy noszą:

– zdolność produkcyjna .................... z = 10 000 szt.
– cena .................................................. c = 15 zł/szt.
– jednostkowy koszt zmienny ........... v = 9 zł/szt.
– globalne koszty stałe ...................... F = 50 000 zł

= = zł/szt.
zł szt.zł/szt.Próg ilościowy BEP 50 000

8 33415 9i =-

0 15 9] g. *
 

* , %.Próg procentowy BEP szt. zł/szt. zł/szt.
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10 00
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Interpretacja otrzymanych wyników 
Każda sprzedana sztuka wyrobu powyżej 8334 będzie dopiero tworzyła zysk dla 

przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo musi przekroczyć wartość swej 
sprzedaży ponad 125 000 zł, by osiągnęło zysk. Jeśli zaś uda się mu wykorzystać zdol-
ność produkcyjną w ponad 83,34% – osiągnie zysk. Margines bezpieczeństwa progu 
rentowności (MBz) w danej konfiguracji cenowo-kosztowej wynosi 16,66%, czyli 
tylko w tym górnym przedziale wykorzystane zdolności produkcyjne zaczną dopiero 
generować zysk, co oznacza, że aby nie ponieść straty można zmniejszyć (w stosunku 
do 100%) wykorzystanie zdolności produkcyjnych najwyżej o 16,66%. 

Interpretując MBw należy stwierdzić, że przychody w kwocie 125 000 zł pokryją 
koszty, a maksymalne dostępne źródło zysku stanowi 20% tej kwoty – jedynie więc 
maksymalnie 25 000 zł przychodów (powyżej 125 000 zł) może stać się źródłem 
zysku. 

17  Zauważmy, że zmiana zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa („z”), np. dzięki nowej inwestycji, 
wymaga ponownego skalkulowania wielkości „F”, „v” i „c”.
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13
INWESTYCJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

13.1. Istota i rodzaje inwestycji

Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji i utrzymać, czy wzmocnić swoją pozycję 
rynkową niezbędny jest rozwój przedsiębiorstwa. Może ono przetrwać i rozwijać 
się m.in. dzięki realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Inwestycje są jednym z naj-
ważniejszych sposobów realizacji rozwoju przedsiębiorstwa. Warto już na wstępie 
zaznaczyć, że inwestycje polegają nie tylko na zwiększaniu zasobów rzeczowych 
środków trwałych przedsiębiorstwa, ale także – na umiejętnym lokowaniu nadwyżek 
kapitałowych, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje. 

W związku z tym, jedną z ważnych kwestii jest samo rozumienie i interpretowa-
nie pojęcia „inwestycja”. Przytoczmy kilka definicji inwestycji. W sposób generalny 
można powiedzieć że „...jest to lokowanie środków finansowych w różne rodza-
je aktywności gospodarczej”1. Nieco uproszczonym traktowaniem inwestycji jest 
stwierdzenie, że „Inwestycje to nakład gospodarczy, którego celem jest stworzenie 
nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych”2. Według Słownika 
terminów ekonomiczno-prawnych „inwestycje to koszty nabycia lub wytworzenia 
składników majątku trwałego poniesione w celu wymiany zużytych lub powiększe-
nia stanu istniejących składników. Inwestycje to lokowanie zasobów pieniężnych 
w tworzenie aktywów w dziale produkcyjnym lub w dziale usług. Jest to również 
lokowanie zasobów pieniężnych w aktywach finansowych, tzn. zakup papierów 
wartościowych”3.

Definicja, bazująca na kategoriach finansowych, mówi z kolei że inwestycją jest 
każde wykorzystanie kapitału w celu jego powiększenia lub, że inwestycje są stru-
mieniem płatności rozpoczynającym się wydatkami, z nadzieją uzyskania wpływów 
przewyższających te wydatki w przyszłości.

Inwestycję zatem, w szerokim znaczeniu, można określić jako lokowanie środków 
finansowych w składniki majątkowe w celu osiągnięcia przyszłych korzyści.

1 H. Walica, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, WSB, Dąbrowa Górnicza 1999, s. 45.
2 J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach 

przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2002, s. 148.
3 Ł. Gęsicki, M. Gęsicki, Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Agencja Wydawnicza Interfart, 

Łódź 1998.
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Istotną cechą inwestowania jest to, że wartość finansowego zaangażowania, które 
dokonuje się obecnie, jest znana i pewna, natomiast przyszłe korzyści są jedynie 
możliwe, a więc nie są pewne. Stąd szczególne znaczenie badań, analiz i symulacji 
wariantów w zakresie potrzeb, celowości i możliwości realizacji projektów inwe-
stycyjnych, a także prawidłowa ocena ryzyka i wyników rachunku inwestycyjnego, 
czyli opłacalności projektu. 

Strategia przedsiębiorstwa wyznacza kierunek jego działań, co w konsekwencji 
prowadzi do ukierunkowania polityki inwestycyjnej. Polityka inwestycyjna to zespół 
wszelkich długookresowych i doraźnych działań przedsiębiorstwa, mających na celu 
określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa i dążenie do ich zaspokojenia 
oraz modyfikowaniu potrzeb w zależności od warunków i możliwości realnego 
oddziaływania otoczenia4. Należy pamiętać, że inwestowanie nie jest działalnością 
wyizolowaną z reszty przedsiębiorstwa, lecz jego integralnym składnikiem. Inwesto-
wanie w mniejszym lub większym stopniu jest powiązane z innymi sferami przed-
siębiorstwa, czy – inaczej mówiąc – przenika w te inne sfery, stając się warunkiem 
niezbędnym do realizacji kierunkowych ustaleń.

Powiązanie inwestowania z planowaniem strategicznym pozwala na określenie 
profilu inwestycji, badając np. kierunki rozwoju produktu lub technologii.

Współdziałanie tych dwóch obszarów implikuje inwestowanie w te rodzaje dzia-
łalności, w których przedsiębiorstwo ma silną pozycję rynkową lub może ją osiąg-
nąć w przyszłości. Informacja o wzroście sprzedaży jest czynnikiem powodującym 
konieczność powiększania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, co powoduje 
konieczność wyboru i wdrożenia odpowiednich projektów inwestycyjnych, takich 
jak rozbudowa, czy wymiana parku maszynowego na bardziej wydajny. Krótko 
mówiąc, plany strategiczne pozwalają określić w co, w jaki sposób i w jakiej skali 
przedsiębiorstwo może inwestować.

Działalność marketingowa bada poziom popytu, konkurencję, import, eksport. 
Ukierunkowuje więc prace nad nowymi produktami, a ich rezultaty wykorzystuje 
w podejmowaniu decyzji w zakresie rozwoju wyposażenia technicznego przedsię-
biorstwa, rodzaju urządzeń, skali produkcji, zasięgu rozbudowy.

Kolejnym obszarem, mającym wspólną płaszczyznę z inwestowaniem jest działal-
ność badawczo-rozwojowa, produkcyjna oraz zarządzanie informacją. Działalności 
te zarówno kształtują, jak i są kształtowane przez przedsięwzięcia inwestycyjne (np. 
działalność badawczo-rozwojowa może być źródłem nowych idei inwestowania). 
Z  kolei z produkcji wywodzi się większość inwestycyjnych przedsięwzięć konwen-
cjonalnych, jak np. inwestycje odtworzeniowo–modernizacyjne.

Nieco odmiennym obszarem, odbiegającym od operacyjnej działalności przed-
siębiorstwa, jest działalność finansowa, czyli kształtująca kondycję finansową przed-
siębiorstwa, możliwości finansowania przedsięwzięć, sterująca płynnością finansową, 
czy efektywnym zarządzaniem kapitałem przedsiębiorstwa. 

4 H. Walica, Zarządzanie kapitałem…, op. cit., s. 56.
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A zatem, podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest nierozerwalnie związane 
z  różnymi aspektami ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że 
inwestowanie stanowi formę realizacji strategii.

Zważywszy, że polityka inwestowania obejmuje wszelkie działania przedsię-
biorstwa, mając na celu określenie jego potrzeb inwestycyjnych i dążenie do ich 
zaspokojenia oraz modyfikowania w zależności od warunków i możliwości otoczenia, 
można powiedzieć, że inwestowanie jest skoordynowaną formą połączenia bieżącej 
i przyszłej działalności przedsiębiorstwa z uwarunkowaniami otoczenia. 

Istota inwestycji ma swoje odbicie w przyczynach inwestowania. Wymieńmy 
typowe przesłanki inwestowania w przedsiębiorstwie.
1. Przesłanki dotyczące dochodów i produkcji:

– zwiększenie wyniku finansowego,
– wzrost produkcji,
– zmiana profilu produkcji,
– dywersyfikacja produkcji,
– polepszenie jakości produkcji, 
– obniżenie kosztów produkcji;

2. Przesłanki związane z rzeczowym majątkiem trwałym:
– wysoki stopień zużycia fizycznego i ekonomicznego rzeczowego majątku 

trwałego,
– znaczna awaryjność maszyn,
– wymagania bhp i ochrony środowiska,
– presja tempa postępu technicznego;

3. Inne przesłanki:
– restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
– redukcja zatrudnienia,
– substytucja w czynnikach produkcji,
– pomnażanie kapitału.

Istnieje wiele klasyfikacji inwestycji, w zależności od przyjętej strategii przed-
siębiorstwa, uwarunkowań otoczenia i przede wszystkim celu, jaki chcemy osiągnąć 
dzięki inwestowaniu.

Z punktu widzenia przeznaczenia środków finansowych, czyli angażowania fun-
duszy w określone składniki majątkowe5 można wyróżnić:
– inwestycje rzeczowe i niematerialne – lokowanie środków finansowych w skład-

niki rzeczowe i ewentualnie – w szerszym znaczeniu – także w wartości niema-
terialne i prawne,

– inwestycje finansowe – lokowanie środków finansowych w aktywa o charakterze 
kapitałowym (papiery wartościowe wszelkiego typu, jak np. akcje, obligacje, 
bony skarbowe, udziały, czy lokaty pieniężne w instytucjach finansowych).

5 Warto nadmienić, że nieco innym kierunkiem inwestowania (niż w aktywa, czyli w majątek) są 
inwestycje w tzw. kapitał intelektualny, czyli w jakość zasobów kadrowych przedsiębiorstwa.
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Każda inwestycja jest czasowym zamrożeniem środków ją finansujących, a więc 
stanowi zamrożenie jakiejś części funduszów. W większości przypadków oczekuje 
się, że inwestycja nie tylko pokryje początkowo zaangażowane środki, ale także je 
pomnoży przynosząc określoną stopę zwrotu. Procesy te nieco inaczej przebiegają 
w sferze inwestycji rzeczowych i inwestycji finansowych.

Inwestycje rzeczowe – w szczególności w aktywa trwałe – w rezultacie ich eksplo-
atacji w sposób bezpośredni, jak inwestycje produkcyjne, lub w sposób pośredni, jak 
inwestycje pozaprodukcyjne (np. w infrastrukturę, w modernizację systemów orga-
nizacji przedsiębiorstwa itp.) – przynosząc w kolejnych okresach eksploatacyjnych 
określone korzyści (zyski, nadwyżki gotówki) pozwalają najpierw zrekompensować, 
a następnie pomnożyć kapitały poświęcone na ich sfinansowanie. Generalnie bio-
rąc, inwestycje rzeczowe przynoszą korzyści sukcesywnie, okres po okresie, a więc 
w długim odcinku czasu.

Inwestycje finansowe zwykle cechuje nieco odmienny mechanizm tworzenia 
korzyści. Zamrożenie funduszy w aktywa kapitałowe może prowadzić do osiągania 
dwóch rodzajów celów:
– inwestycje finansowe krótkookresowe mają przynieść jednorazową korzyść, która 

swym poziomem powinna przewyższać poniesiony nakład w momencie doko-
nania dezinwestycji (sprzedaży),

– inwestycje finansowe długookresowe przynoszą dwojakiego rodzaju korzyści: 
cząstkowe – w poszczególnych podokresach (np. w postaci dywidend lub w innej 
formie – w postaci zapewnienia przedsiębiorstwu inwestującemu kontroli nad 
procesami kooperacyjnymi, czy zaopatrzeniowymi lub – nad systemem zarzą-
dzania), oraz jednorazowe w momencie dokonania dezinwestycji.

Kolejną więc cechą, odróżniającą inwestycje rzeczowe i finansowe, jest stopień 
łatwości dokonania dezinwestycji oraz eksploatacja zasobu inwestycyjnego lub jej 
brak.

W przypadku inwestycji rzeczowych zazwyczaj nie ma możliwości prostego zabie-
gu dezinwestycji – może poza szczególnymi przypadkami – ponad ekwiwalentnego 
w stosunku do poniesionych nakładów odsprzedania obiektu inwestycyjnego. Są to 
jednak przypadki spektakularne. Częściej można spotkać zjawisko tzw. likwidacji 
inwestycji rzeczowej, która na ogół nie jest w stanie zrekompensować poniesionych 
nakładów i jest sytuacją przymusową. W przypadku zaś inwestycji finansowych mamy 
do czynienia z niemal pełną elastycznością umożliwiającą zmianę jej właściciela 
– jednorazowy akt dezinwestycji jest zwykle prosty do przeprowadzenia i przynosi 
natychmiastowe skutki finansowe.

Majątek rzeczowy jest eksploatowany w wielu kolejnych cyklach działalności 
przedsiębiorstwa, co w naturalny sposób powoduje jego zużywanie się, czy technicz-
ne, czy ekonomiczne. Po pewnym czasie majątek rzeczowy wymaga odtworzenia, 
o ile przedsiębiorstwo nie zamierza zaniechać prowadzonej działalności gospodar-
czej. Majątek finansowy stanowi zasób przedsiębiorstwa i nie jest eksploatowany 
w znaczeniu jego użytkowania. Jego rola polega raczej na biernym oczekiwaniu na 
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wzrost jego wartości rynkowej, by przedsiębiorstwo w wyniku aktu dezinwestycji 
mogło pomnożyć poniesione nakłady.

Warto wreszcie nadmienić, iż w obu rodzajach inwestycji przy fundamentalnych 
kryteriach ich oceny wymienia się efektywność oraz ryzyko. Jednak, o ile przy 
inwestycjach rzeczowych akcentuje się głównie efektywność i ją się przede wszyst-
kim prognozuje, nie ignorując oczywiście ryzyka, o tyle przy niektórych (choć nie 
wszystkich) inwestycjach finansowych równie dużą wagę przykłada się do kryterium 
efektywności, jak i do kryterium ryzyka, niekiedy nawet traktując je jako kryterium 
dominujące. Jeśli ponadto wziąć pod uwagę, że w przypadku inwestycji rzeczowych 
można spotkać w praktyce inne jeszcze kryteria, jak np. sprawność techniczną, 
wytrzymałość, ergonomiczność itp., wydaje się, że można skonstatować, iż ocena 
inwestycji finansowych podlega bardziej klarownym, mniej rozproszonym kryteriom, 
co oczywiście nie oznacza, że łatwiej jest jej dokonać.

Przedmiotem dalszych rozważań będą inwestycje rzeczowe.
Inwestowanie w rzeczowy i niematerialny majątek trwały to zabezpieczenie 

utrzymania i powiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, które zwykle 
ma zwiększyć zyskowność prowadzonej działalności. Mogą to być:
• inwestycje odtworzeniowe, polegające na zastąpieniu zużytego majątku 

nowym;
• inwestycje modernizacyjne, polegające na wprowadzeniu do produkcji ulepszo-

nych środków trwałych;
• inwestycje rozwojowe, których głównym celem jest zarówno zwiększenie 

zdolności usługowej, produkcyjnej bądź handlowej przedsiębiorstwa w  za-
kresie dotychczas wytwarzanych produktów, jak i wprowadzenie nowych 
produktów, dotychczas nie wytwarzanych, ten rodzaj inwestycji stanowi naj-
większe ryzyko, dlatego proces przygotowawczy powinien być szczególnie do- 
kładny;

• inwestycje nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale niezbędne 
do funkcjonowania przedsiębiorstwa lub narzucone przez regulacje prawne, np. 
służące ochronie środowiska, czy zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Inwestycje z uwagi na szeroki zasięg i różnorodność można poddać dodatkowym 
klasyfikacjom:
1) szczebel podejmowania decyzji inwestycyjnych: 

• inwestycje centralne,
• inwestycje przedsiębiorstw;

2) czas realizacji:
• krótko- i średniookresowe,
• długoterminowe;

3) źródło finansowania:
• własne,
• kredytowe,
• mieszane;
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4) system realizacji:
• inwestycje własne przedsiębiorstwa,
• inwestycje wspólne z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Warto wspomnieć, że istnieje grupa inwestycji rzeczowych, w których przed-
miot inwestycji ma charakter materialny, a inwestor oczekuje, iż wartość przed-
miotu inwestycji wzrośnie w okresie inwestycji (w okresie zamrożenia środków). 
Mogą być to np. nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne. Nie chodzi tu 
więc o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, lecz o korzyści finansowe 
związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, a więc przyrost wartości tych dóbr wraz 
z upływem czasu.

Inwestycje rzeczowe są charakteryzowane za pomocą następujących pojęć:
• rodzaj inwestycji według różnych kryteriów,
• zakres rzeczowy,
• wartość kosztorysowa,
• nakłady inwestycyjne,
• cykl realizacji,
• etapowanie,
• system realizacji6.

13.2. Cykl rozwoju inwestycji rzeczowych

Każdą inwestycję można podzielić na trzy etapy:
1) etap przygotowania inwestycji, który rozpoczyna się wyznaczeniem celu inwesty-

cji, a następnie określeniem możliwości technicznych, lokalizacyjnych, rynkowych 
oraz finansowych; mają tu miejsce badania marketingowe (badanie rynku zbytu, 
dostawców, otoczenia itp.), wstępne określenie kosztów (oferty wykonawców); 
określenie wymagań władz lokalnych itp.;

2) etap realizacji, czyli wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji określonego 
w dokumentacji technicznej, według wcześniej stworzonego harmonogramu czyn-
ności; w tej części wymienia się również szkolenie personelu i zakup majątku 
obrotowego (np. materiałów, półproduktów);

3) etap operacyjny, czyli wykorzystanie (uruchomienie) inwestycji, która powinna 
przynieść spodziewane dochody.

Każda inwestycja, bez względu na rozmiary nakładów inwestycyjnych oraz ocze-
kiwane korzyści, źródła finansowania, czas realizacji, zakres prac poprzedzających 
podjęcie decyzji inwestycyjnej obarczona jest pewnym stopniem ryzyka i dlatego 

6 H. Towarnicka, A. Broszkiewicz, Przygotowanie i ocena projektów inwestycji rzeczowych, Wydawnictwo 
AE im. O. Langego, Wrocław 1994, s. 10.
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wymaga analitycznego i indywidualnego podejścia. Aby móc łatwiej nadzorować 
przebieg procesu inwestycyjnego zazwyczaj cykl inwestycyjny dzielimy na fazy. Fazy 
możemy wydzielić na podstawie ich efektów.

Zazwyczaj przedsięwzięcie inwestycyjne dzielimy na trzy fazy (oparte na wyżej 
wspomnianych etapach), z których każda kończy się dla inwestycji punktem zwrotnym.
1. FAZA PRZEDINWESTYCYJNA

* Identyfikacja celów; Studium możliwości.
* Wybór wstępny projektu inwestycyjnego – tzw. Studium pre – Feasibility.
* Opracowanie studium wykonalności – tzw. Studium Feasibility.
* Analiza i ocena w formie raportu końcowego służącego podjęciu decyzji.

2. FAZA INWESTYCYJNA
* Negocjacje i podpisywanie wszelkiego typu umów.
* Opracowanie projektu technicznego do bezpośredniej realizacji.
* Budowa i instalacja elementów rzeczowych inwestycji.
* Marketing przedprodukcyjny – pozyskiwanie pierwszych grup klientów.
* Szkolenie personelu.
* Odbiór inwestycji i rozruch możliwości produkcyjnych.

3. FAZA OPERACYJNA
* Uruchomienie przedsięwzięcia inwestycyjnego – normalna eksploatacja.
* Ewentualne odtwarzanie i rekonstrukcja niektórych składników majątko-

wych.
* Rozbudowa, modernizacje, innowacje.

Fazy pomagają w kontroli projektu na poszczególnych etapach jego rozwoju, 
przy czym należy pamiętać o spojrzeniu globalnym na całe przedsięwzięcie, aby 
móc kontrolować np. koszty. W tym celu po każdej fazie wykonuje się przeglądy 
końcowe. Przegląd wiąże się z zatwierdzeniem efektów poprzedniej fazy i decyzją 
o przejściu do kolejnej. W niektórych przypadkach jest jednak możliwe, że kolej-
na faza rozpocznie się, zanim zakończy się poprzednia. Jest to dopuszczalne, gdy 
ryzyko niepowodzenia nie zakończonej fazy jest niskie.

Proces inwestycyjny przebiega zatem w czasie. Czas niezbędny do realizacji 
całego konkretnego zadania inwestycyjnego nazywamy cyklem inwestycyjnym. Po 
zakończeniu fazy realizacji (inwestycyjnej) oddaje się inwestycję do eksploatacji. 
Od tej pory inwestycja zostaje przyjęta do majątku trwałego inwestora. W tej fazie 
(operacyjnej) następuje możliwość sprawdzenia, czy inwestycja przynosi oczekiwane 
efekty ekonomiczne. W okresie eksploatacji właściciel przygotowuje roczne zesta-
wienia kosztów oraz przychodów związanych z eksploatowanym składnikiem mająt-
kowym. Dochody pomniejszone o koszty i podatki tworzą zysk. W tym momencie 
następuje faktyczny zwrot (zysk) zainwestowanego kapitału.

W fazie eksploatacji (operacyjnej), szczególnie w początkowym okresie, ważne 
jest monitorowanie realizacji przyjętych w studium wykonalności założeń. Jeżeli 
wszystkie wskaźniki będą akceptowane przez właściciela oznacza to, że inwestycja 
przyniosła inwestorowi oczekiwane efekty.
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Możliwości oddziaływania właściciela na majątek w fazie eksploatacji są sto-
sunkowo szerokie. Sposoby te zależą jednak od wielu czynników, takich jak rodzaj 
inwestycji, sytuacja finansowa, ogólna sytuacja gospodarcza. Prawdopodobieństwo 
uzyskania efektów z inwestycji zgodnych z prognozą w dużym stopniu zależy od 
profesjonalnego przygotowania fazy przedrealizacyjnej.

Środki trwałe po pewnym okresie eksploatacji wyczerpują swoje zdolności 
eksploatacyjne użyteczne dla właściciela. W większości przypadków taki środek 
jest wówczas zamortyzowany. Właściciel likwiduje go fizycznie, ponosząc przy tym 
dodatkowe koszty, ale także poprzez jego sprzedaż odzyskuje tzw. część likwidacyjną 
(końcową), którą może przeznaczyć na dofinansowanie kolejnej inwestycji.

Każda wcześniej wyszczególniona faza powinna przebiegać w określonym termi-
nie w celu zapewnienie ciągłości realizacji projektu. Czasowe aspekty inwestowania 
przedstawia schemat na rysunku 13.1.

Etapy planowania inwestycji na rysunku 13.1. są tylko schematami projektu. 
Należy pamiętać, że każdy projekt jest inny i nie ma odgórnie ustalonego szablonu, 
który można uniwersalnie zastosować. Jednak, bez względu na przesłanki potrzeb 
inwestycyjnych (zwiększenie produkcji, wymiana środka trwałego czy rozbudowa 
siedziby, czas realizacji, wielkość nakładów), wszelkie inwestycje muszą być zsyn-
chronizowane z planami strategicznym przedsiębiorstwa. Planowanie inwestycyj-
ne, ma na celu synchronizację czasowo-finansowo-rzeczową wszystkich elementów 
projektów inwestycyjnych z innymi planami w układach wieloletnich, rocznych, czy 
miesięcznych, w szczególności w zakresie:
• nakładów inwestycyjnych,
• harmonogramów realizacji,
• efektów inwestowania,
• przepływów pieniężnych.

Jeżeli chcemy, aby przebieg procesów inwestycyjnych odbywał się bez zakłó-
ceń, a potrzeby inwestycyjne spełniały oczekiwane cele, niezbędne jest precyzyjne 
przygotowanie planu przebiegu procesu inwestycyjnego, szczególnie w przypadku 
większej liczby przygotowanych projektów. 

Jak wcześniej wspomniano, przedsiębiorstwo, chcąc utrzymać się na rynku, czy 
zwiększyć w nim swój udział, musi inwestować w majątek rzeczowy (i niemate-
rialny). Inwestycje takie wymagają przede wszystkim czasu i potężnych nakładów 
finansowych. W związku z tym, ważną rolę przy inwestycjach rzeczowych odgry-
wać będzie koszt kapitału poniesionego na daną inwestycję oraz zyski, jakie ona 
w późniejszym okresie będzie w stanie wygenerować.

Inwestycje rzeczowe należy traktować jako długoterminowe. To powoduje, że 
ryzyko rynkowe odgrywa w nich mniejszą role, natomiast poważniejszy problem leży 
w możliwości odstąpienia od takiej inwestycji. Zazwyczaj charakteryzują się one 
wysokimi nakładami początkowymi, które po pewnym okresie trudno jest odzyskać, 
a jeżeli – to jedynie ich część, ponosząc przy tym wysokie koszty. 
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13.3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych jest obwarowana pewnymi warunkami 
i ograniczeniami, determinującymi zarówno rodzaj, jak i wielkość inwestycji. Przy-
gotowując projekt inwestycyjny, uwzględniamy kilka zasadniczych zmiennych:
– zasięg i charakter projektu,
– wartość projektu,
– możliwe do uzyskania efekty produkcyjne, ekonomiczne i finansowe,
– powiązania z otoczeniem.

Jak w każdej dziedzinie, również w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa 
istnieją czynniki wewnętrzne i zewnętrzne stwarzające szanse lub stanowiące zagro-
żenie powodzenia projektu inwestycyjnego. Oto kilka z nich.

Czynniki wewnętrzne:
• wielkość przedsiębiorstwa i charakter jego działalności,
• wielkość, mobilność i produktywność zasobów własnych, 
• organizacja i system zarządzania oraz kultura organizacyjna,
• faza cyklu życia przedsiębiorstwa.

Czynniki zewnętrzne:
• popyt na dobra i usługi przedsiębiorstwa,
• rozwiązania systemowe i infrastruktura finansowa,
• obecna i potencjalna konkurencja,
• przewidywany wzrost gospodarczy,
• bariery wyjścia, wejścia, tendencje polityki handlowej, uwarunkowania 

prawne7.

Przed podjęciem przez przedsiębiorstwo wiążącej decyzji o realizacji przedsię-
wzięcia inwestycyjnego dokonywana jest jego prospektywna analiza techniczno-eko-
nomiczna oraz finansowa. Szczególną rolę w tym procesie pełni analiza finansowa, 
składająca się – ogólnie biorąc – z dwóch części:
– sporządzenie prognoz finansowych w formie trzech głównych zestawień – 

rachunku zysków, bilansu oraz strumieni pieniężnych, które będą absorbowane 
i generowane przez inwestycję oraz

– dokonanie oceny finansowej inwestycji według przyjętych kryteriów, które 
powinny z różnych punktów widzenia odpowiedzieć na pytanie czy dane przed-
sięwzięcie jest korzystne finansowo, czy nie.

Ta finansowa część analizy jest tym ważniejsza, im przedsiębiorstwo ma większą 
możliwość decydowania o podjęciu w danym okresie inwestycji lub jej odrzuceniu. 
Mniejszą rolę odgrywać będzie potrzeba dokonania finansowej oceny zamierzonej 

7 J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy Majątek…, op. cit., s. 165.



238	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

inwestycji, jeśli jest ona wymuszona ze względów innych niż ekonomiczne – np. 
– ze względów technicznych, czy prawno – administracyjnych. W takich jednak 
przypadkach mimo wszystko nie należy pomijać dokonania oceny finansowej przed-
sięwzięcia, choć oczywiście nie będzie ona stanowić dominującego kryterium pod-
jęcia decyzji, a raczej – kryterium pomocnicze.

Można wyróżnić dwa typy decyzji inwestycyjnych:
1) decyzja podjęcia bądź zaniechania konkretnego (jednego) projektu inwestycyj-

nego; ma ona charakter decyzji tzw. „zero–jedynkowej”, czyli wybór decydenta 
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie „tak” lub „nie”,

2) decyzja tworzenia budżetu kapitałowego, czyli programu realizacji wielu (kilku) 
różnych projektów inwestycyjnych w takiej ich hierarchii, by zachować równo-
wagę między stopniem korzystności finansowej inwestycji, a kosztami kapitałów, 
które będą te przedsięwzięcia finansować; w tej odmianie decyzji tworzony jest 
ranking zamierzonych przedsięwzięć od najbardziej do najmniej korzystnego.

Patrząc na problematykę oceny projektów inwestycyjnych z merytorycznego 
punktu widzenia można dokonać klasyfikacji kryteriów, wg których projekty mogą 
być oce niane i każdemu z wyróżnionych kryteriów przyporządkować właściwe im 
miary, czyli określone wskaźniki. Poziom lub możliwe przedziały, czy tendencje 
zmienności tych wskaźników stanowią pomoc (niekiedy dominującą, niekiedy – 
uboczną) w podjęciu decyzji realizacyjnej przedsięwzięcia lub przedsięwzięć.

KRYTERIUM CZASU – odpowiada ono najczęściej na pytanie:
– jak szybko zwróci się nakład inwestycyjny?

KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI – odpowiada ono na następujące pytanie:
– jaki będzie efekt z projektu inwestycyjnego przypadający na jednostkę zain-

westowanego kapitału?
KRYTERIUM FINANSOWEJ OPŁACALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ – odpowiada 

na pytanie:
– jaką kwotę nadwyżki pieniężnej ponad kwotę nakładów wygeneruje w trakcie 

eksploatacji dana inwestycja?
KRYTERIUM FINANSOWEJ OPŁACALNOŚCI WZGLĘDNEJ – odpowiada na 

pytanie:
– jaka jest opłacalność finansowa z jednostki zaangażowanego kapitału?

KRYTERIUM RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO – jest to kryterium 
wielowymiarowe jeśli rozważać różne spojrzenie na ryzyko.

Można mówić o ryzyku samego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sposób nie-
jako wyizolowany, można rozważyć na ile inwestycja (szczególnie większa) może 
powiększyć ryzyko działania całego przedsiębiorstwa, można wreszcie oceniać jakie 
ryzyko niesie dana inwestycja dla właściciela kapitału, który ją finansuje.

Ogólnie biorąc, kryterium ryzyka opiera się na rozważeniu jak dalece z finan-
sowego punktu widzenia są napięte składowe strumieni pieniężnych inwestycyjnego 
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cash flow i czy dany projekt inwestycyjny jest w stanie, przy zaistnieniu niekorzyst-
nych warunków w przeszłości, wygenerować odpowiednio wysoką stopę zwrotu, 
aby przynajmniej pokryć wydatki związane z rekompensatą należną właścicielom 
kapitału.

Obecnie zostaną w uproszczony sposób przedstawione główne miary odpowia-
dające powyższym kryteriom.

Przy stosowaniu kryterium czasu jedną z podstawowych miar jest okres zwrotu 
nakładów inwestycyjnych (PB). Można go obliczyć, stosując formułę (niżej podaną) 
lub tzw. technikę saldowania, która polega na pomniejszaniu nakładów inwestycyj-
nych o roczne cash flow (zysk netto plus amortyzacja) w kolejnych latach, aż do 
doprowadzenia wyniku obliczeń do wartości zerowej.

,PB Z A
I

n m
= +

gdzie:
PB – okres zwrotu nakładów inwestycyjnych,
I – pierwotne nakłady inwestycyjne,
Zn – dochód po opodatkowaniu (zysk netto),
Am – amortyzacja.

Projekt inwestycyjny może być zaakceptowany, jeśli okres zwrotu jest krótszy 
lub równy okresowi przyjętemu za dopuszczalny, który zwykle jest określony na 
podstawie doświadczeń z podobnymi projektami inwestycyjnymi w przedsiębior-
stwie lub w branży.

Pewnym mankamentem w stosowaniu formuły jest fakt, że należy przyjąć w mia-
nowniku określoną roczną wartość zysku netto (i amortyzacji), gdy tymczasem 
w projekcji kilkuletniej wartości te są odmienne dla każdego roku. Dlatego często 
spotyka się stosowanie techniki saldowania.

Przykład 13.1
Obliczenie okresu zwrotu.

Tabela 13.1. Dane do obliczenia okresu zwrotu

Okres Zysk netto Amortyzacja Suma  
czyli cash flow

Nakład  
inwestycyjny

Saldo  
(brakująca kwota)

1 25 8 33 132 -99

2 34 15 49   -50

3 42 15 57   7

4 44 15 59   66

5 44 15 59   125

Źródło: opracowanie własne.
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Oceniając inwestycję według kryterium efektywności, można zastosować 
miarę relacji zysku z inwestycji (np. średniorocznego) w stosunku do nakła-
dów inwestycyjnych. Będzie to stopa zwrotu (nazywana księgową stopą zwrotu 
– ARR).

Przykład 13.2
Obliczenie stopy zwrotu z inwestycji dla danych z przykładu 13.1.

,I
Z

R 100n
#=

gdzie:
R – prosta stopa zwrotu oparta na zysku (czyli ARR),
Zn – zysk netto (z inwestycji) średnioroczny,
I – nakłady inwestycyjne,

dla danych z przykładu 13.1:

, %.R 5
25 34 42 44 44

100 28 6132 #=

+ + + +

=

] g

Niekiedy spotyka się odmianę ARR, gdzie odnosi się średni zysk do poziomu 
kapitału własnego finansującego inwestycję. 

Stopa zwrotu może stanowić podstawę pozytywnej oceny projektu inwesty-
cyjnego, jeśli jest nie niższa niż zwrot z innych rozważanych lub zrealizowanych 
w przedsiębiorstwie, czy branży inwestycji.

Kolejnym kryterium oceny inwestycji jest bezwzględna opłacalność, która ma 
wykazać jaką kwotę gotówkową może wygenerować projekt inwestycyjny w całym 
okresie jego eksploatacji. Miarą, którą najczęściej stosuje się w tym kryterium 
jest tzw. wartość bieżąca netto (NPV). Jest to kwota pieniężna obliczona na 
podstawie skumulowanych strumieni pieniężnych ze wszystkich okresów (lat), 
które obejmuje prognoza realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjne-
go. Nie jest to jednak suma nominalnych kwot cash flow generowanych przez 
inwestycję, czyli takich jakie są wykazane w planie, lecz suma kwot zdyskonto-
wanych, a więc przeliczonych z  wartości nominalnych na wartość okresu bie-
żącego.

Ponieważ nakład inwestycyjny jest wydatkiem realnie ponoszonym w chwili obec-
nej, zaś wpływy (a dokładnie biorąc – przepływy pieniężne), wynikające z projek-
cji eksploatacji inwestycji dotyczą okresów przyszłych, aby – kumulując (dodając) 
wszystkie roczne strumienie – zachować porównywalność, należy „przeliczyć” je na 
jeden moment czasu (na chwilę bieżącą). Inaczej mówiąc – przyszłe strumienie 
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należy zdyskontować i dopiero w tej postaci je zsumować8. Spójrzmy na schemat 
na rysunku 13.2.

Rysunek 13.2. Schemat przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycję

54321

Cash flow 

Kolejne lata prognozy 

0

Zmniejszenie przyszłych strumieni pieniężnych – dyskontowanie,
aby można je było wyrazićw wymiarze wartości okresu „0” 

0

Źródło: opracowanie własne.

Aby więc obliczyć wartość NPV, należy przyszłe przepływy pieniężne genero-
wane wg prognozy przez inwestycję – zdyskontować i następnie obliczyć ich sumę 
oczywiście razem z przepływami okresu początkowego.

Technicznie biorąc, dyskontowanie polega na zmniejszeniu przyszłych przepły-
wów pieniężnych (ich wartości nominalnej, wynikających z prognozy) o określony 
procent. Ta stopa procentowa jest nazywana stopą dyskontową i zwykle jej poziom 
przyjmowany do obliczeń powinien być ustalony (wraz z uzasadnieniem) przez 
oceniającego inwestycję.

Formuła obliczeniowa NPV jest następująca:

8 Merytorycznie biorąc, potrzeba dyskontowania wynika z istnienia zjawiska tzw. czasowej war-
tości pieniądza, które polega na tym, że określona kwota pieniędzy, o której wiadomo, że 
pojawi się dopiero w przyszłości ma w chwili bieżącej (w realnym „dniu dzisiejszym”) wartość 
mniejszą niż planowany jej poziom nominalny. Wynika to m.in. z faktu, że oddalona w czasie 
(w stosunku do realnego „dziś”) kwota pieniędzy, na którą trzeba oczekiwać implikuje niejako 
utraconą korzyść, gdyż nie można tej kwoty zainwestować „dziś”, lecz dopiero po pewnym cza-
sie, gdy pojawi się realnie. Stąd w „dniu dzisiejszym” ma ona wartość mniejszą, niż wykazana  
w planie.
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gdzie:
i  – kolejne okresy prognozy, 
n – ostatni okres prognozy,
CFi – przepływy pieniężne generowane przez inwestycję w „i-tym” okresie,
r – stopa dyskonta (procentowa),
1 / (1 + r)i – tzw. współczynnik dyskonta,
i = 0 – okres (czasem moment), w którym ponoszone są nakłady inwestycyjne.

Dla zaakcentowania w formule NPV swoistej konfrontacji między początkowo 
poniesionymi nakładami inwestycyjnymi a przepływami pieniężnymi (w domyśle 
– dodatnimi), generowanymi przez projekt w kolejnych latach można nieco inaczej 
przedstawić poprzedni wzór.
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gdzie:
I –  początkowy nakład inwestycyjny, czyli CF0 – kwota nie podlegająca dys-

kontowaniu

Ocena projektu inwestycyjnego przy pomocy NPV jest negatywna jeśli wartość 
NPV jest ujemna, zaś pozytywna – jeśli jest dodatnia.

Przykład 13.3
Na podstawie danych z tabeli 13.2. zostanie obliczona wartość NPV zarówno 

metodą tabelaryczną, jak również wg powyższej formuły. Warto zwrócić uwagę, że 
na końcu okresu prognozy działalności inwestycji należy podać jej wartość koń-
cową, możliwą do określenia m.in. na poziomie „wartości likwidacyjnej” (kwoty 
wpływów pieniężnych, którą przedsiębiorstwo mogłoby np. otrzymać, sprzedając 
obiekt inwestycyjny).
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Tabela 13.2. Prognoza przepływów pieniężnych związanych z inwestycją

Moment początkowy („0”)  
i kolejne lata 0 1 2 3 4 5 Likwi- 

dacja CAŁOŚĆ

WPŁYWY

1.  Przychody ze sprzedaży 
(dokładnie – wpływy)   48 69 82 88 88   375

2.  Wartość likwidacyjna 
(likwidacja inwestycji po 
5 roku pozwoli odzyskać 
określoną kwotę)

            40 40

Razem WPŁYWY:    48 69 82 88 88 40 415
WYDATKI

1.  Całkowite nakłady inwe-
stycyjne 132             132

2. Koszty operacyjne   11 14 17 19 19   80

3.  Podatek dochodowy 
(20%)   4 6 8 10 10   38

Razem WYDATKI:  132 15 20 25 29 29   250
PRZEPŁYWY GOTÓWKI -132 33 49 57 59 59 40  

Stopa dyskonta „r” = 12%  

Współczynnik dyskontujący  
= 1 / (1+r)i 1,0000 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5674 NPV =

Zdyskontowane  
przepływy gotówki -132 29 39 41 37 33 23 71

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie wzoru da oczywiście tę samą wartość.
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Stosowanie do oceny inwestycji kryterium opłacalności względnej jest niekiedy 
podyktowane chęcią porównania kilku różnych projektów inwestycyjnych, z których 
każdy wymaga innych nakładów i ewentualnie inaczej rozłożonych w czasie. Kry-
terium to ma odpowiedzieć na pytanie, ile jednostek wolnej nadwyżki pieniężnej 
(czyli NPV) przypada na jednostkę nakładów inwestycyjnych.

W ramach tego kryterium spotyka się zwykle wskaźnik NPV, czyli (NPVR).
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,NPVR I
NPV

=

gdzie:
I – wartość nakładów inwestycyjnych.

Jak łatwo dostrzec – wg tej metody oceny inwestycji przewagę uzyskuje projekt 
nie tyle z wyższą kwotą NPV, jaką może wygenerować, ile z wyższym efektem 
jednostkowym tej kwoty przypadającym na nakłady inwestycyjne.

Przykład 13.4
 Projekt A: NPV = 71 zaś I = 132, Projekt B: NPV = 91 zaś I = 183.

Projekt B generuje większą kwotę NPV, ale jeśli przyrównać te kwoty do wyma-
ganych nakładów to:

 NPVRA = 71 / 132 = 0,54, NPVRB = 91 / 183 = 0,50.

Wielkości te można interpretować w ten sposób, że projekt A przyniesie 0,54 
jednostki pieniężnej na każdą jednostkę pieniężną zainwestowaną, zaś projekt B 
jedynie 0,50 jednostki pieniężnej.

Kryterium ryzyka projektu inwestycyjnego można wykorzystać – generalnie 
biorąc – na kilka sposobów.

Można więc posłużyć się koncepcją progu rentowności i marginesem bezpie-
czeństwa9. Obliczenie dla pierwszego roku marginesu bezpieczeństwa wstępnie 
określi poziom ryzyka.

Innym, często stosowanym sposobem, jest zastosowanie miernika tzw. wewnętrz-
nej stopy zwrotu (IRR).

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest to stopa procentowa (występująca w for-
mule obliczeniowej NPV), przy której wartość zaktualizowana netto NPV przyjmuje 
wartość równą zero. Inaczej mówiąc: przy stopie procentowej na poziomie IRR, 
której użyto by do dyskontowania strumieni pieniężnych – wszystkie te strumie-
nie (łącznie z początkowymi nakładami inwestycyjnymi), czyli ujemne i dodatnie 
– wyrażone w realnej wysokości chwili bieżącej dokładnie się ze sobą zrównają, 
dając w  rezultacie zero. A zatem IRR jest swoistą graniczną procentową stopą 
zwrotu z projektu, przy której projekt nie przyniesie nadwyżek strumieni gotówki 
(w całym okresie planistycznym), ale także nie pochłonie więcej wydatków niż 
wpływów.

Używając formuł algebraicznych można zapisać to następująco:

9 Por. punkt 12.4.
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W procesie dyskontowania jednym z najważniejszych merytorycznie momen-
tów jest przyjęcie określonej wysokości stopy dyskontowej „r”. Prawidłowy jej 
poziom powinien bazować na średnioważonym koszcie kapitałów finansują-
cych inwestycję. Koszt zaś tych kapitałów w gruncie rzeczy odzwierciedla sto-
pień ryzyka dawców kapitałów. W szczególności dotyczy to kapitału własnego 
– mówi się, że koszt tego kapitału stanowi oczekiwaną przez jego właściciela 
stopę zwrotu z wkładu kapitałowego, a oczekiwanie to jest właśnie odwzorowa-
niem odczuwanego przez właściciela ryzyka finansowego. Można więc powiedzieć, 
że czym wyższy jest koszt kapitału, czyli im większe ryzyko wyraża właściciel 
kapitału, tym wyższa będzie stopa dyskonta przyjmowana do obliczeń NPV,  
czyli „r”.

Ważną miarą, wyrażającą ryzyko finansowe projektu jest różnica między stopą 
graniczną IRR, a przyjętą dla projektu stopą dyskonta. Różnica ta jest określana 
jako margines bezpieczeństwa projektu inwestycyjnego:

Margines bezpieczeństwa = IRR – r.

Im mniejsza jest ta różnica tym projekt jest uznany za bardziej ryzykowny.
Można to przedstawić graficznie (rysunek 13.3).

Rysunek 13.3. Graficzna forma wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

0 r 

NPV

Stopa procentowa

IRR 

Margines bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne.
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Sama technika obliczania IRR w praktyce sprowadza się do wykorzystania tej 
właśnie funkcji finansowej programu MS – Excel („funkcja IRR”) lub obliczeń 
dokonanych np. za pomocą kalkulatora finansowego. Wyżej podanej formuły raczej 
się nie stosuje, gdyż należałoby wykonać szereg kłopotliwych obliczeń o charakterze 
iteracyjnym.

Przykład 13.5
Wykorzystując dane z przykładu 13.3. – przepływy pieniężne dla każdego 

z okresów (oraz momentu początkowego „0”), można za pomocą funkcji programu  
MS-Excel obliczającej IRR, policzyć właśnie wewnętrzną stopę zwrotu.

Tabela 13.3. Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu oraz marginesu bezpieczeństwa

Czas 0 1 2 3 4 5

Przepływy pieniężne -132 33 49 57 59 99

Stopa dyskontowa = 12,00%

IRR 28,54%

Margines bezpieczeństwa 16,54%

Źródło: opracowanie własne.

Przy stosunkowo niedużej stopie dyskontowej i tak wysokim marginesie bez-
pieczeństwa (tabela 13.3.), kryterium IRR praktycznie nie daje podstaw do stwier-
dzenia, że inwestycja jest ryzykowna.

Odmiennym sposobem włączania ryzyka do oceny przedsięwzięcia inwestycyj-
nego jest stworzenie – na etapie prognozowania cen i kosztów – rozkładu kształ-
towania się możliwych prawdopodobieństw ich różnych poziomów (podejście 
probabilistyczne). W rezultacie można otrzymać dla każdego okresu nie jeden, 
lecz kilka poziomów przepływów pieniężnych i obliczyć ich wartość oczekiwaną, 
co z kolei implikuje obliczenie wartości oczekiwanej NPV oraz IRR. Przy założe-
niu, że oszacowane prawdopodobieństwa odzwierciedlają przewidywane poziomy 
ryzyka, wynik obliczeń, a zatem i ich precyzja może być większa niż obliczeń trady- 
cyjnych.

W uproszczonej wersji takiego podejścia można stworzyć rozkład prawdopo-
dobieństw dla strumieni pieniężnych w każdym okresie (a nie dla cen i kosztów). 
Posłużmy się przykładem.
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Przykład 13.6

Tabela 13.4. Probabilistyczna prognoza przepływów pieniężnych inwestycji

Moment 
początkowy 

(„0”)  
i kolejne lata

0 1 2 3 4 5

Wart.  
ocze- 
kiwa-

na 
NPV 

=

Cash 
flow

Cash 
flow

Praw-
dop.

Cash 
flow

Praw-
dop.

Cash 
flow

Praw-
dop.

Cash 
flow

Praw-
dop.

Cash 
flow

Praw-
dop.

Rozkład  
cash flow

-132 31 25,00% 42 15,00% 52 15,00% 52 10,00% 90 15,00%

 

33 40,00% 46 20,00% 54 20,00% 57 25,00% 93 25,00%

36 35,00% 49 50,00% 57 45,00% 59 45,00% 99 40,00%

 
54 15,00% 61 20,00% 61 15,00% 104 15,00%

    64 5,00% 107 5,00%
PRZE-
PŁYWY 
GOTÓWKI

-132 34 48 56 58 97

Stopa dys-
konta (koszt 
kapitału 
własnego) 
r =

12%

Współ-czyn-
nik dyskon-
tujący  
= 1 / (1+r)i

1,0000 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674

Zdyskon-
towane 
przepływy 
gotówki

-132 30 38 40 37 55 69

IRR 28,18%

Źródło: opracowanie własne.

Warto na końcu zauważyć, że wielość kryteriów i miar oceniających finansowo 
inwestycje może w praktyce powodować pewną trudność w procesie decyzyjnym. 
Szczególne znaczenie ma to wówczas, gdy należy dokonać hierarchizacji projektów 
inwestycyjnych od najkorzystniejszego do najmniej korzystnego. Trudność polegać 
będzie na tym, że w zależności od kryterium rankingi projektów będą odmienne. 
Należałoby zatem dla podjęcia jednoznacznej decyzji dokonać analizy samych kryte-
riów i miar, wybierając najistotniejszą i wg niej uszeregować projekty inwestycyjne. 
W praktyce dość często za jedno z istotniejszych kryteriów uważa się kryterium 
ryzyka.



248	 PODSTAWY	FUNKCJONOWANIA	PRZEDSIĘBIORSTW

Podstawowa literatura

Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź, 
1998.

Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przed-
siębiorstw, WN PWN, Warszawa 2002.

Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Towarnicka H., Broszkiewicz A., Przygotowanie i ocena projektów inwestycji rzeczowych, Wydawnictwo 

AE im. O. Langego, Wrocław 1994.
Walica H., Zarządzanie Kapitałem w Przedsiębiorstwie, WSB w Dąbrowie Górniczej 1999.



14
PRZEDSIĘBIORSTWO W KRYZYSIE

14.1. Mechanizm powstawania kryzysu przedsiębiorstwa

Kryzys przedsiębiorstwa zazwyczaj nie pojawia się nagle, ale jest procesem roz-
łożonym w czasie, w którym można obserwować pogarszające się warunki finanso-
we przedsiębiorstwa. Niektóre symptomy nadchodzącego kryzysu przedsiębiorstwa 
można wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje szansę podjęcia odpowiedniego 
przeciwdziałania.

Badania statystyczne upadających przedsiębiorstw pozwoliły ustalić ich podat-
ność na kryzys. Wynika z nich, że szczególnie silnie zagrożone upadłością są firmy 
mające mniej niż 5 lat1. Częściej też bankrutują małe przedsiębiorstwa, co uzasadnia 
się ograniczonością kapitałów własnych w fazie wzrostu oraz przecenianiem spraw 
technicznych i zaniedbywaniem funkcji ekonomicznych przez menedżerów tych firm. 
W każdej gospodarce podatność przedsiębiorstw na upadłość zależy od branży. 
W połowie lat 90. w Polsce najwięcej upadłości ogłoszono w przemyśle spożywczym 
i lekkim. W roku 2004 największe ryzyko bankructwa wystąpiło w handlu hurtowym, 
budownictwie i przemyśle, zwłaszcza włókienniczym, odzieżowym, drzewnym2. 

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw można generalnie podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowią czynniki o charakterze zewnętrznym w stosunku do przed-
siębiorstwa i wynikają z uwarunkowań makroekonomicznych w kraju. Przedsiębior-
stwa nie mają na nie wpływu i muszą się do nich przystosować. Wpływ sytuacji 
makroekonomicznej na kondycję finansową przedsiębiorstw jest na tyle duży, że 
określa skalę upadłości w całej gospodarce. Udział przedsiębiorstw składających 
wnioski upadłościowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstwa funkcjonujących w gospo-
darce jest odzwierciedleniem koniunktury gospodarczej, polityki rządu i instytucji 
finansowych w stosunku do przedsiębiorstw. 

Drugą grupę przyczyn upadłości przedsiębiorstw stanowią czynniki wewnętrzne. 
Należą do nich brak doświadczenia i niekompetencja kadry zarządzającej, zbyt 

1 L. Pawłowicz, Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja finansowa, w: Ekonomika przedsiębiorstwa, 
Wyd. ODDK, Gdańsk, 2001, s. 233; D. Hałasik, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej 
prognozowania, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, s. 46.

2 I. Michałków, Bankructwa firm w Polsce – ich źródła i struktura, „Zagrożenia upadłością” 2005, 
SGH, s. 33.
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wysokie koszty prowadzonej działalności operacyjnej, wysokie zadłużenie, długi 
spływ należności, zła gospodarka zapasami. 

Warto zwrócić uwagę, że w polskich uwarunkowaniach funkcjonowania przed-
siębiorstw czynnikami sprzyjającymi bankructwu mogą być dawne nawyki i przy-
zwyczajenia sprzed transformacji ustrojowej. Można do nich zaliczyć:
– produkcyjna orientacja firmy,
– brak umiejętności radzenia sobie z konkurencją,
– brak dbałości o jakość produktu, o klienta,
– słabe reakcje na sygnały z otoczenia,
– utrzymywanie nadmiernego stanu majątkowego,
– brak kontroli nad finansami firmy

Większość autorów analizujących źródła kryzysów twierdzi, że mało prawdopo-
dobny jest kryzys przedsiębiorstw wywołany jedną przyczyną3. Dopiero wówczas, gdy 
następuje kumulacja przyczyn zaczynają się poważne problemy. Pewne przyczyny 
występują na ogół razem tworząc typowe scenariusze kryzysu.

Upadłość przedsiębiorstwa jest końcowym etapem jego funkcjonowania, ale 
zazwyczaj jest poprzedzona okresem nieprawidłowości i błędów popełnianych przez 
samo przedsiębiorstwo. J. Argenti4 wyróżnia następujące fazy pogarszania się sytu-
acji przedsiębiorstwa:
– faza I – stopniowe utrwalanie się niedomogów działalności, choć nie wywołują 

one jeszcze istotnych zmian i zakłóceń,
– faza II – niedomagania prowadzą do popełniania błędów i stopniowego pogłę-

biania nieprawidłowości,
– faza III – ujawniają się istotne zakłócenia w działalności, zwłaszcza w zakresie 

wypłacalności przedsiębiorstwa,
– faza IV – końcowa, w której występuje upadłość i likwidacja przedsiębior-

stwa.

Pewne oznaki niedomagań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa można dostrzec 
stosunkowo wcześnie. Wśród sygnałów wczesnego ostrzegania przed nadchodzącym 
kryzysem istotną rolę w opinii L. Bednarskiego5 pełnią następujące symptomy 
finansowe:
– znaczące zmniejszenie się kwoty zysku lub powstanie straty finansowej,
– spadająca płynność finansowa i związana z nią utrata pokrycia finansowego 

(wypłacalności),
– powtarzająca się w ocenie przyczynowej przychodów ze sprzedaży i wyniku 

finansowego przewaga wpływu czynników ekstensywnych nad intensywnymi,

3 L. Pawłowicz, Kryzys..., op. cit., s. 235.
4 J. Argenti, Predicting corporate failure, „Accutancy” 1986, nr 2, za: L. Bednarski, Symptomy i ocena 

zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Pieniądze i więź” 1999, Sopot. 
5 L. Bednarski, Symptomy..., op. cit., s. 44-48.
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– widoczne powiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki (zwykle krótko-
terminowe) oraz zakłócenia w ich spłacie, 

– zwiększenie kosztów operacji finansowych, a zwłaszcza płaconych odsetek,
– zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców i instytucji publiczno-prawnych, 

w tym przeterminowanych,
– pozyskiwanie środków na finansowanie bieżącej działalności przez dyskonto 

faktur i weksli oraz niekiedy wyprzedaż składników majątku trwałego po niższej 
cenie,

– wzrost stanu produkcji nie zakończonej oraz zapasów wyrobów (towarów) trudno 
zbywalnych, występowanie przeterminowanych zapasów i wadliwa ich struk-
tura,

– rosnące zamrożenie środków w inwestycjach niezakończonych w terminie.

Do pozafinansowych symptomów ostrzegających przed nadchodzącym kryzysem 
przedsiębiorstwa L. Bednarski zalicza:

– malejący udział przedsiębiorstwa w ogólnej sprzedaży w rynku,
– utrata ważnych odbiorców lub korzystnych źródeł dostaw,
– brak strategii rozwoju,
– malejący udział aktywów przedsiębiorstwa w łącznych aktywach danej branży,
– malejący udział kapitałów własnych w łącznych kapitałach własnych danej 

branży,
– częste zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz zmiany obyczajów członków 

zarządu,
– niski poziom technologiczny produkcji, brak nowych własnych patentów lub 

zakupionych licencji, ograniczenie szkoleń,
– rosnąca pozycja przetargowa związków zawodowych.

W. Grabczan6 wyróżnia grupę sygnałów ostrzegawczych wynikających ze spra-
wozdań finansowych. Zalicza do nich między innymi:
– duży wzrost wierzytelności wyrażony kwotowo lub procentowo,
– spadek aktywów bieżących (w ujęciu procentowym ) w stosunku do aktywów 

ogółem,
– pogorszenie stanu w zakresie kapitału obrotowego,
– duży wzrost rezerw,
– nieproporcjonalny wzrost zadłużenia bieżącego,
– znaczny wzrost długu długoterminowego,
– obecność długu przedsiębiorstwa wobec pracowników lub właścicieli,
– spadająca sprzedaż,
– nieproporcjonalny wzrost kosztów ogólnozakładowych w stosunku do sprzedaży,
– starta operacyjna,
– rosnący poziom aktywów w stosunku do sprzedaży.

6 W. Grabczan, Jak przezwyciężać trudne kredyty, Twigger, Warszawa 1996.
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Niedostrzeganie różnych sygnałów ostrzegawczych prowadzi do poważnego kry-
zysu przedsiębiorstwa, który najogólniej traktując charakteryzuje się utrzymującą 
się przez dłuższy czas niską efektywnością ekonomiczną połączoną z niemożnością 
spłaty zobowiązań finansowych. Sposób postępowania w przypadku kryzysu przed-
siębiorstwa przedstawia rysunek 14.1.

Rysunek 14.1. Sposób postępowania w przypadku kryzysu przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej

Diagnoza

Likwidacja
przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja
przedsiębiorstwa

Wprowadzanie działań
krótkookresowych

Podjęcie działań
długookresowych

Dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Analiza ekonomiczno-finansowa obejmuje szereg czynności analitycznych, któ-
rych celem jest zbadanie i rozpoznanie rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa, usta-
lenie wyniku jego działalności oraz przyczyn zaistniałej sytuacji. Podstawowymi 
obszarami tej analizy są:
– rynki,
– produkty,
– finanse,
– organizacja,
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– zarządzanie,
– majątek,
– kierownictwo i załoga.

Finalnym efektem prac analitycznych jest diagnoza stanu. Ma ona dać odpo-
wiedź, czy przedsiębiorstwo można uratować, czy też nie. Jeśli uda się wskazać 
obszary koniecznych i pożądanych zmian zapewniających dalszy rozwój przedsię-
biorstwa należy przystąpić do restrukturyzacji. Obejmuje ona działania krótkoo-
kresowe i długookresowe, których realizacja powinna zapewnić dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa. Jeśli jednak przedsiębiorstwo nie ma żadnej przyszłości rynkowej, 
nie jest w stanie sprostać istniejącym zobowiązaniom finansowym i nie ma szans 
na dalsze funkcjonowanie należy podjąć procedurę likwidacyjną. 

14.2. Istota i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Pojęcie „restrukturyzacja firmy” pojawiło się w literaturze przedmiotu stosun-
kowo niedawno. Wcześniej mówiło się o uzdrawianiu przedsiębiorstw znajdujących 
się w fazie poważnego kryzysu ekonomiczno-finansowego. Pierwsze publikacje na 
temat restrukturyzacji akcentują znaczenie strategii w rozwoju przedsiębiorstwa. 
Według A.D. Chandlera7 strategia określa kształt struktury organizacyjnej, a obie 
zmienne są zdeterminowane stanem otoczenia. Niedostosowanie strategii do 
struktury może zagrozić przetrwaniu firmy. Tylko nadążanie struktury za strategią 
pozwoli firmie osiągnąć sukces. Problem relacji strategii i struktury rozwijali dalej 
E. Bosman i H. Singh8. Według nich kluczowe znaczenie dla kondycji firmy mają 
wzajemne powiązania między trzema wymiarami struktury, tj. rodzajem działalności, 
organizacją pracy i strukturą finansową. Strategia jest niezbędnym spoiwem dla 
tych wymiarów. Strategia pojawia się także w definiowaniu restrukturyzacji. Dla 
 Bickslera i Chena9 restrukturyzacja to strategia wzrostu wartości firmy. Hoskinsson 
i Turk10 określają restrukturyzację jako poważną zmianę w strukturze aktywów, 
której towarzyszy zmiana strategii. 

Z. Sopijaszka11 określa, że restrukturyzacja to radykalna zmiana w co najmniej 
jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działalności, strukturze 
kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tej zmiany jest przywrócenie 
przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i/lub równowagi z otoczeniem. W definicji 
tej akcentuje się poważny charakter zmian, które występują w restrukturyzacji. 

 7 A.D. Handler, Strategy and structure, MIT Press, Cambridge 1962, s. 13, za: Z. Sopijaszka, 
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 1996, s. 25.

 8 Z. Sopijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 1996, s.  25.
 9 Ibidem, s. 26.
10 Ibidem, s. 27.
11 Ibidem, s. 30.
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Przesłanką do jej przeprowadzenia może być brak równowagi pomiędzy przedsię-
biorstwem a jego otoczeniem, a także brak równowagi wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Szerzej pojęcie restrukturyzacji rozumie C. Suszyński12, według którego restruk-
turyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsię-
biorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) 
kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i we-
wnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa

Niska efektywność gospodarowania utrzymująca się przez dłuższy czas oraz brak 
zdolności spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa stwarza podstawę do przeprowadzenia 
restrukturyzacji naprawczej. Pod tym pojęciem rozumie się szereg działań krótkoo-
kresowych, których celem jest stosunkowo szybka poprawa sytuacji ekonomiczno-
finansowej przedsiębiorstwa. Działania te mają odwrócić niekorzystne tendencje, 
a nade wszystko możliwie szybko doprowadzić do odzyskania równowagi finansowej. 
W pierwszej kolejności podejmowane są działania wykorzystujące proste rezerwy 
poprawy efektywności. Działania te nie powinny trwać dłużej niż 2 lata. 

Restrukturyzacja naprawcza koncentruje się na wybranych obszarach działal-
ności. Do działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji naprawczej należą 
m.in.:
– sprzedaż niewykorzystywanych maszyn i urządzeń,
– oszczędności w zużywaniu materiałów, paliw i energii,
– racjonalizacja zatrudnienia i redukcja niepotrzebnych stanowisk,
– usprawnienie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie,
– likwidacja działalności kosztochłonnych i nieopłacalnych dla przedsiębiorstwa,
– wycofanie z produkcji wyrobów nieopłacalnych,
– upłynnienie zbędnych lub nadmiernych zapasów,
– windykacja należności przeterminowanych,
– wydzierżawianie nieruchomości, niewykorzystywanych powierzchni biurowych 

i produkcyjnych.

Realizacja działań restrukturyzacji naprawczej powinna pozwolić przedsiębior-
stwu przetrwać okres największego zagrożenia i umożliwić w perspektywie prze-
prowadzenia większych zmian prowadzących do jego dalszego rozwoju. 

Restrukturyzacja rozwojowa obejmuje działania o istotnym znaczeniu dla funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Mają one na celu przebudowę przedsiębiorstwa w jego 
poziomie techniczno-technologicznym, w stanie wyposażenia majątkowego, sytuacji 
kapitałowej i własnościowej. Restrukturyzację rozwojową charakteryzuje w szcze-
gólności:
– wyjście poza dotychczasowy zakres działalności,

12 C. Suszyński, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 67.



Przedsiębiorstwo	w	 kryzysie	 255

– dokonywanie istotnych zmian jakościowych i strukturalnych,
– przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa,
– wysoki poziom innowacyjności w sferze technicznej, produkcyjnej i marketin-

gowej.

Czasokres realizacji działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji rozwo-
jowej wynosi na ogół od 2 do 5 lat. Do tych działań należą m.in.:
– uruchomienie produkcji nowych jakościowo wyrobów,
– zakup nowych maszyn i urządzeń o nie występujących dotąd możliwościach 

technologicznych i eksploatacyjnych,
– reorientacja kierunkowa w zakresie rynków zbytu wyrobów przedsiębiorstwa,
– pozyskanie inwestora strategicznego,
– konwersja długów krótkoterminowych na długoterminowe lub udziały kapita-

łowe,
– wyłączenie z dotychczasowego przedsiębiorstwa niektórych działalności i utwo-

rzenie spółek zależnych.

Oba rodzaje restrukturyzacji – naprawcza i rozwojowa – mogą występować 
łącznie. Pierwsza ma doprowadzić do odzyskania równowagi finansowej i wiary-
godności u  kontrahentów, druga ma za zadanie stworzyć podstawę do dalszego 
i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może być jednak tak, że po prze-
prowadzeniu działań naprawczych przedsiębiorstwo zaniecha dalszych, bardziej 
radykalnych zmian w zakresie restrukturyzacji rozwojowej. 

Restrukturyzacja aktywów (majątkowa)

Restrukturyzacja aktywów zmierza do przekształcenia majątku w takim kierun-
ku, który sprzyja realizacji ustalonej koncepcji dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 
W polskiej praktyce restrukturyzacja ta przejawia się najczęściej w postaci zbytu tych 
aktywów przedsiębiorstwa, które są słabo wykorzystywane, zbędne lub nadmierne. 
Przedmiotem zbycia mogą być określone składniki majątku: maszyny, urządzenia, 
budynki, grunty, ale także całe zorganizowane części przedsiębiorstwa, np. filie, 
oddziały, zakłady.

Redukcja aktywów mogą być również objęte składniki majątku obrotowego. 
Sprzedaż zalegających w magazynie zbędnych lub nadmiernych zapasów materiałów 
uwalnia przedsiębiorstwo od niepotrzebnych składników majątku i jest źródłem 
dodatkowych wpływów gotówkowych na sfinansowania innych, bardziej pilnych 
potrzeb. Podobny charakter mają działania w zakresie należności. Zmniejszenie 
należności może być osiągnięte na drodze bardziej skutecznej egzekucji należności 
przeterminowanych bądź sprzedaży należności.

W polskich warunkach redukcja aktywów była często związana z pozbywaniem 
się części lub całości składników majątku nieprodukcyjnego takiego jak: ośrod-
ki wypoczynkowe, mieszkania zakładowe, obiekty szkolne, stołówki pracownicze. 
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Nie przynoszą one bezpośrednich efektów produkcyjnych, a stanowią obciążenie 
kosztów działalności przedsiębiorstwa. Wobec trudności ze zbyciem składników 
majątku stanowiącego zaplecze socjalne akceptowane są rozwiązania nietypowe, 
jak np. przekazanie mieszkań zakładowych mieszkającym w nich pracownikom 
na preferencyjnych zasadach, przekazanie nieodpłatnie obiektów szkolnych lub 
rekreacyjnych organom administracji terenowej. 

Sprzedaż składników majątku jest jedną z możliwych form pozbycia się niepo-
trzebnych aktywów i ponoszenia kosztów ich utrzymywania. Zmniejszenie posia-
danych aktywów może również następować w formie wydzielenia lub przeniesienia 
części aktywów poza przedsiębiorstwo. Udziałowcami spółek powstających w oparciu 
o wyodrębnione aktywa są często restrukturyzowane przedsiębiorstwa. Nie uzyskują 
one wówczas wpływów gotówkowych, ale udziały w nowych podmiotach gospo-
darczych. Bezpośrednią korzyścią jest jednak wyeliminowanie kosztów utrzymy-
wania i eksploatacji tych składników majątkowych. Do najczęściej wydzielanych 
części przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji majątkowej należą: transport, 
gospodarka konserwacyjno-remontowa, zaopatrzenie, magazynowanie, prowadze-
nie rachunkowości, ochrona mienia. W przypadku niewykorzystywanych gruntów, 
budynków, powierzchni produkcyjnej i administracyjnej często dochodzi do wynaj-
mu lub dzierżawy. Uzyskane przychody z tej działalności pozwalają pokryć koszty 
utrzymywania tych obiektów, a także mogą być źródłem dodatkowych zysków. 

Jakkolwiek pozbywanie się składników majątkowych jest najczęściej stosowaną 
techniką restrukturyzacji aktywów, to jednak może ona również polegać na zakupie 
nowych obiektów, w szczególności maszyn i urządzeń produkcyjnych. Mogą się 
one okazać niezbędne, aby przywrócić i rozwinąć zdolność konkurencyjną przed-
siębiorstwa na rynku. Wraz z zakupem maszyn i urządzeń mogą być potrzebne 
dodatkowe zakupy licencji, patentów, know-how, opracowanie konstrukcyjne wyro-
bów itp. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków restrukturyzacja aktywów 
jest podejmowana w przedsiębiorstwach mających poważne trudności finansowe 
i  realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych może napotykać na brak kapitałów.

Restrukturyzacja finansowa

Restrukturyzacja finansowa obejmuje zmiany w gospodarce pieniężnej przed-
siębiorstwa, w szczególności działania zmierzające do zmiany struktury źródeł 
finansowania, czyli zmiany relacji pomiędzy kapitałami własnymi i obcymi oraz 
pomiędzy kapitałami krótko- i długoterminowymi. W warunkach rozwiniętej gospo-
darki rynkowej celem restrukturyzacji finansowej jest wszechstronne wykorzystanie 
mechanizmów oraz instrumentów i technik finansowych dla długofalowego two-
rzenia i pomnażania wartości majątku jego właścicieli. Wzrost udziału zadłuże-
nia powodujący zwiększenie ryzyka ma uzasadnienie wówczas, gdy stopa zwrotu 
z  uzyskanego w ten sposób kapitału przewyższa koszt jego pozyskania. Działanie 
to znane jako mechanizm dźwigni finansowej pozwala osiągnąć wyższą efektywność 
kapitału własnego dzięki zwiększeniu zadłużenia. Skala zadłużenia krótkotermino-
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wego jest determinowana możliwościami jego krótkoterminowej obsługi. Mniejsze 
bieżące wpływy pieniężne ograniczają skalę zadłużenia krótkoterminowego, biorąc 
pod uwagę możliwość jego obsługi.

Restrukturyzacja finansowa polskich przedsiębiorstw była w przeszłości zde-
terminowana ich sytuacją finansową, ale także musiała uwzględniać szersze uwa-
runkowania wynikające z przechodzenia do gospodarki rynkowej. Najczęściej 
restrukturyzacja finansowa pojawiała się więc w przedsiębiorstwach zadłużonych. 
Polega ona wówczas na przeprowadzaniu procesu oddłużenia przedsiębiorstwa lub 
też na zmniejszaniu lub zmianie obciążeń finansowych związanych z istniejącym 
długiem. Drugą przesłanką restrukturyzacji finansowej jest realizacja programu 
naprawy przedsiębiorstwa. W wyniku restrukturyzacji finansowej powinny powstać 
nadwyżki finansowe umożliwiające przedsiębiorstwu zaspokojenie wierzycieli, ale 
także realizację działań w sferze operacyjnej prowadzących do poprawy efektyw-
ności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Do podstawowych instrumentów restrukturyzacji finansowej należą:
– rozłożenie długu w czasie,
– odroczenie terminu płatności,
– zamiana długu krótkoterminowego na średnio- lub długoterminowy,
– zamiana długu na udziały lub akcje,
– umorzenie części lub całości długu.

Formy restrukturyzacji finansowej muszą uwzględniać dwa punkty widzenia 
– dłużnika i wierzyciela. Naturalna rozbieżność interesów obu z nich sprawia, że 
podejmowane przedsięwzięcia i rozwiązania restrukturyzacyjne muszą być efektem 
negocjacji i kompromisu pomiędzy przedsiębiorstwem a wierzycielami. Prawną 
podstawą do przeprowadzenia zmian w zakresie zadłużenia może być postępowanie 
układowe prowadzące do zawarcia układu z wierzycielami.

Restrukturyzacja własnościowa

Zasadniczym celem restrukturyzacji własnościowej są przekształcenia w struk-
turze kapitałów własnych przedsiębiorstwa i związane z tym zmiany w sferze jego 
władzy. Restrukturyzacja ta ma doprowadzić do ukształtowania silnego kapitałowo 
układu władzy w przedsiębiorstwie, która ma stworzyć warunki do bardziej efek-
tywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

W warunkach polskich proces restrukturyzacji własnościowej miał najczęściej 
postać prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jej celem było pozyskanie właś-
ciciela, który przejąłby w sposób odpowiedzialny i efektywny ekonomicznie zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie prowadzące do rozwoju i długotrwałego wzrostu jego 
wartości. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych realizowana była przez:
a) udostępnienie osobom trzecim akcji (udziałów) w spółkach z wyłącznym udzia-

łem Skarbu Państwa, przekształconych uprzednio z przedsiębiorstw państwo-
wych,
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b) udostępnienia osobom trzecim mienia przedsiębiorstw,
c) sprzedaż przedsiębiorstw.

W warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej podstawowym mechanizmem 
umożliwiającym restrukturyzację własnościową jest rynek kapitałowy. To tutaj poprzez 
wykorzystanie instrumentów tego rynku może zachodzić proces ograniczania tytułów 
własności i ich skoncentrowanie w rękach mniejszej grupy inwestorów.

Przykładem nowoczesnej techniki restrukturyzacyjnej mającej na celu zmianę 
struktury własnościowej jest wykup wspomagany – LBO (levereged buyout). Jego 
dynamiczny rozwój nastąpił w USA w latach 80. Istotą LBO jest zakup akcji lub 
aktywów spółki przez małą grupę inwestorów finansowany w większej części za 
pomocą długu. Źródłem pokrycia kosztów kapitału obcego mają być zyski osiąg-
nięte z efektywnego wykorzystania kapitału obcego przewyższające koszty jego 
pozyskania. Celem przejęcia przez grupę inwestorów wywodzących się z byłej kadry 
kierowniczej przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego efektywności przy zachowaniu 
kontroli nad firmą.

Restrukturyzacja organizacyjna

Restrukturyzacja organizacyjna ma na celu poprawę sprawności i efektywności 
zarządzania poprzez istotne zmiany w strukturze organizacyjnej13. Zakres działań 
objętych tą restrukturyzacją może być bardzo szeroki. Najczęściej przejawiają się 
one w postaci prostych zmian w strukturze organizacyjnej, takich jak eliminowanie 
nadmiernej liczby stanowisk, w tym zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej kadry 
kierowniczej, powiększanie zakresu samodzielności niższych szczebli zarządzania, 
likwidacja mało użytecznych komórek i struktur organizacyjnych. Efektem tych 
zmian może być m.in.:
– skrócenie i uproszczenie procesu decyzyjnego,
– lepsze i bardziej precyzyjne zlokalizowanie odpowiedzialności,
– aktywizacja niższych szczebli w hierarchii władzy w przedsiębiorstwie.

Bardziej złożone zmiany organizacyjne mogą polegać na:
a) wyodrębnieniu w dotychczasowych strukturach przedsiębiorstwa centrów kosz-

tów, centrów zysku,
b) podziale przedsiębiorstwa i wyodrębnieniu podmiotów zależnych przejmujących 

określone funkcje przedsiębiorstwa,
c) wyprowadzeniu niektórych funkcji z przedsiębiorstwa i przekazanie ich wyspe-

cjalizowanym podmiotom zewnętrznym,
d) tworzeniu od podstaw podmiotów zależnych dla realizacji nowych funkcji na 

rzecz całej grupy kapitałowej,
e) tworzeniu grupy kapitałowej w postaci holdingu branżowego.

13 Z. Sopijaszka, Restrukturyzacja …, op. cit., s. 69.



Przedsiębiorstwo	w	 kryzysie	 259

W polskich przedsiębiorstwach głównym celem restrukturyzacji organizacyjnej 
było uproszczenie struktur organizacyjnych i uczynienie ich bardziej elastycznymi 
i otwartymi na kontakt z odradzającym się rynkiem14.

Restrukturyzacja organizacyjna rzadko występuje jako wyizolowane zjawisko, 
najczęściej towarzyszy innym rodzajom restrukturyzacji. Ma ona wprowadzić przed-
siębiorstwo na inny poziom funkcjonowania, aby jego działalność była sprawna, 
efektywna i przebiegała bez zakłóceń. Bez restrukturyzacji organizacyjnej często 
nie jest możliwe przeprowadzenie innych restrukturyzacji w zakresie działalności 
czy strukturze kapitałowej.

14.3. Likwidacja przedsiębiorstwa

Jeśli postępowanie naprawcze zakończy się niepowodzeniem to może dojść do 
likwidacji przedsiębiorstwa. Trzeba jednak dodać, że likwidacja przedsiębiorstwa nie 
musi być związana z zagrożeniem upadłością. Zlikwidować można przedsiębiorstwo, 
które nie przynosi zadowalających zysków dla właściciela, nie ma odpowiednich 
możliwości rozwoju, ale także gdy właściciel ma możliwości lepszego ulokowania 
kapitału lub też gdy dokonał zmiany swoich planów zawodowych.

Od likwidacji należy odróżnić rozwiązanie spółki. Likwidacja jest procesem wyga-
szania działalności, który może trwać dość długi czas. Rozwiązanie spółki następuje 
po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia jej z rejestru sądowego.

Likwidację inicjuje i przeprowadza przedsiębiorca. W przypadku przedsiębior-
stwa państwowego likwidację podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy 
lub na wniosek rady pracowniczej. W czasie likwidacji przedsiębiorstwo zacho-
wuje osobowość prawną. W procesie likwidacji przedsiębiorca sam lub powołany 
przez niego likwidator dokonuje upłynnienia majątku i zaspokaja wierzytelności 
w całości.

Likwidacji nie należy utożsamiać z upadłością przedsiębiorstwa. W takim przy-
padku bowiem ma zastosowanie postępowanie upadłościowe. Ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorstwa może zażądać każdy z jego wierzycieli, ale także członek zarządu 
i każdy ze wspólników. Prawo upadłościowe15 stanowi, że podstawą uznania podmio-
tu gospodarczego za upadły jest zaprzestanie płacenia długów. Art. 2 podkreśla, że 
nie chodzi w tym przypadku o krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek 
przejściowych trudności. Zjawisko niewypłacalności musi mieć charakter trwały. 
W  art. 1 par. 3 mówi się, że upadłość przedsiębiorstwa będzie ogłoszona także 
wówczas, gdy jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. Nie zawsze jednak 
wystąpienie tych przesłanek skutkuje ogłoszeniem upadłości. Wstrzymanie upadłości  
 

14 C. Suszyński, Restrukturyzacja…, op. cit., s 162.
15 Prawo Upadłościowe, Załącznik do Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 

1991 r. Dz.U. z dnia 18 grudnia 1991 r., Nr 118.
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może bowiem nastąpić ze względu na powiązania kooperacyjne, kapitałowe czy 
personalne, ale także gdy upadłość może zmniejszyć stopień zaspokojenia roszczeń 
wierzycieli ze względu na np. wysokie koszty postępowania upadłościowego. 

Niejednokrotnie zamiast ogłoszenia upadłości wszczynane jest postępowanie ukła-
dowe. Otwarcie takiego postępowania uzasadnia w myśl art. 1 prawa o postępowaniu 
układowym16 wystąpienie wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, które 
spowodowały zaprzestanie przez niego spłaty długów. Treścią układu między przed-
siębiorstwem a wierzycielami jest określenie skali i sposobu zaspokojenia wierzytel-
ności. Z postępowania układowego są wyłączone wierzytelności z tytułu:
– podatków wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucji,
– umowy o pracę,
– ubezpieczeń społecznych,
– umowy o rentę i alimenty,
– należności gwarantowanych zastawem lub hipoteką.

Ważną częścią wniosku o otwarcie postępowania układowego są propozycje 
układowe przedłożone przez dłużnika. W zgodzie z art. 20 par. 1 prawa o postę-
powaniu układowym mogą one obejmować:
a) odroczenie spłaty długów,
b) rozłożenie spłaty długów na raty,
c) zmniejszenie sumy długów,
d) wskazanie, czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań objętych układem ma 

być zabezpieczone.

Propozycje układowe powinny być jednakowe w stosunku do wszystkich wierzy-
cieli. Korzystniejsze warunki mogą być przyznane wierzycielom posiadającym drobne 
wierzytelności. Układ jest przyjęty, jeśli za nim opowie się większość wierzycieli 
posiadających łącznie nie mniej niż 2/3 ogólnej sumy wierzytelności. Jeśli dłużnik 
oczekuje zmniejszenia długu o ponad 40%, wymagana większość wierzycieli głosują-
cych za układem powinna stanowić nie mniej niż 4/5 ogólnej sumy wierzytelności. 

W przypadku ogłoszenia upadłości majątek przedsiębiorstwa przekształca się 
w masę upadłościową i dotychczasowy właściciel traci do niego wszelkie prawa. 
Czynności polegające na upłynnieniu składników majątkowych stanowiących masę 
upadłościową i zaspokajaniu z niej wierzytelności oraz inne obowiązki związane 
z postępowaniem upadłościowym wykonuje wyznaczony przez sąd syndyk. Wierzytel-
ności, poza wyłączonymi z postępowania układowego, o których była mowa wyżej, są 
zaspokajane proporcjonalnie. Zwykle łączna kwota wierzytelności przekracza wartość 
masy upadłościowej pomniejszonej jeszcze o koszty postępowania upadłościowego. 
Skutkiem tego wierzyciele odzyskują tylko określoną część swoich wierzytelności. 

16 Prawo o postępowaniu układowym z dnia 24 października 1934 r. z późn. i zm.
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