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Od redakcji 

W turbulentnym świecie coraz szybszych zmian maleje tolerancja dla błędów  

w podejmowanych decyzjach zarządczych zarówno w skali krajów i ich wspólnot, jak też  

w skali podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego. Prakseologia przestała 

być tylko elegancką logiczną  teorią akademicką. Współcześnie zasady prakseologicznego 

działania są podstawową wytyczną dla sprawności kierowania w skali makro  

i mikroekonomicznej. Prakseologia jako teoria sprawnego działania jest dziś metodologiczną 

podstawą współczesnych teorii i metod zarządzania. Jeszcze 20 lat temu organizacje działały 

od zmiany do zmiany, a obecnie zmiana metod oraz instrumentów zarządzania jest procesem 

ciągłym. 

 W okresie ostatnich 10 lat nastąpiło wykształcenie się nowego paradygmatu strategii 

zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa, co wynika z dużej niestabilności, turbulencji jego 

otoczenia ekonomicznego, społecznego i systemowego, a także z konieczności sprostania 

wyzwaniom technologicznej rewolucji przemysłowej zmierzającej w stronę gospodarki 4.0. 

Niestabilność i narastająca konkurencja w globalnej gospodarce wywołują potrzebę 

innowacyjnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarką.  

Polecam Państwu przeczytanie nowego numeru Zeszytów Naukowych Towarzystwa 

Naukowego Prakseologii zawierającego 11 inspirujących artykułów. W otwierającym ten 

numer zeszytów artykule E. Gross-Gołacka przedstawiła zastosowanie koncepcji good 

governence wobec jednostek sektora publicznego. Spójny zintegrowany system zarządzania 

w tym: zarządzania jakością, przeciwdziałania korupcji, zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji, służyć ma poprawie jakości  funkcjonowania  jednostek administracji publicznej.  

Pan W. W. Gasparski przedstawił główne wątki interesującej dyskusji, które podjęte zostały  

w pierwszym numerze siedemnastego tomu periodyku Philosophy of Management, a dotyczą 

problemu odpowiedzialnej innowacji. Jak podkreśla W.W. Gasparski proces innowacji jest 

niezwykle złożony, a w dłuższym  okresie niepewne są skutki wdrożenia innowacji. Dlatego 

wymaga to podejścia systemowego w perspektywie filozoficznej. 

Potencjał rozpiętości kierowania, na co wskazuje P. Masiukiewicz, zależy od wielu 

czynników, w tym też od charakteru zadań realizowanych przez zespół menedżerów, podziału 

zadań kierowniczych oraz zakresu delegowania uprawnień. Ponadto zależy także od cech 

osobowych menedżerów, od ich zdolności do zarządzania zmianą, od ich inteligencji 
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emocjonalnej jak również od ich zdolności przywódczych. Te cechy - jak słusznie zauważą 

Autor - determinują konkurencyjność przedsiębiorstwa i jego zdolność do podejmowania 

nowych wyzwań. 

K. Majchrzak w swoim artykule podkreśla znaczenie tożsamości korporacji jako ważnego 

elementu kultury organizacji. Współcześnie osobowość menedżerów i pracowników, 

charakter i sposób wyróżnienia, spójność wizerunkowa korporacji  ze sposobami pracy 

pracowników z klientami, ułatwia osiągnięcie celów biznesowych i poprawę 

konkurencyjności. 

Problematyka uwarunkowań i czynników bankructw oraz naprawy przedsiębiorstwa została 

podjęta aż w czterech artykułach . K . Kąkol pojął temat instrumentów finansowych, które 

mogą być zastosowane w postępowaniu restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa. Autor 

odpowiada na pytanie z jakich źródeł finansowania może i powinno korzystać 

przedsiębiorstwo wewnętrznie restrukturyzowane a z jakich będące na etapie sądowego 

postepowania restrukturyzacyjnego. 

 J. Ryba przedstawił i ocenił zakres odpowiedzialności organów spółki kapitałowej za 

upadłość przedsiębiorstwa. Każda osoba pełniąca określoną funkcję we władzach spółki 

kapitałowej musi być świadoma swojej odpowiedzialności zarówno wobec spółki, jak i stron 

trzecich, aby podejmować działa, które nie narażają wierzycieli, ale również pracowników 

spółki na straty 

W. Radziejowska udowadnia w swoim artykule, że przeniesiona z krajów anglosaskich  

i wprowadzona w 2016 roku do  prawa upadłościowego w Polsce tzw. przygotowana 

likwidacja może być korzystna dla upadających przedsiębiorstw. 

S Grzywnowicz wskazał potrzebę wykorzystania uniwersalnego modelu wczesnego 

ostrzegania (rating score) do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w porównaniu do 

innych podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Analiza przyczyn i scenariuszy 

prowadzących do bankructw bądź konieczności wymuszonej restrukturyzacji przedsiębiorstw, 

a także analiza błędów inwestorów, wskazuje, że lekceważenie sygnałów o potencjalnych 

zagrożeniach dla analizowanych przedsiębiorstw jest jedną z podstawowych przyczyn 

porażek przedsiębiorstw i inwestorów.  

Nowe warunki funkcjonowania organizacji we współczesnej gospodarce rzutują na zmiany w 

formułowaniu celów, strategii oraz narzędzi ich realizacji.  Couchingowe  reguły zarządzania, 

o których w swoim artykule pisze R. Panfil, determinują konieczność uważnego 



7 

 

obserwowania, słuchania klienta, analizowania jego oczekiwań, umiejętnego ich 

interpretowania co umożliwia racjonalne dostosowanie swojego podejścia do potrzeb klienta. 

W procesie zarządzania couchingowego przedsiębiorstwo ma możliwość pokazania klientowi 

swoich atutów oraz dysponowanego potencjału i możliwości zaspokojenia oczekiwań klienta.  

R. Poliński w ostatnim artykule  zanalizował i ocenił przebieg oraz ekonomiczne skutki 

transformacji systemowej, a także przedstawił najważniejsze charakterystyczne tendencje 

tego procesu. Zdaniem autora włączenie się transformowanych krajów do gospodarki 

światowej przyniosło tym krajom zarówno relatywnie trwały i szybszy wzrost gospodarczy 

ale jednocześnie wpłynęło na powstanie różnorodnych zagrożeń takich m. in jak: rozszerzenie 

skali relatywnego ubóstwa wywołującego napięcia i konflikty społeczne, wzrost imigracji 

zarobkowej, czy też wzrost zależności od zagranicznego kapitału. 

Nurtem rozważań łączącym powyższe artykuły jest zarządzanie zmianą (change 

management) i to zarówno zmianą jednostkową menedżerów, zmianą w kierowanych 

zespołach, zmianą w zarządzanych przedsiębiorstwach i organizacjach, a także zmianą w 

skali krajów i społeczeństw. Refleksja towarzysząca wszystkim omawianym tekstom 

wskazuje na ogromne praktyczne znaczenie umiejętnego stosowania podstawowych zasad 

prakseologii, gdyż są one podstawą racjonalnego działania w mikro - i makroskali.  

 

 

                                                                                                        Naczelna Redaktor  

                                                                                                         Ewa Wierzbicka 
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Wypełnianie zasad good governance w jednostce 
administracji publicznej poprzez wdrażanie 

projakościowych działań 

dr Elwira Gross-Gołacka 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

elwira.gross-golacka@wp.pl 

Streszczenie: Artykuł lokuje się w obszarze tematycznym wpływu działań 

projakościowych na funkcjonowanie współczesnej administracji publicznej. 

Zamierzeniem autorki jest i przeanalizowanie funkcjonowania spójnego systemu 

zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych z perspektywy koncepcji 

dobrego rządzenia (good governance). Szczególnym przykładem w ramach 

prowadzonych rozważań jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

w Ministerstwie Gospodarki w latach 2006-2015. Powyższy artykuł będzie próbą 

uwypuklenia roli projakościowych działań systemowych podejmowanych przez urząd 

dla wypełniania wyznaczonych zasad dobrego rządzenia.  

Słowa klucze: dobre rządzenie, good governance, systemy zarządzania jakością, 

jednostki sektora finansów publicznych 

JEL: H7, K2 

Wprowadzenie 

Sprawne i zgodne z interesem publicznym działanie administracji publicznej jest 

przedmiotem zainteresowania naukowców i praktyków z dziedziny zarówno administracji, 

jak i zarządzania czy socjologii od końca XIX w. W okresie kilkunastu dekad temat ten jest 

rozwijany i poddawany wieloaspektowym analizom. Teoretyczne ujęcie problemu 

funkcjonowania administracji jest bardzo bogate. Przyjmuje się, że administracja ma wpływ 

na rozwój społeczny państwa rozumiany jako poprawa poziomu i jakości życia społeczeństwa 

(Ziółkowski, 2005).  

Sprawność administracji była już podnoszona przez F. Fayola, twórcy klasycznego podziału 

funkcji zarządzania, który dyrektywy sprawnego działania organizacji prywatnych zawarł w 

„metodzie administracji” (Por. Teslar, 1947, s. 8, Martyniak, 2002, s. 97).  Udoskonalał je M. 

Weber, który akcentował konieczność posiadania kwalifikacji i umiejętności przez 

pracowników administracji. Również stworzone przez W. Wilsona i M. Webera fundamenty 

mailto:elwira.gross-golacka@wp.pl
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tradycyjnego modelu administracji publicznej głosiły potrzebę instrumentalnej 

i merytorycznej separacji polityki od administracji. W. Wilson (1941, s. 494) uważał bowiem, 

iż „administracja leży poza właściwą sferą polityki. Problemy administracyjne nie są 

problemami politycznymi”. Te podejścia z pierwszej połowy XX wieku obowiązywały przez 

kolejne dziesięciolecia. Jednak wobec pojawiających się dysfunkcji w sektorze administracji 

publicznej zrodziła się koncepcja zarządzania publicznego (New Public Management - NPM) 

początkowo rozpowszechniona szczególnie w krajach anglosaskich, która przez ostatnie 40 

lat ulegała rozwojowi. Podstawowe założenia NPM były skierowane na zwiększanie 

efektywności jednostek sektora finansów publicznych m.in. poprzez nacisk na zarządzanie 

finansami (efektywność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyników oraz wyznaczanie 

standardów usług. Kolejne stadia w ewolucji administracji to koncepcja dobrego rządzenia 

(good governance).  

Koncepcja good governance 

Nie ma uniwersalnej definicji pojęcia good governance. W tłumaczeniu z języka angielskiego 

good governance oznacza dobre rządzenie. Istniejące definicje zarządzania, w tym te, które są 

skoncentrowane na sektorze publicznym są różnorodne. Co jest rozumiane przez ten termin 

wydaje się również znacząco różnić między jurysdykcjami. Zasadniczo celem dobrego 

zarządzania w sektorze publicznym jest zachęcanie do lepszego świadczenia usług  

i zwiększonej odpowiedzialności poprzez ustanowienie wzorca dobrego zarządzania w 

sektorze publicznym. Sektor publiczny odgrywa istotną rolę w społeczeństwie. Dobre 

rządzenie może poprawić zarządzanie, co prowadzi do większej liczby skutecznie 

wdrożonych wybranych interwencji, lepszego świadczenia usług, czy ostatecznie do lepszych 

wyników. W ten sposób poprawia się życie ludzi. 

Pojęcie good governance po raz pierwszy wprowadził do swoich dokumentów i programów 

pomocowych Bank Światowy na początku lat 90-tych. Wynikało to z realizowanych przez tę 

instytucję programów wsparcia dla krajów rozwijających się i było odpowiedzią na postulaty 

poprawy skuteczności ich funkcjonowania pod kątem osiągania założonych celów 

rozwojowych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 s. 5). Do najważniejszych 

elementów good governance, określanych przez Bank Światowy można zaliczyć sześć 

wymiarów rządzenia. Należą do nich głos i rozliczalność, stabilność polityczna i brak 
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przemocy, efektywność rządów, jakość regulacyjna, rządy prawa i kontrola korupcji (World 

Bank, 1992, s. 12). 

 S. Munshi (2004, s. 51) określa good governance jako partycypacyjny sposób rządzenia, 

sprawowany w sposób odpowiedzialny, rozliczany i przejrzysty, na podstawie zasad 

skuteczności, legitymacji i konsensusu w celu promowania praw poszczególnych obywateli  

i interesu publicznego. Oznacza to wykonywanie woli politycznej dla zapewnienia 

materialnego dobra społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz sprawiedliwości 

społecznej (Szumowski, 2016, s. 137). Natomiast B. Jessop (2007, s. 14) zauważa, że „dobre 

rządzenie” jest odpowiedzią na niesprawności państwa (centralne mechanizmy) i rynku 

(rynkowe mechanizmy) oraz usiłowaniem uniknięcia „trzeciej drogi” jako reakcji na 

niesprawność tych mechanizmów. Na wymiar praktyczno-polityczny zwraca również uwagę 

T. G. Grosse (2009, s. 118-119), wskazując, że koncepcja good governance stanowi swego 

rodzaju instrument wywierania „miękkiego” wpływu ekonomicznego i politycznego przez 

organizacje międzynarodowe oraz różne rządy w tym krajów zachodnich na kraje, które są w 

procesie rozwoju. Jako, że trudno mówić o jedynej definicji pojęcia good governance można 

ją utożsamiać z wieloma przejawami. Pierwszy, może dotyczyć określenia konkretnych zasad 

funkcjonowania administracji i władzy politycznej (na wszystkich poziomach władzy). 

Natomiast kolejny, może być związany z mechanizmami włączania w procesy decyzyjne 

obywateli, przedstawicieli grup interesów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych 

(ngo). (Witkowska, 2014, s. 34). Jednakże, dla niniejszego opracowania nade wszystko 

pierwszoplanowy jest ten aspekt związany z funkcjonowaniem (a zwłaszcza z zasadami 

funkcjonowania) jednostek sektora finansów publicznych.  

Koncepcja dobrego rządzenia (good governance) w Unii Europejskiej zaczęła być 

uwzględniania od lat 90. zarówno w ramach polityki rozwojowej względem państw najsłabiej 

rozwijających się, jak również wobec krajów akcesyjnych. Na szczeblu Unii Europejskiej 

podejmowane są działania związane z wprowadzaniem modelu rządzenia europejskiego 

bazującego na założeniach tej teorii. Dobre rządzenie zaczęto odnosić do poprawy 

funkcjonowania samego systemu instytucjonalnego i unijnych procesów stanowienia prawa, 

jak i równocześnie do poprawy standardów realizacji polityk wspólnotowych, w tym 

zarządzania funduszami europejskimi w Unii i państwach członkowskich (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 19).  

Problematyka good governance jest również obecna w inicjatywach podejmowanych w Unii 

Europejskiej i znajduje swój wyraz poprzez uwzględnianie aspektów dobrego rządzenia w 
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opracowywanych dokumentach i aktywnościach podejmowanych, przede wszystkim przez 

Komisję Europejską. Mimo niewiążącego dla państw członkowskich charakteru dokumentów 

na temat good governance, stanowią one cenne źródło zasad i standardów, którymi 

członkowie UE powinny kierować się przy zarządzaniu sprawami publicznymi. Wśród 

najważniejszych dokumentów i inicjatyw wskazuje się następujące (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, 2008, s. 20-21):   

 Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 

lipca 2001 roku,  

 Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjęty przez Parlament 

Europejski w dniu 6 września 2001 roku,   

 Inicjatywa Better Regulation (lepsze stanowienie prawa),   

 Strategia Lizbońska przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2000 roku  

w Lizbonie, uproszczona i odnowiona decyzją Rady Europejskiej w marcu 2005 roku,  

 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty przyjęte decyzją Rady z dnia 6 października 2006 

roku,  

 Czwarty Raport Kohezyjny przyjęty przez Komisję Europejską 12 czerwca 2006 roku.  

Z wyżej wskazanych dokumentów, na szczególną uwagę zasługuje dokument przyjęty w Unii 

Europejskiej na rzecz dobrego rządzenia - Biała Księga o Europejskim Rządzeniu, która była 

odpowiedzią na potrzebę zmiany sposobu sprawowania władzy w Unii Europejskiej w celu 

poprawy efektywności i przejrzystości jej działania. Poprawa europejskiego rządzenia miała 

umożliwić sprostanie nowym wyzwaniom w skali globalnej, jak i służyć budowie zaufania 

społeczeństwa europejskiego do działań podejmowanych przez instytucje publiczne, zarówno 

na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, a w efekcie pomagać w budowaniu konsensusu, 

zdobywaniu wsparcia i zrozumienia dla najważniejszych reform inicjowanych na poziomie 

Unii Europejskiej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 22).  

Według prezentowanego powyżej dokumentu, dobre rządzenie powinno być oparte na pięciu 

podstawowych zasadach (por. tabela 1), wdrażanych na wszystkich poziomach rządzenia, 

zarówno globalnym, europejskim, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Biała Księga 

przewidywała następujące działania służące reformie europejskiego rządzenia: „poprawę 

zaangażowania i zwiększenie otwartości w procesach tworzenia i realizacji polityk 

wspólnotowych poprzez wzmocnienie procesu konsultacji i dialogu, w szczególności  

z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim w oparciu  
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o standardy partnerstwa,  poprawę jakości polityk wspólnotowych poprzez zróżnicowanie 

narzędzi prawnych służących tworzeniu polityk, uproszczenie prawa wspólnotowego, 

uregulowanie współpracy z ekspertami zewnętrznymi w procesach stanowienia prawa oraz 

poprzez egzekwowanie właściwego stosowania prawa wspólnotowego na szczeblu krajowym, 

zastosowanie zasad dobrego rządzenia w relacjach zewnętrznych poprzez poprawę dialogu  

z przedstawicielami krajów trzecich przy formułowaniu polityk rozwojowych oraz poprzez 

przegląd przedstawicielstw unijnych w celu zapewnienia spójności i otwartości ich działania, 

poprawę współpracy między instytucjami unijnymi oraz instytucjami a państwami 

członkowskimi w celu zapewnienia spójności działania, definiowania długoterminowych 

celów w procesie strategicznego planowania polityk” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

2008, s. 20-21). Należy jednak pamiętać, że międzynarodowe ramy prawne nie mają zastąpić 

rządzenia krajowego. Określone zasady dobrego rządzenia według kluczowych organizacji 

czyli Banku Światowego, Komisji Europejskiej czy Rządu Polski zawarto w poniższej tabeli 

(tab. 1).  

 

Tabela 1. Operacjonalizacja dobrego rządzenia według Banku Światowego, Komisji 

Europejskiej i Rządu Polski  

Instytucja Bank Światowy Komisja 

Europejska 

Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia (NSRO) 

Kryteria i  

zasady 

 

1. Prawo wyrażania opinii  

i wpływ obywateli 

2. Stabilność polityczna i brak 

przemocy 

3. Efektywność administracji 

publicznej 

4. Jakość stanowionego prawa 

5. Rządy prawa 

6. Kontrola korupcji 

1. Otwartość 

2. Partycypacja 

3. Rozliczalność 

4. Efektywność 

5. Koherencja 

 

1. Demokratyczne państwo 

prawne 

2. Przejrzystość 

3. Rozliczalność 

4. Partycypacja 

5. Społeczna inkluzja 

6. Skuteczność  

i efektywność 

 

Źródło: A. Kraay, D. Kaufmann, M. Mastruzzi, Governance Matters VIII, Aggregate and Individual 

Governance Indicators 1996-2008, World Bank Policy Research Working Paper 4978, World Bank, 

June 2009; European Commission, White Paper of the European Union on Good Governance, 

Brussels 2001; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2007 za A. Podgórniak-Krzykacz, Dobre rządzenie w teorii i praktyce 

strategicznego zarządzania publicznego w regionach, „Studia Ekonomiczne” 2012 (169), s. 168-179. 

 

Konkludując, z perspektywy powyższych rozważań nad podejściem zwanym dobrym 

rządzeniem należy spojrzeć na nie jako na dźwignię przyczyniającą się do rozwoju krajów, 

gospodarek i poszczególnych jednostek. Z jednej strony odpowiednia jakości administracji  

i regulacje prawne, czyli właściwe uwarunkowania instytucjonalne dla działalności 
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podmiotów gospodarczych czy władz rządowych i samorządowych można uznać za istotne 

dla skutecznego rozwoju. Ale również umiejętność współpracy, otwartość i partycypacja 

znajdująca swój wyraz w możliwości wypracowywania konsensusu i porozumień to czynniki, 

które stanowią o poziomie rozwoju danych społeczeństw, regionów czy kraju i mające swój 

wpływ na skuteczność realizowanych polityk. 

Good governance w Polsce 

Jeśli chodzi o administrację publiczną w Polsce to od ponad 10 lat można zaobserwować 

zjawisko rosnącej presji ale też zainteresowania na zwiększanie efektywności zarządzania 

oraz poprawy skuteczności funkcjonowania, co znajdowało swoje powiązanie m.in. ze 

zwiększonym zainteresowaniem koncepcją dobrego rządzenia. Można zauważyć, że w Polsce 

działania w zakresie dobrego rządzenia prowadzone są dwutorowo. Opracowywane są 

dokumenty, które wyznaczają kierunki działań państwa i administracji w obszarach 

stanowiących domenę dobrego rządzenia. Działania te zmierzają do stworzenia warunków, 

które umożliwią skuteczną i efektywną realizację koncepcji good governance. Drugim 

aspektem jest implementowanie postulatów stojących za koncepcją dobrego rządzenia do 

praktyki administracyjnej znajdujące swój wyraz z licznych działaniach o charakterze 

operacyjnym (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008). Z perspektywy wyznaczania 

kierunków działań państwa i administracji na rzecz dobrego rządzenia warto zauważyć rolę 

wcześniej wspomnianego dokumentu przygotowanego w 2008 roku w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego pt. Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji (2008), w którym 

napisano: „tematyka good governance to zagadnienie o ogromnym znaczeniu dla jakości 

rządzenia, rozumianej jako sposób i efekty sprawowania władzy, co zasadniczo sprowadza się 

do działania administracji. Ale również w analizowanym dokumencie wskazano, że zarówno 

rząd, administracja i społeczeństwo ze swoimi rolami odpowiednio decyzyjną, wykonawczą 

oraz uczestnictwa i współdziałania mogą zapewniać poprzez poprawne relacje sprawną 

realizację zadań państwa. A procesowi sprawowania władzy powinny towarzyszyć 

następujące zasady (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 9): 

1. Otwartość, która polega na jak najszerszym dostępie do informacji publicznej oraz 

informowaniu o działaniach planowanych, wynikach podjętych działań, a także na 

funkcjonowaniu mechanizmów antykorupcyjnych, które wspierają transparentność 

administracji; 
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2. Partnerstwo, rozumiane jako współuczestniczenie społeczeństwa w procesie 

sprawowania władzy, czemu służy „budowa potencjału instytucji działających na 

rzecz tworzenia mechanizmów partnerstwa, rozwijanie kompetencji administracji do 

współdziałania ze społeczeństwem przy realizacji zadań publicznych oraz 

stymulowanie potencjału podmiotów społecznych do współdziałania i kooperacji  

z administracją i rządem”; 

3. Rozliczalność, która dotyczy odpowiedzialności politycznej za prowadzenie polityki 

publicznej, i jej podstawą jest istnienie ugruntowanych i sprawnych mechanizmów 

demokratycznych oraz możliwość dokonywania oceny skuteczności i efektywności 

działania administracji; 

4. Skuteczność i efektywność, które oznaczają budowę i wzmacnianie potencjału 

państwa na każdym poziomie realizacji jego funkcji (decyzyjna, wykonawcza  

i współdziałania); 

5. Spójność wymagająca budowy mechanizmów koordynacji we wszystkich wymiarach, 

w których funkcje państwa są wykonywane. 

W tym miejscu zidentyfikować można problem badawczy sformułowany w sposób 

następujący: czy w świetle rozwijających się koncepcji związanych z nurtem good 

governance oraz wraz z narastającym oczekiwaniem podwyższenia jakości funkcjonowania  

i świadczonych usług przez jednostki finansów publicznych w Polsce postulaty związane  

z zastosowaniem projakościowych działań w tym poprzez zintegrowane systemy zarządzania 

w administracji publicznej pozostają aktualne? 

Działania projakościowe w jednostce sektora finansów publicznych -  

Celem niniejszego opracowania jest zatem udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie 

poprzez dokonanie analizy aspektów związanych z wdrażaniem projakościowych działań  

w tym zintegrowanego systemu zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych  

w świetle koncepcji good governance. Analizie poddane zostały działania podejmowane  

w wybranej jednostce administracji rządowej – Ministerstwie Gospodarki. Realizacja tak 

określonego celu umożliwi sformułowanie zaleceń zarówno tych o charakterze 

organizacyjnym i implementacyjnym dla funkcjonowania urzędów. Należałoby też 

zaakcentować, iż nakreślone zalecenia mogą znaleźć zastosowanie dla każdego urzędu bez 
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względu na bliższy czy dalszy i częstszy kontakt z obywatelem czy charakter prowadzonej 

działalności.  

Zasadniczo wdrażanie systemów jakości w urzędach w Polsce rozpoczęto pod koniec lat 90. 

XX wieku, który miała wówczas charakter pionierski i „dobrowolny”. Obecnie wiele urzędów 

zarówno reprezentujących poziom rządowy czy samorządowy posiada certyfikat 

potwierdzający funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO, 

które zawierają wymogi zarządzania przez jakość. W znacznym stopniu efektywne 

zarządzanie administracją publiczną wymaga określenia misji i celów działania urzędu, 

strategii ukierunkowanej na sprawny system organizacji pracy i kształtowanie pozytywnego 

wizerunku. Za podstawowe zasady zarządzania jakością w obszarze działalności usługowej 

uznaje się (Pawłowska, Seredocha, 2012):  

 orientacja na klienta – rozumienie i realizacja obecnych i przyszłych oczekiwań 

klientów;  

 przywództwo – tworzenie środowiska pracy umożliwiającego pełne zaangażowanie 

się pracowników w realizowane procesy;  

 uczestnictwo i aktywne zaangażowanie pracowników w realizację celów organizacji – 

stosownie do posiadanych umiejętności i kompetencji;  

 ciągłe doskonalenie usług, procesów i systemu zarządzania jakością, traktowane jako 

niezmienny cel organizacji;  

 podejście procesowe – ułatwiające zwiększenie sprawności działań organizacji. 

W świetle powyższego można uznać, że systemy zarządzania jakością określają ścieżkę 

dojścia do zapewnienia właściwego funkcjonowania administracji. Praktycznym przykładem 

projakościowych działań w niniejszym opracowaniu jest jednostka finansów publicznych – 

Ministerstwo Gospodarki
1
.  

Zasadniczo od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki podejmowane były prace związane  

z wdrażaniem projakościowych rozwiązań i systemów. Początkowo uwaga została skupiona 

na wdrożeniu, a następnie doskonaleniu podejścia do zarządzania procesami, którego celem 

była optymalizacja oraz standaryzacja produktów i usług. W kolejnych latach sukcesywnie 

poszerzano wachlarz podejmowanych działań w analizowanym obszarze. Doprowadzając w 

2014 roku do funkcjonowania w całym urzędzie  i w każdym zakresie Zintegrowanego 

                                                 
1
 Jednostka w II połowie 2015 roku uległa rozwiązaniu, ulegając podziałowi na Ministerstwo Energii i 

Ministerstwo Rozwoju. 
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Systemu Zarządzania. Ministerstwo Gospodarki stanowiło urząd administracji rządowej, 

który zapewniał wykonywanie przez Ministra Gospodarki zadań wynikających z kierowania 

przez niego działem administracji rządowej gospodarka, działającym zgodnie  

z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Ministra Gospodarki. Zakres 

działania Ministra Gospodarki obejmował w szczególności sprawy wskazane w ustawie  

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. 

Zintegrowany System Zarządzania  wprowadzono w urzędzie w celu zapewnienia, jak 

również ciągłego doskonalenia jakości, sprawnej obsługi obywateli i przedsiębiorców, 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz rozwiązań zarządczych  

i organizacyjnych w urzędzie. 

Za misję urzędu przyjęto „stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej”. Zaś wizja brzmiała „Ministerstwa Gospodarki  profesjonalną 

instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą 

rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji 

międzynarodowych”. Dążąc do wypełnienia wyżej zacytowanej misji i wizji urzędu podjęto 

się realizacji celów w ramach zdefiniowanych priorytetów strategicznych wyznaczających 

kierunki działania. Za priorytety strategiczne przyjęto (Księga Zintegrowanego …, 2015): 

1. Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. 

2. Lepsze regulacje prawne. 

3. Partnerstwo dla rozwoju gospodarczego. 

4. Umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym. 

5. Bezpieczeństwo gospodarcze kraju. 

6. Sprawna administracja. 

 

Dla zapewnienia podnoszenia jakości działań związanych z realizacją misji i planu 

zarządzania strategicznego został ustanowiony System Zarządzania Jakością zgodny  

z wymaganiami normy ISO 9001. Na potrzeby systemu określono normy i instrumentarium w 

odniesieniu do następujących obszarów uwzględniających specyfikę jednostki: 

1. Orientacja na klienta (zewnętrzny i wewnętrzny); 

2. Realizacja wyrobów (Planowanie realizacji wyrobów,  Procesy związane z klientem, 

Projektowanie i rozwój, zakup, produkcja i dostarczanie usług,  Nadzorowanie 

wyposażenia do monitorowania i pomiarów). 
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W celu rzetelnej realizacji zadań oraz zwiększenia zaufania społecznego do urzędu 

ustanowiony został System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, uwzględniający 

politykę państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji. W ramach systemu określono 

procedurę Postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji, jak 

również konsekwencje prawne ujawnieniu korupcji wobec pracowników.  Ponadto określono 

zasady szacowania ryzyka korupcyjnego i funkcjonowania zespołu doradców etycznych. 

W dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, tj. zachowania poufności, 

integralności oraz dostępności informacji przetwarzanych w urzędzie oraz środków ich 

przetwarzania, ustanowiony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny 

z wymaganiami normy ISO 27001, który obejmował m.in. klasyfikację informacji 

zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa informacji (Księga Zintegrowanego …, 

2015). 

Przedstawione powyżej ustanowione systemy tworzyły w urzędzie Zintegrowany System 

Zarządzania (ZSZ). 

Dla zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów, 

zostało ponadto wdrożone zarządzanie ryzykiem, stanowiące, nieodzowny element 

zarządzania urzędem, określony w odrębnej procedurze. 

Zostało również przyjęte zobowiązanie ze strony członków Kierownictwa urzędu  

i wszystkich pracowników, co do:  

 realizacji celów i zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami 

etyki korpusu służby cywilnej, oraz zawartymi umowami, stosowanymi normami  

i przyjętymi wymaganiami własnymi; 

 zapewnienia środków finansowych oraz infrastruktury niezbędnych do realizacji 

przyjętej polityki, zagwarantowania odpowiednich zasobów ludzkich i tworzenia 

warunków rozwoju zawodowego pracowników, 

 przestrzegania zasad i procedur postępowania ustanowionych w ramach 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Ponadto Kierownictwo urzędu zapewniło, że przyjęta polityka zawarta w ZSZ została 

zakomunikowana i zrozumiała, okresowo przeglądana i aktualizowana w celu jej ciągłego 

doskonalenia działania urzędu oraz zapewnienia skuteczności ZSZ. 
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Przyjęte poszczególne systemy jakości tzn. System Zarzadzania Jakością, System 

Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, System Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji i wynikające z nich wytyczne pozwoliły wypełnić wymagania określonych norm 

jakościowych, co zaprezentowano w Tabeli 1.  

Tabela 1. Macierz zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania wymagań norm ISO 

9001, SPZK, ISO 27001 

Obszary działalności 
Wymagania normy 

ISO 9001 SPZK ISO 27001 

Polityka urzędu 

Informacje ogólne V V  

Podejście procesowe i projektowe V V  

Podejście urzędu do zarządzania 

ryzykiem 

V   

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) 

Polityka Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania 

   

Zakres i cele ZSZ V V V 

Struktura ZSZ V V V 

Udokumentowane informacje 

(dokumenty i zapisy) ZSZ 

V V V 

Przegląd zarządzania V V V 

Zarządzanie zasobami ludzkimi V V V 

Pomiary, analiza i doskonalenie V V V 

System Zarządzania Jakością (SZJ) 

Informacje o SZJ - - - 

Orientacja na klienta V   

Realizacja wyrobu V   

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) 

Informacje ogólne o SPZK -  V - 

Szacowanie ryzyka korupcyjnego - V - 

Postępowanie w przypadku 

stwierdzenia lub podejrzenia przejawów 

korupcji 

- V - 

Zespół doradców etycznych - V - 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) 

Informacje ogólne o SZBI - - - 

Klasyfikacja informacji - - V 

Inwentaryzacja aktywów oraz 

zarzadzanie ryzykiem w kontekście 

bezpieczeństwa informacji 

- - V 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księga Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, Wersja 9, 

Wydanie 1, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.  

W celu wypełnienie obowiązujących norm dla funkcjonujących systemów podejmowano 

działania o charakterze doraźnym i ciągłym (stałym). W ramach funkcjonującego 

Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w celu jego utrzymania i doskonalenia, podejmowano 

następujące działania: 

 stosowanie wymagań ZSZ, w tym zawartych w dokumentacji systemowej, 

 monitorowanie funkcjonowania ZSZ, 
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 przeprowadzanie auditów ZSZ zgodnie z rocznym programem, 

 przeprowadzanie przeglądów zarządzania, 

 poddawanie ZSZ ocenie zewnętrznej jednostki certyfikującej, 

 okresowe przeprowadzanie samooceny Ministerstwa Gospodarki, 

 okresowe przeprowadzanie szacowania ryzyka, 

 ciągłe doskonalenie ZSZ poprzez realizację działań doskonalących. 

System zarządzania jakością, oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2000, pozwalał 

organizacji publicznej odejście od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi 

komórkami na rzecz zarządzania procesami, jakie są w organizacji realizowane.  

W analizowanym urzędzie zostały wyodrębnione, zdefiniowane, nazwane i opisane procesy. 

Przyjęto podejście procesowe i projektowe bazując na standardach normy ISO 9001. 

Działania mające na celu zdefiniowanie i opisanie procesów były realizowane zgodnie  

z dokumentem pn. Metodyka podejścia procesowego w Ministerstwie Gospodarki. W opisach 

realizowanych procesów, tj. w kartach procesów, wskazywani zostali ich właściciele. 

Właścicielem procesu była osoba, która posiada stosowne uprawnienia i ponosi 

odpowiedzialność za jego monitorowanie, koordynowanie i doskonalenie. W urzędzie 

właścicielem procesu mógł być dyrektor lub zastępca dyrektora. Ze względu na wpływ 

procesów na realizację zadań statutowych urzędu, zostały one podzielone na obszary 

procesów podstawowych i pomocniczych. Procesy podstawowe wynikały z charakteru 

działalności lub z przepisów prawa, stanowią podstawową działalność jednostki. Natomiast 

procesy pomocnicze nie wynikają bezpośrednio z działalności podstawowej urzędu, 

zabezpieczają prawidłowe działanie procesów podstawowych poprzez zapewnienie 

wszystkich niezbędnych zasobów materialnych, finansowych oraz ludzkich. W obszarach 

procesów podstawowych oraz pomocniczych wyodrębniono procesy główne i grupy 

procesów, wraz z tworzącymi je procesami, w sposób ułatwiający analizowanie celów 

stawianych przed komórkami organizacyjnymi. Procesy główne to procesy, które mogą być 

dekomponowane na procesy, a zdekomponowane procesy układają się w sekwencje (wyjście 

z jednego procesu stanowi wejście do kolejnego), np. proces główny: prowadzenie audytu 

wewnętrznego, który składa się z sekwencji procesów - planowania, wykonania, a następnie 

sprawozdawczości (raportowania). Grupy procesów to procesy, które ukierunkowane były na 

wspólny cel i związane z realizacją zadania ze wspólnego obszaru. Procesy składające się na 

grupę procesów nie były jednak ze sobą powiązane sekwencyjnie – ich wyjścia nie zawsze 

stanowiło wejście do innych procesów z tej grupy (Księga Zintegrowanego…, 2015). 
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Podsumowanie 

Różnorodne definicje koncepcji good governance  nie rozstrzygają zasadniczego problemu, 

jakim jest określenie spójnego i zamkniętego zestawu zasad dobrego rządzenia. 

Przedstawione definicje dobrego rządzenia i towarzyszące im zasady znalazły swoje 

odzwierciedlenie w zaproponowanym można powiedzieć uproszczonym podejściu do 

dobrego rządzenia. Zostało sformułowanych pięć zasad dobrego rządzenia, które 

przeanalizowano z perspektywy projakościowych działań w urzędzie poprzez funkcjonowanie 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania (tabela 4).  

Konkludując, w świetle wniosków płynących z przeglądu literatury oraz analizy 

podejmowanych działań w badanym urzędzie zdaniem autorki wynika, że systemowe 

wdrażanie działań projakościowych w jednostce sektora finansów publicznych może 

oznaczać w praktyce wypełnianie zasad good governance. Zasady dobrego rządzenia oraz 

wymagania norm i procedur ZSZ mogą tworzyć zintegrowany system zarządzania 

obejmujący całokształt funkcji i procesów realizowanych przez jednostkę.  

 

Tabela 3. Identyfikacja zasad dobrego rządzenia w działania projakościowych jednostki 

sektora finansów publicznych 

 

Zasada dobrego 

rządzenie 

 Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) 

 

System 

Zarządzania 

Jakością (SZJ) 

System 

Przeciwdziałania 

Zagrożeniom 

Korupcyjnym 

(SPZK) 

System 

Zarządzania 

Bezpieczeństwem 

Informacji (SZBI) 

Zasada kontroli 

obywatelskiej 

transparentność V V v 

rozliczalność V V - 

Zasada udziału 

obywateli 

partycypacja V V - 

reagowanie, 

responsywność 
V V v 

dążenie do 

konsensusu 
V - - 

Zasada strategii 

działania 

instytucji 

publicznych 

wizja rozwoju 

przyszłości 
V - - 

Spójność V V v 

Zasada 

sprawnego 

działania 

administracji 

skuteczność V V v 

efektywność V - - 

Zasada rządów 

prawa 

praworządność, 

stabilność, 

rządy prawa 

V V v 

zapobieganie V V - 
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korupcji, 

równość V - - 

Źródło: opracowanie własne. 

Zestawienie w tabeli 3 wskazuje na fakt, że zaproponowany Zintegrowany System 

Zarządzania w urzędzie i wynikające z niego wytyczne i realne działania zakładają realizację 

szeroko pojętego dobrego rządzenia. W związku z powyższym należy dążyć w jednostkach 

administracji publicznej do takiego planowania i wdrażania i ewaluacji działań 

podejmowanych w obszarze polityki projakościowej, aby skutecznie realizować założenia 

dobrego rządzenia.  

Wprowadzenie działań projakościowych (np. norm ISO) w urzędach a w ich konsekwencji 

wpływanie na jakość systemu/ów zarządzania urzędem administracji publicznej ma istotny 

wpływ na przestrzeganie zasad dobrego rządzenia. Bezpośrednio może odnosić się do 

kształtowania kultury organizacyjnej urzędu przekładającej się na jakość obsługi 

interesantów/klientów poprzez określenie czynników wpływających na jakość usług, ustalenie 

podstawowego standardu świadczonych usług i monitorowanie realizacji standardu. Ponadto 

działania te mogą sprzyjać wprowadzaniu przejrzystości struktury i procedur działania oraz 

określeniu sposobu reagowania „naprawczego”, gdy standardy usług nie są realizowane. Ze 

względu na charakter koncepcji good governance, w której urząd staje się również 

„organizacją uczącą się”, administracji powinno wciąż towarzyszyć pytanie, co jeszcze 

można zrobić, aby efektywniej wdrażać zasady dobrego rządzenia. Za pomocą niniejszego 

artykułu autorka chciała nie tylko zilustrować wybrane działania polskiej administracji na 

drodze do wdrażania zasady dobrego rządzenia, realizowanej dzięki projakościowym 

działaniom, lecz także zaprosić do debaty nad praktycznymi aspektami jej implementacji. 

Fulfilling the principles of good governance in administration by implementing 

pro-quality activities 

The article is located in the thematic area of the influence of pro-quality activities on 

the functioning of modern public administration. The author's intention is to identify 

and analyze the functioning of a coherent governance system in a public finance sector 

from the perspective of good governance. A particular example of this is the 

functioning of the Integrated Management System in the Ministry of Economy in the 

years 2006-2015. The above article will attempt to highlight the role of pro-quality 

systemic actions taken by the office to fulfill the prescribed principles of good 

governance. 

Key words: good governance, quality management systems, units of the public 

finance sector 
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Filozofia innowacji: Przegląd zagadnień 
przedstawionych w philosophy of management  

vol. 17:1 (2018) 

Przeczytał, streścił i opatrzył komentarzem: 

 Prof. dr hab. Wojciech W. Gasparski  
Akademia Leona Koźmińskiego 

 „Istnieje samochód pełen innowacji 

złożony tylko i jedynie z samych 

innowacji” 

Reklama telewizyjna  

JEL O31, O32 

1. Wstęp 

Fascynacja „innowacją”, autorstwa alchemików biznesu, jako niemal kamieniem 

filozoficznym współczesnej gospodarki, o czym świadczy motto zaczerpnięte z reklamy 

wielokrotnie powtarzanej w serwisach telewizyjnych, skłania do analizy filozoficznej par 

excellence tego pojęcia oraz zjawiska polegającego na zdominowaniu narracji menedżerskiej 

przez „innowacyjny” szlagwort
2
.
.. 

Zrozumiałe przeto, że pierwszy numer siedemnastego tomu 

periodyku Philosophy of Management poświęcony został filozofii innowacji właśnie. 

Redaktor (Guest Editor) tego numeru Vincent Blok jest profesorem holenderskiego 

Uniwersytetu w Wageningen, gdzie kieruje zespołem nauk społecznych. W przedmowie 

(Guest Editorial, op. cit., s.1-5 ) odnotowuje on emblematyczną pozycję innowacji we 

                                                 
2
 Szlagwort (niem. Schlagwort) – wyraz lub zwrot w piosence łatwy do zapamiętania, wpadający w ucho, 

hasłowy. Zazwyczaj pojawia się w tytule, na początku piosenki lub w refrenie. Często decyduje o sukcesie 

utworu. Szlagwort niekiedy żyje własnym życiem, stając się obiegowym zwrotem, pojawia się w tytułach 

prasowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlagwort). 
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współczesnym biznesie. Firmy takie jak Apple czy Google, pisze, określane jako innowacyjne 

wyznaczają kierunki i modę pełniąc rolę wcześniej przynależną uczonym i artystom. 

Nie tylko firmy, ale także politycy nawołują obecnie do innowacyjności jako czynnika 

sprzyjającego konkurencyjności, redukując reguły i przepisy ograniczające innowacyjność 

(deregulacja). Na dowód tego Blok wskazuje dokument Komisji Europejskiej (European 

Commission 2017) dodając, że Unia Europejska bywa nawet nazywana Unią Innowacyjną. 

Podobnie postępują firmy zachęcane przez teoretyków zarządzania głoszących 

„innowacyjność albo śmierć” (Freeman 1982). Innowacyjność odnoszona jest do osób, firm, 

gospodarki jako całości, a nawet do współczesnego społeczeństwa. Jednakże, jak zauważa 

Blok, pojęcie innowacji jest niejasne, podobnie jak nie jest jasny wpływ innowacyjności na 

społeczeństwo.  

 „Z jednej strony pojęcie innowacji początkowo odnoszące się do nowości obejmując 

naśladowanie, wynalazczość, twórczą wyobraźnię, zmianę, zostało ostatnio zawężone 

do innowacji technicznej i innowacji handlowej (Godin 2009). Rodzi to takie oto 

pytania natury filozoficznej:, Dlaczego innowacja stała się tak ważna w dwudziestym 

stuleciu? Dlaczego innowacja odnoszona jest głównie do innowacji technologicznej? 

Dlaczego innowacja jest innowacją handlową i czy jest to konieczne? Z drugiej 

strony, czy ten paradygmat ekonomiczny jest ‘odpowiedzialny’ za efekt cieplarniany 

spowodowany technicznymi innowacjami powodując niszczenie środowiska, 

uszczuplanie zasobów naturalnych i zubożenie społeczeństw (Blok & Lemmens 

2015)? Te i inne pytania skłaniają do podjęcia debaty filozoficznej dotyczącej pojęcia 

innowacji i stosownej refleksji stanowiąc wielkie wyzwanie naszych czasów.” (Blok 

2018, 2). 

Na pilność sprawy wiążącą się z pojęciem odpowiedzialnej innowacji
3
 zwraca uwagę Unia 

Europejska wzywająca do uwzględniania etycznych i społecznych aspektów innowacji. 

                                                 
3
 Od roku 2014 ukazuje się Journal of Responsible Innovation (JRI) stanowiący forum dyskusyjne zagadnień 

związanych z zarządzaniem innowacjami opartymi na wiedzy. JRI oferuje humanistom, badaczom społecznym, 

analitykom polityki i badaczom prawa, a także naukowcom i inżynierom możliwość prezentowania krytycznego 

stanowiska w sprawie relacji między różnymi podejściami do koncepcji odpowiedzialnej innowacji. Podejścia te 

obejmują etykę, ocenę technologii, zarządzanie, zrównoważony rozwój, integrację społeczno-techniczną i inne. 

JRI zwraca szczególną uwagę na ocenę szerszego i bardziej subtelnego wymiaru ludzkiego i społecznego 

innowacji - w tym wymiaru moralnego, kulturowego, politycznego i religijnego, ryzyka społecznego i 

zrównoważonego rozwoju. Periodyk jest wspierany przez następujące instytucje: Arizona State University, 

Karlsruhe Institute of Technology, University of Exeter, Maastricht University (https://www.tandfonline.com/ 

toc/tjri20/current). 
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Innowacje techniczne powinny być nie tylko zyskowne ekonomicznie, ale także 

zrównoważone, społecznie pożądane i akceptowalne etycznie. Redakcja periodyku 

poświęconego filozofii zarządzania zwróciła się więc do środowiska badaczy z zaproszeniem 

do opracowania artykułów podejmujących następujące zagadnienia
4
 (research agenda) 

filozoficzne dotyczące innowacji: 

1. Plusy i minusy ekonomicznego paradygmatu głoszącego, że czynnikiem rozwoju są 

innowacje technologiczne. 

2. Rozważenie czy i w jakim stopniu konceptualizacja innowacji jest korzystna dla 

społeczeństwa. W szczególności czy Szumpeterowska „twórcza destrukcja” nie 

zagraża społeczeństwu eliminując wcześniejsze reguły i dawny ład (jest to określane, 

jako Faustowski aspekt innowacji). 

3. Zagadnienie etycznej odpowiedzialność firm za innowacje, których konsekwencje nie 

są znane, a także za niezamierzone skutki spowodowane korzystaniem z innowacji. 

4. Rozważenie znaczenia pojęcia „odpowiedzialna innowacja”, szczególnie  gdy jej 

wpływ nie jest znany oraz tego, jak należy ujmować w kategoriach etycznych 

nieznaną przyszłość. Proponowane są ujęcia określane jako: ‘imperatyw 

odpowiedzialności’ Jonasa
5
 i ‘bezwarunkowa odpowiedzialność’ Levinasa

6
 (Blok 

214). 

                                                                                                                                                         

Od roku 2004 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydaje Journal of 

Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). 

4
 Miało to miejsce na dorocznej konferencji poświęconej filozofii zarządzania jak odbyła się w St. Annes’ 

College w Oksfordzie w roku 2016. 

5
 „Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa należy do najpopularniejszych nurtów etyki globalnej. Najczęściej 

traktowana bywa, jako zbieżna w swoich formułach z etyką ‘trwałego i zrównoważonego’ rozwoju. Stosunek ten 

nie jest jednak jednoznaczny. Etyka Jonasa odwołując się procesu ewolucji i podkreślając unikalność jego 

efektów koncentruje się na ich ochronie. Takie założenia aksjologiczne prowadzą do koncepcji heurystyki 

strachu stanowiącej, zdaniem Jonasa, przesłankę aktywności wobec problemów globalnych we współczesnym 

świecie. Podejście to podważa jednak ideę ‘rozwoju trwałego i zrównoważonego’, jako podstawowego 

imperatywu działania ludzkości. Problem heurystyki strachu wymaga więc z perspektywy ‘rozwoju trwałego i 

zrównoważonego’ głębokiej analizy.” (H. Ciążela; Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a "trwały i 

zrównoważony rozwój" (Imperatywy i dylematy) http: //yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. 

element.baztech-article-BPL2-0007-0018). 

6
 „Lévinas nie tworzy kodeksu moralnego, nie nawołuje nawet do wypełniania obowiązku wobec bliźniego 

(odwołuje się tylko do jednego przykazania: nie zabijaj). To nie siła norm, bowiem wywołuje obowiązek. To 

inni swoją słabością, a nie siłą zobowiązują nas moralnie. Zarazem sfera moralności jest nieokreślona i 

niejednoznaczna, gdyż, chociaż odpowiedzialność jest bezwarunkowa, to nie wiemy i nie możemy wiedzieć, czy 

sprostaliśmy wymaganiom przez nią nałożonym. Nieokreśloność odpowiedzialności może być mocnym lub 

słabym punktem tej etyki, w zależności od tego, czy wierzy się w etyczną moc jasnych reguł i nakazów, czy też 

w apodyktyczność samej odpowiedzialności i obowiązku, jako takich.” (Katarzyna Guczalska, Myśl, która myśli 

więcej niż myśli? http://www.guczalska.pl/teksty-akademickie/mysl-ktora-mysli-wiecej-niz-mysli-levinas.html). 
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5. Jak powinno się postępować z rozbieżnościami dotyczącymi władzy, wizji, celu, 

motywów występującymi między interesariuszami zaangażowanymi w proces 

tworzenia odpowiedzialnych innowacji i nowych technologii, takich jak modyfikacja 

genetyczna, nanotechnologia, syntetyczna biologia. 

6. Rozważenie tego w jakim stopniu interesariusze są wzajemnie odpowiedzialni wobec 

siebie i jakie są normy odpowiedzialnej innowacji przy danych: inwestycjach, 

niezrównoważonym ryzyku, niepełnej informacji, asymetrii interesariuszy 

zaangażowanych w handlowe praktyki innowacyjne. 

Spośród nadesłanych artykułów wybrano sześć opracowań dotyczących odpowiedzialnej 

innowacji, z których trzy pierwsze odnoszą się do pierwszego punktu listy zagadnień,  

a pozostałe dotyczą relacji między odpowiedzialnością a innowacjami. Oto omówienie 

streszczające to co zawierają opublikowane artykuły; nieco obszerniej streściłem artykuł 

poświęcony ujęciu nawiązującemu do filozofii Adama Smitha, artykuł ten bowiem uważam 

za filozoficzny par excellence. 

2. Ekonomia ewolucyjna a rola konsumenta w procesie tworzenia innowacji 

Zagadnieniu temu poświęcony jest artykuł czterech autorów Michaela P. Schlaile’a, 

Matthiasa Muellera, Michaela Schrama i Andreasa Pyki z Uniwersytetu Hohenheim w 

Stuttgarcie, zatytułowany „Evolutionary Economics, Responsible Innovation and Demand: 

Making a Case for the Role of Consumers.”
7
 (op. cit., s. 7-39) Autorzy ci poddają krytyce 

ekonomię neoklasyczną opowiadając się za ekonomią ewolucyjną. Zestawiają oni cechy 

charakterystyczne, wadliwej ich zdaniem, ekonomii neoklasycznej z, ich zdaniem właściwszą, 

ekonomią ewolucyjną. Tę pierwszą cechują: fizykalizm mechanicystyczny, ‘ekon’ jako 

sprawca (homo economicus) zachowujący się jak kalkulująca maszyna, dbałość o własny 

interes, dążenie do równowagi, innowacje egzogeniczne, zmatematyzowana metodologia. Tę 

drugą cechują: ewolucjonizm, organiczne procesy, ludzie jako sprawcy, ograniczona 

racjonalność, poleganie na heurystykach, zróżnicowane interesy w tym interesy moralne
8
, 

organizacje jako społeczności, innowacje endogenne, interdyscyplinarność. 

                                                 
7
 Philosophy of Management, 2018, 17: 1, s. 7-39. 

8
 Autorzy przywołują pojęcie ograniczonej moralności (bounded morality) zaproponowane przez Schlaile i in. 

(2016) rozumianej jako działanie pod wpływem rozmaitych kodeksów i pluralistycznego światopoglądu 

spowodowanego społecznym uczeniem się oraz uczestnictwem w licznych grupach społecznych. Jest to 

spowodowane procesami biologicznych i kulturowych procesów ewolucyjnych. 
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Autorzy rozważają kwestie etyczne i ich wpływ na badania dotyczące odpowiedzialnej 

innowacji (responsible innovation). Szczególną uwagę zwracają na, jak sądzą, pomijanego 

dotychczas konsumenta
9
. Ich zdaniem niezbędne jest uwzględnienie konsumenckiej 

odpowiedzialności społecznej (consumer social responsibility). Zastanawiają się oni nad tym 

czy odpowiedzialność powinna być indywidualna, zbiorowa, czy łączna. W dalszej części 

tego obszernego artykułu autorzy prezentują oparty na agentach
10

 model symulacyjny 

heterogenicznych konsumentów oraz ich wpływ na odpowiedzialną innowację. 

W podsumowaniu artykułu autorzy zwracają uwagę na to, że ekonomia behawioralna lepiej 

objaśnia pojęcie innowacji, w szczególności innowacji odpowiedzialnej, aniżeli ekonomia 

głównego nurtu, wskazuje ona bowiem liczne źródła preferencji aktorów ekonomicznych w 

tym także preferencji moralnych. Ponadto w artykule rozważono kwestie etyczne dotyczące 

konsumentów oraz ich odpowiedzialności, a także zagadnienie władzy (power) związanej  

z tym kontekstem. Umożliwia to analizę sieci społecznych (social network analysis) w celu 

                                                 
9
 Por. T. Airaksinen, Professor Gasparski on Design and Entrepreneurship, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2 

(212), 2017, s. 135-147. 

10
 „Modele oparte na agentach (agent-based model ABM) to klasa modeli obliczeniowych do symulacji działań i 

interakcji autonomicznych agentów (zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych podmiotów, takich jak 

organizacje lub grupy) w celu oceny ich wpływu na system jako całość. Łączą elementy teorii gier, systemów 

złożonych, emergencji, socjologii obliczeniowej, systemów wieloagentowych i programowania ewolucyjnego. 

Metody Monte Carlo są stosowane w celu wprowadzenia losowości. Zwłaszcza w zakresie ekologii ABM są 

również nazywane modelami indywidualnymi (individual-based models IBM), a osoby w ramach IBM mogą 

być prostsze niż w pełni autonomiczne czynniki w ramach ABM. Przegląd najnowszej literatury na temat modeli 

indywidualnych, modeli agentowych i systemów wieloagentowych pokazuje, że ABM są wykorzystywane w 

niezwiązanych z komputerami dziedzinach naukowych, w tym w biologii, ekologii i naukach społecznych. 

Oparte na agentach modelowanie wiąże się, ale różni się od koncepcji systemów wieloagentowych lub symulacji 

wieloagentowych, ponieważ celem ABM jest poszukiwanie wyjaśniającego wglądu w zbiorowe zachowanie 

agentów przestrzegających prostych zasad, zwykle w systemach naturalnych, a nie w projektowaniu agentów lub 

rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych lub inżynierskich.  

Modele oparte na agentach są rodzajem modelu mikroskali, który symuluje jednoczesne operacje i interakcje 

wielu agentów, próbując odtworzyć i przewidzieć pojawienie się złożonych zjawisk. Proces ten polega na 

pojawieniu się od niższego (mikro) poziomu systemów do wyższego (makro) poziomu. Kluczowe jest to, że 

proste zasady zachowania generują złożone zachowanie. Zasada ta, znana jako K.I.S.S. ("Keep it simple, 

stupid"), jest szeroko stosowana w społeczności modelującej. Inną główną zasadą jest to, że całość jest większa 

niż suma części. Poszczególni agenci są zazwyczaj określani jako zdecydowanie racjonalni, podejrzewani o 

działanie w tym, co postrzegają jako swoje własne interesy, takie jak reprodukcja, korzyść ekonomiczna lub 

status społeczny, przy użyciu heurystyki lub prostych zasad podejmowania decyzji. Pracownicy ABM mogą 

doświadczyć "uczenia się", adaptacji i reprodukcji.  

Większość modeli opartych na agentach obejmuje: (1) wielu agentów wyszczególnionych w różnych skalach 

(zazwyczaj określanych jako ziarnistość agentów); (2) heurystyki decyzyjne; (3) zasady uczenia się lub procesy 

adaptacyjne; (4) topologii interakcji; i (5) środowiska. ABM są zwykle implementowane jako symulacje 

komputerowe, zarówno jako oprogramowanie niestandardowe, jak i za pomocą zestawów narzędzi ABM, a to 

oprogramowanie może być następnie wykorzystane do przetestowania, w jaki sposób zmiany w poszczególnych 

zachowaniach wpłyną na pojawiające się ogólne zachowanie systemu.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-

based_model). 
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wskazania tych aktorów, którzy w istotny sposób wpływają na to, że działanie jest 

odpowiedzialne. Autorzy artykułu przywołują tezę Blok’a i in. (2015, 156) iż „w praktyce 

przemysłowej i sektorze prywatnym firmy zaangażowane w procesy innowacyjne nie dzielą 

odpowiedzialności za innowację z interesariuszami”. 

Zaprezentowany w artykule model symulacyjny zaangażowania aktorów wskazuje na 

znaczącą rolę konsumentów w tworzeniu i upowszechnianiu odpowiedzialnych innowacji. 

Autorzy korzystają z modelu symulacyjnego Muellera i in. (2015) reprezentującego pierwszą 

próbę analizy zachowań konsumentów, wcześniej nie branych pod uwagę w badaniach nad 

(odpowiedzialnymi) innowacjami. Model ten nie uwzględnia wszystkich aspektów, jednakże 

umożliwia analizę wpływu ograniczonej racjonalności (bounded rationality) konsumentów na 

procesy innowacyjne. Ponadto autorzy posługują się tym modelem do analizy kreacji i dyfuzji 

odpowiedzialnych innowacji. Zwracają oni uwagę na to, że model uwzględnia jedynie część 

odpowiedzialnego popytu konsumentów, mianowicie konsumpcji traktowanej jako 

głosowanie (consumption as voting), skutkującego tym jakie innowacje i jakie firmy 

pozostają na rynku (op. cit., s 22). 

Uwzględnienie wielorakości, dynamiki oraz ograniczonej racjonalności sprawców (agents) 

eliminuje tzw. „proste rozwiązania”. Ujawnia się „pustka odpowiedzialnościowa”. Ujawnia 

się fakt zwracania uwagi jedynie na negatywne strony innowacji, bądź ignorowania tego 

wpływu wywieranego przez innowacje. Prowadzić to może do monopolizacji pomniejszającej 

zdolność do innowacji. Świat realny jest bardziej złożony niż model zaprezentowany przez 

autorów. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niewystarczająca dla zapewnienia 

odpowiedzialnych innowacji, niezbędne jest uwzględnienie konsumenckiej 

odpowiedzialności społecznej (consumer social responsibility). Pożądany jest symbiotyczny 

ekosystem innowacyjny (Mazzucato 2016, 271). Polityka innowacyjna powinna promować 

innowacje odpowiedzialne uwzględniając role spełniane przez wszystkich aktorów 

występujących w łańcuchu innowacyjności. 

3. Odpowiedzialne innowacje rozpatrywane z perspektywy Adama Smitha 

Autorem artykułu „ „Responsible Innovation: a Smithian Perspective” (op. cit., s. 41-57) jest 

Mathias P Hűhn z University of Navarra w Pampelunie. Uznając za błędne traktowanie jako 

charakterystycznego dla Smitha ujęcia egoistycznego (selfishness) w ekonomii, autor ten 

wskazuje współczucie i podzielanie wspólnych uczuć (sympathy), jako właściwą alternatywę 
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dla Szumpeterowskiego modelu innowacji w ekonomii głównego nurtu. Odkrycie jest 

pobudzane trzema uczuciami: ciekawością, zaskoczeniem i podziwem, zaś działalność 

ekonomiczna jest powodowana współczulną wyobraźnią (sympathetic imagination), potrzebą 

zmiany, dążeniem do zajęcia lepszej pozycji w życiu i chęcią uzyskania nagrody. Adam 

Smith właśnie wskazując odczuwającą wyobraźnię łączy w elegancki sposób jednostkę 

(człowieka) ze społeczeństwem. Według Smitha proces innowacyjny jest procesem 

społecznego tworzenia, konstruowania, a nie destrukcji opartej na sobkostwie i egoizmie. 

Autor dowodzi, że społeczny proces innowacji jest właściwą alternatywą podejścia w swej 

istocie aspołecznego i amoralnego (ekonomizm) oraz ideologicznie normatywnego 

(odpowiedzialna innowacja). 

Odpowiedzialna innowacja, jako kierunek badań, jest kombinacją dwu wcześniejszych 

kierunków cieszących się zainteresowaniem badaczy – etyki biznesu skupionej na 

odpowiedzialności indywidualnej i społecznej odpowiedzialności biznesu. To połącznie obu 

kierunków nastąpiło jako konsekwencja uznania, że szybsza innowacyjność sprzyja 

konkurencyjności firm. Wymaga to integracji ekonomii i etyki, co nie jest łatwe ze względu 

na antagonistyczne stosunki między nimi. Hűhn uważa, że powrócić należy do autentycznego 

pozytywnego podejścia Adama Smitha rezygnując z Szumpeterowskiej twórczej destrukcji. 

Innowacja, zarówno w ujęciu Szumpeterowskim, jak i zgodnym z ujęciem ekonomii 

głównego nurtu, jest koncepcją nieuwzględniającą aspektów społecznych (asocial) oraz 

aspektów moralnych (amoral). Nieprawdziwe jest także przypisywanie ujęciu Smitha jego 

rzekomego ufundowania na „skale interesu własnego” głoszone nawet przez niektórych 

noblistów ekonomicznych. Tymczasem ekonomia Smitha jest oparta na aktywnym podmiocie 

działającym, którego działania opisuje, bowiem ujęcie Smitha ma charakter deskryptywny, a 

nie normatywny.  

Smith dowodzi, że działający człowiek zanim podejmie działanie, rozważa, co dobrego 

(right) chciałby osiągnąć. Owo dobro ma konotacje moralne. Badacze spuścizny Smitha 

wskazują, że kwestia sumienności (theory of the conscience) jest istotnym składnikiem jego 

intelektualnego dorobku. Można wręcz stwierdzić, że kwestia sumienności zajmuje centralną 

pozycję w jego filozofii ekonomii. Należy przeto interpretować treści zawarte w dziele 

Wealth of Nation’s (Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów) zgodnie z tym, co 

Smith przedstawił we wcześniejszej pracy tj. Theory of Moral Sentiments (Teoria uczuć 

moralnych). Takie ujęcie wskazuje, że istotnym składnikiem podejmowania decyzji przez 

człowieka jest uwzględnienie aspektu uczuciowego/moralnego (the sympathy manoeuvre). 
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Potwierdza to ostatnia rewizja dokonana przez Smitha w Theory of Moral Sentiments 

polegająca na dodaniu podrozdziału krytycznie odnoszącego się do argumentu niewidzialnej 

ręki rynku autorstwa Bernarda Mandeville’a. Mimo tego dzisiejsi ekonomiści głównego nurtu 

przypisują ten argument Smithowi. Z tego względu powiada się o „Chicagowskim Smithie” 

odróżniając go od prawdziwego Smitha zwanego, od nazwy miejscowości jego urodzenia  

i dla podkreślenia autentyzmu, „Kirkcaldy Smith” (Evensky 2005).  

Według Smitha, pisze Hűhn, podstawą działań gospodarczych (ekonomii) jest współdziałanie 

(cooperation), a więc czynnik pozytywny, a nie destrukcja. Potwierdza to także współczesna 

antropologia. Innowacja jest tworzona w społeczeństwie. Tym różni się ona od ujęcia 

Szumpeterowskiego oraz od tzw. odpowiedzialnej innowacji (responsible innovation RI). 

Podmiot działający wg Smitha jest innowacyjny stale, gdy tymczasem Szumpeterowski 

przedsiębiorca jest innowacyjny od czasu do czasu. Model Smitha zakłada zmiany 

ewolucyjne, w odróżnieniu od Szumpeterowskiego niszczenia starego rynku (destrukcji) na 

rzecz nowego rynku. Model Smitha przyrównać można do Darwinowskiej ewolucji 

dokonywanej w społeczeństwie i dla jego dobra. Według Smitha innowacja jest społecznym 

procesem zdolnym do przezwyciężenia antagonizmu między etyką i ekonomią. Jeśli tak jest 

w rzeczywistości to innowator tworzyć będzie innowacje nie przeciw społeczeństwu, lecz dla 

społeczeństwa. Takie ujęcie wskazuje także jak należałoby wzbogacić rozumienie pojęcia 

odpowiedzialnej innowacji.  

Smith wskazuje ciekawość (wonder), zdziwienie (surprise) i zachwyt (admiration), jako 

uczucia (sentiments) pobudzające dążenie do poznawania świata, zaś tym, co leży u podłoża 

naukowego postępu jest wyobraźnia (imagination). Na wyobraźni zasadzają się uczucia: 

współczucia, odczuwania żalu oraz podzielania tego, co doznają inni. Uczucia te nadają sens 

podejmowaniu decyzji. Uczucie, jako zdolność człowieka i chęć (desire) do wyobrażenia 

siebie w sytuacji innego, a przy tym perspektywa niezależnego obserwatora, prowadzą do 

wzajemnej oceny działań różnych podmiotów. „Każda wymiana rynkowa zaczyna się od 

wyobrażenia każdego z partnerów w sytuacji kontrpartnera.” - pisze Hűhn – dodając, że 

uczucie to jest warunkiem wstępnym wymiany, niezależnie od tego, co jest jej przedmiotem. 

Według Smitha nie czyste sobkostwo skłania ludzi do wyjścia na rynek, ale potrzeba 

wymiany, zamiany i zastąpienia (truck, barter, exchange). „Rynek Kirkcaldy Smitha 

funkcjonuje bardzo dobrze bez brutalnego egoizmu rządzącego rynkiem Chicago 

Smithowskiego homo economicus.” pointuje Hűhn. I dalej pisze:, „Jeśli KIirkcaldy Smith,  

a nie kompletnie fikcyjny Chicago Smith, byłby podstawą teorii ekonomicznej, teoria ta  
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i praktyka usytuowałaby kooperację, a nie destrukcyjną twórczość czy radykalne sobkostwo,  

w swym centrum.” 

Smith, jako filozof moralności zdającej sprawę z zachowań ludzi, a więc deskryptywnej, nie 

narzuca norm postępowania. Czynią tak autorzy nurtu neoklasycznego oraz teoretycy 

społecznej sprawiedliwości, a także niektórzy etycy biznesu, których podejście ma charakter 

normatywny, a czasem wręcz ideologiczny. Te ekstrema bazują na postulatach, a nie na 

obserwacji. Narzucają więc sposób postępowania uznawanego za odpowiedzialne. Smith 

natomiast nie jest dogmatyczny. Jest także sceptyczny wobec uznawania władzy państwowej 

za arbitra, szczególnie, gdy chodzi o innowacje. Jego zdaniem innowacje oparte na uczuciach 

i zakorzenione społecznie (socially embeded) oferują wolne od ideologii ujęcie opisujące jak 

rozkwit ludzkości i innowacje wzajem się wspierają. Dominuje pozytywne ujęcie (double 

hermeneutic) troski o wspólne dobro, a uczucia eliminują sobkostwo i destrukcję jako 

teoretyczną siłę motoryczną ekonomicznej aktywności. Twórczość ludzi jest motywowana 

częściej dobrem społecznym, niż interesem indywidualnym. 

Smith opisuje jak ludzie podejmują decyzje i wskazuje sumienie osób działających 

stanowiące mieszankę (mix) moralności indywidualnej i moralności społecznej. Znamienny 

jest dlań wrodzony (innate) sens odpowiedzialności, nie zawsze przestrzeganej, ze względu 

na „kruchość” („frail”) ludzi. Takie ujęcie jest charakterystyczne dla przed- oświeceniowego 

ujęcia. Ujęcie oświeceniowe natomiast traktuje RI normatywnie traktując indiwidua 

negatywnie. 

Hűhn konkluduje: „Wydaje się, że odpowiedzialna innowacja jest powodowana przez dwa 

uczucia: chęć skłonienia wszystkich zaangażowanych stron do etyczności oraz dążenie do 

zapewnienia wpływu człowieka na to, jaka ma być przyszłość.” Kombinacja tych dwu uczuć 

jest aksjomatem oświeceniowym; cała nauka ma tworzyć prawa, zgodnie z którymi ludzie 

powinni postępować: postępuj dobrze, bo inaczej będziesz ukarany przez społeczeństwo (RI); 

bądź racjonalny, bo inaczej będziesz ukarany przez rynek (ekonomizm). Jednakże aksjomaty 

zasadzają się na wierze. Koncepcje Odpowiedzialnej Innowacyjności, Obywatelstwa 

Korporacyjnego, Społecznej Przedsiębiorczości i podobne są ugruntowane na etyce Kanta  

i konsekwencjalizmie. Hűhn tymczasem zachęca do deskryptywnej etyki cnót odwołując się 

do dorobku Smitha wskazującego wspólne dobro, jako wartość łączącą społeczną 

sprawiedliwość i osobistą wolność. „Przeto każdy, kto pragnie stworzyć odpowiedzialną 

innowację, powinien dbać o cnoty powodujące, że ludzie, jako członkowie społeczeństwa są 

szczęśliwi i wspierają społeczeństwo dostarczające możliwości uczenia się.” 
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4. Innowacje – podejście systemowe: w perspektywie filozoficznej 

Autorami artykułu ”Innovation Systems Approach: A Philosophical Appraisal” (op. cit., s. 59-

77) są Arash Moussavi z National Research Science Policy Institute w Teheranie oraz Ali 

Kermanshah z Graduate School of Management and Economics, Sharif University of 

Technology w Teheranie. Autorzy ci zdają sprawę z epistemologicznych podstaw 

innowacyjnego podejścia systemowego obecnego w polityce naukowej od blisko trzech 

dekad. Rekonstruują oni istotę i ewolucję tego podejścia wskazując pojęciową – ich zdaniem 

– rewolucję w tradycyjnym traktowaniu innowacji przez ekonomię. Według tych autorów 

podejście określane jako Innowacyjny System (IS) angażuje badania interdyscyplinarne 

przesądzające o innowacyjności kraju, sektora lub regionu. Podejście to jest stosowane przez 

badaczy i polityków (policy makers) oraz ekspertów z organizacji międzynarodowych, będąc 

podstawowym narzędziem analizy i oceny postępu ekonomicznego i konkurencyjności
11

. 

Głównym problemem rozpatrywanym przez autorów jest odpowiedź na pytanie o naukową 

zasadność podejścia IS na drodze rekonstrukcji epistemologicznej dokonywanej na podstawie 

modelu zmiany pojęciowej autorstwa Paula Thagarda (1992). Współczesne badania zmian 

konceptualnych dotyczą dwu aspektów: struktury i procesu. Aspekt pierwszy dotyczy istoty 

systemów pojęciowych i relacji między nimi a dawniejszymi, zaś aspekt drugi dotyczy 

procesu tworzenia tych systemów. Thagard traktuje pojęcia jako punkty i opisuje strukturę 

systemów pojęciowych w kategoriach relacji między częścią i całością, a więc systemowo. 

Pojęcie systemu innowacyjnego nie występuje w ekonomii głównego nurtu. Zostało ono 

wprowadzone jako konkurencyjne wobec ortodoksyjnego ujęcia charakterystycznego dla 

ekonomii neoklasycznej. Autorzy opisywanego artykułu korzystają z normatywnego 

naturalizmu w zastosowaniu do studiów nad innowacjami. Stosują oni podejście wskazane 

przez Thagarda dotyczące rewolucji pojęciowych. Na tej podstawie formułują oni 

charakterystykę naukowego statusu systemu innowacyjnego, jako konstruktu intelektualnego; 

syntezę opisu i debat zawartych w literaturze przedmiotu. Czynią to dla wzbogacenia, jak 

piszą, epistemologicznej samoświadomości badaczy nad innowacjami. 

                                                 
11

 Niech mi wolno będzie zauważyć, że przykładem naukoznawczej analizy tego rodzaju jest publikacja 

Komitetu Naukoznawstwa PAN: Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej 

pod red. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2017. 
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5. Cnoty i niecnoty, czyli zalety i wady, innowacji 

Autorem artykułu „The Virtues and Vices of Innovators” (op cit., s. 79-95) jest Martin Sand  

z Instytut for Technology Assessment and Systems Analysis Politechniki w Karlsruhe. Autor 

stwierdza, że proces innowacyjny jest niezwykle złożony i niepewny w związku z czym 

autorzy innowacji nie panują nad znacznymi fragmentami tego procesu, w szczególności 

dotyczy to możliwych konsekwencji nowych technologii. Powoduje to, że podnoszone są 

głosy przeciw stosowaniu modeli odpowiedzialności opartych na tzw. agentach. Autor 

jednakże prezentuje pogląd, że odpowiedzialne badania i takież innowacje zakładają 

racjonalnych agentów motywowanych racjonalnymi przesłankami. Postulowana jest etyka 

cnót jako podstawa podejmowania dobrych decyzji. Twórczość i zapał są cechami 

wiarygodnego charakteru dla przezwyciężenia niepewności związanych  z procesem 

innowacyjnym. Odpowiedzialność innowatorów należy traktować nie jako hamulec 

aktywności lecz jako czynnik skłaniający do uczciwości i zadowolenia. 

6. Dopuszczalne działania a przedsiębiorczość robotów 

Autorami artykułu o dość długim tytule „Can Merging a Capability Approach with Effectual 

Processes Help Us Define a Permissible Action Range for AI Robotics Entrepreneurship?” 

(op. cit., s. 97-113), są Yuko Kamishima z Ritsumeikan University w Kioto, Bart Gremmen  

z Wageningen University and Research oraz Hikari Akizawa z Oikos Research LLC w Tokio. 

Artykuł rozpoczyna się od analizy wpływu sztucznej inteligencji (AI), w szczególności 

robotów na cele i wartości. Autorzy przypuszczają, że roboty mogą być potencjalnie bardziej 

inteligentne niż ludzie w związku z czym rozpatrzenia wymaga przedsiębiorczość robotów. 

Mogą one bowiem działać pod wpływem „złej” etyczności powodując zagrożenia różnego 

rodzaju. Celem autorów jest stworzenie koncepcji odpowiedzialnych innowacji w świecie 

robotów. Ma to zapobiec katastrofie na skalę globalną.  

Autorzy proponują podejście odwołujące się do efektywnych umiejętności (capability-

effectual approach) oparte na dwu elementach: etyce i przedsiębiorczości. Etyka dotyczy 

dopuszczalności, zaś przedsiębiorczość efektywności. Podejście to zapewnia główne 

możliwości i umiejętności ludzi nawiązujące do celów poszczególnych podmiotów i do ich 

aspiracji w procesie projektowania opartym na współpracy interesariuszy. Założone  

i sprecyzowane powiązania między celami, oczekiwaniami, pożądaniami i aspiracjami 

wyrażone w terminach różnych dyscyplin, wskazują listę możliwości w wymiarze globalnym 
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wpływając na aspiracje i cele podmiotów działających oraz na to, jak lokalne aspiracje i cele 

końcowe wiążą współdziałanie interesariuszy z procesem projektowania odpowiedzialnej 

innowacji. W praktyce chodzi o zapewnienie takiej sztucznej inteligencji robotów (AI robots) 

i takiej ich przedsiębiorczości jaka byłaby dopuszczalna jako akceptowalne działanie (op. cit , 

s. 97-98). 

Autorzy artykułu stwierdzają, że interesariusze zaangażowani w robotową (sit venia verbo) 

przedsiębiorczość (robotics entrepreneurship) muszą nie tylko sami dysponować 

umiejętnością stosowania podejścia opartego na efektywnych umiejętnościach, ale także 

wyposażyć roboty w umiejętność stosowania tego podejścia umożliwiającego robotom 

myślenie o aspekcie etycznym w taki sposób jak czynią to ludzie-przedsiębiorcy.  

Zdaniem autorów robotowa przedsiębiorczość wymaga podjęcia badań dotyczących: (1)  

konkretyzacji wykazu (listy) umiejętności; (2) sposobu korzystania przez roboty-

przedsiębiorców podejścia opartego na efektywnych umiejętnościach w celu tworzenia 

etycznie „dobrych” AI robotów, tj. pomocnych ludziom i ich środowisku; (3) określenia kto 

ma decydować o dopuszczanym zakresie działań w praktyce. W tej ostatniej sprawie autorzy 

sądzą, że odpowiedzi może dostarczyć ramowy program Unii Europejskiej „HORIZON 

2020” (op. cit., s. 110-111). 

7. Konceptualizacja twórczości i innowacji 

Lars Geer Hammershøj z Aarhus University w Kopenhadze jest autorem artykułu 

„Conceptualizing creativity and innovation as affective process: Steve Jobs, Lars von Trier, 

and responsible innovation” (op. cit., s. 115-131). Autor analizuje proces twórczy oraz proces 

tworzenia innowacji jako procesy angażujące emocjonalnie osoby zaangażowane. Porównuje  

on duńskiego reżysera filmowego Larsa von Triera i amerykańskiego przedsiębiorcę Steva’a 

Jobsa. Podobieństwo tych procesów dotyczy zarówno zakłóceń jakie w nich występują, jak 

również entuzjazmu i zaangażowania twórców i innowatorów. Różnią się one tym, że  

w procesie twórczym występuje interesowność i irytacja, gdy tymczasem w procesie 

innowacyjnym chęć czy wręcz pożądanie i gniew. Autor rozważa wpływ tych czynników na 

odpowiedzialną innowację. 
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8. Zamiast zakończenia 

Stare polskie powiedzenie głosi: „Mądrej głowie dość dwie słowie”. W związku z tym 

zamiast zakończenia dwa cytaty: 

 „Gdy słuchacie czyjegoś wywodu, nie zastanawiajcie się, czy to prawda. Zastanówcie 

się, co z tego może być prawdą.” (Daniel Kahneman); cytowane za (Lewis 2017, 76-77). Te 

słowa noblisty zajmującego się podejmowaniem decyzji przez ludzi warto pamiętać przy 

lekturze prac poświęconych filozofii innowacji i innowacyjności.  

 A oto słowa przytoczone przez etyka biznesu za innym etykiem ekonomii i biznesu: 

“That which is not economically rational cannot really be humanly just, and that which 

conflicts with human justice cannot really be economically rational” (Arthur Rich 2006: 74-

75); cytowane za (Georges Enderle 2018). 

 Jest jeszcze jedno powiedzenie z czasów rzymskich: “Omne trinum perfectum”. 

Przytoczmy wiec jako trzecią wypowiedź motto firmy Harley-Davidson: „My sprzedajemy 

filozofię, motocykl jest tylko bezpłatnym dodatkiem.”. 

Jak się okazuje oprócz filozofii jest „filozofia”, a oprócz innowacji są „innowacje”. Należy  

o tym pamiętać i starać się je rozróżniać. Pomocne może być rozumienie projektowania jako 

konceptualnego przygotowania zmiany, a w szczególności działań ludzi. Polega ono na 

opracowywaniu wzorców działań, poddawaniu ich ocenie ze względu na kryteria relewancji. 

Zmiana będąca łącznie zmianą rzeczywistą, poznawczo ugruntowaną, sprawną (efektywną  

i ekonomiczną), dodatnią etycznie oraz dodatnią pod względem estetycznym jest zmianą 

właściwą (relewantną). Zasada relewancji ukierunkowuje postępowanie modyfikacyjne 

(projektowanie i implementację) na dbałość o najwyższy możliwy stopień trafności zmiany  

w dłuższej perspektywie
12

. (Gasparski 2017).  
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Rozpiętość kierowania jako miernik sprawności 

Prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Instytut Zarządzania Wartością Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie 

Streszczenie: W artykule zaprezentowana została analiza rozpiętości kierowania w 

aspekcie teoretycznym i praktycznym. W literaturze niejednokrotnie występowała 

krytyczna dyskusja o modelach rozpiętości kierowania i ich roli dla prawności 

zarządzania.  Współcześnie występują nowe czynniki, które wspomagają proces 

decyzji w przedsiębiorstwie; umożliwiając większą rozpiętość kierowania (np. system 

informacji kierownictwa, programy wspomagania decyzji, data base, CRM). 

Zidentyfikowane zostały bariery stosowania miernika rozpiętości. Formalny poziom 

rozpiętości kierowania powinien uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: modele, rozpiętość kierowania, sprawność, zarzadzanie. 

JEL L1,M1 

Wstęp  

Analiza i ocena rozpiętości kierowania, to problem nieco zapomniany w literaturze, a przecież 

stale aktualny; zasadne wydaje się zatem prześledzenie zmiany poglądów naukowych oraz 

ewolucji modeli rozpiętości kierowania stosowanych w przedsiębiorstwach. Miernik 

rozpiętości zwany jest także wielkością granic nadzoru (span of control). Jest to liczba 

podwładnych bezpośrednio podporządkowanych jednemu kierownikowi. Wyróżnia się trzy 

rodzaje rozpiętości kierowania: formalną, rzeczywistą oraz potencjalną Każdy kierownik 

posiada ograniczenia co do swojej rozpiętości kierowania, które wynikają między innymi z 

jego osobowości, zakresu wiedzy, zdolności do analizy działań podwładnych, czasu, jaki 

może poświęcić podwładnym. Jego rozpiętość kierowania zależy też np. od stopnia trudności 

pracy wykonywanej przez podwładnych i ich motywacji do budowy relacji (do współpracy  

z kierownikiem oraz między sobą).
13

 

Współcześnie możliwe są struktury oparte o większej rozpiętości kierowania, niż to zalecano 

w klasycznej teorii zarządzania, między innymi wsparcie informatyczne procesu zarzadzania 

umożliwia stosowanie większej rozpiętości kierowania. Jednocześnie w niektórych 

                                                 
13

 Span of control, balticberg.pl/glossary/rozpietosc-kierowania-span-of-control/ Dostęp 2.01.2014  
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przedsiębiorstwach czy urzędach administracji państwowej rozpiętość kierowania na 

wyższych szczeblach wynosząca 1:1 budzi znaczne wątpliwości co do racjonalności  

i kosztów. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza różnych podejść do modelu rozpiętości kierowania 

oraz konsekwencji zbyt wąskiej lub szerokiej formalnej rozpiętości kierowania. 

1. Zasady rozpiętości kierowania. Aspekty teoretyczne     

Brak jest zgodnego poglądu w literaturze co do liczby podległych pracowników, większość 

autorów była jednak zwolennikami małej rozpiętości; zazwyczaj nie przekraczającej sześciu 

bezpośrednich podwładnych - aby można było utrzymać ścisłą kontrolę nad nimi. Uznawano, 

iż zmienną sytuacyjną w tej sprawie jest szczebel organizacyjny. Większa zgodność 

poglądów dotyczy zasady, że menedżerowie najwyższego szczebla powinni mieć mniejszą 

rozpiętość kierowania niż kierownicy stopnia średniego szczebla.  

Autorem najbardziej znanej teorii dotyczącej optymalnej rozpiętości kierowania był 

Graicunas (zasada Graicunasa); stała się ona jednak przedmiotem ostrej krytyki.
14

 

Wyróżnia się trzy rodzaje rozpiętości kierowania: 

1. formalna rozpiętość kierowania – czyli liczbę osób (podwładnych, komórek) 

formalnie bezpośrednio podporządkowanych jednemu kierownikowi. 

2. potencjalna rozpiętość kierowania - to liczba podwładnych, których pracą mógłby 

efektywnie kierować jeden przełożony. Zazwyczaj potencjalna rozpiętość kierowania 

waha się od kilku do kilkunastu osób, a średnio 5 - 7 osób, 

3. rzeczywista rozpiętość kierowania - określa liczbę podwładnych, których pracą 

przełożony rzeczywiście kieruje w obrębie organizacji. 

Każdy kierownik posiada ograniczenie swojej rozpiętości kierowania, które wynika z jego 

osobowości, zakresu wiedzy, zdolności do obserwowania podwładnych, budżetu czasu jaki 

może poświęcić podwładnym. Jego rozpiętość kierowania zależy też np. od stopnia trudności 

pracy wykonywanej przez podwładnych i ich chęci do współpracy z kierownikiem oraz 

między sobą.  

                                                 
14

 Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1990, 

s. 348 - 350  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Mened%C5%BCer
https://mfiles.pl/pl/index.php/Praca
https://mfiles.pl/pl/index.php/Prze%C5%82o%C5%BCony
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Potencjalna rozpiętość kierowania zależy od wielu czynników m.in. od charakteru zadań 

realizowanych przez zespól, podziału zadań kierowniczych, zakresu delegowania uprawnień 

na pracowników, stylu zarządzania, cech osobowych przełożonych i podwładnych, 

wyposażenia w techniczne środki pracy, itp.
15

 Ogólnie zasada rozpiętości kierowania 

stwierdza, że kierownikom (menedżerom) należy przypisywać właściwą rozpiętość 

kierowania; ważny jest łatwy dostęp do kierownika dla dłuższego omówienia problemów 

zarządczych. Natomiast w fabryce o masowej produkcji oraz wyspecjalizowanych zadaniach 

menedżer może skutecznie kierować na przykład ponad 20 pracownikami, jeśli wykonują 

podobne zadania, a ich wydajność łatwo jest zmierzyć.    

Rozpiętość kierowania możliwa do zastosowania maleje przy:  

 trudnych do przewidzenia wymaganiach zleconego zadania, 

 większej swobodzie decyzji przyznawanej podwładnym, 

 większej wzajemnej zależności zadań podwładnych, 

 większej odpowiedzialności - mierzonej jako okres dzielący decyzję od oceny jej 

skutków, 

 mniejszej mierzalności wyników.  

Teorie dotyczące skutecznej rozpiętości kierowania uległy zmianom, a równolegle część 

przedsiębiorstw zwiększała rozpiętość kierowania. Coraz częściej bowiem wyznacza się 

rozpiętość kierowania z uwzględnieniem zmiennych sytuacyjnych; np. im pracownicy są 

lepiej wykształceni i im większe doświadczenie posiadają, w tym mniejszym stopniu 

potrzebują nadzoru.  

Do istotnych zmiennych sytuacyjnych, na podstawie których określa się odpowiednią 

rozpiętość kierowania, zalicza się:  

 złożoność obowiązków, 

 podobieństwo zadań pracowników, 

 koncentrację miejsc pracy, 

 zakres wdrożonych standardowych procedur działania oraz wsparcie informatyczne 

zarzadzania, 

 zaawansowanie systemu informacyjnego kierownictwa (SIK), 

 siłę systemu wartości przedsiębiorstwa, 

                                                 
15

 Masiukiewicz P. Sprawność jako kryterium zarządzania, Prakseologia i Zarządzanie, nr 2/2017 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracownik
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 kompetencje emocjonalne i społeczne menedżera, 

 preferowany styl kierowania. 

M. Myatt sformułował pięć zasad dotyczących rozpiętości kierowania, które powinien znać 

menedżer.
16

  

2. Metody pomiaru rozpiętości kierowania 

Zarzadzanie rozpiętością kierowania powinno polegać na dążeniu do zrównania faktycznej  

i potencjalnej rozpiętości; oznacza to bowiem pełne wykorzystanie możliwości 

przełożonego.
17

 Jeżeli faktyczna rozpiętość kierowania jest większa od potencjalnej, wówczas 

przełożony nie może wywiązać się właściwie ze swoich obowiązków i występują zakłócenia 

w pracy organizacji. Gdy natomiast faktyczna rozpiętość zarządzania jest mniejsza od 

potencjalnej wówczas możliwości przełożonych nie są w pełni wykorzystane. Ograniczenia 

wynikające z rozpiętości kierowania powodują, że przy przekroczeniu pewnej liczby 

podwładnych konieczne jest utworzenie pośrednich szczebli, tj. stanowisk kierowniczych 

podporządkowanych stanowiskom kierowniczym wyższego szczebla, skutkiem czego 

powstaje hierarchiczna struktura.  

Wyróżniamy następujące metody pomiaru rozpiętości kierowania:
18

 

1. Intuicyjno-filozoficzne próby określenia rozpiętości kierowania. W tej grupie badaczy 

szacujących intuicyjnie rozpiętość kierowania można wymienić H. Fayola, Hamiltona, 

L. Urwicka. 

2. Matematyczno-statystyczne metody określania rozpiętości kierowania – są to metody, 

w których badacze podejmują próby określenia rozpiętości i zasięgu kierowania w 

sposób ściśle skwantyfikowany – za pomocą formuł matematycznych. Do 

przedstawicieli tej grupy zalicza się m. in. V.A. Graicunas’a, Hare’a, Masłowa, J.L. 

Meji, Slezingera. 

3. Czynnikowe metody określania rozpiętości kierowania – są to metody 

charakteryzujące się określaniem rozpiętości kierowania przy pomocy 

                                                 
16

 Myatt M. Span Of Control - 5 Things Every Leader Should Know, www.forbes.com/sites/mikemyatt..., access 

5 Nov 2012  

17
 Masiukiewicz P. Sprawność jako kryterium zarządzania, Prakseologia i Zarządzanie, nr 2/2017 

18
 J. Dzida Rozpiętość i zasięg kierowania w teorii i praktyce. PWN Warszawa 1969, s. 17, 44-45 oraz 

Rozpiętość kierowania, www.eduteka.pl/doc/rozpietosc-kierowania, dostęp 8.01.18 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Styl_kierowania
http://www.forbes.com/sites/mikemyatt
http://www.eduteka.pl/doc/rozpietosc-kierowania
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wyodrębnionych czynników mających istotny wpływ na kształtowanie się rozpiętości 

kierowania kierowników różnego szczebla. Do badaczy zajmujących się tą grupą 

metod zalicza się m.in. S. Kowalewskiego, G.C. Fisha, J. Jaszka, H. Stieglitza. 

W praktyce stosowane są następujące mierniki: 

WSRK = 
  

    
 

Gdzie: WSRK – współczynnik średniej liczby pracowników na 1 kierownika średniego 

szczebla, LP – liczba pracowników, LKSS – liczba kierowników średniego szczebla. 

WRKZ = 
 

 
  

Gdzie: WRKZ – wskaźnik rozpiętości kierowania zespołem, N – liczba pracowników  

w zespole. 

W literaturze można spotkać zalecenia, by wskaźnik WRKZ oscylował w granicach 0,1 do 

0,166.
19

 

Zasada Graicunasa
20

 pozwala na określenie rozpiętości kierowania na podstawie liczby 

możliwych stosunków (relacji, interakcji) między członkami zespołu. 

Przykładowo w wydziale operacyjnym przedsiębiorstwa, na czele którego stoi naczelnik X  

i dwóch inspektorów Y i Z, można wyodrębnić trzy rodzaje stosunków, tj.: 

 proste pojedyncze (stosunek X do Y lub Z), 

 bezpośrednie grupowe (X do zespołu YZ), 

 poprzeczne (między Y i Z). 

Stosunki te można ująć w podwójnych formułach matematycznych, tj. do obliczenia 

maksymalnej oraz minimalnej liczby stosunków. Maksymalną liczbę stosunków w zespole 

                                                 
19

 J. Dzida, op. cit. 

20
 Zob. Encyklopedia organizacji i zarządzania, op. cit., s. 613 i nast. 
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można obliczyć następująco: 

Minimalną liczbę interakcji między członkami zespołu można obliczyć następująco: 

                              

    Gdzie: 

n - liczba podwładnych, 

a - liczba bezpośrednich relacji (stosunków) pojedynczych, 

b - liczba relacji poprzecznych, 

c - liczba bezpośrednich relacji grupowych, 

     d - ogólna liczba relacji bezpośrednich pojedynczych i poprzecznych, 

e - ogólna liczba relacji bezpośrednich pojedynczych i bezpośrednich grupowych, 

f - liczba wszystkich możliwych relacji.  

Z powyższych obliczeń powinno wynikać, że w przypadku wykonywania niepowtarzalnych 

czynności liczba podwładnych jednego menedżera (n) nie powinna przekraczać 5. Jeżeli jest 

ich więcej, menedżer prawdopodobnie nie będzie mógł ogarnąć wszystkich stosunków w 

zespole (f). 
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Krytycy tej teorii mają rację twierdząc, że niezbędne relacje między członkami zespołu zależą 

od charakteru zadania, sytuacji w jakiej jest ono wykonywane, doboru wykonawców i inne 

uwarunkowania.
21

 Na przykład relacje poprzeczne i grupowe mogą w praktyce w ogóle nie 

występować, a ich występowanie może też wiązać się ze zmniejszeniem obciążenia 

menedżera interakcjami.  

 

3. Ważniejsze uwarunkowania rozpiętości kierowania 

3.1 Konsekwencje zbyt wąskiej lub szerokiej formalnej rozpiętości kierowania 

 Ze zbyt szeroką formalną rozpiętością kierowania mamy do czynienia w przypadku, gdy 

dochodzi do nadmiernego formalnego zwiększenia liczby podwładnych w stosunku do 

możliwości i zdolności kierownika. W takiej sytuacji kierowanie staje się fikcyjne a jego 

kontakty z bezpośrednimi podwładnymi są zbyt krótkotrwałe lub zbyt rzadkie. W takiej 

sytuacji pracą podwładnych często kieruje ktoś inny, kto nie jest formalnym kierownikiem. 

Niekiedy powstają nieformalne ośrodki władzy, w tym o charakterze negatywnym. Zbyt 

szeroka formalna rozpiętość kierowana może wywołać u menedżera następujące skutki: 

 może ograniczyć w rzeczywistości kierowanie do wybranych osób – do poziomu 

swoich potencjalnych możliwości, 

 może ograniczyć w rzeczywistości kierowanie częścią realizacji zadań wszystkich 

podwładnych - do poziomu swoich potencjalnych możliwości, 

 kierownik wyznacza nieformalnego zastępcę, 

 nie kieruje w rzeczywistości nikim, znacznie poniżej swoich potencjalnych 

możliwości, 

 kieruje wszystkimi, jednak ze znacznym opóźnieniem podejmuje decyzje.  

W przypadku szerokiej formalnej rozpiętości kierowania mamy do czynienia z tzw. „płaską” 

strukturą organizacyjną. Jako przykład takiej struktury organizacyjnej (o zasięgu światowym) 

wielu autorów wskazuje Kościół Rzymskokatolicki. Do zalet szerokiej formalnej rozpiętości 

kierowania i struktury płaskiej należą m.in. wyraźne rozgraniczenie zakresu władzy 

poszczególnych kierowników i podwładnych, krótsza odległość między kierownikiem 

naczelnego szczebla kierowania a szczeblem wykonawców na dole, zmniejszenie kosztów 

                                                 
21

 Span of control, The Economist, www.economist.com/node/14301444 , access 9 Nov 2009 

http://www.economist.com/node/14301444
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łączności pionowej, niższe koszty uposażenia dla mniejszej liczby kierowników (przy 

jednoczesnym i częstym wzroście kosztów uposażenia dla mniejszej liczby posiadającej 

jednak wyższe kwalifikacje kierowników oraz wzroście kosztów łączności kierownika  

z bezpośrednimi podwładnymi). Tworzenie płaskiej struktury organizacyjnej jest możliwe 

zazwyczaj wtedy, gdy czynności wykonywane przez podwładnych są jednorodne, masowe 

 i nie wymagające ścisłej kontroli kierowniczej.
22

 

Ze zbyt wąską formalną rozpiętością kierowania mamy do czynienia wówczas kiedy 

kierownik danego szczebla jest w stanie kierować większą liczbą bezpośrednich podwładnych 

niż wynika to ze struktury formalnej. W takiej sytuacji kierownik zazwyczaj poświęca na 

czynności kierownicze mniejszą ilość czasu, poświęcając resztę czasu na czynności poza 

kierownicze. Jeżeli mamy do czynienia ze zbyt wąską formalną rozpiętością kierowania  

w stosunku do potencjalnej rozpiętości może to wywołać następujące skutki:
23

 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym większe koszty zarządzania, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym bardziej wydłużony przepływ 

informacji, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania w stosunku do potencjalnej 

rozpiętości kierowania, tym większą (zbyt dużą) ilość czasu może poświęcić 

przełożony swoim podwładnym, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym większa skłonność do 

przeformalizowania instytucji, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym większe komplikowanie się 

procesów koordynacyjnych, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym bardziej ograniczone wzajemne 

zastępowanie pracowników, 

 im mniejsza formalna rozpiętość kierowania tym mniejsze prawdopodobieństwo 

wdrażania oddolnie zgłaszanych innowacji. 

Konsekwencją wąskiej formalnej (również rzeczywistej) rozpiętości kierowania jest 

powstanie wieloszczeblowej „smukłej” struktury organizacyjnej a jako jej przykład możemy 

podać struktury organizacyjne instytucji wojskowych. 

                                                 
22

 Rozpiętość kierowania, www.eduteka.pl/doc/rozpietosc-kierowania, dostęp 8.01.18 

23
 J. Dzida Rozpiętość i zasięg kierowania w teorii i praktyce, PWN Warszawa 1969, s.44 i nast. 

http://www.eduteka.pl/doc/rozpietosc-kierowania
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Przypadek gdy rzeczywista rozpiętość kierowania w danej organizacji nie pokrywa się  

z formalną rozpiętością kierowania jest główną przyczyną tego, iż faktycznie kto inny 

podejmuje decyzje, zaś formalna odpowiedzialność spada na kogo innego. Konsekwencje 

zbyt wąskiej rzeczywistej rozpiętości kierowania jako relacji rzeczywistej do potencjalnej 

rozpiętości kierowania, w warunkach organizacji nieformalnej należy zauważyć, że 

rzeczywista rozpiętość kierowania teoretycznie może być równa albo mniejsza, ale nie 

większa od potencjalnej rozpiętości kierowania. 

3.2 Kompetencje emocjonalne menedżerów jako przykład uwarunkowań rozpiętości 

kierowania 

 Kompetencje emocjonalne i społeczne menedżerów mają istotny wpływ na jakość 

zarządzania, w tym także na potencjalną rozpiętość kierowania. Bajcar B., Babiak J. 

zrealizowały unikalne badanie w tym zakresie; wzięło w nim udział 336 menedżerów. 
24

 

Celem  analizy roli kompetencji emocjonalnych i społecznych w praktyce kierowania było 

sprawdzenie, czy istnieją różnice w poziomie tych kompetencji, w zależności od płci i wieku 

polskich menedżerów oraz korelacji ze stylami kierowania. Przeprowadzona analiza wariancji 

z wykorzystaniem ogólnego modelu liniowego wielu zmiennych wykazała, że zagregowany 

wskaźnik IE (jak i poszczególne wymiary IE) osiągnął wyższy poziom u kobiet niż  

u mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Wyniki cytowanego wskazują, że kobiety 

menedżerowie przewyższają mężczyzn w zakresie regulacji emocji, percepcji emocji  

i empatii oraz wiedzy emocjonalnej. Na wyniki tych badań należy zatem spojrzeć w szerszym 

kontekście, nie tylko sytuacyjnym; badano bowiem specyficzne, emocjonalne cechy 

menedżera w kontekście funkcji kierowania. Prawdopodobnie te kobiety, które znalazły się na 

kierowniczych stanowiskach, ogólnie charakteryzują się wyższym poziomem kompetencji 

społecznych. Analizowane kompetencje stale poddawane są doskonaleniu, bowiem 

środowisko organizacji i wymagania związane z pełnieniem roli kierowniczej sprzyjają 

stałemu testowaniu umiejętności regulowania własnych i cudzych emocji, rozumieniu ich 

oraz adekwatnemu wykorzystaniu emocji w sytuacji konfliktu, aby realizować cele związane 

z działalnością organizacji.  

                                                 
24

 Bajcar B., Babiak J. Kompetencje emocjonalne i społeczne polskich menedżerów. Inteligencja emocjonalna 

jako predyktor stylów kierowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, nr 

97/2016 
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4. Niektóre ograniczenia stosowania miernika rozpiętości w praktyce 

przedsiębiorstw 

 Praktyka zarzadzania dowodzi, iż nie zawsze rozpiętość kierowania ma istotne 

znaczenie. Dotyczy to na przykład płaskich struktur sieciowych czy struktur 

organizacyjnych amorficznych. 

 W modelu struktury amorficznej nie występuje problem rozpiętości kierowania.  

W strukturze amorficznej poszczególne komórki danej organizacji są całkowicie 

samodzielne i niezależne. Charakteryzuje się ona brakiem powiązań o charakterze 

hierarchicznym i poziomym. W tego typu organizacji występują jedność 

rozkazodawstwa i wykonawstwa; zatem menedżer jest również wykonawcą swoich 

poleceń. Wymaga to wyższej profesjonalizacji komórek organizacyjnych; są one 

najczęściej jednoosobowe.  

 Efektem zastosowania tego typu struktury jest jej duża elastyczność i niskie koszty 

eksploatacji związane z brakiem komórek administracyjnych. Wadą natomiast, że 

struktura taka może okazać się nietrwała. Równocześnie może następować jej 

przekształcenie w innego typu struktury; na przykład jeżeli komórka organizacyjna 

wchodzi w związki korporacyjne z pozostałymi komórkami i buduje bardziej trwałe 

powiązania. 

 Struktura taka występuje w nielicznych organizacjach takich jak przykładowo: zespoły 

adwokackie, zespoły rzeczoznawców, instytuty badawcze prywatne (przedsiębiorstwa 

sieciowe), przychodnie lekarskie lub stomatologiczne.25 

 W każdej organizacji funkcjonują obok siebie dwa rodzaje struktur - formalne  

i nieformalne. 

Podsumowanie 

Wnioski dla praktyki zarzadzania, które wynikają z dotychczasowego dorobku teorii 

rozpiętości kierowania są następujące: 

                                                 

25
 Kisielnicki J. Podstawy organizacji i zarządzania, edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index44.html, dostęp 

15.01.18 
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 rozpiętość kierowania jest ważnym miernikiem dla analizy i oceny sprawności 

zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzanie rozpiętością kierowania powinno polegać 

na dążeniu do zrównania faktycznej i potencjalnej rozpiętości, 

 do oceny rozpiętości kierowania mogą być stosowane różne mierniki, muszą one 

uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa warunkującą zakres potencjalny 

rozpiętości kierowania, 

 w praktyce mogą występować negatywne konsekwencje zbyt wąskiej lub szerokiej 

formalnej rozpiętości kierowania, 

 nie zawsze poziom rozpiętości kierowania ma istotne znaczenie w zarządzaniu (na 

przykład w sytuacji płaskich struktur sieciowych), 

 wyniki badania kompetencji emocjonalnych wskazały, że polscy menedżerowie 

wykazują umiarkowane kompetencje emocjonalne; kobiety na stanowiskach 

kierowniczych, menedżerowie młodsi i z krótszym stażem wykazują wyższe 

kompetencje emocjonalne.      

Stwierdzono w cytowanym badaniu, że zdolności emocjonalne są istotnymi determinantami 

stylów kierowania, istnieją też związki między inteligencją emocjonalną a transformacyjnym  

i transakcyjnym stylem kierowania; można zatem sądzić, że wyższe kompetencje 

emocjonalne umożliwiają sprawniejsze kierowanie większym zespołem personelu.    

Span of control as indicator of efficiency   

Summary: The analyze of span of control in theoretical and practical aspects is 

presented in this paper. More critical discussion about models of span of control   and 

their role for managing efficiency could be find in the literature. Contemporary new 

factors which helps make decisions in enterprises are created which enable larger span 

of control (f.e. management information system, programs for decision support, data 

base, CRM). One would identify the barriers for application of the indicator of span. 

The formal level of span of control   must regard the specific of the given enterprise. 

Key words: efficiency, management, models, span of control 
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Tożsamość korporacyjna – ujęcie teoretyczne  
i praktyczne 

Katarzyna Majchrzak 

Instytut Zarządzania Wartością Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Streszczenie: Celem artykułu jest próba ukazania istoty pojęcia „tożsamość korporacyjna” 

oraz przedstawienie praktycznych aspektów jej budowania. W artykule podkreślono, iż 

definiowanie pojęcia „tożsamość korporacyjna” jest wieloznaczne i nieprecyzyjne. Wskazano 

również, iż w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż na tożsamość przedsiębiorstwa składa się 

jego tożsamość wizualna ujawniana przez symbolizm oraz jego kultura korporacyjna i sposób 

komunikacji z otoczeniem. Zaprezentowano również złożony i wielopoziomowy proces 

budowania tożsamości korporacyjnej, na który składają się między innymi: procesy 

nazewnicze, wybór kompozycji kolorystycznych, projektowanie znaku marki, czy też dobór 

sloganów firmowych.  Zaakcentowano również, iż proces budowania tożsamości korporacyjnej 

wymaga świadomego i spójnego opracowania wyróżniających atrybutów, takich jak: misja, 

wizja, przekonania, umiejętności, zachowania oraz ciągłego poszukiwania równowagi między 

komunikowaniem jej rozwoju i aspiracjami firmy oraz dokonaniami i tradycją wzbudzającymi 

zaufanie klientów. 

Słowa kluczowe: tożsamość korporacyjna, tożsamość wizualna, strategia marki 

JEL M39 , L2 

Wprowadzenie  

Tożsamość korporacyjna jako odrębny podmiot badań naukowych zaistniała dopiero w latach 

50-tych ubiegłego wieku
26

. Mimo, iż od tego czasu następuje szybki przyrost publikacji  

w tym zakresie pojęcie to nadal pozostaje wieloznaczne i nieprecyzyjne. Potwierdzają to 

badania prowadzone przez J.M.T. Balmera, które pokazują, iż różnorodność perspektyw  

i podejść do pojęcia „tożsamość” tworzy – jego zdaniem – „mgłę” w zakresie tożsamości 

firmy, utrudniając zrozumienie istoty pojęcia
27

. Wyrażenie „tożsamość” (ang. identity) 

                                                 
26

 J.P. Cornelissen, W.J.L. Elving, Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and 

determinants, „Corporate Communications: An International Journal” 2003, Nr 2, Vol. 8, s. 114. 

27
 J.M.T. Balmer, Corporate identity, corporate branding and corporate marketing – Seeing through the fog, 

„European Journal of Marketing” MCB University Press 2001, Nr 3, 4, Vol. 35, s. 248. 
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wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa idem, i oznacza niepodlegającą zmianom 

jednakowość, podobieństwo czy identyczność. Początkowo odnosił się on do logo i symboli 

firmowych. Był on synonimem takich pojęć, jak: tożsamość wizualna, czy też wspólna forma 

prezentacji (ang. common house style). Obecnie w literaturze przedmiotu odkreśla się, że 

tożsamość przedsiębiorstwa jest ujawniana poprzez jej zachowanie, komunikację, jak również 

poprzez symbolizm wobec wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. 

Tożsamość korporacyjna – ujęcie teoretyczne  

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele prób zdefiniowania pojęcia tożsamości 

przedsiębiorstwa. Badacze wydają się być jednak zgodni co do tego, iż tożsamość jest 

sposobem w jaki firma prezentuje się na zewnątrz. W. Olins
28

 podkreśla, iż tożsamość 

przedsiębiorstwa jest artykulacją tego, czym jest organizacja, co robi oraz w jaki sposób 

zajmuje się swoimi interesami i jakie przyjmuje strategie działania. Z kolei S. Westcott 

Allessandri wskazuje, iż tożsamość przedsiębiorstwa jest kształtowana – obok elementów 

tożsamości wizualnej, takich jak logo, kolorystyka, architektura – także przez jej publiczne 

zachowanie takie jak. m.in. sposób obsługi klientów, dostawców czy innych interesariuszy. 

Badaczka zaznacza również, że dzięki konsekwentnemu prezentowaniu tożsamości 

przedsiębiorstwa na wszystkich nośnikach i z użyciem różnorodnych technik komunikacji 

społeczeństwo uzyskuje większą wiedzę o organizacji, która w dłuższej perspektywie 

przekłada się na jej postrzeganie przez otoczenie
29

. 

Według N. Marwicka i C. Filla
30

 oraz T.C. Melewara i J. Saundersa
31

 tożsamość 

przedsiębiorstwa jest formą prezentowania się korporacji swoim interesariuszom przy użyciu 

różnorodnych technik. L.T. Christensen oraz S. Askegaard
32

 rozwijają tę koncepcję poprzez 

                                                 
28

 W. Olins, The corporate search for identity, „Harvard Business Review” 1990, Nr 5, Vol. 68. 

29
 S.W. Alessandri, Modeling corporate Identity: A concept explication and theoretical explanation,   “Corporate 

Communications: An International Journal” 2001, Nr 4, Vol. 6. 

30
 C. Fill, N. Markwick, Towards a framework for managing corporate identity, „European Journal of 

Marketing” 1997, Nr 5, Vol. 31, s. 397. 

31
 T.C. Melewar, J. Saunders, Global corporate visual identity systems: using an extended marketing mix, 

„European Journal of Marketing” 2000, Nr 5, 6, Vol. 34, s. 538. 

32
 S. Askegaard, L.T. Christensen, Corporate identity and corporate image revisited: A semiotic perspective, 

“European Journal of Marketing” 2001, Nr 3,4, Vol. 35, s. 3. 
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opisanie tożsamości przedsiębiorstwa jako zbioru haseł, który może być wykorzystany do jej 

reprezentowania oraz sposobu, dzięki którym odbiorcy rozpoznają organizację i odróżnią ją 

od innych. Z kolei S. Leitch i J. Motion
33

 podkreślają, iż wszystkie działania organizacji 

muszą być potwierdzeniem jej tożsamości, dzięki czemu otrzymuje się spójność przekazów 

gwarantującą osiągnięcie sukcesu przez organizację. 

Jeszcze szerzej na definicję tożsamości przedsiębiorstwa patrzą J.P. Cornelissen i W.J.L. 

Elving
34

, a także T.C. Melewar i A. Navalekar
35

, traktując ją jako odrębny i ujednolicony 

wizerunek przedsiębiorstwa, który cały czas jest przekazywany interesariuszom w postaci 

symboli, planowanej komunikacji oraz zachowania. Ta definicja jest zbliżona do definicji 

brandingu korporacyjnego, gdyż obie definicje podkreślają znaczenie symbolizmu, 

komunikacji i zachowania. Z pojęciem tożsamość przedsiębiorstwa łączy się także wiele 

innych pojęć, które w rezultacie w pewnym sensie kształtują tożsamość przedsiębiorstwa. 

Należą do nich: wizja, autentyczność, elastyczność, wyróżnienie, spójność, zaangażowanie 

oraz wartość.  

Zarówno naukowcy, jak i praktycy gospodarczy mają świadomość niejednoznaczności 

pojęcia tożsamość korporacyjna oraz problemów z jego zdefiniowaniem. Dlatego też 

Międzynarodowa Grupa ds. Tożsamości Korporacyjnej (ang. International Corporate Identity 

Group), w której skład wchodzą naukowcy ze szkół Strathclyde, Erasmus, Harvard Business 

oraz praktycy, nie podaje definicji „tożsamości przedsiębiorstwa”, ale raczej podkreśla 

multidyscyplinarną naturę tego obszaru. 

Tożsamość korporacyjna – ujęcie praktyczne  

Proces tworzenia systemu tożsamości korporacyjnej zaczyna się od wyboru nazwy, 

kolorystyki, stworzenia znaku marki oraz sloganu. Niektóre korporacje uzupełniają go  

o dźwięk, smak czy zapach. 

                                                 
33

 S. Leitch, J. Motion, Multiplicity in corporate strategy, „Corporate Communications: An International 

Journal” 1999, Nr 4, Vol. 4, s. 193. 

34
 J.P. Cornelissen, W.J.L. Elving, Managing corporate…, op. cit., s. 116. 

35
 T.C. Melewar, A. Navalekar, Leveraging corporate identity in the digital age, „Marketing Intelligence and 

Planning” 2002, Nr 2, Vol. 20, s. 97. 
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Istnieje kilka podejść do wyboru nazwy. Nazwa może wywodzić się od nazwiska założyciela, 

nazwiska postaci historycznej, czy miejsca pochodzenia firmy. Nazwa może być również 

powszechnie używanym słowem, skrótowcem utworzonym z dwóch lub więcej słów, jak 

również kompozycją utworzoną z morfemów tj. najmniejszych niepodzielnych cząstek 

znaczeniowych wyrazu. Nazwa może wyrażać styl życia, czy być sugestią jakości. Przykłady 

procesów nazewniczych zaprezentowano w Tabeli 1. 

Tabela 1. Przykłady procesów nazewniczych 

Charakter nazwy Przykłady 

Nazwisko - Honda 

- Armani 

- Estee Lauder 

- Dr Irena Eris 

- Chopin 

- Sobieski 

Miejsce, nazwy geograficzne - American Airlines 

- Kentucky Fried Chicken 

- Nałęczowianka 

- Żywiec 

- Rafineria Gdańska 

Słowo powszechnie używane - Biedronka 

- Żabka 

- Amazon 

- Apple 

- Fox  

Skrótowce - PKP (Polskie Koleje Państwowe) 

- PKS (Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej) 

- PKO Bank Polski (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) 

- AOL (America Online) 

- FIM (Fox Interactive Media) 

Morfemowe  - Microsoft (Microcomputer + Software) 

- Netscape 

- Skype (Sky 

- Wikipedia (Wiki + Encyclopedia) 

Sugestia jakości - Safeway 

- Duracell 

Styl życia - Weight Watchers 

- Healthy Choice 

Puns  - Automattic (automatic, mat-matt) 

- Meetro (metro, met-meet) 
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Nazwa wymyślona - Exxon 

- Kodak 

Źródło: opracowanie własne. 

Podejmując decyzję o wyborze określonej nazwy, należy zwrócić uwagą na posiadanie przez 

nią co najmniej 2-3 z poniżej podanych pożądanych cech:   

 sugerowanie korzyści wiążące się z produktem, np. Beautyrest; 

 sugerowanie kategorii produktu lub usługi, np. Newsweek; 

 sugerowanie określonej cechy, np. Spick and Span; 

 prosta w pisowni i wymowie np. Orlen; 

 szybko rozpoznawalna i łatwa do zapamiętania, np. Exxon. 

Ponadto przy opracowywaniu nazwy należy również przeprowadzić dalsze pogłębione 

analizy: 

 badania na okoliczność istnienia nazw podobnych, w celu uniknięcia  kolizji  

z nazwą istniejącą w którejś z baz danych czy z nazwami przedsiębiorstw 

funkcjonującymi na rynku; 

 weryfikacja możliwości rejestracji domen internetowych; 

 badania zdolności rejestrowej w krajach, w których nazwa będzie używana; 

 badania lingwistyczne w języku polskim i kluczowych językach świata w celu 

uniknięcia dwuznacznych lub obscenicznych skojarzeń w różnych językach;  

 badania oceny publicznego odbioru potencjalnej nazwy; 

 badania pod względem rzeczowym oraz strategicznym – zgodność z wiodącymi  

w przyjętymi pożądanymi cechami nazwy. 

Istotną kwestią w tworzeniu tożsamości wizualnej jest wybór koloru. Kolor ma ogromną siłę 

marketingową i może być decydującym elementem wyróżniającym markę. Kolor może 

przenosić bowiem określone skojarzenia związane z barwami na określone produkty czy 

usługi. W świetle obowiązujących regulacji prawnych i wiążących Polskę przepisów  

o charakterze ponadnarodowym istnieje możliwość ochrony pojedynczego koloru jako znaku 

towarowego
36

. Rejestracja koloru jako znaku towarowego jest bardzo trudna, gdyż kolor 

                                                 
36

 Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy o znakach towarowych “znakiem towarowym może być w 

szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał 

dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów”. Znaki towarowe pełnią trzy podstawowe funkcje: odróżniającą, 

gwarancyjną i reklamową. Pierwotną funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów ze względu na ich 

pochodzenie. Współcześnie funkcję odróżniającą rozumie się w ten sposób, iż towary opatrzone danym znakiem 
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bardzo rzadko spełnia podstawową funkcje znaku towarowego, czyli zdolność odróżniającą 

oraz ze względu na fakt, iż nie można ograniczać innym przedsiębiorcom dostępu do 

podobnych odcieni takiego samego lub podobnego koloru. Aby zarejestrować kolor, 

niezbędne będzie wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej, a więc dowodów 

potwierdzających, że dany kolor jest postrzegany przez klientów jako oznaczenie wskazujące 

pochodzenie towaru od danego przedsiębiorcy. Efekt taki można uzyskać głównie dzięki 

wieloletniemu i konsekwentnemu używaniu kolorów. W Tabeli 2 zaprezentowano przykłady 

firm, które dokonały skutecznej rejestracji kolorów jako znaków handlowych. Na liście tej 

znajduje się BP z kolorem zielonym, Orange z pomarańczowym czy też Cadbury  

z purpurowym.  

Tabela 2. Przykłady firm i zarejestrowanych przez nie kolorów 

Przedsiębiorstwo Kolor 

Kraft Foods Schweiz Holding AG Lila 

Cadbury Purpurowy 

Orange Pomarańczowy 

BP Zielony 

Źródło: opracowanie własne. 

Tak jak wcześniej wspomniano, rejestracja kolorów jest bardzo trudna. Przykładowo 

odmówiono rejestracji kolorów: niebieskiego i żółtego na rzecz IKEA czy też czerwonego na 

rzecz Christiana Louboutin (dla podeszw) ze względu na brak zdolności odróżniającej  

i niedopuszczalność zastrzeżenia tak popularnych kolorów na rzecz jednego producenta.  

                                                                                                                                                         
towarowym pochodzą od uprawnionego do znaku towarowego, niekoniecznie z jednego przedsiębiorstwa, ale 

także z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą prawnie czy organizacyjnie. Dzięki znakom towarowym możliwe 

jest odróżnianie towarów tego samego rodzaju, dostępnych na rynku. Z funkcją gwarancyjną (inaczej zwaną 

jakościową) łączy się zapewnienie o stałym poziomie cech towaru. Znak towarowy ma gwarantować, że towar 

będzie posiadał oczekiwaną przez nabywcę jakość. Niekoniecznie musi to być wysoka jakość towaru, ale istotne 

jest, że z danym znakiem towarowym kojarzona jest określona stała właściwość towaru. Trzecią funkcją znaku 

towarowego jest reklama, czyli zachęcanie do nabycia towaru sygnowanego określonym znakiem towarowym. 

Przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, znak towarowy ułatwia promocję towaru, natomiast znak już 

znany na rynku ugruntowuje pozycję towaru. Polski ustawodawca przedstawił przykładowe wyliczenie 

możliwych znaków towarowych, wymieniając wśród nich: wyraz, rysunek, ornament, kompozycję 

kolorystyczną, formę przestrzenną, w tym formę towaru lub opakowania, a także melodię lub inny sygnał 

dźwiękowy. Prawo ochronne na znaki towarowe nabywa się w drodze rejestracji. Poprzez rejestrację nabywa się 

wyłączne prawo używania znaku towarowego na obszarze, w zależności od trybu rejestracji: RP (rejestracja 

krajowa); Unii Europejskiej (rejestracja wspólnotowa); wybranych krajów całego świata (rejestracja w trybie 

porozumienia madryckiego) – opracowano na podstawie www.tomczak.pl 
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Kolejnym etapem prac nad systemem tożsamości jest opracowanie znaku marki (logo). 

Podobnie jak nazwa, logo może stać się sposobem do wyrażenia osobowości marki. Logo 

może przybrać formę zapisu typograficznego nazwy (tzw. logotyp) lub też może być 

uzupełnione o symbol, który powinien ułatwiać jej zapamiętanie oraz nadawać jej charakter. 

Patrz Tabela 3. Przykłady znaków marki. 

Tabela 3. Przykłady znaków marki 

Typologia marki 

 

Przykłady 

Słowne znaki marki 

Samodzielnie funkcjonująca 

nazwa  

Np. Google, Nokia, Apart 

  

 

 

Literowe znaki marki  

Samodzielnie funkcjonujące 

elementy nazwy, tworzące 

symbol 

Np. IBM, GE, PZU 

 

 

 

 

Znaki piktograficzne 

Samodzielnie 

funkcjonujący obraz będący 

dopełnieniem nazwy 

Np. Apple, Shell, Play 
 

 
 

 

Znaki 

abstrakcyjne/symboliczne 

Samodzielnie 

funkcjonujący obraz, 

wyrażający ideę marki  

Np. Nike, HSBC, Pepsi 

 

  

 

http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1095&bih=599&tbm=isch&tbnid=ucLEHIygabyZwM:&imgrefurl=http://whiteleague.pl/partnerzy/&docid=m_337_8JXd3PxM&imgurl=http://static.squarespace.com/static/515d9b62e4b03ae0a1132b5c/t/5214e0a0e4b0f0042983d136/1377099937417/apart logo.JPG&w=484&h=126&ei=UjyjUqPOAYamhAfo8oCABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:252&iact=rc&page=5&tbnh=80&tbnw=310&start=46&ndsp=16&tx=171&ty=31
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZJDeaQcKYLbcRM&tbnid=3dCfW8KZlYAUkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emc-sa.pl/pl/serwis/o-firmie/partnerzy/towarzystwa-ubezpieczeniowe/pzu-zycie&ei=LZokUsDKGtHEsgbtjIHoDw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGL-HHyWMY26mbEGqLMMiKr6Df7gA&ust=1378216873522974
http://www.google.pl/imgres?start=194&biw=1095&bih=599&tbm=isch&tbnid=MDzc4mcyvsM0LM:&imgrefurl=http://play.sklep.pl/&docid=hneiCSdToGSiSM&imgurl=http://play.sklep.pl/wp-content/uploads/2013/09/erw-1024x955.jpg&w=1024&h=955&ei=gT6jUrayFsiAhAfI8oEg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:200,i:19&iact=rc&page=13&tbnh=176&tbnw=188&ndsp=15&tx=116&ty=64
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://nyoobserver.files.wordpress.com/2012/05/hsbc-logo.gif&imgrefurl=http://observer.com/2012/05/when-your-anti-money-laundering-unit-is-compared-to-a-nuclear-waste-dump/hsbc-logo/&h=450&w=600&sz=5&tbnid=TMab7ebC__HPGM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=HSBC+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=HSBC+logo&usg=__WzpFOpjMpN3-Vvvxpe-jMKuCklc=&docid=Lem_D-SA0Y-m6M&hl=pl&sa=X&ei=AOLeUO_zMIv34QTnjYGwCQ&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3031
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlcbCpObLAhWEtRoKHVqjDwcQjRwIBw&url=http://logok.org/pepsi-logo/&bvm=bv.118353311,d.bGQ&psig=AFQjCNEGjnldAjzrc5_Zr_JuGpP2OsETZA&ust=1459354252745124
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Emblematy 

Nazwa jest nierozerwalnie 

związana z elementem 

piktograficznym. 

Np. Uniroyal, Burger King, 

Orlen 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie korporacyjnych stron internetowych oraz A. Wheeler, Kreowanie 

marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 51. 

Po przyjęciu nazwy i logo przychodzi czas na slogan korporacyjny, który stanowi 

dopełnienie dwóch pierwszych. Nazwa, logo i slogan powinny wzajemnie się wspierać  

i uzupełniać prezentując w tej sposób spójny przekaz. Slogan korporacyjny jest prezentacją 

misji i wizji firmy. W odróżnieniu od hasła reklamowego związany jest z firmą jako całością, 

a nie wyłącznie z konkretnym produktem. Dzięki krótkiej formie możliwe jest prezentowanie 

ich razem z logo na wielu elementach identyfikacji wizualnej. W ten sposób wzrasta siła 

komunikacyjna marki korporacyjnej. Można przyjąć kilka podejść do kształtowania sloganów 

firmowych. Mogą one przekazywać wartości korporacyjne, nawiązywać do tradycji i historii 

firmy, prezentować zalety oferty i stosowanej technologii, czy unikalne kompetencje firmy. 

Patrz Tabela 4. Przykłady sloganów firmowych. 

Tabela 4. Przykłady sloganów firmowych 

Rozkazujący 

 

Nike 

You Tube 

Apple 

Nakazuje podjęcie działania i zazwyczaj zaczyna się czasownikiem  

 

Just do it (Po prostu zrób to) 

Broadcast yourself (Stań się nadawcą) 

Think different (Myśl inaczej) 

Opisowy  

 

Philips 

Ernst&Young 

GE 

PLL LOT 

MasterCard Int. Corp. 

ZPC MIESZKO 

PLL LOT 

Opisuje usługę, produkt lub obietnicę  

 

Sense and sensibility (Rozum i wrażliwość) 

From thought to finisz (Od myśli do końca) 

Imagination at work (Działanie z wyobraźnią) 

Jesteś pod dobrymi skrzydłami  

Bezcenne 

W nadzieniach mieszka miłość 

Jesteś pod dobrymi skrzydłami 

Superlatywny 

 

BMW 

Pozycjonuję firmę, jako najlepszą w swojej klasie 

 

The ultimate driving machine (Najdoskonalsza maszyna do prowadzenia) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6cJB9qKjJfwuaM&tbnid=JfZ5Evo5TBbryM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.orlenarena.plock.eu/&ei=gJokUpf3EpHAswbU9oHwCA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNHI-f-wHeJQglexvHoNyXjLs1QHgQ&ust=1378216957464922
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Lufthansa 

Hoechst 

There’s no better way to fly (Nie ma lepszego sposobu latania) 

Future in life sciences (Przyszłość w naukach o życiu) 

Prowokujący 

 

Mercedes-Benz 

Microsoft 

Sears 

Prowokujący do myślenia, często w formie pytania 

 

What makes a symbol endure? (Co sprawia, że symbol trwa?) 

Where are you going today? (Dokąd się dziś wybierasz?) 

Where else? (Gdzie jeszcze?) 

Konkretny 

 

Minolta 

Volkswagen 

eBay 

Masters 

Wskazuje rodzaj biznesu 

 

The essentials of imaging (Najważniejsze w tworzeniu obrazu) 

Drivers wanted (Kierowcy poszukiwani/Poszulkiwany przez kierowców) 

Happy hunting (Szczęśliwych łowów) 

Bezcenne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych przywoływanych korporacji oraz A. Wheeler, 

Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 25. 

 

Slogany podlegają również rejestracji. Aby uzyskać rejestrację slogan musi spełniać 

podstawowe warunki, wspólne dla wszystkich znaków towarowych oraz jednoznacznie 

kojarzyć się przeciętnemu konsumentowi (odpowiednio poinformowanemu i przeciętnie 

spostrzegawczemu) z przedsiębiorcą, od którego pochodzi usługa czy towar). Odmowa 

rejestracji sloganów następuje w sytuacji, gdy slogan jest zbyt potoczny i przypominający 

hasło reklamowe. Na przykład OHIM odmówił rejestracji sloganom: Magic Moments (na 

rzecz Colgate-Palmolive dla płynu do płukania) czy Making your mobile life easier (dla 

telefonów). 

Niektóre korporacje w swoich systemach tożsamości wizualnych poszły dużo dalej. Jako 

uzupełnienie nazwy, logo, kolorów, sloganów stosują dźwięk, smak czy zapach. Mają one 

jednak istotną wadę - są dość trudne do rejestracji. 

Do rejestracji można zgłosić tylko dźwięk w postaci prawidłowego zapisu nutowego, tj. 

pięciolinii zawierającej takty, klucz i nuty. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości wynika, iż znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo  

w sobie nie jest dostrzegalne wzrokowo, pod warunkiem, że może być przedstawione  

w formie graficznej, w szczególności poprzez obrazy, linie lub symbole oraz że reprezentacja 

jest jasna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. O dopuszczalności posługiwania 

się znakiem towarowym dźwiękowym przesądza więc jego graficzna przedstawialność. 

Trybunał uznaje za niewystarczające opis dźwięku z użyciem zapisanych słów, jak na 
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przykład wskazanie, że znak składa się z nut tworzących utwór muzyczny albo poprzez prostą 

onomatopeję (jak pianie koguta) czy też poprzez samą sekwencję nut. 

Wymagania są natomiast spełnione tam, gdzie znak przedstawiony jest poprzez pięciolinię, 

podzieloną na takty, przedstawiającą w szczególności klucz, nuty i pozostałe elementy 

wskazujące na wartość rytmiczną. W prawie europejskim przyjęto zasadę, iż przy zgłaszaniu 

znaku dźwiękowego, przedstawienie znaku zawiera graficzne przedstawienie dźwięku,  

w szczególności zapis muzyczny. Ubiegając się o rejestrację znaku towarowego 

dźwiękowego w polskim Urzędzie Patentowym jednym z wymogów jest dołączenie nośnika 

elektronicznego zawierającej nagranie dźwięku. Patrz Tabela 5. Przykłady zarejestrowanych 

dźwięków. 

Tabela 5. Przykłady zarejestrowanych dźwięków 

Przedsiębiorstwo Dźwięki 

Apple Dźwięk odtwarzany podczas uruchamiania systemu OSX (Mac 

Startup Chime) 

Metro Goldwyn Mayer Ryk lwa 

Schield Mark BV na rzecz doradztwa 

gospodarczego 

Pierwsze 9 nut „Dla Elizy” Beethovena 

Mc Donald’s „I’m lovin’ it” 

Źródło: opracowanie własne. 

Rejestracja smaku i zapachu jako znaku towarowego jest bardzo trudna, gdyż wynika z braku 

możliwości ich graficznej prezentacji i konieczności odwoływania się do prób ich opisu. 

Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) zazwyczaj odmawia 

rejestracji znaków smakowych i zapachowych.  

Istnieją bowiem trzy kryteria możliwości ochrony smaku i zapachu jako znaku towarowego:  

 wymóg graficznego ich przedstawienia - dominuje stanowisko, zgodnie z którym 

znak może składać się z oznaczenia, które nie jest postrzegane wizualnie, pod 

warunkiem, że może być on przedstawiony graficznie, w szczególności jako obraz, 

linie, znaki i to przedstawienie powinno być jasne, precyzyjne, zwarte, łatwo 

dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. Zdaniem Trybunału za 

niewystarczające dla spełnienia warunku graficznej prezentacji znaku nie mogą 

być uznane takie elementy jak: przedstawienie wzoru chemicznego, opis słowny 

znaku zapachowego czy smakowego, zapisu elektronicznego nosa, depozyt próbki 

zapachu jak również połączenie tych elementów. Trybunał, dokonując tego 
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wyliczenia, nie zamyka możliwości ochrony zapachu i smaku jako znaku 

towarowego.  

 zrozumiałość i dostępność oznaczenia – bardzo trudno w sposób zrozumiały dla 

konsumenta przedstawić graficznie znaku zapachowego oraz smakowy za pomocą 

kolorowej matrycy. Podejmowano wielokrotnie takie próby, ale zazwyczaj 

kończyły się one fiaskiem.   

 zdolność odróżniająca - powinna pozwalać nie tylko na odróżnienie towarów 

jednego przedsiębiorcy od towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy, ale 

także powinna spełniać funkcję identyfikacyjną dany produkt i jego producenta.  

W chwili obecnej rejestracja zapachu możliwa jest w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej 

Brytanii. Przykładowe zarejestrowane zapachy: 

 1990 „świeże kwiaty mimozy” dla nici do szycia (USA); 

 2001 „wiśnie” dla smarów syntetycznych dla samochodów wyścigowych na 

pokazy samochodowe (USA); 

 1996 „gorzkie piwo” dla skrzydełek rzutek używanych w pubach (Wielka 

Brytania) 

 2000 „róże” na rzecz opon Mitsubishi (Wielka Brytania) 

Wypracowanie powszechnie akceptowanej metody prezentacji zapachu, przy zapewnieniu 

prostej i szybkiej możliwości odróżniania zapachów mogłoby spowodować zmianę podejścia 

europejskich sądów i urzędów do rejestracji znaków zapachowych i ich powszechną 

akceptację. 

Podsumowanie 

Definiowanie pojęcia „tożsamość korporacyjna” nie jest do końca jednoznaczne.  

W dotychczasowym dorobku literatury podkreśla się, iż na tożsamość przedsiębiorstwa składa 

się jego tożsamość wizualna ujawniana przez symbolizm oraz jego kultura korporacyjna  

i sposób komunikacji z otoczeniem.  

Proces budowania tożsamości korporacyjnej jest złożony i wielopoziomowy. Wymaga 

również świadomego i spójnego opracowania wyróżniających atrybutów, takich jak: misja, 

wizja, przekonania, umiejętności, zachowania oraz ciągłego poszukiwania równowagi między 
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komunikowaniem jej rozwoju i aspiracjami firmy oraz dokonaniami i tradycją 

wzbudzającymi zaufanie klientów
37

.   

Silna tożsamość przynosi firmie wiele korzyści, do których można zaliczyć spójny wizerunek 

firmy, wzrost wartości produktów, przyciąganie utalentowanych pracowników, zwiększenie 

motywacji pracowników, co przekłada się na poprawę efektywności działania.  Tożsamość 

przedsiębiorstwa, która została ukształtowana zgodnie z oczekiwaniami grup docelowych, 

wpływa na wzrost zainteresowania firmą, jej strategią i celami, co ostatecznie prowadzi do 

wzrostu jej akceptacji oraz poważania, a przez to wsparcia i zaufania. 

Corporate identity - theoretical and practical approach  

Summary: The purpose of this paper is to provide an overview of the corporate 

identity concept and to present practical aspects of its construction. The author 

emphasizes that defining the concept is ambiguous and imprecise. It was also pointed 

out that the literature indicates that the corporate identity consists of its visual identity 

revealed by symbolism, corporate culture and corporate communication. A complex 

and multi-level process of building corporate identity was also presented, which 

includes, among others: naming processes, color selection, branding or company 

slogans. It was also emphasized that this process requires a conscious and coherent 

elaboration of distinctive attributes such as: mission, vision, beliefs, skills, behaviors 

and constant search for balance between communicating its development and 

company's aspirations and achievements and tradition that inspire clients' trust. 

Keywords: corporate identity, visual identity, branding strategy 
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Instrumenty finansowania postępowania 
restrukturyzacyjnego 

adw. Konrad Kąkol
38

 

Kancelaria Prawna, Kraków 

Streszczenie: Kluczowym aspektem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest 

zapewnienie wystarczających środków pozwalających na skuteczna naprawę 

przedsiębiorstwa. Odpowiedni dobór instrumentów finansowania pozwala nie tylko na 

przezwyciężenie kryzysu, ale może stanowić również trwałe fundamenty dla 

zachowania stabilności w dalszym funkcjonowaniu danej jednostki. Niniejszy artykuł, 

poprzez porównanie dostępnych instrumentów, podejmuje próbę uzyskania 

odpowiedzi z jakich form finansowania skorzystać może przedsiębiorstwo, znajdujące 

się zarówno na etapie restrukturyzacji wewnętrznej, jak i na etapie sądowego 

postępowania restrukturyzacyjnego. Poprzez uwypuklenie mocnych i słabych 

aspektów poszczególnych narzędzi wsparcia, czytelnik ma możliwość pozyskania 

praktycznych informacji, pozwalających na dobór optymalnych instrumentów 

finansowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: Restrukturyzacja, finansowanie, przedsiębiorstwo, upadłość 

JEL L1, M4 

Wprowadzenie 

Pozyskanie odpowiednich środków finansowania jest podstawowym zadaniem 

przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w warunkach konkurencyjnego rynku. 

Uzyskane środki pozwalają na zrealizowanie najpowszechniejszych środków akceleracji 

rozwoju przedsiębiorstwa – inwestycji. Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie może 

zrealizować przedsiębiorstwo zagrożone utratą niewypłacalności, jest przeprowadzenie 

udanej restrukturyzacji. Należy jednak podkreślić, że zarówno regulacje prawne, jak  

i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, wymagają dla skutecznej restrukturyzacji 

posiadania znacznych środków. Odpowiednie finasowanie jest kluczowe zarówno na etapie 

przedsądowym, kiedy środki wykorzystywane są jako katalizator pozwalający na 

usprawnienie podstawowych procesów w przedsiębiorstwie, jak i na etapie sądowym, kiedy 
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środki finansowe wykorzystywane są do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa 

i zapłaty wynagrodzenia nadzorców lub zarządców sądowych. 

Celem niniejszego opracowania jest skatalogowanie dostępnych dla przedsiębiorstw 

instrumentów wsparcia finansowego i dokonanie ich oceny pod kątem dostępności oraz 

użyteczności dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Metody badawcze 

zastosowane w niniejszym artykule obejmują: analizę literatury, analizę aktów prawnych oraz 

studium przypadków.  

1. Rodzaje źródeł finansowania 

Powodzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest w dużym stopniu uzależnione od 

właściwego doboru źródeł jej finansowania, nie tylko umożliwią odzyskanie płynności 

finansowej i zaspokojenie najbardziej kluczowych zobowiązań, ale również mogą zapewnić 

długofalowe utrzymanie ciągłości prowadzonej działalności. W nauce ekonomii z uwagi na 

źródło pochodzenia kapitału wyróżnia się finansowania wewnętrzne oraz zewnętrzne 

instrumenty finansowania, które podzielić należy na własne i obce
39

. Aprobując powyższy 

podział w pierwszej kolejności opisać należy źródła finansowania wewnętrznego, tj. formy 

finansowania postępowania restrukturyzacyjnego niewymagające pomocy podmiotów 

trzecich, czyli realizowane wyłączne ze środków przedsiębiorstwa lub uzyskane w wyniku 

odpowiednich działań podmiotu. Jest to najbardziej opłacalne ekonomicznie źródło 

finansowania postępowania restrukturyzacyjnego, tym niemniej uzyskanie wewnętrznych 

źródeł finansowania wiąże się z prawidłowym przeprowadzeniem postępowania 

restrukturyzacyjnego, a w szczególności posiadaniem przez przedsiębiorstwo określonych 

aktywów, pozycji negocjacyjnej z wierzycielami lub możliwości poczynienia oszczędności. 

Koniecznym wydaje się także obecność zarządu dającego należytą rękojmię wprowadzanych 

zmian. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, aby wewnętrzne źródła finansowania 

były skuteczne, muszą być wdrożone już we wczesnej fazie kryzysu przedsiębiorstwa. 

Odnosząc się natomiast do zewnętrznych własnych źródeł finansowania postępowania 

restrukturyzacyjnego należy wskazać, że do podstawowych form należą: pożyczki udzielone 

przez właścicieli przedsiębiorstwa (odpowiednio wspólników lub akcjonariuszy), dopłaty  

(w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w bardzo ograniczonym zakresie  
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w przypadku spółki akcyjnej) oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 

nowych akcji lub utworzenia nowych udziałów, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub 

konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy. Finansowanie własne cechuje przewaga 

stabilności składu właścicielskiego spółki, jak i względnie niskie koszty ich obsługi. Wadą 

takiego rozwiązania jest natomiast konieczność zaangażowania kapitału własnego właścicieli, 

jak i konieczność poniesienia bezpośredniego ryzyka niepowodzenia procesu naprawczego. 

Wśród zewnętrznych obcych źródeł finansowania najbardziej charakterystyczne są 

instrumenty finansowania oferowane przez sektor bankowy – pożyczki i kredyty bankowe, 

leasing, faktoring; jak i pozostałe instrumenty – instrumenty dłużne (w szczególności 

obligacje), Venture Capital oraz inne pożyczki z sektora pozabankowego. Przeciwnie do 

zewnętrznych własnych źródeł finansowania główną przewagą uzyskania finansowania przez 

podmiot trzeci jest brak konieczności zaangażowania własnego kapitału. Konsekwentnie 

trzeba jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem ryzyka po stronie podmiotu kredytującego, 

wzrasta równocześnie wysokość kosztów finansowania. Jedną z rozwijających się form 

zewnętrznego finansowania postępowania restrukturyzacyjnego jest nadto pomoc publiczna 

udzielona na potrzeby przeprowadzenia takiego postępowania. Niemniej jednak jest to 

zagadnienie swoją objętością wykraczające poza ramy niniejszego opracowania. Skrócona 

analiza wyżej opisanych źródeł finansowania restrukturyzacji podsumowuje Tabela nr 1. 

 Tabela 1. Źródła finansowania restrukturyzacji  [Źródło: opracowanie własne] 

Wewnętrzne 
Zewnętrzne 

Własne Obce 

Uzyskane z oszczędności w kosztach 

działalności 

Podwyższenie kapitału 

zakładowego 

Podwyższenie kapitału 

zakładowego (np. konwersja 

wierzytelności podmiotów 

trzecich) 

Dzierżawa lub najem Podwyższenie kapitału 

zakładowego (np. konwersja 

wierzytelności właścicieli) 

Kredyty bankowe i pożyczki 

bankowe 

Wyprzedaż aktywów Dopłaty Leasing, w tym leasing 

zwrotny 

Zwiększenie płynności zapasów Pożyczki właścicielskie Faktoring, forfaiting 

Oszczędności uzyskane w drodze 

porozumień z podmiotami trzecimi 

 Pożyczki pozabankowe 

Oszczędności uzyskane w drodze 

porozumień z podmiotami publicznymi 

 Instrumenty dłużne 

  Venture capital 

  Mezzaine capital 

  Pomoc publiczna 
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Mając na uwadze, ż wielokrotnie na etapie zaawansowanego postępowania 

restrukturyzacyjnego pełna naprawa przedsiębiorstwa przy pomocy wewnętrznych źródeł 

finansowania może okazać się niemożliwa, niniejszy artykuł skupi się na analizie źródeł 

zewnętrznych. 

2. Zewnętrzne własne źródła finansowania 

Do podstawowych źródeł własnych finansowania postępowania restrukturyzacyjnego należy 

podniesienie kapitału zakładowego, dopłaty i pożyczki właścicielskie. Pomimo pozornych 

podobieństw każdy z powyższych instrumentów finansowania wewnętrznego wywołuje 

odmienne skutki podatkowe i rachunkowe, a także różnicuje pozycję inwestorów  

w przypadku zajścia określonych wydarzeń prawnych, w tym w szczególności w sytuacji 

niepowodzenia restrukturyzacji i konieczności ogłoszenia upadłości spółki. 

2.1. Podwyższenie kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy stanowi wkład właścicieli spółki i jest ujawniany w bilansie spółki (art. 36 

ust. 2 i art. 46 RachU
40

). Wkłady wnoszone przez wspólników (akcjonariuszy) na pokrycie 

kapitału zakładowego są udostępniane spółce na czas nieokreślony i nie mogą być zwrócone 

na żądanie lub po upływie oznaczonego okresu, chyba, że dojdzie do obniżenia kapitału 

zakładowego
41

. W zamian za wniesienie wkładów wspólnicy (akcjonariusze) uzyskują prawa 

członkowskie w spółce, nie zaś roszczenie o zwrot w przyszłości wkładów, ich 

równowartości lub majątku odpowiadającego udziałom. Umieszczenie kapitału zakładowego 

wśród kapitałów własnych ma ten skutek, iż właściciele ponoszą pełne ryzyko utraty 

zainwestowanych wkładów. Zobowiązania natomiast są wymagalne niezależnie od kondycji 

finansowej spółki. Co należy podkreślić w przypadku likwidacji spółki właściciele otrzymują 

jedynie te środki, które nie zostały wykorzystane do zaspokojenia wszystkich wierzycieli. 

Analogicznie, w przypadku upadłości właściciele mogą żądać jedynie tych środków, które 

pozostały w spółce, co w praktyce w oznacza, że większość postępowań upadłościowych nie 

zaspokaja właściciela w żadnym stopniu. 
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Podwyższenie kapitału zakładowego jest podstawowym instrumentem zwiększenia aktywów 

spółki. Jest to rozwiązanie trwałe i najbardziej sformalizowane, które oznacza powiększenie 

środków kapitałowych (pieniężnych lub rzeczowych) spółki, mające na celu wzrost, bądź 

podtrzymanie działalności gospodarczej spółki
42

. Samo podwyższenie kapitału zakładowego 

może nastąpić w różnych trybach i na różne sposoby - czym innym są bowiem tryby 

podwyższenia kapitału zakładowego (przez zmianę umowy spółki, bez zmiany umowy spółki, 

kapitalizacja rezerw), a czym innym sposoby podwyższenia kapitału zakładowego (przez 

emisję nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już 

wyemitowanych). Wskazać jednak należy, że z punktu widzenia prawa podatkowego, 

księgowe przesunięcia dokonywane między funduszami spółki, celem podwyższenia kapitału 

zakładowego, są traktowane na równi z wypłatą dywidendy
43

. Podwyższenie wartości 

nominalnej udziałów i przyznanie nowych udziałów ze środków własnych spółki powoduje 

po stronie wspólników obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu tytułem 

udziału w zyskach spółki z o.o. (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 26 ustawy CIT
44

  

w wysokości 19%). 

Szczególnie interesującą z punktu widzenia niniejszego opracowania formą rozliczenia 

podwyższenia kapitału zakładowego jest konwersja wierzytelności, którą spółka posiada 

wobec swego obecnego (lub przyszłego) udziałowca na jej kapitał własny. Na wstępie należy 

zaznaczyć, że powyższa forma finansowania w niektórych sytuacjach winna być 

zaklasyfikowana jako obce źródło finansowania przedsiębiorstwa (kompensata wierzytelności 

osoby trzeciej), tym niemniej z uwagi na bezpośrednie jej powiązanie z instytucją 

podwyższenia kapitału zakładowego zostanie opisana w niniejszym podrozdziale. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kompensaty wierzytelności pozwala w prosty 

sposób ograniczyć zobowiązania zadłużonej spółki i w efekcie wpłynąć na poprawę jej 

kondycji finansowej. Transakcja taka polega na podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału  

w spółce i pokryciu go wkładem gotówkowym, z tym jednak zastrzeżeniem, że kapitał na 

pokrycie nowych udziałów nie jest jednak fizycznie wpłacany przez udziałowca (lub 

przyszłego udziałowca), lecz jest rozliczany w formie czynności cywilnoprawnej (z których 

                                                 
42

 Tamże, s. 1-2 

43
 Szajkowski A. (w:) Kodeks spółek handlowych - komentarz, 2002, t. II, Warszawa 2002, s. 628. 

44
 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2018 poz. 1036. 
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najczęściej wyróżnia się potrącenie, nowację lub przelew wierzytelności)
45

. W konsekwencji 

zamiast generować przepływ gotówki dochodzi do przekształcenia zadłużenia spółki wobec 

udziałowca na kapitał zakładowy. W wyniku konwersji udziałowiec nabywa udziały 

w podwyższonym kapitale w takiej spółce. 

Powyższa metoda była w praktyce wielokrotnie wykorzystywana jako narzędzie 

restrukturyzacji spółek – znajdowała ona zastosowanie zarówno do wspólników, którzy 

w drodze kompensaty wierzytelności mogli zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce, jak 

i do podmiotów obcych, posiadających wierzytelności nieobsługiwane na bieżąco przez 

spółkę, którzy w drodze umownej kompensaty stawali udziałowcami (akcjonariuszami) 

spółki. Było to rozwiązanie efektywne ekonomicznie, bowiem prowadziło do 

natychmiastowej redukcji zobowiązań. 

Dokonując analizy powyższej metody nie można jednak zapomnieć o jej skutkach 

podatkowych. Pomimo początkowo korzystnego orzecznictwa dla podatników, aktualnie  

w judykaturze dominuje pogląd stanowiący o powstaniu po stronie udziałowca przychodów  

w wysokości nominalnej objętych udziałów (akcji). Istotę powyższego poglądu oddaje teza, 

że konwersja wierzytelności na udziały/akcje w kapitale zakładowym spółki (dłużnika tej 

wierzytelności) zawsze prowadzi do wniesienia do tej spółki wkładu niepieniężnego, a nie 

wkładu pieniężnego. Konsekwencją czynności cywilnoprawnej (najczęściej potrącenia) jest 

bowiem zamiana tej wierzytelności na inne prawo majątkowe, a zatem nie stanowi wpłaty 

gotówki lub uznania rachunku bankowego spółki 
46

.  

W świetle powyższego nastąpił zauważalny spadek wykorzystania powyższej formy 

podwyższenia kapitału zakładowego. Nie oznacza to jednak, że ten instrument jest całkowicie 

nieprzydatny w postępowaniu restrukturyzacyjnym – niejednokrotnie zysk stojący za 

możliwością objęcia udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki i wiążące się z tym 

uprawnienia korporacyjne mogą przewyższyć obciążenie finansowe z tytułu podatku 

dochodowego. Jest to też instrument korzystny z ekonomicznego punktu widzenia spółki, a to 

z uwagi na jego konsekwencje dla struktury jej zobowiązań. 

                                                 
45

 Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1993 r., sygn. akt III CZP 20/93. 

46
 Por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. II FSK 1892/10, wyrok NSA z dnia 25 marca 2015 r. sygn. 

akt II FSK 349/13, wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. II FSK 2758/12, wyrok NSA wyroku NSA z dnia 

3 lutego 2016 r. sygn. II FSK 2648/13. 
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2.2 Dopłaty 

Zgodnie z art. 177 § 1 KSH
47

 umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat  

w granicach wartościowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Dopłatami są 

zatem dodatkowe wpłaty pieniężne wspólników na rzecz spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (występujące obok wpłat uiszczanych na kapitał zakładowy), wynikające 

z umowy spółki i nałożone na wspólników przez właściwy organ. Instytucję tę należy 

rozróżnić od dopłat w spółce akcyjnej uregulowanej w art. 396 § 3 KSH, będących instytucją 

o odmiennym celu. Z uwagi na zakres niniejszego artykułu analizie poddane zostaną jednie 

dopłaty w spółce z o.o. 

Dopłaty to jedna z podstawowych i najpowszechniej stosowanych form uzyskaniu przez 

spółkę ze źródła wewnętrznego środków finansowych. Stosownie do zapotrzebowania 

przedsiębiorstwa dopłaty mogą służyć jako instrument wspomagający dla prowadzenia 

działalności operacyjnej (najczęściej dla sfinansowania inwestycji lub zwiększenia kapitału 

obrotowego), niemniej jednak najczęściej są one wnoszone w związku z czasowymi 

trudnościami finansowymi spółki, tj. w szczególności potrzebą jej dokapitalizowania lub 

zamiarem pokrycia straty bilansowej
48

 (będącej jedną z przesłanek tzw. upadłości bilansowej 

spółki
49

). Jednocześnie jak już wcześniej wskazano dopłaty nie stanowią wkładów na 

pokrycie udziałów w kapitale zakładowym i mogą podlegać zwrotowi przez spółkę  

w przypadku powzięcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników (por. art. 179 

KSH). Należy jednak zwrócić uwagę, że zwrot dopłaty nie jest obowiązkowy,  

w konsekwencji czego w obrocie gospodarczym nierzadko praktyką pozostaje zatrzymywanie 

dopłat w spółkach. 

Równowartość wniesionych dopłat ujmuje się w pozycji pasywów bilansu pod nazwą 

„Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników” i wykazuje się jako składnik kapitału własnego do 

chwili użycia w sposób uzasadniający jego odpisanie. Zestawiając dopłaty z wkładami 

wniesionymi przez wspólników trzeba pamiętać, że zwrot wkładów wniesionych przez 

wspólników wymaga obniżenia kapitału zakładowego, co zakłada uczestnictwo wierzycieli 

przez tzw. postępowanie konwokacyjne. W takim wypadku możliwość obniżenia kapitału 

                                                 
47

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 

398, 650. 
48

 Postanowienie NSA z dnia 20 Lutego 2014 r. II FZ 146/14, w którym NSA stwierdza, że dopłata jest formą 

wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. 

49
 Stan, w którym zobowiązania podmiotu przekraczają wartość jego aktywów. 



71 

 

zakładowego może zostać uzależniona od zabezpieczenia czy zaspokojenia wierzycieli oraz 

wydłużając już i tak czasochłonną procedurę takiego obniżenia i zwrotu kapitału. Przeciwnie 

do powyższego zwrot dopłat nie wymaga postępowania konwokacyjnego, a przez to jest 

niezależny od stanowiska wierzycieli (i tym samym pewniejszy) oraz szybszy. 

Dopłaty pozostają efektywnym środkiem finansowania, ponieważ charakteryzują się dużą 

elastycznością - wspólnicy mają możliwość skorzystania z nich w dowolnej chwili  

i w niezbędnej zakresie (kwocie). Dopłaty stanowią także efektywny sposób 

dokapitalizowania działalności spółki, a to z uwagi na fakt, że stanowią mniejsze obciążenie 

finansowe dla spółki niż zewnętrzne źródła finansowania, jak i pożyczki właścicielskie -  

w przypadku finansowania spółki pożyczkami właścicielskimi, tj. pożyczkami udzielanymi 

przez wspólników lub akcjonariuszy, co do zasady spółka osiągnie mniejszy zysk 

rachunkowy ze względu na koszt odsetkowy, a wspólnik otrzyma zwrot na kapitale 

zaangażowanym w spółkę nie przez dywidendę, lecz przez odsetki.  

Wniesienie do spółki dopłat co do zasady jest neutralne z punktu widzenia podatku 

dochodowego, co wynika z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy CIT stanowiącego, że nie zalicza się 

do przychodów dopłat wnoszonych do spółki. Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 21 

ustawy CIT do przychodu wspólnika nie zalicza się zwróconych wspólnikom dopłat. 

Zasygnalizować jedynie należy, że powyższe stanowisko nie ma bezwzględnego charakteru – 

warunkiem braku obowiązku podatkowego jest zachowania przez podatnika szczególnych 

reguł przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Praktyka organów podatkowych 

pokazuje, że warunkiem jest zachowanie zasady proporcjonalnego obciążenia dopłatami 

wszystkich wspólników - w konsekwencji dopłata wniesiona tylko przez jednego lub 

wybranych wspólników spółki może zostać uznana za niekorzystającą z neutralności 

podatkowej. Niezależnie od powyższych z chwilą wniesienia dopłat po stronie spółki powstaje 

obowiązek zapłaty podatku od czynności prawnych (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC). 

Podsumowując, dopłaty należy uznać za jeden ze skuteczniejszych środków finansowania 

postępowania restrukturyzacyjnego. Niewątpliwą przewagą dopłat jest brak kosztów 

związanych z ich obsługą (brak odsetek), pozytywny wpływ na bilans spółki (co może 

stanowić często „być albo nie być” dla uzyskania większego zewnętrznego finansowania 

spółki) oraz brak obowiązku zwrotu dopłat. Odnosząc się natomiast do wad powyższej 

instytucji w wskazać należy, że uwarunkowania dopłat stanowiące o ich atrakcyjności dla 

spółki, są w sposób jednoznaczny wadami dla podmiotów wnoszących dopłaty – i tak 

wspólnicy muszą ponieść ryzyko braku zwrotu wniesionej dopłaty oraz nie mają możliwości 
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dochodzić odsetek od wniesionych kwot. Nadto, kluczowym dla oceny dopłat w kontekście 

tematu niniejszego artykułu jest fakt, że w razie nieudanej restrukturyzacji wierzytelności  

z tytułu wniesionych dopłat podlegają zaspokojeniu w ostatniej kolejności – co w praktyce 

oznacza, że nie zostają zaspokojone wcale. 

2.3. Pożyczki właścicielskie 

Ostatnim z powszechnie funkcjonujących w obrocie instrumentów finansowania 

wewnętrznego spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym są pożyczki udzielane spółce 

przez jej właścicieli (akcjonariuszy / wspólników), regulowane co art. 720 - 724 KC
50

. Jak już 

wskazano w części niniejszego opracowania poświęconej dopłatom pożyczki stanowić będą 

zawsze zobowiązanie spółki, co wpłynie na odpowiednie ich ujęcie w bilansie.  

Przewagą pożyczki nad opisanymi wcześniej formami finansowania wewnętrznego jest 

najdalej idąca elastyczność w formowaniu postanowień pożyczki, jak i pełna neutralność 

podatkowa – w przeciwieństwie do dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego pożyczka 

udzielona spółce przez jej wspólnika podlega zwolnieniu z podatku od czynności 

cywilnoprawnych stosownie do art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy PCC
51

, zgodnie z którym zwalnia 

się od podatku od czynności cywilno-prawnych pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez 

jej wspólnika lub akcjonariusza. Nie należy jednak pomijać faktu, że mimo pozornej przewagi 

względem dopłat, udzielenie pożyczki spółce na cele inne niż finansowanie układu  obarczone 

jest dużym zagrożeniem dla wspólników – spłata pożyczek nastąpi w czwartej, ostatniej 

kolejności (z zastrzeżeniem pożyczek udzielonych już bezpośrednio na potrzeby finansowania 

postępowania restrukturyzacyjnego, formalnie zatwierdzonych przez przepisy prawa 

restrukturyzacyjnego). Tym samym aktualne pozostają rozważania co do istnienia znaczącego 

ryzyka po stronie udzielających pożyczkę – w przypadku niepowodzenia postępowania 

naprawczego spółki muszą się oni liczyć z utratą środków. 

3. Zewnętrzne obce źródła finansowania 

W sytuacji, gdy niemożliwym jest skuteczne sfinansowanie restrukturyzacji ze środków 

wewnętrznych przedsiębiorstwa lub kapitałów właścicieli, ostatnim środkiem finansowania 

                                                 
50

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025. 

51
 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150. 
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pozostają obce źródła kapitału. Zasadniczą barierą finansowania obcego są dwa czynniki – 

koszty finansowania oraz gotowość podmiotów trzecich do zainwestowania środków 

w podmioty niedające gwarancji spłaty zobowiązań. W celu zwiększenia rentowności 

przedsiębiorstwa konieczne jest zaangażowanie kapitału, który w konsekwencji może 

przynieść finansującemu zdecydowanie większą stopę zwrotu inwestującemu.  

W szczególności mechanizmy rachunkowości bankowej bardzo radykalnie odnoszą się do 

podmiotów ubiegających się o nowy kredyt lub pożyczkę, tym bardziej gdy dotyczy to 

podmiotu, który już został negatywnie zweryfikowany i napotkał problemy finansowe 
52

. 

Wraz z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej dłużnika wiele z form finansowania 

zewnętrznego stanie się dla niego niedostępna. Jako wyjątek wskazać należy podmioty 

posiadające już finansowanie bankowe, w przypadku których kredytujące banki w celu 

minimalizacji ryzyka częściowego zaspokojenia związanego z postępowaniem 

upadłościowym często gotowe będą przedstawiać propozycje niedostępne dla podmiotów 

nieposiadających zadłużenia w instytucjach bankowych. Na marginesie powyższych 

rozważań należy zauważyć, że podmiot w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie może 

ubiegać się o pomoc tzw. funduszy poręczeniowych – z pomocy funduszy korzystać mogą 

jedynie przedsiębiorstwa, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej grożącej 

upadłością tj. przedsiębiorstwa niezagrożone w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (DZ. Urz. WE C 244)
53

. 

3.1. Kredyty bankowe i pożyczki 

Podstawowym źródłem finansowania, obok kapitałów własnych, są kredyty i pożyczki 

bankowe, różniące się od siebie co do zasady terminem i sposobami spłaty zobowiązania. 

Prawidłowo zaciągnięty kredyt jest nie tylko instrumentem finansowania bieżącej działalności 

operacyjnej przedsiębiorstwa lub źródłem finansowania inwestycji, ale staje się niezbędnym 

                                                 
52

 Lubicz-Posochowska A., Uprzywilejowanie podmiotu finansującego układ w prawie restrukturyzacyjnym w 

przypadku nieudanej restrukturyzacji, (w:) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, nr 329, 2017, s. 86. 

53
 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca 2014 r., Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i 

restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), Dz. Urz. 

WE C 244. 
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elementem rozwoju przedsiębiorstwa
54

. Zaletą uzyskania finansowania bankowego  

w zasadzie pełna swoboda dysponowania środkami, ponieważ instytucja bankowa nie nabywa 

praw do dysponowania środkami przedsiębiorstwa.  

W konsekwencji uzyskanie kredytu w fazie postępowania restrukturyzacyjnego może być 

rozwiązaniem niewystarczającym do pełnej sanacji przedsiębiorstwa, a wręcz w przypadku 

następczego braku porozumienia pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą, może być to 

podstawa ogłoszenia upadłości spółki. Kolejnym problemem tej instytucji jest konieczność 

posiadania nieobciążonych aktywów, stanowiących zabezpieczenie spłaty finansowania. 

Równocześnie, jak już wcześniej wspomniano, banki są bardzo ostrożne w udzielaniu 

finansowania podmiotom doświadczającym problemów z płynnością finansową, które 

uprzednio nie były finansowane – niejednokrotnie finansowanie jest przyznawane jedynie 

podmiotom, w przypadku których banki dzięki finansowania przeciwdziałać braku spłaty 

wcześniej udzielonych środków. Jednocześnie udzielanie kredytów bankowych podmiotom 

znajdującym się w niepewnej sytuacji finansowej jest dodatkowo utrudnione poprzez 

obowiązek tworzenia rezerw celowych. Banki tworzą rezerwy celowe oraz odpisy 

aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi w odniesieniu do ekspozycji 

kredytowych zaklasyfikowanych do grupy "zagrożone" - w tym do kategorii "poniżej 

standardu", "wątpliwe" lub "stracone", które wymagają od banków dodatkowych 

zabezpieczeń, co czyni udzielanie takich kredytów nieopłacalnymi. 

3.2 Leasing 

Leasingi są instrumentem finansowania określonych środków rzeczowych przez podmiot 

trzeci (finansującego). Najczęściej stosowanymi w praktyce leasingami są leasingi operacyjne 

(przedmiot leasingu wpisany zostaje do ewidencji środków trwałych leasingodawcy) oraz 

leasingi finansowe (przedmiot leasingu wpisany zostaje do ewidencji środków trwałych 

leasingobiorcy). Inną odmian leasingu jest tzw. leasing zwrotny, który polega na sprzedaży 

środków trwałych firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego 

dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Mając powyższe na 

uwadze, mimo, że nie dochodzi do zmiany sytuacji faktycznej leasingobiorcy (cały czas 
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 Korzeb Z.,  Kredyty bankowe dla przedsiębiorców [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, 

Warszawa 2016, s. 140. 



75 

 

korzysta on ze środka trwałego), to dochodzi do istotnego polepszenia sytuacji ekonomicznej, 

a to wobec uzyskania środków z tytułu sprzedaży oraz możliwości korzystania ze wszystkich 

korzyści finansowych i kapitałowych leasingu.  

W konsekwencji powyższych leasing należy traktować jako użyteczną alternatywę kredytu 

bankowego, z której można skorzystać w postępowaniu restrukturyzacyjnym szczególnie  

w przypadku braków w kapitałem własnym lub problemów z uzyskaniem kredytu 

bankowego
55

. Nie ulega wątpliwości, że w przeciwieństwie do kredytu bankowego leasing 

wiąże się z mniejszym ryzykiem dla finansującego, które jest w szczególności 

zminimalizowane w przypadku leasingu zwrotnego, będącego wielokrotnie jedyną szansą na 

uzyskanie finansowania dla podmiotu przechodzącego przez postępowanie 

restrukturyzacyjne. 

3.3 Faktoring, forfaiting 

Kolejnym instrumentem mogącym znaleźć zastosowanie przy postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest skorzystanie z usług faktoringu. Faktoring jest traktowany jako 

forma zewnętrznego i krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstwa
56

. Tym 

samym jest to instrument finansowy umożliwiający przedsiębiorstwu zwiększenie sprawności 

zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. Jest to możliwe dzięki uwolnieniu 

„zamrożonych”, czyli niepracujących środków pieniężnych
57

. Uwolnienie następuje przez 

zbycie posiadanych w przedsiębiorstwie należności nieprzeterminowanych i bezspornych na 

rzecz instytucji faktoringowej
58

. 

Korzystanie z faktoringu zapewnia finansowanemu szereg korzyści związanych z bieżącą 

płynnością przedsiębiorstwa – faktoring przeciwdziała zatorom płatniczym, przyspiesza 

rotację środków pieniężnych (konwersja niewymagalnych / niezapłaconych wierzytelności na 

gotówkę). Niewątpliwą zaletą jest rozłożenie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora  
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56
 Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania fiinansami przedsiębiorstwa., Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa 2005, s. 287. 

57
 Dulian A., Factoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, Bank i Kredyt nr 

1/2005. Warszawa 2005, s. 77. 

58
 Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej 

przedsiębiorstwa, s. 85, dostęp 13.06.2018http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s85.pdf 



76 

 

i faktoranta. Kolejnymi zaletami jest ułatwienie przedsiębiorstwu współpracy z kontrahentami 

zagranicznymi, łatwiejsze zabezpieczenia w porównaniu z kredytem, ponieważ faktor opiera 

ocenę klienta na portfelu odbiorców oraz na jakości bieżących należności, możliwość 

szybszej spłaty zobowiązań, co tym samym umożliwia wynegocjowanie korzystniejszych 

warunków kredytu kupieckiego, możliwość przeciwdziałania skutkom inflacji
59

. Wadą 

faktoringu, jak każdej formy finansowania zewnętrznego, jest konieczność poniesienia 

kosztów finansowania. Wśród wad wyróżnia się również pogorszenie kontroli finansowanego 

nad bieżącymi należnościami oraz opóźnienia w przepływie informacji o terminach realizacji 

należności przez kontrahentów. 

Reasumując powyższe wady i zalety należy ocenić, że faktoring może być bardzo 

efektywnym środkiem finansowania postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa. 

Strata finansowa lub gorsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie przesądza negatywnie  

o niemożliwości skorzystania z usługi faktoringu. Nadto sprzedaż należności poprawia 

wskaźniki finansowe poprzez zamianę należności w środki pieniężne i rozkłada ryzyko 

finansowe pomiędzy wieloma podmiotami. Barierą w dostępie do faktoringu w Polsce jest 

jednak jego cena, która wielokrotnie uniemożliwia jego zastosowanie przez małe podmioty. 

Instytucją podobną do faktoringu jest forfaiting, wykorzystywany w obrocie 

międzynarodowym. Podobnie jak faktoring może być ona wykorzystywana do finansowania 

postępowania restrukturyzacyjnego, tym niemniej z uwagi na ograniczone ramy niniejszego 

opracowania nie zostanie głębiej omówiona. 

3.4 Instrumenty dłużne 

Instrument dłużny jest jednym z instrumentów finansowych, który stwierdza istnienie 

wierzytelności dłużnika wobec podmiotu, który udostępnił mu środki finansowe. Mając na 

uwadze, że szczegółowe skatalogowanie wszystkich rodzajów instrumentów finansowych 

znacząco wykracza poza ramy niniejszego opracowania autor skupi się wyłącznie na 

aspektach emisji obligacji związanych z pozyskaniem kapitału w ramach restrukturyzacji  

i wiążących się z tym barier. 

Analizując problematykę emisji obligacji głównym problemem wydaje się dotarcie do 

podmiotu (podmiotów) zainteresowanego nabyciem obligacji (co może być trudne z uwagi na 
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niepewną sytuację finansową podmiotu). Obligacje, jak każdy instrument dłużny, niosą za 

sobą określone ryzyko dla obligatariusza. Naturalnym jest, że wzrost ryzyka (a inwestycja  

w spółkę w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest ryzykowna) powoduje po stronie 

obligatariusza wzrost oczekiwań co do rentowności całego przedsięwzięcia. Mając powyższe 

na uwadze, celem zachęcenia obligatariuszy do inwestycji w instrumenty dłużne spółki, 

należy zapewnić określone zachęty inwestycyjne: wysokie oprocentowanie obligacji oraz 

odpowiednie ich zabezpieczenie. 

Zabezpieczenie spłaty pożyczonego przez emitenta kapitału ma na celu stworzenie poczucia 

bezpieczeństwa u nabywców, że uzyskają oni zwrot zainwestowanego kapitału, nawet w 

przypadku złej kondycji finansowej emitenta, co jest kluczowe dla inwestycji w spółki 

przechodzące restrukturyzację. Odnosząc się natomiast do wysokości oprocentowania 

niezwykle atrakcyjną przewagą obligacji w porównaniu do pożyczek jest brak zastosowania 

do obligacji przepisów o odsetkach maksymalnych (art. 12 OblU
60

). Oznacza to, że obligacje 

w przeciwieństwie do pożyczek mogą stanowić tzw. instrument high risk – high reward, 

oferujący stopę zwrotu bezpośrednio powiązaną z wysokością ryzyka, przekraczającą stopę 

zysku z oferowanych na rynku innych instrumentów inwestycyjnych. Reasumując powyższe 

obligacje stanowić mogą bardzo atrakcyjny instrument wsparcia procesu restrukturyzacji.  

3.5 Venture capital 

Venture Capital to fundusze inwestycyjne, dokonujące swoich działań na niepublicznym 

rynku kapitałowym, które specjalizują się w inwestycjach obarczonych dużym poziomem 

ryzyka. Głównym celem działalności takich funduszy jest zainwestowanie posiadanego 

kapitału w ryzykowne przedsięwzięcie oraz późniejsza odsprzedaż posiadanych udziałów czy 

akcji, jeśli dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym wartość udziałów w sposób 

zdecydowany wzrośnie. W przeciwieństwie do wcześniej wskazanych form finansowania 

fundusze Venture Capital w zamian za wsparcie finansowe obejmują we władanie akcje lub 

udziały w restrukturyzowanej spółce. Działania te prowadzą do wprowadzenia kapitału do 

firmy w formie właścicielskiej, a fundusz staje się współwłaścicielem spółki, w którą 

inwestuje swoje pieniądze. Powyższe prowadzi do częściowej utraty kontroli nad 

przedsiębiorstwem na rzecz funduszu Venture Capital. Uzupełnieniem zasad współpracy 

stron jest umowa inwestycyjna, zawierająca najważniejsze postanowienia dotyczące praw  
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i obowiązków Stron. W praktyce są to bardzo często restrykcyjne umowy nakładające na 

spółkę będącą przedmiotem inwestycji liczne obowiązki związane w szczególnością  

z zasadami realizacji obowiązków korporacyjnych (np. wpływ na zarząd / radę nadzorczą) 

oraz ograniczające zbywanie akcji (np. klauzule lockup, call, put, tag along / drag along), 

których realizacja obwarowana jest wysokimi karami umownymi. Finansowanie Venture 

Capital ma zazwyczaj charakter średnio lub długo terminowy.  

W ramach inwestycji venture capital wyróżnić należy fundusze oferujące tzw. Mezzaine 

capital (finansowanie hybrydowe). Mezzaine capital stanowi zbiorcze określenie dla 

mieszanych form finansowania, stanowiący pomost między dwoma głównymi rodzajami 

finansowania: kapitałem obcym i własnym – stąd cechy zarówno długu, jak i kapitału 

własnego. Na finansowanie typu mezzanine, składa się zazwyczaj standardowe finansowanie 

dłużne rozszerzone o tzw. equity kicker (przykładowo emisja warrantów na akcje nowej 

emisji podmiotu finansowanego lub zobowiązania obecnych akcjonariuszy do sprzedaży 

części swojego pakietu akcji po określonej cenie.). Podstawową przesłanką inwestycyjną jest 

tu zdolność podmiotu do zwrotu pożyczonych kwot oraz potencjał wzrostu w okresie 

najbliższych lat zarówno poprzez organiczne rozbudowywanie mocy wytwórczych jak  

i poprzez konsolidację rynku.  

4. Ochrona finansującego postępowanie restrukturyzacyjne 

Jak już wcześniej wskazano, immanentną potrzebą każdego postępowania 

restrukturyzacyjnego jest posiadanie środków finansowych wystarczających na 

przeprowadzenie naprawy przedsiębiorstwa. Uchwalając nowe regulacje prawa 

upadłościowego ustawodawca wprowadził system prawnych zachęt na rzecz udzielania 

przedsiębiorcy w kryzysie nowego i bezpiecznego dla obu stron finansowania, które opiera 

się na preferencjach w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (możność zaproponowana 

lepszych warunków układowych) oraz na ochronie wobec wierzytelności finansowej  

w przypadku następczej upadłości (spłata w ramach pierwszej, preferencyjnej kategorii 

zaspokojenia). 
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Preferencyjne warunki propozycji układowych dla wierzyciela finansującego oznaczają 

zgodnie z art. 342 ust. 1 pkt 1 PrUp
61

, że wszelkie należności powstałe w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika 

dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia 

rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady 

wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego zalicza się do kategorii pierwszej zaspokojenia  

w przypadku ogłoszenia upadłości tuż po postępowaniu restrukturyzacyjnym. Do powyższej 

kategorii zaliczyć należy w szczególności należności związane lub finansowaniem 

przewidzianym w układzie przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym; udzielonego  

w związku z wykonaniem takiego układu. 

Co szczególnie istotne bez znaczenia pozostaje powiązanie podmiotu finansującego na 

gruncie art. 342 ust. 6 PrUp (finansowanie przez podmiot powiązany) – zgodnie bowiem  

z przyjętą w orzecznictwie i doktrynie wykładnią, podmioty powiązane finansujące układ 

„Stosowanie tej kategorii [kategorii czwartej – przyp. Autora] należy wykluczyć z należności 

podmiotów powiązanych z należności uprzywilejowanych, a związanych z dokonywaną 

restrukturyzacją dłużnika
62

.  

Nie należy jednak pomijać faktu, że uprzywilejowanie finansowania udzielonego w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego zagwarantowane w postępowaniu upadłościowym jest 

warunkowe. Wsparcie wierzytelności finansującego skorzysta z pierwszeństwa tylko  

w sytuacji, gdy upadłość została ogłoszona w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie 

upadłości złożonego nie później niż 3 miesiące po prawomocnym uchyleniu układu, 

a uchylenie układu jest konsekwencją nieudanej restrukturyzacji.  

Podsumowanie 

Mając na uwadze całokształt rozważań przedstawionych w niniejszym opracowaniu należy 

dojść do wniosku, że w obecnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych uzyskanie 

niezbędnego finansowania przez przedsiębiorcę znajdującego się w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest niezwykle utrudnione.  
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W ocenie autora obecnie funkcjonujący system zachęt do udzielania finansowania podmiotom 

przechodzącym postępowania restrukturyzacyjne jest niewystarczający. W pierwszej 

kolejności podkreślić należy, że oparcie finansowania na preferencjach w ramach 

postępowania restrukturyzacyjnego (możność zaproponowana wierzycielowi finansującemu 

korzystniejszych warunków układowych) oraz na ochronie wobec wierzytelności finansowej 

w przypadku następczej upadłości (spłata w ramach pierwszej, preferencyjnej kategorii 

zaspokojenia) możliwe jest dopiero na etapie zainicjowania postępowania sądowego. Oznacza 

to, że nie istnieją uniwersalne i odgórne sposoby zabezpieczenia finansowania udzielonego w 

przedsądowych próbach naprawy przedsiębiorstwa, które nie wiązałyby się ze znacznymi 

zmianami w aktywach trwałych finansowanego. Brak jest bowiem prawnych instrumentów  

z jednej strony ułatwiających uzyskanie finansowania na etapie poprzedzającym 

postępowanie restrukturyzacyjne, a z drugiej strony zabezpieczających finansującego (takich 

jak fundusze poręczeniowe działające na rzecz podmiotów restrukturyzowanych). 

 Niemałym problemem jest również nieprzychylne podejście do przedsiębiorców 

przechodzących restrukturyzację przez podmioty z sektora bankowego i finansowego, które 

w przypadku uzyskania informacji o zamiarach skorzystania z sądowych trybów starają się 

w pierwszej kolejności wypowiedzieć obowiązujące umowy, zanim stanie się to niemożliwe 

w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Podmioty przechodzące 

restrukturyzację są w dalszym ciągu stygmatyzowane i niejednokrotnie zrównywane 

z bankrutami nawet przez podmioty zajmujące się profesjonalnie finansowaniem działalności. 

Równie trudnym jest w dalszym ciągu uzyskanie pomocy publicznej, a to ponieważ 

finansowanie udzielane w ramach programów pomocy jest niedostępne dla przedsiębiorców 

z sektora MŚP, gdyż jest co do zasady udzielne podmiotom dużym, o strategicznym 

znaczeniu dla danego sektora gospodarki. Należy zauważyć, że pomimo dodania art. 139a 

PrRest
63

 na początku 2018 r., na dzień przygotowania niniejszego artykułu w dalszym ciągu 

nie zostały wydane akty wykonawcze przewidziane na podstawie ustawowej delegacji, 

mające na celu określenie podmiotów udzielających pomocy publicznej, warunków, trybu  

i formy jej udzielania, które w zamyśle ustawodawcy powinny uwzględniać w szczególności 

konieczność ukierunkowania tej pomocy na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia 

działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz 

opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności lub wdrożenia działań 
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restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej 

zdolności do konkurowania na rynku. Powyższe świadczy dobitnie o braku zainteresowania 

administracji rządowej zarysowaną problematyką. 

Reasumując powyższy należy postulować de lege ferenda podjęcie dalszych działań 

mających na celu opracowanie odpowiednich zachęt dla podmiotów udzielających pomocy 

przedsiębiorcom przechodzącym restrukturyzację. Koniecznym wydaje się także 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa wyjaśniającej instytucje 

prawa restrukturyzacyjnego.  

Powyższe działania są w ocenie autora tym bardziej zasadne w obliczu nieuchronnie 

zbliżającego się spowolnienia gospodarczego, wskutek którego skala podmiotów 

doświadczających problemów finansowych wzrośnie w sposób znaczący. 

Financing instruments for restructuring proceedings 

Summary: The key aspect of any restructuring process is providing a sufficient 

resources for an effective restructuring of the undertaking. Appropriate selection of 

financing instruments allows the undertaking not only to overcome the crisis, but can 

also be a solid foundation for maintaining stability in the further operations of an 

enterprise. This article, by comparing the available instruments, attempts to establish 

which forms of financing can be used by the undertaking,  both at the stage of internal 

restructuring and at the stage of restructuring proceedings. By highlighting the 

strengths and weaknesses of each individual support tools, the reader has the 

opportunity to obtain practical information, allowing the adoption of optimal financing 

instruments for the undertakings’ restructuring process. 

Key word: Restructuring, financing, undertaking, insolvency 
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Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej  
za upadłość przedsiębiorstwa 

Jacek Ryba
64

 

 Streszczenie: Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej to zarówno 

prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Każda osoba pełniąca określoną 

funkcję we władzach spółki kapitałowej musi być świadoma swojej 

odpowiedzialności zarówno wobec spółki, jak i stron trzecich, aby podejmować 

działa, które nie narażają wierzycieli, ale również pracowników spółki na straty. 

Reprezentanci przedsiębiorstwa powinni być świadomi sankcji, które im grożą za 

doprowadzenie spółki do upadłości oraz co mogą zrobić, żeby ograniczyć ryzyko 

odpowiadania swoim majątkiem za długi przedsiębiorstwa. Przepisy prawa nakładają 

na osoby pełniące funkcję członków zarządu tak surową odpowiedzialność w celu 

ochrony wierzycieli przed niepożądanymi działaniami władz spółki, które celowo 

mogłyby doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ostatnim 

czasie regulacje dotyczące odpowiedzialności menedżerów za podejmowane przez 

nich decyzje oraz ich finansowych konsekwencji są szeroko omawiane w celu 

utworzenia m. in. regulacji antykryzysowych. Dlatego też zostały podjęte działania 

przez Komisję Europejską w celu bardziej precyzyjnego powiązania premii i/lub 

bonusów dla menedżerów z długoterminowymi wynikami spółki 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, upadłość, bankructwo, zarząd, sankcje 

JEL K2,K4 

Wstęp 

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej to zarówno prestiż, ale przede 

wszystkim odpowiedzialność. Ważne jest, aby reprezentanci przedsiębiorstwa znali się nie 

tylko na biznesie, ale także na prawie, aby byli świadomi sankcji, które im grożą oraz 

możliwości ograniczenia ryzyka odpowiadania swoim majątkiem za długi przedsiębiorstwa.  

Temat ten jest również ważny z teoretycznego punktu widzenia. Obserwując przykłady 

spółek w trudnej sytuacji płynnościowej ustawodawca może wprowadzić rozwiązania, które 

mogą być bardziej dostosowane do realiów. Dzięki temu będzie można „uratować” więcej 

przedsiębiorstw, a przez to i miejsca pracy. 

Upadłość, potocznie określana bankructwem, jest to procedura wszczynana z chwilą 

wystąpienia niewypłacalności dłużnika. Zgodnie z art. 11. ustawy Prawo upadłościowe, 
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dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub,  

w szczególnych przypadkach, jeśli jego zobowiązania przekroczą wartość majątku, mimo że 

na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. 

W niniejszej artykule wykorzystano kilka metod badawczych, do których należą: analiza 

danych statystycznych, analiza aktów prawnych oraz analiza literatury krajowej. 

Odpowiedzialność prawna 

Reforma prawa upadłościowego
65

 z początku 2016 roku wprowadziła znowelizowane zasady 

odpowiedzialności organów spółki za szkodę wyrządzoną wierzycielom poprzez niezłożenie 

w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika (art. 21 ust. 3 PrUp). 

Nieterminowe złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się m.in.  

z odpowiedzialnością cywilną (art. 21 ust. 3 PrUp, art. 299 ksh), prawno – podatkową (art. 

116 ustawy z 29.8.1997 r. – ordynacja podatkowa) i karną (art. 586 ksh). Złożenie wniosku  

o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – celem zawarcia układu – jest 

nieobowiązkowe, jednakże może się wiązać, przy spełnieniu określonych warunków,  

z wyłączeniem odpowiedzialności wobec wierzycieli za szkodę spowodowaną 

nieterminowym złożeniem  wniosku o upadłość lub też zwolnieniem z odpowiedzialności  

z art. 116 ordynacji podatkowej. Ustawodawca przy tym inaczej niż dotychczas zdefiniował 

pojęcie niewypłacalności (art. 11 PrUp). Określił nową długość terminu na złożenie wniosku  

o ogłoszenie upadłości, urealnił wierzycielom możliwość dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach prawa upadłościowego.  W kodeksie spółek handlowych  

z 15 września 2000r.
66

 zawarto przepisy normujące ustrój spółek handlowych. Przepisy te 

dotyczące m. in: zarządu, rady nadzorczej i ich odpowiedzialności za swoje działania. 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec 

spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami spółki, chyba że nie ponosi winy (art. 293 ksh). Jeżeli taka szkodę 
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wyrządziło wspólnie kilka osób, to odpowiadają oni za szkodę solidarnie. Art. 295 ksh daje 

wspólnikom prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody, jeżeli spółka sama nie 

wytoczy powództwa w ciągu roku od ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Należy tutaj 

dodać, że zgodnie z art. 296 ksh w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika lub  

w razie upadłości spółki, to osoby zobowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać 

się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę 

zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

Art. 293 ksh reguluje odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu oraz innych 

organów spółki lub likwidatorów wobec spółki z o.o. za wyrządzoną szkodę spowodowaną 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem. Odpowiedzialność ta dotyczy całego 

funkcjonowania spółki. Norma ta jest bezwzględnie obowiązująca, więc nie może być 

wyłączona na podstawie umowy spółki. Jest to odpowiedzialność osobista, nieograniczona, 

odszkodowawcza oraz wewnętrzna (wobec spółki) 

Nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących odpowiedzialności członków rady nadzorczej 

wobec wierzycieli spółki kapitałowej. Mogą oni oczywiście odpowiadać na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Prokurent spółki kapitałowej może ponosić 

odpowiedzialność wobec wierzycieli w przypadku niezgłoszenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości spółki. Dodatkowo podstawę prawną ich odpowiedzialności mogą 

stanowić także przepisy ogólne kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 PrUp, spółka, która jest dłużnikiem, ma obowiązek zgłoszenia  

w sądzie upadłościowym wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu  30 dni od dnia, w którym 

wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Przesłanka taka jest obiektywna i spoczywa na 

każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia  

i reprezentowania spraw dłużnika, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Według art. 11 

ust. 1a PrUp domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań 

przekracza trzy miesiące. Jednocześnie (zgodnie z art. 3. ust. 1 PrRestr) przepisy nie 

nakładają obowiązku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na 

dłużnika. Taki wniosek, w celu zapobieżenia upadłości, jest przywilejem dłużnika.  

W odróżnieniu od wniosku o ogłoszenie upadłości, który można złożyć jednoosobowo, to 

wniosek o postępowania restrukturyzacyjne składa się według obowiązujących zasad 

reprezentacji. Co do zasady, zgodnie z art. 11 PrRestr, w przypadku złożenia wniosku 
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restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, to najpierw rozpoznaje się 

wniosek restrukturyzacyjny.  

Jednym z powodów ogłoszenia upadłości jest tzw. przesłanka płynnościowa. Zgodnie z art. 

11 ust. 1 PrUp, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

został połączony z sankcjami, ponieważ postępowanie upadłościowe (tzw. egzekucja 

generalna) gwarantuje wierzycielowi lepszą ochronę interesów niż egzekucja syngularna, 

podczas której tylko część wierzycieli prowadzi egzekucję z wybranych składników majątku 

dłużnika.  

Nowa, surowa regulacja odpowiedzialności reprezentanta dłużnika za niezłożenie wniosku  

o upadłość dłużnika w ustawowym terminie powinna motywować zarządy spółek do 

wczesnego rozpoczynania procedur restrukturyzacyjnych jeszcze na etapie zagrożenia 

niewypłacalnością. Domniemanie, że szkoda wierzyciela jest równa wysokości 

niezaspokojonej wierzytelności, w znaczący sposób zwiększa ryzyko menedżerskie. 

Celem art. 299 ksh jest ustanowienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania 

spółki z o.o. jako sankcji cywilnoprawnej za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki, czyli 

takie, w wyniku którego nie jest możliwe zaspokojenie wierzyciela ze względu na brak 

możliwości przeprowadzanie skutecznej egzekucji z majątku spółki. Sankcja ta wynika  

z tego, że wspólnicy w spółce kapitałowej nie zajmują się bieżącymi sprawami spółki tylko 

powierzają to zarządowi. Jest ona także w interesie wierzycieli, ponieważ powinna 

motywować menedżerów do należytego wykonywania swoich obowiązków. 

Artykuł ten reguluje odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania wobec wierzycieli 

spółki. Przy czym nie ma znaczenia źródło takiego zobowiązania – może ono wynikać  

z ustawy, umowy, czyny niedozwolonego bądź bezpodstawnego wzbogacenia się. Bez 

znaczenia jest także charakter tego zobowiązania – może być publicznoprawne lub 

prywatnoprawne. Jednakże zobowiązanie to musi mieć charakter pieniężny.  

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania powstałe zarówno przed, jak i po zaistnieniu 

podstaw do ogłoszenia upadłości spółki. Natomiast odpowiedzialność z art. 299 par. 1 ksh nie 

obejmuje swoim zakresem zobowiązań powstałych po zgłoszeniu wniosku  

o ogłoszenie upadłości . 

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. wynikająca z art. 299 ksh jest 

odpowiedzialnością osobistą, solidarną między nimi oraz subsydiarną wobec spółki, czyli 
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zależną od nieskutecznej egzekucji z majątku spółki. Dodatkowo odpowiedzialność ta nie 

może być wyłączona np. na podstawie porozumienia wspólników. Nie jest też ona 

ograniczona kwotowo. 

Powtórzeniem treści art. 299 ksh jest przepis dotyczący zaległości podatkowych – art. 116 

ordynacji podatkowej
67

. Członkowie zarządu sp. z  o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim 

majątkiem za zobowiązania podatkowe, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się  

w części lub całości nieskuteczna. Za zaległości podatkowe członkowie zarządu odpowiadają 

solidarnie ze sobą i ze spółką. W przypadku uregulowania zaległości przez jednego  

z członków zarządu pozostali członkowie zarządu są zwolnieni z odpowiedzialności. Ten, 

który uregulował zaległość występuje z roszczeniem regresowym zarówno do pozostałych 

członków zarządu, ale przede wszystkim do spółki jako płatnika. Jest tutaj widoczna różnica 

w stosunku do art. 299 ksh, ponieważ w przypadku uregulowania zobowiązania spółki przez 

członka zarządu może on wystąpić z regresem do pozostałych członków zarządu, ale już nie 

do spółki. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ordynacji podatkowej odpowiedzialność członków 

zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu tych zobowiązań, które powstały w czasie 

pełnienia przez nich funkcji członka zarządu. 

Na podstawie art. 299 par. 2 ksh odpowiedzialność ta może być jednak wyłączona jeżeli: 

 we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym 

czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo  

o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 

 w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w przedmiocie zawarcia układu, 

 niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie nastąpiło z winy członka zarządu, 

 pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania 

postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia 

układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł 

szkody. 

Członek zarządu sp. z o.o. może również uwolnić się od odpowiedzialności poprzez 

udowodnienia przedawnienia zobowiązania. W związku z deliktowym charakterem tej 

odpowiedzialności należy tutaj stosować art. 442 par. 1 kc
68

 mówiący o trzyletnim terminie 
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przedawnienia, od chwili w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Termin ten 

jednak nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym powstało zdarzenie 

powodujące szkodę. 

Podstawową okolicznością zwalniająca członka zarządu z odpowiedzialności z art. 299 ksh 

jest skuteczne złożenie wniosku o upadłość. Jeżeli taki wniosek został zwrócony ze względu 

np. na braki formalne, to brak będzie podstaw do wyłączenia odpowiedzialności. Nie ma 

znaczenia, kiedy członkowie zarządu otrzymali informację o powstaniu przesłanki do 

złożenia wniosku o upadłość. Jeżeli spółka przestała spłacać swoje zadłużenie 1 czerwca 2018 

roku, a zarząd został o tym poinformowany przez kontrolera finansowego w dniu 5 czerwca 

2018, to termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie od 1 czerwca 2018 roku. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi
69

 „brak wiedzy członka zarządu o kondycji 

finansowej zarządzanego podmiotu, wynikający wyłącznie z zaniechania pozwanego, nie 

może prowadzić do uwolnienia go od odpowiedzialności.” 

Jeżeli natomiast członek zarządu zaczął pełnić swoją funkcję po zaistnieniu takiej przesłanki, 

to w takim przypadku termin trzydziestu dni liczy się od dnia objęcia przez niego funkcji. 

W stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2016 roku członek zarządu również może 

uwolnić się od odpowiedzialności, gdy wydano postanowienie o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenia układu. 

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzane zarówno wobec dłużnika 

niewypłacalnego, jak i zagrożonego niewypłacalnością. Dłużnik zagrożony niewypłacalnością 

to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać nie 

niewypłacalny (art. 6 PrRestr).  

Ogłoszenie upadłości może nastąpić tylko wtedy, gdy jest co najmniej dwóch wierzycieli 

przedsiębiorcy. Związane jest to z faktem, że instytucja upadłości służy równomiernemu 

zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. 

Członkowie zarządu spółki ponoszą także odpowiedzialność karną za niezłożenie wniosku  

o upadłość spółki handlowej  mimo przesłanek do takiego wniosku. Zgodnie z art. 586 ksh: 

„Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku  

o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według 
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przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.” 

Za każdym razem, gdy dłużnik stwierdza ziszczenie przesłanek do ogłoszenia upadłości, 

zobowiązany jest do zgłoszenia wniosku, nawet jeśli jego majątek nie wystarcza na pokrycie 

kosztów postępowania upadłościowego. Do sądu jedyne należy ocena możliwości ogłoszenia 

upadłości. Taką interpretację przepisu wydał Sąd Najwyższy w postanowieniu  

z 8.1.2013 r.
70

 „Powstanie sytuacji, w której dłużnik zaprzestał wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań, nakłada obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie 

upadłości, nawet jeżeli nie znajduje się on w sytuacji, w której jego majątek nie wystarcza na 

zaspokojenie długów, a niewykonanie takiego obowiązku może wiązać się  

z odpowiedzialnością karną za występek określony w art. 586 ksh".  

Osoba ponosząca odpowiedzialność karną za przestępstwo jakim jest niezłożenie wniosku  

o upadłość w terminie z art. 586 ksh może również odpowiadać za przestępstwo na szkodę 

wierzycieli z art. 300 – 302 kk. Do takiej sytuacji może dość wówczas, gdy członek zarządu 

udaremnia lub uszczupla zaspokojenie wierzycieli albo faworyzuje wybranych wierzycieli, 

zamiast złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2015 roku
71

 mówi, że: „nie można 

odmówić członkowi zarządu prawa do podjęcia ryzyka i niezgłoszenia wniosku  

o upadłość mimo wystąpienia stosownych ku temu przesłanek ustawowych w sytuacji, gdy 

według jego oceny uda się opanować sytuację finansową i w konsekwencji spłacić całość 

zobowiązań. Jednak jeśli zarządzający czy współzarządzający spółką takie ryzyko podejmuje, 

to musi to czynić ze świadomością odpowiedzialności z tym związanej i liczyć się z tym, że  

w przypadku dokonania błędnej oceny sytuacji rodzącej w konsekwencji choćby częściową 

niemożność zaspokojenia długów przez spółkę, to sam będzie musiał ponieść subsydiarną 

odpowiedzialność finansową”. Wdrażanie działań w celu poprawy kondycji finansowej spółki 

nie przekłada się na określenie dnia powstania niewypłacalności spółki i na możliwość 

uwolnienia się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. 
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Wybrane statystyki dotyczące upadłości i restrukturyzacji 

Najwięcej wniosków ogłoszenie upadłości, bo ponad 4500, złożono w 2013 roku. Jednakże 

największy wzrost (o prawie 32%) liczby złożonych wniosków wystąpił między 2011 a 2012 

rokiem (patrz Tabela 1) 

Tabela 1. Liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości. 

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 
wniosków  

3 168 3 267 4 303 4 532 4 169 4 531 3 103 3 348 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.isws.ms.gov.pl (dostęp 01.05.2018) 

 

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat sądy rozpatrywały rocznie średnio 3860 wniosków  

o ogłoszenie upadłości. W 2017 roku nastąpił spadek złożonych wniosków o 7,5%  

w porównaniu do 2016 roku. Spośród wniosków rozpatrzonych w ostatnich dwóch latach 

koło 15% zakończyło się ogłoszeniem likwidacji przedsiębiorstwa. W latach 2010 – 2015 

średnio 17,5% spraw zakończyło się ogłoszeniem likwidacji. 

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2017 roku opublikowane 591 ogłoszeń  

o upadłości przedsiębiorstw (patrz Tabela 2). 

Tabela 2. Liczba postępowań upadłościowych 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba postępowań upadłościowych 888 807 750 606 591 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.isws.ms.gov.pl (dostęp 01.05.2018). 

Łatwo zauważyć trend spadkowy w ogłaszanych upadłościach przedsiębiorstw. Jednakże, dla 

pełnego obrazu sytuacji, należy dodać, że od stycznia 2016 roku, w związku ze zmianą prawa 

upadłościowego, spółki z problemami finansowymi mogą zgłaszać wniosek  

o rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. W 2017 roku wpłynęły 752 wnioski  

o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w porównaniu do 563 wniosków w 2016 

roku, tj wzrost o 33,6% (patrz Tabela 3). 

 Tabela 3. Ewidencja spraw restrukturyzacyjnych 

Lata 

otwarcia postępowania 
oddalenie 

wniosku 
umorzenie 

 

zwrot 

 

 

inne 

 
przyspieszonego 

układowego 
układowego sanacyjnego 

2016 139 38 57 25 19 96 63 

2017 224 54 95 60 34 126 115 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.isws.ms.gov.pl (dostęp 01.05.2018). 

http://www.isws.ms.gov.pl/
http://www.isws.ms.gov.pl/
http://www.isws.ms.gov.pl/
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Do 31 marca 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 6921 

ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub 

restrukturyzacyjnymi – w tym upadłości konsumenckiej dotyczyło 1574 ogłoszeń. Ogłoszenia 

dotyczące upadłości firm to 164, a ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego to 116. 

Na podstawie publikowanych ogłoszeń tworzona jest lista przedsiębiorstw  

w upadłości. Jest ona codziennie aktualizowana. Członkowie zarządu oraz innych organów 

spółki powinni korzystać z tej list w celu uniknięcia ryzyka biznesowego i finansowego 

prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa dzięki reakcji we właściwym momencie, np. na 

tej liście może być spółka, której członkowie zarządu udzielili kredytu kupieckiego. 

Odpowiedzialność finansowa menedżerów 

W ostatniej dekadzie, po kryzysie finansowym, odpowiedzialność finansowa menedżerów jest 

ważnym problemem związanym z zarządzaniem. Zasady odpowiedzialności i konsekwencji 

finansowych za podjęte decyzje w kontekście wysokich wynagrodzeń zarządów globalnych 

korporacji stały się tematem omawianym przez instytucje nadzorujące rynki.  

Komisja Europejska wydała kilka dokumentów regulujących sposób wynagradzania 

menedżerów. W 2009 roku wydano zalecenia sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów 

spółek notowanych na rynku regulowanym (nr 2009/385/ WE) oraz zalecenia dotyczące 

polityki wynagrodzeń w  sektorze usług finansowych (nr 2009/384/WE). W USA uchwalona 

została ustawa Dodda-Franka, która zakazuje przyznawania bonusów za podejmowanie 

dużego, ale i krótkoterminowego ryzyka. Zgodnie z tymi regulacjami premia i bonus powinny 

być powiązane z długoterminowymi wynikami spółki, a odprawy z powodu wcześniejszego 

rozwiązania kontraktu nie powinny przekraczać dwuletniego podstawowego wynagrodzenia. 

Odprawa nie powinna być w ogóle wypłacana w przypadku rozwiązania umowy z powodu 

niesatysfakcjonujących wyników spółki. 

Przykładem regulacji wydanym przez Komisję Europejską jest także rozporządzenie  

w sprawie nadużyć na rynku, tzw. MAR (Market Abuse Regulation). Państwa członkowskie 

musiały dostosować swoje prawo do rozporządzenia MAR. Spowodowało to np.: zwiększenie 

kar ze 100 000 do 2 000 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązku powiadomienia  

o transakcjach dokonanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnej. 
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Aspekt finansowy sankcji 

W postępowaniu karnym sąd może wymierzyć następujące kary finansowe: wpłata na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, grzywna, obowiązek naprawienia szkody lub wypłata 

odszkodowania lub przepadek mienia. 

W porównaniu do wyroków krajów wysoko rozwiniętych (szczególnie Stanów 

Zjednoczonych) polskie sądy wykazują się pobłażliwością w stosunku do oskarżonych  

o przestępstwa gospodarcze. Przepadek mienia i pozbawienie wolności są orzekane  

w dolnych przedziałach zawartych w przepisach prawa. 

Członkowie zarządu spółki oraz rady nadzorczej podlegają także sankcjom karnym  

i finansowym z innych ustaw szczególnych takich, jak: prawo bankowe, ustawa o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi lub ustawa  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Tabela 4. Wyniki badań menedżerów dotyczące znajomości konsekwencji za niezłożenie 

wniosku o upadłość 

Rodzaj konsekwencji Odpowiedzi 

Odpowiedzialność karna regulowana przez kodeksy 35,1% 

Utrata majątku 30,4% 

Nie wiem 24,5% 

Kary pieniężne (grzywny) 10,0% 

Utrata stanowiska 3,4% 

Kara więzienia 3,2% 

Odpowiedzialność cywilna 2,8% 

Inne 4,2% 
Źródło: S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu 

instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, str. 120. 

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez S. Morawską wskazują na niedostateczną 

świadomość odpowiedzialności karnej przez menedżerów polskich spółek. Prawie 25% 

badanych odpowiedziało, że nie wie o sankcjach grożących im za niezłożenie wniosku  

o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. 

Wyniki odpowiedzi na pytanie – jakie wg Pani/Pana wiedzy konsekwencje grożą osobie, 

która nie spełniła obowiązku złożenia wniosku upadłościowego w terminie? – przedstawia 

Tabela 4. 
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Sankcje administracyjne 

Kary pieniężne dla menedżerów mogą być nakładane przez KNF, UOKIK, PIP, GIOŚ, PISE, 

PIH lub PUT. Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary na spółki lub władze spółek 

publicznych, instytucji finansowych oraz parabanków, które podlegają nadzorowi UKNF.  

Sankcją o charakterze prawno-organizacyjnym, którą może nałożyć KNF w podległych sobie 

instytucjach finansowych, jest także zawieszenie w czynnościach prezesa lub członka zarządu 

(patrz Tabela 5). 

Tabela 5. Kary za naruszenie regulacji rynku kapitałowego 

Rodzaj 

naruszenia 

Podstawa 

odpowiedzialności 

Zagrożenie 

karą 

Rażące naruszenie obowiązków 

informacyjnych 

 w spółce publicznej 

art. 96 ustawy o ofercie 

publicznej 

kara administracyjna do 

100 000 zł 

Naruszenie obowiązku 

przekazania stanowiska zarządu 

w sytuacji wezwania do 

nabycia akcji 

art. 80 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej 

kara administracyjna do 

100 000 zł 

Manipulacja 

art. 39 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

kara administracyjna do 

200 000 zł 

albo 

10-krotność korzyści 

uzyskanej z tytułu 

naruszenia 

art. 183 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

pozbawienie wolności 

od 3 miesięcy do 5 lat 

lub 

grzywna do 5 000 000 zł 

Wykorzystanie informacji 

poufnej 

art. 154 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

pozbawienie wolności 

od 6 miesięcy do 8 lat 

lub 

grzywna do 5 000 000 zł 

Rekomendowanie lub 

nakłanianie na podstawie 

informacji poufnej 

art. 154 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

pozbawienie wolności 

do 3 lat 

lub 

grzywna do 2 000 000 zł 

Naruszenie okresu zamkniętego 
art. 159 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

kara administracyjna do 

200 000 zł 

Naruszenie obowiązku 

informowania o istotnych 

transakcjach 

art. 160 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

kara administracyjna do 

100 000 zł 

Źródło: P.Dec, P. Masiukiewicz Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządania w Przemyśle 

„ORGMASZ”, Warszawa 2016, str. 219. 
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Według danych zawartych w sprawozdaniach rocznych z działalności Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego, w 2017 KNF nałożył ponad 19 mln zł kar finansowych 

podczas gdy w 2016 roku było to 11,5 mln zł. Mimo rosnących kar finansowych KNF wydaje 

się stosunkowo łagodny, ponieważ jego amerykański odpowiednik nałożył w 2016 roku kary 

na prawie 3,8 mld dolarów
 72

.  

Wśród istotnych wykroczeń, za które grozi odpowiedzialność administracyjna lub też  

i karna są m.in.: rażące naruszenie obowiązków informacyjnych w spółce publicznej, 

manipulacja, wykorzystanie informacji poufnej lub naruszenie obowiązku przekazania 

stanowiska zarządu w sytuacji wezwania do nabycia akcji. 

Nakładane przez KNF kary finansowe w ostatnich latach zarówno na spółki, jak i na 

menedżerów wzrastają. Od 2013 do 2017 roku KNF wszczęła ponad 2 000 postępowań 

administracyjnych i wyjaśniających, z czego ponad 1700 zakończyło się już wydaniem 

decyzji. W 2017 roku wydano ponad 200 decyzji administracyjnych, z których 130 dotyczyło 

nałożenia kary finansowej na osobę prawną lub fizyczną. Mimo stosunkowo małej liczby 

decyzji o nałożeniu kary finansowej (spadek o około 60% w porównaniu do 2015 i 2016 

roku), to w roku 2017 wysokość kar finansowych była o około 70% wyższa od kar 

nałożonych w dwóch ostatnich latach. Dotychczas Komisja Nadzoru Finansowego najwięcej 

kar finansowych w kwocie prawie 23 mln zł nałożyła w 2013 roku, z czego 12 mln zł zostało 

nałożone na akcjonariuszy lub inne osoby fizyczne.  

W latach 2012 – 2017 Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła łącznie 81,5 mln zł kar 

pieniężnych, z czego 32,5 zł zostało nałożonych na akcjonariuszy lub inne osoby fizyczne
73

. 

W ostatnich dwóch latach kary finansowe nałożone na członków zarządu spółek publicznych 

wyniosły prawie 3,2 mln zł, podczas gdy łączna kwota kar nałożonych przez KNF w latach 

2012 – 2015 to 1,9 mln zł (patrz rys.1) 

  

                                                 
72

 Business Insider https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/knf-kary-nakladane-na-firmy-w-2017-

roku/83ee63t (29.04.2018) 

73
 Dane na podstawie sprawozdań z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2012-2017. 

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/knf-kary-nakladane-na-firmy-w-2017-roku/83ee63t
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/knf-kary-nakladane-na-firmy-w-2017-roku/83ee63t
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Rysunek 1. Wysokość kar nakładanych przez KNF w latach 2012-2017 (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności KNF w latach 2012-2017 

Sądy powszechne wydały w 2017 roku 9 wyroków skazujących oraz umarzających 

warunkowo postępowanie karne w następstwie zgłoszonych zawiadomień o uzasadnionym 

podejrzeniu przestępstwa przez Urząd Komisji: 5 wyroków z zakresu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 2 z zakresu prawa bankowego, 1 z zakresu ustawy o usługach 

płatniczych oraz 1 z kodeksu spółek handlowych. Sąd w sprawie z art. 586 wymierzył 

oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próbny 

wynoszący 1 rok
74

. 

Sankcje kontraktowe 

Kary finansowe dla członków zarządu instytucji finansowych, którzy pełnią swoją funkcję na 

podstawie kontraktu lub umowy zostały w ostatnich latach zaostrzone. Komisja Nadzoru 

Finansowego wdrożyła w Polsce w 2011 roku Dyrektywę Unii Europejskiej mówiącej  

o polityce wynagrodzeń. W uchwale KNF znalazły się rekomendacje dotyczące wypłat premii 

i bonusów oraz odpraw. KNF zaleciła odejście od gwarantowanych rekompensat przy 

rozwiązaniu umowy o pracę lub kontraktu, jeśli wyniki przedsiębiorstwa nie było 

satysfakcjonujące. 

W prawie upadłościowym określono specyficzne sankcje dotyczące menedżerów instytucji 

finansowych. Jeżeli do spółki zostanie wprowadzony zarząd komisaryczny lub zostanie 

ogłoszona upadłość, to top-menedżerom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie 

(premie, bonusy lub odprawy) zapisane w kontraktach menedżerskich. W przypadku 

                                                 
74

 Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 roku, str. 164. 
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ogłoszenia upadłości banku, to jego menedżerowie (także ci z oddziałów banku) są 

pozbawieni rekompensat w systemie gwarancji depozytów. 

Można spodziewać się dostosowywania prawa oraz orzecznictwa do krajów 

wysokorozwiniętych. W krajach zrzeszonych w OECD były stosowane kary finansowe wobec 

menedżerów w następującym zakresie
75

: 

 wpłaty na rzecz majątku spółki poszkodowanej, zasądzone przez sąd, 

 kary administracyjne organów nadzoru państwowego, 

 przepadek mienia osobistego w wyniku wyroku sądowego, 

 grzywny zasądzane w postępowaniu karnym. 

Wydaje się jednak, że najbardziej dotkliwą karą dla menedżerów nie są te finansowe, gdyż 

mają oni środki na zapłatę kary, ale te dotyczące tzw. dyskwalifikacji menedżera (zakaz 

pełnienia funkcji kierowniczych), ponieważ przez to mogą utracić swoją renomę. 

Każda osoba pełniąca określoną funkcję we władzach spółki kapitałowej musi być świadoma 

swojej odpowiedzialności zarówno wobec spółki, jak i stron trzecich, aby podejmować działa, 

które nie narażają wierzycieli, ale również pracowników spółki na straty (np. likwidacja 

stanowiska ze względu na wprowadzenie koniecznych oszczędności w celu odzyskania 

płynności przez spółkę).  

Sprawowanie funkcji w organach spółki (szczególnie funkcji członka zarządu) wiąże się  

z dużym ryzykiem w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Konieczne jest 

dochowanie należytej staranności w  monitorowaniu stanu spółki oraz takie zabezpieczenie 

członków zarządu, aby ewentualne problemy kierowanej przez nich spółki nie przeniosły się 

na grunt osobisty. Szybka reakcja a także doradztwo wyspecjalizowanych kancelarii 

prawnych często jest niezbędne w celu uratowania przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo, aby skutecznie chronić się przed skutkami odpowiedzialności cywilnej można 

skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych. 

Ubezpieczenie takie niesie za sobą zarówno duże korzyści dla ubezpieczonych, ale też koszty 

w stosunku do ponoszonego ryzyka biznesowego.  

Naturalnie, najlepiej jest tak prowadzić spółkę, aby do odpowiedzialności cywilnej nigdy nie 

doszło, ale jasne jest, że nikt nie jest nieomylny. Mimo dołożenia należytej staranności 

                                                 
75

 P. Dec, P. Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ”, Warszawa 2016, str. 207. 
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menedżerowie nie są w stanie przewidzieć wypadków losowych, skutków nieuczciwej 

konkurencji lub też kłopotów kontrahentów, a za to wszystko ponoszą oni odpowiedzialność 

pełniąc swoje funkcje. 

Responsibility of the governing bodies of the limited company for the 

bankruptcy. 

Summary: To be a board member in a limited company means both prestige and 

responsibility. Every person holding a specific function in the governing bodies of a 

limited company must be aware of his/her liability both to the company and third 

parties in order to undertake activities that do not expose the creditors as well as 

employees to losses. Management board should be aware of the sanctions for bringing 

the company into bankruptcy as well as possibilities to reduce the risk of being liable 

for the company's debts. The law imposes on the persons holding the function of board 

members such a strict reguation to protect the creditors against undesirable actions of 

the company's authorities, which could intentionally lead to the loss of financial 

liquidity of the company. Recently, regulations regarding managers' responsibility for 

their decisions and their financial consequences are widely discussed in order to 

create, among others, anti-crisis regulations. Therefore, actions have been taken by the 

European Commission to more precisely link bonuses for managers with long-term 

company results. 

Keywords: responsibility, bancruptcy, management board, sanctions 
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PRE-PACK szansą dla restrukturyzowanych i upadłych 
przedsiębiorstw w Polsce 

Wioletta Radziejowska
76

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu ustalenie, jak w przygotowana likwidacja 

zwana pre-packiem wpisuje się w przestrzeń gospodarczą Polski oraz czy 

przedsiębiorcy skorzystają z tej instytucji. W pracy wykorzystano przede wszystkim 

metody ilościowe, wskazujące intensywność zainteresowania podmiotów 

gospodarczych na rynku polskim, zastosowaniem nowego narzędzia, przygotowanej 

likwidacji pre-pack oraz jakościowe, wskazujące merytoryczne przygotowanie do 

skutecznego stosowania pre-packa w postępowaniu sądowym. Wykorzystano również 

porównania danych międzynarodowych w celu wykazania intensywności 

zainteresowania wykorzystania narzędzia przygotowanej likwidacji pre-pack na 

innych rynkach gospodarczych. Opisy stanów faktycznych zostały uzyskane ze stron 

internetowych kancelarii doradców restrukturyzacyjnych, rejestrów sądowych KRS 

oraz portali biznesowych zawierających dane o spółkach notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. 

Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, upadłość, przygotowana likwidacja 

JEL L1, M4 

Wstęp 

Przygotowana likwidacja nazywana jest z angielskiego pre–pack, polskie regulacje w tym 

zakresie opierają się na rozwiązaniach anglosaskich. Polski ustawodawca wprowadził 

instytucję - przygotowaną likwidację tzw. pre-pack w przepisach prawa upadłościowego  

w 2016 roku, odchodząc od likwidacji sensu stricte i stworzyło mechanizmy restrukturyzacji. 

Instytucja ta opisana została w art. 56 a-h prawa upadłościowego.
77

  

Z danych banku światowego wynika, że w 2015 roku z 10 największych upadłości na świecie 

– gdzie majątek każdej z firm przekraczał 2 miliardy dolarów – aż 6 zostało 

przeprowadzonych w drodze przygotowanej likwidacji.
78

 W Wielkiej Brytanii upadłości 

                                                 
76

 Autorka jest absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw, 

przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

77
 Przygotowana likwidacja uregulowana ustawą z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Tekst 

pierwotny  opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z dnia 14.07.2015 r. poprzez przepis art. 428 pkt 39), 

którym to przepisem w części pierwszej w tytule II dodano dział VII zatytułowany „Przygotowana likwidacja” 

do ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe.  Przepisy weszły życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

78
 Devictor X.; Polska musi dawać szansę swoim przedsiębiorstwom; 

http://www.worldbank.org/pl/news/opinion/2013/01/24/poland-needs-to-give-its-entrepreneurs-a-second-chance 
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z zastosowaniem pre-pack’ów stanowią ok. ¼ upadłości likwidacyjnych przedsiębiorstw  

(ang. administration).
79

 

Bankructwo jest wpisane w funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Często przedsiębiorca nie 

ma wpływu na spadek popytu, kryzysy finansowe w kraju, na świecie, czy też na 

konkurencję. Wyzwaniem dla organów ustawodawczych, rządów jest stworzenie 

mechanizmów przeprowadzenia upadłości tak, żeby można było jak najwięcej uratować,  

a nawet zrestrukturyzować. W Polsce wielki biznes dopiero się rozwija a przedsiębiorcy 

zaczynają powoli coraz odważniej korzystać z mechanizmów gospodarki wolnorynkowej.  

Główne założenia prawne przygotowanej likwidacji  

Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część 

przedsiębiorstwa na warunkach na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika  

i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd. Do wniosku o ogłoszenie upadłości dołącza się 

wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży.  

Twórcy tej instytucji podkreślają, że celem przygotowanej likwidacji jest szybsze i pełniejsze 

zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania 

upadłościowego.
80

 

 Ustawodawca legitymację do złożenia wniosku o zatwierdzenie pre-packu dał tym samym 

podmiotom, którzy mają legitymację do złożenia wniosku o upadłość. Będą to oczywiście 

upadły i wierzyciel. W spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-

akcyjnej przedmiotowy wniosek może złożyć każdy ze wspólników odpowiadających bez 

ograniczenia za zobowiązania spółki. W stosunku do osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, legitymację do złożenia wniosku ma każdy, kto na podstawie ustawy, 

                                                                                                                                                         
dostęp w dniu 07.05.2018 r. 
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umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego 

reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. W stosunku do 

przedsiębiorstwa państwowego wniosek składają osoby wskazane w zdaniu poprzednim,  

a więc mające prawo prowadzenia spraw dłużnika, ale również organ założycielski. W 

stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będzie to pełnomocnik rządu, państwowa 

osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa, ale również osoby prowadzące sprawy spółki.  

W stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej  

i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji wniosek składa likwidator.  

W stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, która nie posiada 

organów do prowadzenia spółki wniosek o zatwierdzenie pre-packu składa kurator tego 

podmiotu.  

Zgodnie z art. 56a ust. 4 prawa upadłościowego (dalej: p.u.)
81

 wniosek o zatwierdzenie 

przygotowanej likwidacji (pre-pack) powinien zawierać minimum informacji dotyczących 

warunków sprzedaży tj. cenę oraz nabywcę. Do wniosku powinien zostać dołączony projekt 

umowy określający warunki sprzedaży, którą będzie podpisywał syndyk.  

Przeprowadzenie likwidacji w trybie zwykłego postępowania upadłościowego jest procesem 

długotrwałym i przeważnie generuje bardzo wysokie koszty. W pre-packu ideą ustawodawcy 

jest szybkość i niskie koszty postępowania. Dlatego też, nawet jeśli okaże się, że cena nabycia 

przedsiębiorstwa (przede wszystkim całości przedsiębiorstwa) jest niższa, niż wskazywałyby 

analizy w opisie i oszacowaniu, od ceny możliwej do uzyskania w postępowaniu 

likwidacyjnym na zasadach ogólnych, należy uwzględnić wysokość kosztów. Może się 

okazać, że sprzedaż przedsiębiorstwa w pre-packu da możliwość większego zaspokojenia 

wierzycieli, pomimo uzyskania niższej kwoty ze sprzedaży.   

Z powyższych względów cena określona we wniosku o pre-pack nie może być wskazywana 

w sposób dowolny. Gwarancją spełnienia warunków ustawowych określonych w art. 2 pu, 

czyli zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wierzycieli, dążenie do zachowania 

przedsiębiorstwa jako całości, możliwość oddłużenia rzetelnego dłużnika, jest rzetelne  

i wiarygodne przygotowanie opisu i oszacowania składników objętych wnioskiem. Opis  

i oszacowanie powinien być sporządzony przez biegłego sądowego wpisanego na listę. 

                                                 

81 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; Dz.U.2017.2344 z dnia 2017.12.15  
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Odstępstwo od tej zasady może nastąpić w sytuacji inwestora powiązanego z dłużnikiem. 

Jednak, nie jest to rekomendowane przez doktrynę i praktyków. W takiej sytuacji, sąd zleca 

sporządzenie opisu i oszacowania przez wyznaczonego tymczasowego nadzorcę sądowego. 

To generuje koszty i wydłuża czas postępowania. Zatem, wymóg wyceny przedmiotu  

pre-packu przez biegłego sądowego, wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego są 

istotnym zabezpieczeniem wpływającym na przejrzystość procedury. 

Przepis art. 56c ust. 2 p.u. reguluje wyjątkową sytuację, kiedy sąd ma możliwość 

zatwierdzenia wniosku o sprzedaż w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Mianowicie, 

sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena nie jest 

wyższa, a jedynie zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym 

pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w 

takim trybie, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania 

przedsiębiorstwa dłużnika. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy, 82 „Regulacja 

ta jest wynikiem wyważenia interesów wierzycieli i dłużnika. Prawo upadłościowe chroni 

integralność przedsiębiorstwa dłużnika jedynie w ograniczonym zakresie, przyznając prymat 

interesom wierzycieli. Jednak w szczególnych sytuacjach, kiedy zmniejszenie stopnia 

zaspokojenia wierzycieli będzie nieznaczne, a jednocześnie otrzymają oni dodatkową korzyść 

w postaci szybszego zaspokojenia ich wierzytelności, dopuszczalne jest uwzględnienie przy 

podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu warunków sprzedaży ważnego interesu publicznego 

(np. zachowanie miejsc pracy) lub możliwości zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.” 

Ustawodawca przewidział także sytuację, kiedy to inwestorem jest podmiot blisko powiązany 

z dłużnikiem. Często to te podmioty mają najwięcej informacji o dłużniku, a także może im 

zależeć na uratowaniu przedsiębiorstwa. Dlatego też do wniosku o zatwierdzenie pre-packu 

należy dołączyć oświadczenie czy między inwestorem a upadłym zachodzą relacje zależne.  

W pierwszej linii chodzi o małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, o osoby 

pozostające z upadłym w faktycznym związku, gdzie prowadzą wspólnie gospodarstwo 

domowe albo o przysposobionych lub przysposabiających. 

                                                 
82 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne. Druk nr 2824; data 

pisma: 09.10.2014; http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824 z dnia 30.04.2018 r. 
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Kolejną grupą podmiotów, które są traktowane w sposób szczególny to, podmioty powiązane 

z firmą poprzez pełnienie funkcji członka zarządu, ewentualnie jest to jedyny wspólnik lub 

akcjonariusz. Jeżeli dłużnikiem jest spółka lub osoba prawna, sąd bada czy pre-pack nie jest 

zawierany ze wspólnikiem dłużnika, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze 

spółkami powiązanymi, czy dominującymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub 

małżonkami tych osób. 

Oczywiście nie chodzi tu o automatyczne wykluczanie osób powiązanych z upadłym od 

możliwości nabycia w trybie pre-packu składników masy upadłości lub całości 

przedsiębiorstwa, ale szczególne zabezpieczenie praw wierzycieli. Stąd przepis art. 56 b ust. 1 

u.p. umożliwia sprzedaż, na rzecz podmiotów wskazanych powyżej wyłącznie po cenie 

sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania.  

Z uwagi na ochronę praw wierzycieli, którzy często dowiadują się o zatwierdzeniu  

pre-packu przez sąd dopiero po ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

przysługuje zażalenie na postanowienie uwzględniające wniosek każdemu z wierzycieli. 

Natomiast na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

zażalenie przysługuje wnioskodawcy, czyli albo wierzycielowi, albo dłużnikowi. 

Umowa z inwestorem zawierana jest przez syndyka na warunkach określonych  

w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się 

tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny 

termin oraz wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po 

wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. 

Sprzedaż dokonana w trybie postępowania przygotowanej likwidacji ma skutki sprzedaży 

egzekucyjnej. Oznacza to, że nabywca składników majątkowych lub całego przedsiębiorstwa 

nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu 

upadłości. 

Zgodnie zatem z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc)
83

, kto nabywa rzecz 

na podstawie przepisów egzekucyjnych staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń  

                                                 

83 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego; Dz.U.2018.155 tj. z dnia 2018.01.19 
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i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za 

wady rzeczy, a przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
84

 

W sytuacji, gdy w skład zakupionego przedsiębiorstwa lub jego części wchodził 

nieruchomość, to zakup tej nieruchomości w trybie pre-pack powoduje wygaśnięcie praw 

oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub 

zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia postanowienia  

o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.  

Ponadto, pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi 

koniecznej, służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem 

granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa 

dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi 

hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość 

użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym 

ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. 

Przepisy regulujące sprzedaż w pre-packu nieruchomości stosuje się odpowiednio także  

do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego. 

Natomiast, do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości stosuje się przepisy art. 1004, 

art. 1005, art. 1007, art. 1009, art. 1012 i art. 1013 kpc. Regulują one między innymi kwestie 

obowiązku zawiadomienia pozostałych współwłaścicieli o tej sprzedaży, obowiązek 

dokonania opisu i oszacowania nieruchomości jako całości, czy też kwestię nienaruszania 

hipotek wpisanych przed dokonaniem sprzedaży części nieruchomości. 

Ważną regulacją są przepisy zawarte w art. 314 p.u., które przewidują, że w razie zbycia 

przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą 

przedmioty obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, (chodzi tu o wierzytelności  

i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską, a także prawami oraz prawami osobistymi i roszczeniami ujawnionymi 

przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionymi w ten sposób, lecz zgłoszonymi 

sędziemu-komisarzowi w terminie 30 dnia po obwieszczeniu postanowienia o zatwierdzeniu 
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umowy sprzedaży w trybie pre-pack), wartość składników mienia obciążonych tymi prawami 

podlega ujawnieniu w umowie sprzedaży, a uzyskana cena podlega podziałowi i jest 

przeznaczana na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych 

rzeczach lub prawach.  

Niezwykle ważnym skutkiem sprzedaży egzekucyjnej jest przejście na nabywcę 

przedsiębiorstwa upadłego wszelkich koncesji, zezwoleń, licencji i ulg, które zostały 

udzielone upadłemu. Umowa pre-pack zawiera również ustalenia czy nabywca może używać 

oznaczenia przedsiębiorstwa upadłego, w którym mieści się jego nazwisko, czy nie. Nabywca 

przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za 

zobowiązania upadłego.  

Nabywca w skutek zawarcia umowy przygotowanej likwidacji, wstępuje z mocy prawa  

w miejsce upadłego lub syndyka do postępowań cywilnych i administracyjnych dotyczących 

przedsiębiorstwa lub jego składników.  

Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca dołączy dowód 

wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy 

następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Następuje to 

poprzez bezpośrednie wydanie przedsiębiorstwa nabywcy do jego rąk, przy udziale syndyka.  

Jeżeli nastąpiłyby jakieś przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia 

inwestora w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę 

wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie 

przygotowanej likwidacji bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.  

Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia 

umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na 

własne ryzyko i odpowiedzialność. Jeżeli dojdzie do uchylenia postanowienia sądu 

zatwierdzającego warunki sprzedaży, sąd zobowiązuje nabywcę do zwrotu przedsiębiorstwa 

do rąk syndyka lub dłużnika. Postanowienie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko nabywcy. 

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi być rozpoznany jednocześnie  

z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeżeli sąd nie uwzględni go, wydaje postanowienie  

o ogłoszeniu upadłości i przystępuje do czynności w trybie zwykłym, a jeżeli uwzględni, 

syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca pod warunkiem wpłacenia 

przez nabywcę całej ceny.  
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Podkreślić należy, że syndyk wykonuje warunki zatwierdzone przez sąd. Odchodzi zatem, 

czasochłonność negocjacji warunków sprzedaży po ogłoszeniu upadłości. Syndyk ma prawo, 

w terminie 30 dni od podpisania umowy, złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę 

postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży w sytuacji, kiedy już po wydaniu 

postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na 

wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. Jest to kolejny zapis 

gwarantujący w procedurze pre-packu ochronę interesów dłużnika i wierzycieli. Na 

postanowienie uwzględniający wniosek syndyka przysługuje zażalenie uczestnikom 

postępowania upadłościowego. 

Po uprawomocnieniu postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży sąd postanawia 

o wydaniu syndykowi ceny złożonej do depozytu (z urzędu lub na wniosek syndyka). 

Następnie syndyk powinien ustalić i wykonać plan podziału środków pieniężnych uzyskanych 

ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia. Niestety, sam fakt skrócenia procedury sprzedaży 

majątku w pre-packu, które jest celem tego postępowania, nie powoduje nadzwyczajnego 

skrócenia okresu postępowania z art. 239 p.u. i następnych, czyli zgłoszenia wierzytelności, 

ustalenia listy wierzytelności, ustalenia planu podziału i jego wykonania. Ustawodawca nie 

przewidział żadnego nadzwyczajnego trybu w postępowaniu o pre-pack.  

Proces zaskarżania listy wierzytelności i jej sporządzania, terminów instrukcyjnych jest 

zupełnie inny, niż w postępowaniach otwartych i nadal prowadzonych na przepisach 

obowiązujących do 2015 r. Obecnie zaskarżone listy wierzytelności sąd rozpoznaje  

na posiedzeniu niejawnym. Ponadto, wprowadzono prekluzję dowodową oraz opłatę 

stosunkową proporcjonalną od zażalenia, a nie jak to było wcześniej opłata była stała  

i wynosił zaledwie 200 zł od sprzeciwu od listy wierzytelności. Poza tym, sędzia-komisarz 

może dopuszczać dowody z przesłuchania świadków z innych postępowań. Wprowadzono 

również termin instrukcyjny na sporządzenie listy wierzytelności, który wynosi dwa miesiące 

od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.  

Ważnym novum jest też przepis art. 260 ust. 3 p.u., który przewiduje, że sprzeciw co do 

zasady nie musi hamować planu podziału, bowiem sędzia-komisarz ma możliwość 

częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności w pewnych sytuacjach – o ile to nie dotyczy 

tej grupy zaskarżonych. To diametralnie przyspiesza postępowanie, gdyż dyscyplinuje 

nieuczciwych uczestników postępowania.  
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Główne założenia ekonomiczne przygotowanej likwidacji 

Głównymi założeniami rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest „wsparcie 

rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego 

kraju, który odczują wszyscy Polacy.”
85

 

Na chwilę obecną, jak twierdzą Sylwia Morawska i Piotr Staszkiewicz, prawo 

restrukturyzacyjne i upadłościowe nie wywołuje w rzeczywistości społecznej, politycznej 

i gospodarczej skutków zaplanowanych przez ustawodawcę, którym najważniejszym jest 

ochrona praw wierzycieli. Zdaniem autorów, na procedury upadłościowe i restrukturyzacyjne 

składają się nie tylko przepisy, ale również rozwiązania nieformalne. Jedną z ważniejszych 

funkcji prawa, to wychowanie, czyli promowanie określonego zachowania adresatów 

przepisów i kształtowanie odpowiednich norm zachowania. Okazuje się, że niski poziom 

zaufania przedsiębiorców do systemu sądowniczego w sprawach upadłościowych ma swoje 

realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na podstawie badań przeprowadzonych przez 

autorów można stwierdzić, że zaspokojenie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych 

sięgało zaledwie 32 – 35% .
86  

Efektywność odzysku wierzytelności zdaje się jednak rosnąć w Polsce. Z najświeższych 

danych Banku Światowego wynika
87

, że wskaźnik odzysku w postępowaniach 

upadłościowych w Polsce wynosiła 63,1%. Porównując z innymi gospodarkami europejskimi 

np. brytyjską – około 85,2 %, czy niemiecką – około 80,6 %), należy stwierdzić, że 

skuteczność zaspokajania wierzycieli w Polsce w postępowaniach upadłościowych jest coraz 

lepsza. 

  

                                                 
85

 Ministerstwo Rozwoju; Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-

na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ 

10 Morawska S. Staszkiewicz P.; „Skuteczność prawa upadłościowego – wyniki badań empirycznych”; Biuletyn 

PTE nr 4 (75) 2016  

87
 Resolving Insolvency June 2017; http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency,  

(2018.05.10) 

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
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Wykres 1  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Bank Światowy; Resolving Insolvency  

June 2017 

Okazuje się, że skuteczna ochrona praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym  

jest czynnikiem niezbędnym do rozwoju rynków kapitałowych. Jak wskazuje Dorota 

Mirowska-Wierzbicka
88

, „im większe kwoty wierzyciele spodziewają się odzyskać od swoich 

dłużników w sytuacjach ich upadłości, tym finansowanie zewnętrzne działalności jest łatwiej 

dostępne, a jego koszt niższy. Efektywne egzekwowanie postanowień umów długu, także 

w ramach postępowań upadłościowych, sprzyja więc wzrostowi przedsiębiorczości 

i inwestycji, a dzięki temu, w pewnym stopniu, również tworzeniu nowych miejsc pracy.”  

Wskazując na czynnik – przygotowanej likwidacji i sprzedaży przedsiębiorstwa w całości 

można ocenić, że instytucja pre-packu powinna mieć duży wpływ na efektywność 

postępowania upadłościowego. Fakt sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części na zasadach 

ustalonych i określonych w umowie, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości zdecydowanie 

skraca czasochłonność procesu i jego kosztów. Autorka podkreśla również pozytywny efekt 

przygotowanej likwidacji, wskazując na „zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa 

oraz jego renomy.”
89

  

                                                 
88 

Mirowska-Wierzbicka D.; Determinanty efektywności postępowań upadłościowych przedsiębiorstw; Biuletyn 

PTE nr 4 (75) 2016 

89
 Mirowska-Wierzbicka D.; Determinanty efektywności… op.cit. 
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Oczekiwania przedsiębiorców wobec instytucji przygotowanej likwidacji 

Polski przedsiębiorca nie miał do tej pory narzędzia, dzięki któremu mógłby uratować część 

lub całość firmy. Dzięki pre-packowi ustawodawca dał upadłemu przedsiębiorcy możliwość 

podejmowania bezpośrednich działań naprawczych poprzez poszukiwanie inwestora 

i przygotowanie warunków likwidacji. 

Zainteresowanie przedsiębiorców nową instytucją przygotowanej likwidacji, najlepiej 

zobrazują statystyki dotyczące złożonych wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

przygotowanej likwidacji. Fundacja Court Watch Polska we współpracy z partnerami 

przeprowadziła badanie stosowania instytucji likwidacji przygotowanej w praktyce polskich 

sądów upadłościowych w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów.
90

 

Wykres 2 Liczba złożonych wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży pre-pack  

w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Raportu Fundacji Court Watch Polska.  

 

Jak wykazuje Raport
91

 „w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku do sądów 

upadłościowych wpłynęło 30 wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży (art. 56a p.u.). 

Wnioski dotyczyły 29 dłużników (w przypadku jednego postępowania osobne wnioski złożyli 

dłużnik, jak i wierzyciel).”  

                                                 
90

 Hoffman M., Hrycaj A.,Kubiczek M., Pilitowski B., Tatara K.; Pre-pack – instytucja przygotowanej…, op. cit. 

91
 Hoffman M., Hrycaj A., Kubiczek M., Pilitowski B., Tatara K.; Pre-pack j…, op. cit. 
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Wykres 3 Liczba złożonych wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży pre-pack 

w 2016 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne, źródło jak w wykresie 2 

 

„Najwięcej wniosków złożonych zostało w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie (6), Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy (6), a także w Sądzie 

Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach (3). W trzech sądach złożono po dwa wnioski, 

a  w 8 po jednym. (…) Pierwszy tego typu wniosek wpłynął do Sądu Rejonowego Kraków-

Śródmieście w Krakowie w dniu 29 stycznia 2016 roku. Ostatni z uwzględnionych w raporcie 

w dniu 29 grudnia 2016 r. w Katowicach. Wśród przedsiębiorstw, których dotyczyły 

przeanalizowane wnioski o zatwierdzenie warunków sprzedaży, występowali przedstawiciele 

różnych branż: handlu, budownictwa, usług, ale najsilniej reprezentowane były 

przedsiębiorstwa produkcyjne. Spośród 23 firm, których profil udało się ustalić, firm 

produkcyjnych było aż 8. Wnioski równie często dotyczyły sprzedaży całości, części  

i składników przedsiębiorstwa.” 
92

 

Wykres 4 Rodzaj przedmiotu sprzedaży w złożonych wnioskach o zatwierdzenie warunków 

sprzedaży (n=30)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Fundacji Court Watch Polska ze wskazaniem sądu 

w Polsce 
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Raport Fundacji Watch Polska zawiera również bilans postępowań z pre-packu pod względem 

wartość transakcji. Okazuje się, że „wartość przedmiotu, który miał być nabyty w toku 

postępowania upadłościowego z zastosowaniem pre-packu, wahała się wg załączonych do 

wniosków wycen od niespełna 13 tysięcy złotych do 25 milionów złotych (wartość przy 

sprzedaży niewymuszonej).” W związku ze wskazanymi danymi można stwierdzić, że  

pre-pack jest w zasięgu zainteresowania zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. 

„Do końca lutego 2017 sądy rozpoznały 19 wniosków złożonych w 2016. Łączna wartość 

zatwierdzonych transakcji, których wartość znamy wyniosła ponad 56 milionów złotych. 

Do końca lutego uprawomocniło się 10 z nich. Zatwierdzona przez sąd cena nabycia 

w analizowanych sprawach najczęściej była wyższa (9 przypadków) niż kwota możliwa 

do uzyskania wskazana w wycenie biegłego. Rzadziej zdarzało się, że proponowana cena 

nabycia była równa (6 przypadków) lub niższa (2 przypadki) niż kwota oszacowania.”
93

 

 

Wykres 5 Liczba wniosków, w których zatwierdzona cena nabycia była niższa, równa lub 

wyższa od wartości wyceny przedmiotu sprzedaży (n=18),  

 

Źródło : Opracowanie własne,  źródło jak w wykresie 2 

 

Pierwsze prawomocne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości wraz z zatwierdzeniem 

warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2016 r.
94

 Bardzo 

ważnym elementem w postępowaniu pre-packu jest czas. Przedsiębiorcy wprost wskazują, że 

jeżeli postępowanie z przygotowanej likwidacji trwa dłużej niż 2 miesiące, to całe 

przedsięwzięcie traci sens.  
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 Hoffman M., Hrycaj A., Kubiczek M., Pilitowski B., Tatara K.; Pre-pack – instytucja przygotowanej…, op. ci  
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 Informacja na stronie kancelarii prawnej Marcina Kubiczka; http://kubiczekm.com/pierwszy-prawomocny-

pre-pack-w-polsce/ z dnia 30.04.2018 r. 
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Wykres 6 Rozkład czasu zatwierdzenia warunków sprzedaży (n=14 

Źródło: Opracowanie własne, źródło jak w wykresie 2 

 

Raport Fundacji Court Watch Polska wskazuje, że „licząc od dnia złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości do daty zatwierdzenia warunków sprzedaży, najdłuższy czas trwania 

postępowania liczył 307 dni. Jednak w tej sprawie o upadłość wnioskował wierzyciel 

przy sprzeciwie dłużnika, a złożenie wniosku z artykułu 56a p.u. odbyło się po wielu 

miesiącach po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku spraw, w których oba 

wnioski (o upadłość i zatwierdzenie warunków sprzedaży) złożone były jednocześnie, 

najdłuższy zanotowany czas potrzebny na wydanie postanowienia wyniósł 167 dni. Złożenie 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wraz z wnioskiem o upadłość wiąże 

się z szybszym jego rozpatrzeniem. Wnioski o zatwierdzenie warunków sprzedaży w sądach, 

w których złożono ich co najmniej 3, były rozpatrywane najszybciej w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy (śr. w ciągu 40 dni), następnie w Sądzie Rejonowym Kraków-

Śródmieście (śr. 69 dni), a najwolniej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód (śr. 122 dni). 

Średni czas rozpatrywania wniosków z art. 56a p.u. w próbie ogólnopolskiej wyniósł 73 dni.”  

  

Największa liczba dni 
pomiędzy datą złożenia 
wniosku o ogłoszenie 

upadłości i 
zatwierdzeniem 

warunków sprzedaży 

Najmniejsza liczba dni 
pomiędzy datą złożenia 
wniosku o ogłoszenie 

upadłości i 
zatwierdzeniem 

warunków sprzedaży 

Średnia liczba dni 
pomiędzy datą złożenia 
wniosku o ogłoszenie 

upadłości i 
zatwierdzeniem 

warunków sprzedaży 

307 

121 

23 
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Wykres 7 Liczba spraw, w których wnioski o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków 

sprzedaży złożono razem lub osobno (n=29) ,  

Źródło: Opracowanie własne , na podstawie jak w wykresie 2 

Polscy przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do nowej instytucji, jaką jest przygotowana 

likwidacja (pre-pack). Uczą się procedury oraz analizują efekty. Można jednak zauważyć, 

że zainteresowanie powoli rośnie. Dla przedsiębiorców najważniejsza jest szybkość 

postępowania i efektywna współpraca z sądem i syndykiem.   

Pre-pack jako narzędzie restrukturyzacyjne upadłego 

Właściciel, zarząd, to podmioty, które pierwsze posiadają wiedzę o pogarszającej się kondycji 

firmy. Przedsiębiorstwu grozi utrata płynności finansowej lub też właśnie je utraciło. Wartość 

przedsiębiorstwa spada, a podjęte plany restrukturyzacyjne nie przyniosły efektu. Zarząd 

zdaje sobie sprawę, że za chwilę zaczną odchodzić najlepsi pracownicy, kluczowi kontrahenci 

zaczną wycofywać się z kontraktów i zamówień, a marka straci na znaczeniu. 

Zarząd/właściciel znajdując inwestora, który będzie zainteresowany zakupem zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa lub składnikami majątkowymi stanowiącymi znaczną część 

przedsiębiorstwa w formie pre-packu może szybko przeprowadzić postępowanie.  

Dzięki tej procedurze przedsiębiorstwo może kontynuować swoją działalność. To dzięki  

pre-packowi przedsiębiorca ma szansę uratować majątek, specjalistów i wyjść z kłopotów 

finansowych.  

21 

8 

Sprawy, w których wnioski o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie 
warunków sprzedaży złożono oddzielnie w terminie 

przekraczającym przynajmniej 1 dzień 

Sprawy, w których wnioski o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie 
warunków sprzedaży złożono w tym samym terminie 
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Przykładem skutecznego wykorzystania przygotowanej likwidacji na polskim rynku przez 

upadłego jest sprzedaż części przedsiębiorstwa Famago Sp. z o.o. w upadłości w 2017 r.
95

  

W dniu 30 sierpnia 2016 r. sąd upadłościowy ogłosił upadłość Kopex Famago Sp. Z o.o.  

w Katowicach, obecnie FAMAGO Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz zabezpieczył majątek 

poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
96

 Na początku 2017 r. zarząd 

spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (Grupa Kapitałowa Famur) podjął działania 

mające na celu nabycie od syndyka zorganizowanej części przedsiębiorstwa Famago Sp. 

z.o.o. w upadłości (dalej Famago). W obszarze zainteresowania znalazła się produkcja pełnej 

gamy urządzeń wchodzących w skład kompletnego parku maszynowego na potrzeby 

nowoczesnego górnictwa odkrywkowego oraz przemysłu przeładunkowego.
97

 W dniu 30 

listopada 2016 r. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

FAMAGO na rzecz nabywcy FUGO S.A. z siedzibą w Kluczborku za kwotę 11.060.001,00 zł 

oraz wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności i osoby, którym 

przysługiwały prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach 

należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej.
98

  

W dniu 25 lipca 2017 r. doszło do zawarcia między Inwestorem FUGO S.A. (spółka należąca 

do grupy kapitałowej FAMUR) a syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości w procedurze 

przygotowanej likwidacji (pre-pack). Przedmiot Umowy został wydany spółce FUGO S.A. do 

posiadania w dniu 31 lipca 2017 r. 
99
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Dzięki tej sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji pre-packu zachowano 162 miejsca 

pracy, a także ciągłość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa FAMAGO.
100

 

Procedura trwała 11 miesięcy. 

Pre-pack - Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji 

Inwestor – uczestnik postępowania w trybie przygotowanej likwidacji, któremu ustawa 

tak właściwie daje najmniej uprawnień, żeby nie powiedzieć, że w ogóle.  

Zaletą pre-packu dla inwestora jest niewątpliwie nabycie składników mienia bez długów  

i obciążeń rzeczowych. Najważniejszym, bowiem skutkiem pre-packu jest skutek sprzedaży 

egzekucyjnej.  

Nabycie w pre-packu musi być dla inwestora korzystne ze względu ekonomicznego, 

biznesowego, ale nie tylko. Założeniem ustawodawcy jest, żeby inwestor miał pomysł 

na skuteczne wykorzystanie nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części 

lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.
101

 

Jest jeszcze jeden element pre-packa, stawiający inwestora na silnej pozycji. Zatwierdzona 

likwidacja jako jedyne postępowanie upadłościowe posiada element, że do postępowania  

na samym początku, a nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, wchodzi 

podmiot, który ma pieniądze.  

Jest to bardzo istotne, z punktu skuteczności pre-packa. Można w dużej mierze przyjąć,  

że upadły nie ma już zdolności kredytowej, utracił płynność finansową, zaprzestał 

dokonywania opłat podatkowych, czy wypłaty wynagrodzenia, grozi mu utrata kontraktów. 

W pre-packu jest jasność sytuacji prawnej i ekonomicznej. Jest upadłość dłużnika, a inwestor 

                                                 

100 Informacja ze strony Kancelarii Prawnej Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i 
Współpracownicy; http://tatara.com.pl/aktualnosci/zawarcie-umowy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-
przedsiebiorstwa-trybie-przygotowanej-likwidacji/z dnia 07.05.2018 r.  

101
 Czepukojć K.; Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych?” z dnia 25.05.2017 r.; 

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy; „Badania przeprowadzone w 2007 r. w Anglii i Walii pokazały, że przy 

sprzedaży przedsiębiorstwa w formie pre-packu w ponad 90% analizowanych spraw doszło do utrzymania 

zatrudnienia przez wszystkich pracowników, a jedynie w 2% spraw doszło do ich zwolnienia w całości. Dla 

porównania, przy sprzedaży w normalnym toku postępowania upadłościowego było to odpowiednio 65% i 16%; 

http://www.codozasady.pl/pre-pack-nowe-narzedzie-windykacyjne-dla-instytucji-finansowych/ z dnia 

05.05.2018 r. za S. Frisby, Report to The Association of Business Recovery Professionals. A preliminary 

analysis of pre-packaged administrations, str. 70-71, dostęp w dniu 15 maja 2017 r. 
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jest wstanie ocenić stan majątkowy przedsiębiorstwa upadłego oraz ma środki i pomysł na 

jego kontynuację. 

Pre-pack – jako narzędzie windykacyjne  

Wniosek o zatwierdzenie warunków umowy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może 

złożyć wierzyciel. Zaprzestanie płacenia rat kredytowych, wystąpienie do instytucji 

finansowej (np. bank) z wnioskiem o restrukturyzację kredytu, daje wierzycielowi informację 

o problemach finansowych przedsiębiorcy lub o zagrożeniu upadłością.  

Jeżeli instytucja finansowa podejmie decyzję, że chce szybko spieniężyć przedmiot 

zabezpieczenia, pre-pack jest doskonałym do tego celu narzędziem. Doprowadzenie, bowiem 

do upadłości i oczekiwanie na sprzedaż majątku przez syndyka w trybie zwykłego 

postępowania jest bardzo długotrwałe i nie ma pewności, że wierzyciel zaspokoi 

się w jakimkolwiek procencie. Natomiast, sprzedaż w pre-packu przyspiesza i zapewnia 

zdecydowanie pewniejszy stopień zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych i po części 

niezabezpieczonych.  

Oznacza to większe i szybsze zaspokojenie wierzyciela. Nie ma również przeszkód, żeby 

wierzyciel sam zakupił taką część przedsiębiorstwa lub zabezpieczone składniki majątkowe, 

czy też całe przedsiębiorstwo, a następnie go odsprzedał. Może też sam poszukiwać nabywcy.  

W praktyce, mogą pojawić się problemy z przygotowaniem opisu i oszacowania, jeżeli 

instytucja finansowa przygotowuje pre-pack bez zgody dłużnika. Upadły może odmówić 

współpracy z wierzycielem, nie udostępnić mu dokumentów, czy aktualnego stanu 

ruchomości lub nieruchomości. W takiej sytuacji wniosek o zatwierdzenie warunków 

sprzedaży może zostać przez sąd oddalony z uwagi na zaniżoną lub niepotwierdzoną realną 

wyceną, cenę wskazaną we wniosku. Zatem, właściwym jest zamieszczenie klauzul 

umownych w umowie kredytowej, czy zastawu, aby na potrzeby prawdopodobnego pre-

packu wierzyciel mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania opisu i oszacowania. 

Może dojść do sytuacji, że wierzyciel podejmie decyzję o sprzedaży w pre-packu majątku 

dłużnika w momencie, kiedy dłużnik będzie objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub 

powziąwszy wiedzę o przystąpieniu do czynności przygotowawczych do pre-packu przez 

instytucję finansową, dłużnik złoży do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, czy sanację  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tej sytuacji, wierzyciel może nie wyrazić zgody na 
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przeprowadzenie takiego postępowania. Po doprowadzeniu do umorzenia postępowania 

restrukturyzacyjnego, wierzyciel może złożyć swój wniosek o zatwierdzenie warunków 

umowy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika.  

Postulaty de lege ferenda  

Najbardziej istotnym postulatem jest postulat uszczelnienia przepisów art. 56c w związku  

z art. 2 p.u. Chodzi tu przede wszystkim o zablokowanie nieuczciwych wierzycieli,  

którzy wykorzystują postępowanie zażaleniowe poprzez wskazanie wyższej kwoty niż w pre-

packu, blokując, a nawet unicestwiając cały proces. Przepisy wskazane powyżej, niestety 

mogą być wykorzystywane do wrogich przejęć przedsiębiorstw. Przepisy prawa 

upadłościowego nie przewidują procedury zabezpieczającej, czy wręcz orzekania kar za 

celowe dążenie do wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa.  

Podnoszony jest postulat dookreślenia przez ustawodawcę możliwości stosowania pre-packu 

w upadłości konsumenckiej. W przepisach upadłościowych nie ma wyłączenia przepisu art. 

56a i następnych w odniesieniu do upadłości konsumenckiej. Jedyny argument normatywny, 

przeciwko upadłości konsumenckiej jest taki, że z przepisu art. 56a p.u. wynika, że 

przedmiotem pre-packu może być przedsiębiorstwo, zorganizowana część lub składniki 

majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa.  

Podsumowanie 

Krótka, niespełna dwu i półroczna historia procedowania przygotowanej likwidacji  

pre-pack, w mojej ocenie, wydaje się mieć tyleż samo przeciwników, co zwolenników.  

Przedsiębiorcy zaczynają coraz odważniej podchodzić do rzeczywistego wykorzystania  

pre-packa.  

Trzy podstawowe założenia - szybkość, skuteczność i efektywność, jakie przyjął 

ustawodawca wprowadzają, wydają się działać poprawnie i zgodnie z założeniem.  

Barierą ekonomiczną do skutecznego stosowania przez przedsiębiorców przygotowanej 

likwidacji pre-pack pozostaje, w moim przekonaniu, dążenie polskich przedsiębiorców do 

utrzymania działalności na rynku za tzw. wszelką cenę. Podejmowanie nieskutecznych prób 

restrukturyzacji, przewlekłych postępowań sanacyjnych, bardzo często prowadzą do upadku 

przedsiębiorstwa. Zbyt późna decyzja o ogłoszeniu upadłości prowadzi do całkowitego 



118 

 

unicestwienia podmiotu. Pre-pack daje szansę na wyjście z problemów finansowych 

i przetrwanie na rynku. Ma to ogromne znaczenie dla pracowników zatrudnionych 

w upadających podmiotach, ale również dla całej gospodarki państwa. 

Barierą prawną w skutecznym stosowaniu pre-packu jest możliwość wykorzystania tego 

narzędzia do wrogich przejęć. Często ma to na celu nie dalsze funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa, ale jego zakup i unicestwienie. Zatem, sądy orzekające w sprawach 

o zatwierdzenie upadłości powinny z ogromną dokładnością analizować wnioski.  

Bez wsparcia biegłych sądowych w ocenie ekonomiczno-finansowej jest to niemożliwe. 

Zatem, tylko ścisła współpraca tych organów (sąd – biegły sądowy),ale też upadłego, 

inwestora i wierzycieli może skutecznie wyeliminować nieuczciwych uczestników 

postępowania. 

Pre-pack as a chance for restructed or fallen polish enterprises in poland 

Summary: Purpose of this article is to determine how the prepared liquidation called 

pre-pack fits into the Polish economy and do Polish entrepreneurs use it. 

The article uses: quantitative methods, indicating the intensity of interest of business 

entities on the Polish market in using a new tool – prepared pre-pack; qualitative 

methods, indicating the preparation for the effective use of pre-pack in legal 

proceedings. 

The author also compares different international data to demonstrate the intensity of 

interest in using the pre-pack tool in other economic markets.  

Factual descriptions were obtained from the websites of the restructuring consultants 

office, National Court Register and business portals containing data on companies 

listed on the Warsaw Stock Exchange. 

Keywords: enterprise, bankruptcy, liquidation, pre-pack. 
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Rating przedsiębiorstw na bazie modeli wczesnego 
ostrzegania 

Stefan Grzywnowicz  

SGH w Warszawie, ZRiNP 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie łatwego w interpretacji 

modelu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa R
SC

 (modelu ratingu 

przedsiębiorstw). Model ten nie ma na celu budowy skwantyfikowanego systemu 

ostrzegania przed upadłością, wyznaczającego rygorystyczne granice, lecz pokazywać 

stan przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi podmiotami funkcjonującymi w 

gospodarce danego kraju. 

Taki model jest bardziej uniwersalny niż modele predykcji bankructwa budowane dla 

odrębnych branż czy dla szczególnych typów podmiotów. Punktem wyjścia do 

opracowania takiego modelu były modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem 

a w szczególności modele dyskryminacyjne, które opracowało w Polsce wielu 

autorów i którzy zebrali bogaty bagaż doświadczeń prowadząc badania 

przedsiębiorstw w warunkach polskiego otoczenia gospodarczego. Te właśnie 

doświadczenia wykorzystane zostały do skonstruowania modelu R
SC

 , który je 

„sumuje” w postaci nowej funkcji opartej na wartościach estymatorów tendencji 

centralnej zbioru funkcji dyskryminacyjnych, których wartości zwracają poszczególne 

modele predykcji bankructwa. 

Słowa kluczowe: rating, modele predykcji, bankructwo, sytuacja finansowa 

JEL: L1, M4 

Wstęp 

Współczesna gospodarka rynkowa stawia przed przedsiębiorstwem wiele wyzwań, 

najważniejszym wydaje się być jak przetrwać i rozwijać się w środowisku szybko 

zachodzących zmian. Bankructwo przedsiębiorstwa niesie za sobą wiele negatywnych 

konsekwencji, jak koszty społeczne związane z utratą stanowisk pracy czy też straty 

ponoszone przez wierzycieli firmy co może skutkować efektem domina i w przypadku 

upadłości dużego podmiotu stanowić zagrożenie dla całej branży lub nawet gospodarki. 

Terminy bankructwo i upadłość nie są tożsame, ale w niniejszym artykule terminy te będą 

używane zamiennie, zawsze jednak w aspekcie ekonomicznym. W tym kontekście 

dostarczenie decydentom rzetelnej informacji o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu 

gospodarczym staje się kwestią kluczową.          
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Jednym z podstawowych wymogów dla sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa jest 

informacja o sytuacji finansowej branży w której działa, sytuacji jego kontrahentów oraz 

oczywiście stałe monitorowanie własnej sytuacji finansowej. Ważnym jest aby ta informacja 

dawała pogląd na sytuację przedsiębiorstwa na tle, nie tylko podobnych firm, ale szerzej na 

tle sytuacji w całej gospodarce.  

Termin sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego jest używany zarówno w bankowości 

jak i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jedną z lepszych definicji tego terminu zaproponował  

R. Kowalak „stan finansowy podmiotu gospodarczego wyrażający jego wypłacalność, 

zdolność do generowana zysków oraz powiększania zasobów majątkowych  

i kapitałowych”
102

. Sytuację finansową przedsiębiorstw determinuje wiele czynników 

zależnych od przedsiębiorstwa ale także takich, które leżą poza nim.   

Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie charakteryzuje się przede wszystkim 

szybkością zachodzących zmian zarówno w sferze ekonomicznej jak i politycznej, co dla 

przedsiębiorstw oznacza konieczność podejmowania szybkich i często ryzykownych działań, 

posiadając przy tym niewystarczające informacje.Mnogość czynników wpływających na 

sytuację finansową przedsiębiorstwa powoduje, że jej ocena nie jest łatwa a szczególnie 

trudno jest wyważyć poziom wpływu poszczególnych czynników.     

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa  

Ocena sytuacji finansowej podmiotu w klasycznym ujęciu sprowadza się do analizy 

sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Następnym etapem jest analiza wskaźnikowa
103

:  

 analiza płynności  -  dostarcza informacje na temat źródeł gotówki, 

 analiza aktywności  -  określa sposób wykorzystania aktywów, 

 analiza zadłużenia   -  sprawdza strukturę pasywów pod kątem zdolności do 

regulowania zobowiązań (zwłaszcza długoterminowych), 

 analiza rentowności  -  mierzy stosunek zysku, do przychodów i zainwestowanego 

kapitału 

 rynkowej wartości akcji i kapitału 
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Tak przeprowadzona analiza ekonomiczna, jest ważnym instrumentem zarządzania 

przedsiębiorstwem, nie jest jednak pozbawiona wad:  

 wymaga wyważonego doboru wskaźników, nie może być ich zbyt dużo ale trzeba 

też uniknąć subiektywizmu w wyborze gdy wskaźników jest mało,  

 nawet dla specjalisty interpretacja wskaźników nie jest najczęściej prosta, 

 wskaźniki nie są obiektywne (ta sama wartość wskaźnika dla różnych 

przedsiębiorstw może znaczyć coś całkiem innego). 

Z powodu niedoskonałości tradycyjnej analizy wskaźnikowej zasadnym stało się 

zsyntetyzowanie wielu wskaźników w jeden pozwalający dokonać oceny podmiotu z dużą 

dokładnością i jednocześnie w prosty czytelny sposób. Próbę takiego syntetycznego podejścia  

podejmują modele wczesnego ostrzegania przed upadłością. 

Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością 

W praktyce stosowane są głównie cztery typy modeli:  

 modele dyskryminacyjne, 

 modele logitowe,       

 sieci neuronowe, 

 drzewa klasyfikacyjne. 

Biorąc pod uwagę rozwój metod matematycznych spowodowany między innymi rozwojem 

systemów komputerowych, modele dyskryminacyjne jako najstarsze wykazują dobrą 

skuteczność w przewidywaniu bankructwa. Analizy oparte o sieci neuronowe i drzewa 

klasyfikacyjne wymagają zaangażowania znacznie większych zasobów niż dwie pierwsze 

metody. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie analiza dyskryminacyjna jest na pierwszym  

a model logitowy na drugim miejscu pod względem częstości stosowania w praktyce.   

Modele dyskryminacyjne są bardziej przyjazne i czytelne dla ich użytkowników (instytucji 

finansowych, inwestorów, zarządów przedsiębiorstw, władz lokalnych, agencji rządowych, 

firm audytorskich itp.) na tle innych metod, stanowią bowiem swoiste połączenie tradycyjnej 

analizy wskaźnikowej z analizą dyskryminacyjną. 
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Modele dyskryminacyjne sprowadzają ocenę kondycji przedsiębiorstwa do jednego 

wskaźnika wyznaczonego zależnością
104

:  

                                Z(x) = a1X1 + a2X2 + …… + akXk + a0                               

    gdzie:  Z(x)   -    funkcja dyskryminacyjna 

                 ak      -    współczynniki (wagi) funkcji dyskryminacyjnej 

                 Xk        -    zmienne niezależne (wskaźniki finansowe)  

                 a0       -     wyraz wolny (stała) 

Modele tego rodzaju maja wiele zalet: 

 brak subiektywizmu (dobór wskaźników weryfikuje analiza dyskryminacyjna), 

 ograniczenie liczby wskaźników w efekcie końcowym do jednego,  

 wysoka skuteczność, sięgająca powyżej 90% , 

 prostota techniki badawczej i łatwa interpretacja wyników. 

Jednakże nie są pozbawione wad do, których należą:  

 konieczność istnienia odmiennych systemów (modeli) dla różnych państw, branż 

czy przedsiębiorstw prowadzących różnorodną sprawozdawczość, 

 modele nie aktualizują się w czasie, 

 uwzględniają tylko wewnętrzne, ilościowe czynniki wpływające na sytuację 

finansową podmiotu (czynniki jakościowe i czynniki zewnętrzne mają w modelu 

tylko odbicie pośrednio, poprzez ich wpływ na wskaźniki finansowe), 

 modele były tworzone w oparciu o próby uczące różniące się: liczbą badanych 

firm, czasem badania, przynależnością branżową firm, wielkością firm, formą 

prawną, formą własności, co prowadzi do swego rodzaju specjalizacji modeli, tj. 

zostały skonstruowane dla konkretnego rodzaju przedsiębiorstw działających na 

wybranym rynku. 

Badania przeprowadzone przez E. Mączyńską oraz M. Zawadzkiego doprowadziły do 

wniosku, że „nie ma jednego, jedynie słusznego i najlepszego modelu oceny zagrożenia 

przedsiębiorstwa upadłością” 
105

. 
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Wyklucza to możliwość stosowania poszczególnych modeli jako modeli uniwersalnych  

w diagnostyce przedsiębiorstwa. Którego zatem modelu należy użyć dla zbadania kondycji 

danego przedsiębiorstwa?  

Wydaje się więc być naturalnym, że kolejnym etapem powinien być model, który w łatwy 

 i przejrzysty sposób odpowie na pytanie o kondycję dowolnie wybranego podmiotu 

niezależnie od jego wielkości czy przynależności branżowej.  

Rating i jego znaczenie w gospodarce rynkowej  

Rating jest oceną sytuacji finansowej podmiotu, która pokazuje zdolność danego podmiotu do 

wywiązywania się z zobowiązań finansowych, ryzyko bankructwa, zdolności do emisji 

dłużnych papierów wartościowych. Do głównych funkcji ratingów zalicza się: eliminację 

informacji zbędnych i nieprawdziwych oraz dostarczane wiarygodnych informacji o danym 

podmiocie w sposób transparentny i powszechnie dostępny.  

Spektakularne „wpadki” głównych agencji (Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch) w ostatnich 

latach takie jak: 

 ocena Enronu na poziomie inwestycyjnym na cztery dni przed bankructwem,  

 obniżenie oceny wypłacalności Argentyny na dwa tygodnie przed ogłoszeniem 

przez ten kraj bankructwa,  

 kredyty największego ryzyka „ninja”, czyli bez dochodu, bez pracy i bez aktywów 

(ang. no income, no job, no assets ), oceniano na poziomie zbliżonym do obligacji 

rządu USA,  

 na miesiąc przed upadkiem banku Lehman Brothers agencja Standard & Poor's 

(S&P) przyznała instytucji rating A, 

sprowadziły na nie falę krytyki. Główne zarzuty to:   

 amerykańskie agencje ratingowe analizują światowe rynki z perspektywy 

inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, a to w opinii wielu ekonomistów nie jest 

gwarantem obiektywnej analizy
106

, 
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 konflikt interesów, związany ze sposobem wynagradzania tych podmiotów
107 

(za 

rating płaci oceniany podmiot), 

 agencje ratingowe niewystarczająco szybko reagują na zmiany sytuacji i 

popełniają błędy w ocenach,  

 „wielka trójka” ma zbyt silną pozycję rynkową i dokonywane przez nią oceny 

mają zbyt duży wpływ na światowa gospodarkę a w skrajnym przypadku 

obniżenie ratingu może pogłębiać kryzys
108

.    

Usługi renomowanych agencji ratingowych są niedostępne dla większości podmiotów ze 

względu na ceny ich usług („wielka trójka” z USA) to minimum kilkadziesiąt tysięcy dolarów 

rocznie a w przypadku polskich agencji (EuroRating i INC Rating) od kilkudziesięciu tysięcy 

złotych rocznie.  

Model R
SC

 ratingu przedsiębiorstw   

Nowe podejście polega na połączeniu wielu modeli dyskryminacyjnych w jeden model oceny 

sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, który znacznie zniweluje wady pojedynczych 

modeli. 

Jak już wspomniano, modele dyskryminacyjne były tworzone w różnych warunkach  

w oparciu o różne próby uczące, co prowadzi do modelu opisującego wybrany rodzaj 

przedsiębiorstwa na wybranym rynku. Cecha ta, która jest słabością każdego modelu 

dyskryminacyjnego oddzielnie, zostanie zniwelowana poprzez zastosowanie danych 

pochodzących z wielu modeli w jednym. Badania wykazały skuteczność modeli 

dyskryminacyjnych wtedy gdy stosuje się je w sytuacjach zbliżonych do tych, które określały 

warunki badania. W innych przypadkach wyniki bywały mylące. 

Model oparty na wartościach funkcji dyskryminacyjnej pochodzących z wielu modeli 

zsumuje niejako ich doświadczenia w jednym punkcie w formie wartości nowej funkcji. 

Suma modeli stworzonych dla różnych branż, w różnych warunkach zewnętrznych, z różnych 

rejonów kraju itd. daje dobrą próbę polskich przedsiębiorstw zapewniając dobry i bardzo 
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obszerny materiał do stworzenia uniwersalnego modelu oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw (modelu ratingu R
SC

).  

Funkcje dyskryminacyjne poszczególnych modeli są pomiarem tej samej wielkości, którą jest 

sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, chociaż ich podstawowym zadaniem jest ostre 

wyznaczenie granicy pomiędzy podmiotami upadłymi a zdrowymi
109

 . Równocześnie są one 

zależnościami liniowymi co powoduje, że otrzymujemy prostą funkcję, która przyjmuje 

wysokie wartości dla firm o dobrej sytuacji i niskie wartości dla firm w słabej kondycji.   

Problemem jest fakt, że modele dyskryminacyjne, co prawda dokonują pomiaru tej samej 

wielkości, ale stosują do pomiaru różne narzędzia (zestawy wskaźników finansowych) i różne 

skale (wynik zastosowania różnych narzędzi). Aby zatem móc użyć różnych modeli  

w jednym systemie należy je sprowadzić do tej samej skali. Można to osiągnąć poprzez 

zastosowanie jednej z technik normalizacji danych, na potrzeby tej pracy zastosowano metodą 

min-max
110

, wyrażoną wzorem: 

                                
      

         
                                                 

gdzie:     V’ -    wartość zmiennej w nowym przedziale (po normalizacji) 

               V -     wartość zmiennej 

               Vmax, Vmin -    granice przedziału zmiennej 

               Nmax, Nmin -    granice przedziału zmiennej po normalizacji 

Jest to bardzo uniwersalna metoda i pozwala znormalizować dane do dowolnie 

zdefiniowanego przedziału (wybrano przedział [0,1]. 

Badaniami objęto 40 spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Spółki wybrano w sposób losowy. Są podmiotami o różnej wielkości  

i reprezentują pięć branż: budownictwo, przemysł chemiczny, przetwórstwo i handel stalą, 

informatyka, przemysł odzieżowy.  

Do obliczeń wykorzystano funkcje dyskryminacyjne obliczone na podstawie poniżej 

opisanych trzynastu modeli dyskryminacyjnych: 
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1. Modele J. Gajdki i T. Stosa
111

 

Model 1.1. Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 

Z1 0,20098985X1 0,0013027X2 0,7609754X3 0,9659628X4 0,341096X5  

gdzie: 

X1 
                             

                               


X2 
                                                   

                                      


X3 
            

                               


X4 
             

                            


X5 
                    

      


Model 1.2. Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 

Z2  0,7732059 - 0,0856425X1  X2  0,9220985X3  X4 X5 

Model 1.3. Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 

Z3 0,0005X1 2,0552X2 1,7260X3 0,1155X4  

gdzie: 

X1 
                                              

                                      


X2 
            

                               


X3 
             

                            


X4 
               

                   


2. Modele D. Hadasik
112

 

Model 2.1. Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 
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Z1 X1 X2 X3 X4  

+ 0,00254294 X5X6 X7 

gdzie: 

X1 
               

                            


X2  
                      

                            


X3 
                    

              


X4 
                 

              


X5 
               

                      


X6 
            

                      


X7 
            

      


Model 2.2. Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 

Z2 = 2,59323 + 0,335969X1  0,71245 X2  2,4716 X3  1,46434 X4 

0,002460969 X5 0,0138937 X6    0,0243387 X7 

Zmienne jak w modelu 1 (inna próba badawcza).  

3. Model A. Hołdy
113

 

Funkcja dyskryminacyjna ma postać: 

ZH 0,6050,681X1 0,0196X2 0,00969X3 0,000672X4 0,157X5  

gdzie: 

X1 
               

                            


X2 
                    

              
 

X3 
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X4 
                                                 

                                                                


X5 
                       

                               


4. Model D. Wierzby
114

 

Funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać: 

ZW 3,26X1 2,16X2 0,69X3 0,3X4 

gdzie: 

X1 
                             

              


X2 
                             

                      


X3 
                 

              


X4 
               

                   


5. Modele INE PAN (E. Mączyńskiej, M. Zawadzkiego)
115

 

Badania pozwoliły wyselekcjonować zestaw 12 wskaźników, jako zmiennych dla siedmiu 

modeli dyskryminacyjnych (w badaniu użyto czterech modeli): 

X1 dynamika przychodów w %    
   

   

X2 
                 

      


X3 
            

         


X4 
                              

      


X5 
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X6 
                                 

      


X7 
                       

             


X8 
                 

                


X9  
               

                            


X10 
                 

             


X11 
          

      


X12 logarytm dziesiętny aktyw w  log A) 
 

 

Model D: 

Funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać: 

D = - 0,593 + 6,029X1 + 6,546X2  + 1,546X5 + 1,463X6 

+3,585X7 + 0,363X9 + 0,172X10 + 0,114 X11 

Model E: 

Funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać: 

E 1,962 9,004X2 1,177X5 1,889X6 3,134X7 0,5X9 0,16X10 0,749X11 

Model F: 

Funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać: 

F 2,478 9,478X2 3,613X5 3,246X7 0,455X9 0,802X11  

Model G: 

Funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać: 

G 1,498 9,498X2 3,566X5 2,903X7 0,452X9  

6. Model „poznański”
116

 

Postać funkcji dyskryminacyjnej została określona następującym wzorem:  

ZP 2,368 3,562X1 1,588X2 4,288X3 6,719X4  

gdzie: 

X2 
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X9  
                      

                            


X5 
                                                            

      


X3 
                   

                      


Podkreślić należy fakt, że modele dobrane zostały losowo, bez jakichkolwiek założeń 

brzegowych. Dla potrzeb tego opracowania celowo, w żaden sposób nie weryfikowano 

modeli pod kątem trafności ich przewidywania dla wybranej próby. Powodem takiego 

podejścia był fakt, że po pierwsze do wyliczenia wartości R
SC użyto danych tylko z 13 modeli 

dyskryminacyjnych, po drugie R
SC powinien reprezentować maksymalny przekrój gospodarki 

danego kraju więc ewentualną eliminację modelu z niego powinna poprzedzić dokładna 

analiza a po trzecie autor chciał pokazać, w jakim stopniu dane z modelu znacznie 

odbiegającego od pozostałych wpływają na jakość przewidywań modelu R
SC. 

Jako estymatorów wartości oczekiwanej R
SC użyto średniej arytmetycznej, mediany  

i dominanty. Dominanta została wyznaczona  metodą szeregów rozdzielczych 

przedziałowych, przy czym obliczeń dokonano dla szeregu z pięcioma i sześcioma 

przedziałami. 

Ogólna zależność opisująca dominantę w szeregu przedziałowym
117

 dana jest następującym 

wzorem: 

D

DDDD

DD
p i

nnnn

nn
xD

)()( 11

1








                    

gdzie: 

D    - dominanta; 

xD    - dolna granica klasy, w której znajduje się dominanta; 

nD   - liczebność przedziału dominanty; 

nD-1 - liczebność przedziału poprzedzającego przedział dominanty; 

nD+1 - liczebność przedziału następującego po przedziale dominanty; 

iD    - interwał, czyli rozpiętość przedziału dominanty. 

Powodem wykonania badania przy użyciu średniej arytmetycznej, mediany i dominanty jako 

estymatorów wartości oczekiwanej zmiennej funkcji R
SC

 był zamiar sprawdzenia: 
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 normalności rozkładu funkcji R
SC

 (im rozkłady średniej arytmetycznej, mediany i 

dominanty są bardziej do siebie zbliżone tym rozkład zmiennej jest bliższy rozkładowi 

normalnemu); 

 który estymator dokona najlepszego oszacowania; 

 które wartości funkcji mogę być zafałszowane (wartości średniej arytmetycznej, 

mediany i dominanty znacznie się od siebie różnią). 

Model R
SC

 - Wyniki badań  

Wyliczenia przeprowadzono przy użyciu arkusza kalkulacyjnego EXCEL, na bazie danych 

pozyskanych ze sprawozdań finansowych spółek, publikowanych na ich stronach 

internetowych lub na stronie internetowej GPW. Do badania wzięto dane ze sprawozdań 

finansowych spółek za lata od 2010 do 2016.  

Wartości funkcji dyskryminacyjnych wyznaczone za pomocą użytych modeli znaczaco się od 

siebie różnią nie tylko wartościami ale również tendencjami, co pokazuje róznice w ocenie 

przedsiębiorstwa dokonywanej przez poszczególne modele wczesnego ostrzegania. 

Otrzymane dane pokazują, że model 9 znacząco odbiega od podostałych, zarówno jeśli chodzi 

o wartości jak i tendencje. Poza tym jego funkcja w żadnym punkcie nie przyjmuje, nie tylko 

wartości ujemnej  ale nawet nie zbliza się do zera, które jest dla tego modelu wartością 

krytyczną i to wszystko w sytuacji gdy wśród badanych sa podmioty w upadłości. Porównano 

wartości funkcji R
SC

 oraz odchyleń standardowych dla dwóch przypadków: 

 użycia do jej wyliczenia 13 modeli wczesnego ostrzegania,  

 użycia do jej wyliczenia 12 modeli wczesnego ostrzegania (bez uwzględnienia 

modelu 9).  

Suma odchyleń standardowych w przypadku wyliczenia wartości funkcji R
SC

 na podstawie 

danych z 13 modeli wynosi 45,0584 a po usunięciu danych modelu nr. 9 i wyliczeniu wartości 

R
SC

 na podstawie danych z pozostałych 12 modeli wartość ta spada do 33,3698. Model nr. 9 

powoduje znaczący wzrost błędu, pomimo to ze względu na niewielką liczbę zastosowanych 

modeli w dalszych badaniach nie usunięto go z próby. 

Wyniki obliczeń dla: średniej arytmetycznej, mediany, dominanty (6 i 5 przedziałów)  jako 

estymatorów wartości funkcji R
SC

, przedstawione na rysunku 1 pozwalają na 
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zidentyfikowanie punktów, w których wartości estymatorów znacznie się od siebie różnią  

i które możemy uznać za obciążone „grubym błędem” i usunąć z danych.  

Należy jednak zachować w tym procesie daleko idącą ostrożność aby nie utracić danych 

istotnych dla R
SC

, ponieważ może on stracić obiektywizm. Kierując się tą zasadą wybrano 

punkty o numerach: 13, 217 i 267 jako punkty odstające i wyliczono wartości funkcji R
SC po 

ich usunięciu (tabela 1). 

Punkt krytyczny modelu R
SC

 poniżej którego podmiot jest bankrutem wyznaczono na 

poziomie 0,52, tą samą metodą jak pozostałe wartości funkcji R
SC

 . 

 

Rysunek 1. Wartości zwracane przez R
SC

  dla różnych estymatorów wartości oczekiwanej. 

Dane posortowane po średniej arytmetycznej od najmniejszej do największej jej wartości 

 
Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013. 
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Rysunek 2. Histogram wartości R
SC

                

 

Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013.                        

 

Rysunek 3. Histogram wartości wyznaczonej dominantą R
SC

 wyznaczonej  średnią 

arytmetyczną 

 

Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013. 
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Rysunek 4. Histogram wartości R
SC

              

  
 
Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013. 

 

 

Rysunek 5. Histogram wartości R
SC

 wyznaczonej medianą wyznaczonej dominantą 

 

 

 
 

 Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013.                      
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Tabela 1. Parametry funkcji R
SC

 dla różnych estymatorów 

 
 

1 

Dla wartości funkcji 
RSC wyznaczonej 

średnią arytmetyczną 

 Z punktami 
odstającymi 

Bez punktów 
odstających 

Średnia arytmetyczna 0,5941 0,5934 

Mediana 0,5992 0,5992 

Dominanta 0,6214 0,6100 
 

 
 

2 

Dla wartości funkcji 
RSC

  wyznaczonej 
dominantą (6 
przedziałów) 

Średnia arytmetyczna 0,5611 0,5593 

Mediana 0,5651 0,5651 

Dominanta 0,5751 0,6050 

 

 
 
3 

Dla wartości funkcji   
RSC wyznaczonej 
dominantą (5 
przedziałów) 

Średnia arytmetyczna 0,5491 0,5481 

Mediana 0,5432 0,5429 

Dominanta 0,5563 0,5640 

 

 
 
4 

Dla wartości funkcji 
RSC

 wyznaczonej 
medianą  

Średnia arytmetyczna 0,5819 0,5811 

Mediana 0,5850 0,5849 

Dominanta 0,6080 0,5920 

 

 
 
5 

Dla wartości funkcji 
RSC

 wyznaczonej 
średnią arytmetyczną 
bez modelu 9 

Średnia arytmetyczna 0,6258 0,6252 

Mediana 0,6347 0,6343 

Dominanta 0,6500 0,6475 

Źródło: Opracowanie własne w Excel 2013.  

Wynik badania pokazany w zróżnicowanej formie na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5 oraz w tabeli 1 

nie rozstrzyga, czy to mediana, dominanta, czy też średnia arytmetyczna jest najlepszym 

estymatorem R
SC

.  

Rating przedsiębiorstw oparty na wartościach funkcji R
SC

 

Rating określa sytuację finansową podmiotu a co za tym idzie jego zdolność do spłaty 

zobowiązań. Dobry rating powinien odgrywać ważną rolę przy podejmowaniu decyzji
118

, 

przez przedsiębiorców. Skalę ratingu opracowanego na bazie modelu R
SC

 przedstawiono  

w tabeli 2. Została ona oparta o podstawowe własności rozkładu normalnego, czyli 

uwzględniając fakt, że wartości przeciętne występują najczęściej a wartości skrajne są 

rzadkie. Trzeba podkreślić, że zaproponowany w niniejszej pracy model ratingu jest 

przeznaczony do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ramach jednego kraju.  

                                                 
118

 Chodnicka P., Wpływ ratingów kredytowych państw europejskich na koszt kapitału, 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/PCh234.pdf s. 91-94, 26.05.2018 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/PCh234.pdf%20s.%2091-94


138 

 

Aby stworzyć model R
SC

 dla dowolnego kraju wystarczy zastosować dyskryminacyjne 

modele wczesnego ostrzegania opracowane dla tego kraju. 

 

Tabela 2. Przedziały ratingu na podstawie funkcji R
SC

   

Przedział wartości 

R
SC

  RATING 

 

Sytuacja podmiotu 

0,78 – 1,00      A + + 
Znakomita. Bardzo wysoka zdolność do regulowania zobowiązań 

finansowych. 

0,67 - 0,779      A + 
Bardzo dobra. Wysoka zdolność do regulowania  zobowiązań 

finansowych. 

0,62 - 0,669      A Dobra.  zdolność do regulowania  zobowiązań finansowych. 

0,59 - 0,619      A B 
Przeciętna. Wystarczająca zdolność do regulowania zobowiązań, ale 

większa podatność  pogarszające się warunki gospodarcze. 

0,56 - 0,589      B 
Poniżej przeciętnej. Nie przesądza o wypłacalności, ale istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemów.  

0,520 - 0,559      B - 
Zagrożenie bankructwem. Zdolność do spłaty długów jest 

zagrożona. wymaga pilnych działań naprawczych.  

0 - 0,519      B - - Bardzo duże prawdopodobieństwo bankructwa. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Aby rating mógł spełnić swoją rolę powinien być przede wszystkim obiektywny, jednakże 

podane powyżej przykłady „wpadek” znanych agencji ratingowych pokazują, że nie zawsze 

są one obiektywne. Zaproponowany model R
SC  

jest pozbawiony subiektywizmu i wpływu 

czynników pozaekonomicznych (prywatne kontakty, zależność zleceniodawca – 

zleceniobiorca itd.), ponieważ opiera się na danych ze sprawozdań finansowych 

przedsiębiorstw przetworzonych przez wiele modeli wczesnego ostrzegania. Zaletą modelu 

jest jego uniwersalność, można co prawda przyjąć, że modele specjalistyczne mogą być nieco 

dokładniejsze w przewidywaniu upadłości, lecz w realiach gospodarczych, stosowanie wielu 

różnych modeli np. branżowych wydaje się przerastać możliwości większości firm, 

abstrahując od faktu, że najczęściej takie modele nie istnieją. Należy podkreślić, że 

zaproponowany model nie jest w klasycznym ujęciu modelem predykcji bankructwa, chociaż 

może spełniać taką rolę. Wydaje się, że model R
SC  

może być przydatnym narzędziem 

wspomagającym proces decyzyjny w przedsiębiorstwie a „nałożenie” go na sytuację 

makroekonomiczną dodatkowo poprawi jego dokładność.  

Company rating based on early warning models 

Abstract: The purpose of this paper is to propose an easily interpreted R
SC

 model of 

corporate financial state evaluation (corporate ranking model), whose aim is not to 

construct a quantified early warning bankruptcy system that sets strict limits, but 

rather introduce a model that clearly presents a state of a company in comparison to 

other businesses functioning in a given country's economy.  
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Such model is more universal in its application than corporate bankruptcy prediction 

models constructed for distinct industries. 

The starting point of the model presented in this paper was a collection of early 

warning systems, especially extensively analysed and highly developed discriminant 

models, all constructed by numerous Polish researchers in their national economic 

environment. Their findings were used in the R
SC 

model that sums them up as a new, 

separate function based on the value of central tendency estimators of the discriminant 

function set, whose values reflect respective models of the bankruptcy prediction.  

Keywords: rating, prediction models, bankruptcy, financial state evaluation 
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Synergicznie orientowane reguły coachingowego 
zarządzania w warunkach co- rywalizacji  

Prof. Ryszard Panfil 

Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 

Streszczenie: Wzrastające znaczenie co-rywalizacji jako regulatora hybrydowych 

kooperacyjno-konkurencyjnych interakcji w przestrzeni społecznej w jej 

biznesowym, usługowym czy sportowym wymiarze, uzasadnia podjęcie próby 

sformułowania kanonów (reguł) coachingowo wspieranego zarządzania 

kooperacją zespołową w warunkach konkurowania. W pracy przedstawiono w 

formie pragmatycznych postulatów, 10 zintegrowanych reguł coachingowego 

zarządzania i współdziałania w zespole zadaniowym będące wynikiem refleksji 

nad desygnatami efektywnego współdziałania ludzi w warunkach 

konkurowania i wieloletnich, interdyscyplinarnych badań, nad instrumentami 

usprawniania współdziałania zespołów zadaniowych działających w warunkach 

co-rywalizacji.  

Słowa kluczowe: co-rywalizacja, gamifikacja, zespół, coachingowe zarządzanie, 

pragmatyczne reguły   

JEL L2, M1 

Wstęp  

Zarządzanie w co-rywalizacji tj. sytuacjach wymagających kooperowania w warunkach 

konkurowania, wymaga od zarządzających i zarządzanych uwzględniania wpływu, na 

interakcje między nimi, zarówno organizacyjnych regulatorów współdziałania np. strategii 

współpracy i kultury organizacyjnej a także regulatorów konkurowania np. reguł walki fair 

 i gry organizacyjnej. Tak więc zespoły zadaniowym np. pracowników, graczy, ( Panfil 2008) 

funkcjonujące w tych warunkach należy postrzegać jako zespoły elastycznych  

współ-wykonawców uczestniczących w pragmatycznej grze organizacyjnej (Koźmiński., 

Latusek-Jurczak, 2011, Mijal 2012, Panfil 2016) nazywanej także gamifikacją (Huling R. 

2010). Realizowanie funkcji personalnej w realiach co- rywalizacji ma miejsce  

w organizacjach działających w warunkach dynamicznej konkurencji. Organizacje te 

zmuszone są do przejawiania zdolności szybkiego reagowania na wyjątki (zmiany sytuacji)  

i adaptowania benchmarków organizacyjnych a szczególnie potrafią absorbować  

i innowacyjnie modyfikować instrumenty zwiększające efektywność zarządzania 
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operacyjnego (Lines 2005, Wang Ahmed 2007, Panfil 2015 ). Warunki co-rywalizacji są 

zróżnicowane wymagają więc elastycznego podejścia do realizowanych w nich procesów 

zarządzania zasobami ludzkimi.  

Dynamika i niepewność warunków działania zespołów zadaniowych (także małych firm) 

uczestniczących w co- rywalizacji zarówno biznesowej jak i sportowej, powoduje, że 

wzajemne relacje pomiędzy zarządzającymi a realizatorami zadań są regulowane dynamiką 

efektywności zarówno zarządzających jak i zarządzanych i przyjmują emergentno-atroficzną 

strukturę sieciową to znaczy, że wraz ze wzrostem operacyjnej efektywności zespołowej 

zakres i siła tych relacji, a więc synergia rośnie natomiast spadek tej efektywności powoduje, 

synergia słabnie i zanika. Wydaje się, że korzystną metodą ujawniania przez zespół 

zadaniowy optymalnej synergii w co-rywalizacji może być elastyczna współpraca 

zarządzającego team managera i co-rywalizujących członków zespołu, w której wymiar 

partycypacji i odpowiedzialności członków zespołu wyznacza adekwatność ich kompetencji 

w odniesieniu do rodzaju  zadania i dynamiki warunków ich realizacji.  

Elastyczność kompetencje współpracowników przejawiają się w ich umiejętności 

antycypowania sytuacji co–rywalizacji, zwodzenia konkurentów, elastyczność wpływania na 

przebieg co-rywalizacji i umiejętności adoptowania się do zmiennych warunków jak i ich 

kreowania. W tym znaczeniu elastyczny zespół współpracowników to każdy zespół  

działający w warunkach wysokiej entropii. Tak więc zarządzanie co- rywalizującym zespołem 

zadaniowy w kierunku zwiększania jego efektywności, obejmuje zmniejszanie przejawów 

niepewności przez usprawnianie komunikacji, adekwatne alokowanie kompetencji, 

zwiększanie wzajemnego zaufania, przenoszenie poczucia odpowiedzialności na 

pracowników, trafne reagowanie na wyjątki i ujawnianie synergii organizacyjnej i facylitacji 

grupowej.  

Współpraca zadaniowo orientowana ogranicza w zespole znaczenie barier strukturalnych  

i w konsekwencji pozwala na pełniejsze wykorzystanie kompetencji członków zespołu 

(Welpe, Tumasjan, Strobel 2010). Niewątpliwie więc, elastyczne zespoły zadaniowe, inaczej 

zadaniowo organizowane grupy, stanowią racjonalną alternatywę dla dominujących ciągle,  

w instytucjach różnego rodzaju, operacyjnych jednostek organizacyjnych o sformalizowanej 

strukturze.  

Wydaje się, że wzrastający poziom świadomości członków zespołów o ich zadaniowej 

podmiotowości i przekształcanie się tych zespołów w struktury sieciowo–procesowe będzie 

javascript:void(0);
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zwiększało znaczenie partycypacyjnych, delegujących i coachingowych stylów współpracy 

team managera z zadaniowo orientowanymi grupami pracowników. Wzrastająca rola stylów 

współpracy wykorzystujących wzajemne uzgadnianie zadań przez team managera  

z pracownikami, delegacje kompetencji i odpowiedzialności na pracowników oraz wspieranie 

rozwoju zarówno team managera, jak i elastycznych pracowników, pozwoli na pełniejsze 

ujawnianie w zespole zadaniowym synergii zarówno organizacyjnej jak i facylitacji grupowej.  

Coachingowe wspieranie zarządzania wyznacza demokratyzowanie interakcji społecznych, 

które wymusza przekształcanie postaw team managera w kierunku pragmatycznego 

humanisty i przejawianie przez team managera i pracowników elastycznych kompetencjach 

pozwalających na skurczne  kooperowania w warunkach  konkurowania. Identyfikując źródła 

interdyscyplinarnego paradygmatu coachingowego zarządzania należy także zwrócić uwagę 

na postrzeganie kultury organizacyjnej jako sprzyjającej coachingowym relacjom pomiędzy 

współpracownikami, relacji które umożliwiają synergiczne ujawnianie kompetencji 

zadaniowych zarówno przez team managera jak i pracowników. 

Cel pracy w pracy przedstawiono interdyscyplinarną koncepcję coachingowego zarządzania  

i wynikające z niej reguły tego zarządzania będące wynikiem wieloletniej refleksji nad 

desygnatami efektywnego współdziałania ludzi i badań nad instrumentami usprawniania tego 

współdziałania w warunkach co-rywalizacji. 

Praca przedstawiona zostanie w formie kilku wyodrębnionych i logicznie połączonych części.  

1. Od coachingu w zarządzaniu do coachingowego zarządzania 

Według Marciniak (2009) i Formalczyk (2013) coaching w organizacji  jest coraz częściej 

traktowany jako metoda doskonalenia pracowników różnego szczebla, czyli wymienieni 

Autorzy potwierdzają tendencję do wielowymiarowego spojrzenia na metody rozwoju 

kompetencji pracowników, w tym managerów, z wykorzystaniem różnych typów coachingu, 

w tym: Career Coaching, Executive Coaching, Team Coaching, Peer-To-Peer Coaching. 

Wydaje się więc, że znaczenie coachingu w regulowaniu funkcjonowania organizacji ciągle 

wzrasta a jego wdrażanie wymaga traktowania go jako paradygmatu, nie zaś jako techniki, 

metody czy narzędzia. Coaching może bowiem skutecznie wspierać wiele różnorodnych 

procesów zarządzania w tym: monitorowanie efektywności, planowanie rozwoju, zmiany 

organizacyjne, zarządzanie procesami. Wymaga jednak dalszego integrowania go z procesami 

zarządzania organizacją (Kuc 2008, Lines 2005, O’Neill 2005). Wyniki badań CIPD 
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(Charpeted Institute of Personal and Development) wykazują, że coaching stał się popularną 

metodą interwencji w organizacjach i zajmuje w organizacjach podobną pozycję jak 

programy doskonalenia umiejętności przywódczych oraz kompetencji zarządczych (Lee 

2003) 

Coaching w odniesieniu do organizacji możemy więc identyfikować w kilku wymiarach : 

 jako procedurę doskonalenia kompetencji kadr zarządzających różnego  szczebla tj. 

zarządzanie coachingiem w organizacji, 

  jako coraz szerzej wykorzystywany instrument zarządzani personelem tj. coaching  

w zarządzaniu , 

  jako wyznacznik interakcji społecznych, które w coraz szerszym wymiarze 

wypełniają przestrzeń organizacji różnego rodzaju, czyli wyznaczają paradygmat 

organizacji, warunkują więc zaznaczanie się coraz wyraźniej coachingowej kultury 

organizacji,  

 a także jako wyznacznik interakcji w zarządzaniu, czyli przechodzenia od interakcji 

asymetrycznych do symetrycznych, czyli coachingowego zarządzania. 

Dostrzeganie w coachingu kulturowego paradygmatu organizacji przejawia się  

w prezentowaniu pragmatyzmu humanistycznego przez jej członków, w coraz szerszym 

wspieraniu partnerskich relacji kładąc nacisk na rozwój i wykorzystanie potencjału ludzkiego, 

w szczególności rzeczowych kompetencji pracowników o relacyjno- afektywnym nasyceniu. 

Kultura coachingowa w organizacji zorientowana jest więc na efektywny rozwój  

i wykorzystanie kompetencji relacyjnych w realizacji zarówno interesów organizacji jak  

i pracowników. Tak więc wymiary kultury coachingowej wyznaczają: kompetencyjnie 

warunkowane dzielenie się zadaniami, nie rozmywanie indywidualnej odpowiedzialności  

i prestiżu za osiągane efekty, otwarte komunikowanie się w atmosferze wzajemnego zaufania, 

wspieranie samoaktywności (samoplanowania, samorealizacji i samomonitorowania)  

w kierunku ujawniania synergii organizacyjnej i kompensacji grupowej. W coachingowej 

kulturze organizacyjnej ujawniane są więc potencjał i ambicje pracowników, wzmacniana jest  

samomotywacja, kreatywność oraz dążenia do rozwoju kompetencji managera i pracowników 

w celu ich pełnego wykorzystania przez organizację.(Anderson, Frankoyelgia, Hernez -

Broome 2003, Clutterbuck, Degginson 2005. Hawkins 2008).  

Dlatego uzasadnione jest poszukiwanie głębszych związków pomiędzy zarządzaniem  

i coachingiem w realiach organizacji i identyfikowanie relacji pomiędzy nimi jako wzajemnie 

http://coachu.pl/dla-organizacji/kultura-coachingowa/?page_id=442
http://coachu.pl/dla-organizacji/kultura-coachingowa/?page_id=442
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przenikających się instrumentów pozwalających postrzegać coaching i zarządzanie jako 

hybrydę, którą nazwiemy coachingowym zarządzaniem i nadamy jej odrębne aksjomaty. 

Ten rodzaj zarządzania wyraża się w przekształcaniu zarządzania pracownikami w ich 

wspieranie w przechodzeniu do kompatybilnego samozarządzanie zasobami własnymi  

i organizacji, tj. czasem, przestrzenią, kompetencjami a także relacjami organizacyjnymi  

i grupowymi. Tak więc przechodzenia od zarządzania do coachingowego zarządzania 

zespołem zadaniowym jest procesem planowego samozwiększania partycypacji pracowników 

we wspólną realizację zadań. Traktowanie członków zespołu jako współdecydentów  

i współwykonawców zwiększa świadome ich zaangażowanie zarówno w decyzje dotyczące 

wyznaczania, jak i realizacji zadań, powoduje  także wzrost świadomości członków zespołu 

o ich odpowiedzialności za uzyskiwane przez zespół wyniki.   

2. Team management jako egzemplifikacja coachingowego zarządzania 

Identyfikacja pojęcia „team management” wymaga interdyscyplinarnego podejścia  

i hybrydowego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii grupy i dynamik 

organizacji. Podstawę tej identyfikacji stanowi wiedza o zarządzaniu zasobami ludzkimi,  

a szczególnie o znaczeniu strategii i funkcji personalnej w rozwoju organizacji (Lundy, 

Cowling 2002,  Pocztowski 2003, Listwan 2004). Team management jest procesem,  

w którym obok instrumentów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim stosowane są także te, 

które stanowią domenę procesów przywództwa i coachingu zespołowego (Panfil 2008). 

Buckingham (2005) Audas, Dobson, Goddard (1997) poddali analizie wpływ zwiększania 

partycypacji członków zespołu w proces zarządzania, na treści podejmowanych decyzji 

zarządczych i stwierdzili korzystny wpływ tego zabiegu na efektywność zespołową. Panfil, 

Panfil (2012), uwzględniając różny stopień partycypacji team managera i graczy zespołowych 

w decyzje zarządcze, zróżnicowali style zarządzania dzieląc je na autorytarny, 

partycypacyjny, delegujący i coachingowy, i przedstawili wymiary ich stosowania  

w efektywnym prowadzeniu zespołów składających się z graczy prezentujących wysoką 

efektywność zadaniową.  

Team manager podejmuje decyzje w zakresie wzajemnego wpływania na siebie członków 

zespołu i wzmacnia zadaniowo orientowane relacje między nimi. Team management 

obejmuje więc orientowane zadaniowo zarządzanie kompetencjami i relacjami, czyli 

wzajemne wpływanie na siebie team managera i członków zespołu w celu wzmacniania 
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interakcji zadaniowo orientowanych. Wzajemne wpływy mogą mieć wymiar symetryczny, 

gdy kompetencje managera i członków zespołu, w aspekcie konkretnego zadania, są 

kompatybilne (uzupełniają się) a manager stosuje styl partycypacyjny. Wzajemne wpływy 

mogą mieć także wymiar asymetryczny i występują wtedy, gdy w odniesieniu do konkretnego 

zadania dominują kompetencje team managera, który stosuje styl dyrektywny lub wtedy, gdy 

dominują kompetencje członków zespołu, a manager stosuje styl delegujący. Traktowanie 

członków zespołu jako współdecydentów i współwykonawców zwiększa świadome ich 

zaangażowanie zarówno w decyzje dotyczące wyznaczania, jak i realizacji zadań, powodują 

także wzrost świadomości o ich odpowiedzialności za uzyskiwane przez zespół wyniki (Panfil 

2015). 

Szerzej w badaniach team management identyfikowane są także wpływy przywództwa  

i coachingu na interakcje personalne i relacje organizacyjne w zespole zadaniowym.  

W badaniach zajmowano się więc, między innymi, analizą wpływu niezgodności celów  

i zakłóceń w relacjach interpersonalnych w zespole, na jego efektywność (Jowett i inni 2005). 

W kreowaniu relacji pomiędzy team managerem, a realizatorami zadań Horn (2002) 

uzasadnia z kolei potrzebę wzmacniania interakcji grupowych i organizacyjnych przez 

stosowanie instrumentów z zakresu team coachingu,. Stosowanie instrumentów coachingowej 

współpracy team managera z realizatorami zadań pozwala także na pełniejsze wykorzystanie 

prospołecznych (organizacyjnych i grupowych) kompetencji wszystkich uczestników zespołu 

i w konsekwencji na ujawnianie w zespole synergii organizacyjnej i kompensacji grupowej 

(Panfil 2010). 

3. Reguły cochingowego zarządzania w warunkach co- rywalizacji 

W pracy przedstawiono synergicznie orientowane reguły coachingowego zarządzania 

zasobami ludzkimi będące wynikiem doświadczeń i wieloletniej refleksji badawczej autora 

nad wyznacznikami i desygnatami efektywnego współdziałania ludzi w warunkach co- 

rywalizacji. Reguły przedstawiono w formie pragmatycznych postulatów.        

Reguła 1 - uelastyczniaj preferowane przez pracowników style działania w zespole tj. od 

stylu wykonawczego do kreatywnego, od stylu indywidualnego do współpracującego, od 

stylu specjalistycznego do uniwersalnego, od stylu zachowawczego do ryzykownego, gdyż to 

umożliwi elastyczną alokację pracowników i racjonalne zarządzania ryzykiem (wykorzystuj 

pracowników w ustalanie ich funkcji i zadań, współpracownik jest ekspertem funkcyjnym  
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i zadaniowym gdyż zna swoje silne i słabe strony, uwzględniając jego propozycje pełniej 

wykorzystasz umiejętności pracowników i zoptymalizujesz zaangażowanie w wykonywanie 

zadań, zachęcaj współpracowników do samowyznaczenia ich miejsca i roli w budowanym 

zespole). 

Reguła 2 - ujawniaj w zespole synergię stosując w alokowaniu zadań „niepewną stabilizację 

pozycji i funkcji” tj. naprzemiennie stabilizuj i zmieniaj pozycje i wzajemnie zależne funkcje 

pracowników w takcie wspólnego realizowania zadań (stabilizacja miejsca w zespole pozwoli 

zwiększyć efektywność realizacji zadań przez wykorzystanie synergii organizacyjnej tj. 

współ-synchronizacji działań pracowników i wzajemnej koordynacji ich działań  

w przestrzeni, natomiast zmiany przeciwdziałają stagnacji i rutyniarstwu w sposobach 

współdziałania wynikających z samozadowolenia z uzyskanej w zespole pozycji, pamiętaj, że 

o efektywności współpracy decydują koordynacja i synchronizacja kompetencji pracowników 

a nie ich indywidualny poziom).  

Reguła 3 – ujawniaj w zespole facylitację afektywną tj. kreuj atmosferę wzajemnego 

szacunku i odpowiedzialności (to pozwoli zwiększyć wzajemnego zaufania pracowników  

i ujawnianie facylitacji emocjonalnej, zwiększy także szacunek dla tradycyjnych wartości 

firmy i do pracowników – liderów zespołu. Manifestowanie zadowolenia z wspólnych 

sukcesów, szacunek do wykonywanej pracy, poczucie odpowiedzialności za efektywność 

współpracowników(pomoc fizyczna, przekazywanie wskazówek wykonawczych i zachęcanie 

do aktywności) zwiększa poczucie współodpowiedzialności za efektywność zespołu  

i przeciwdziała zmęczeniu aksjologicznemu. 

Reguła 4 - utrzymuj w zespole atmosferę ciągłej rywalizacji o pełnione funkcje i realizowane 

zadania gdyż to przeciwdziała próżniactwu społecznemu i obniżaniu koncentracji na 

zadaniach aktywności pracowników (nie pozwól na utrwalenie się w zespole hierarchicznego, 

nie uzasadnionego kompetencjami, podziału pracy, uelastyczniaj konfiguracje personalne 

zespołów zadaniowych, wprowadzaj do zespołu nowych współpracowników). 

Reguła 5 - zachęcaj pracowników do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wywołuj ich 

refleksję nad przyczynami uzyskiwanej efektywności zadaniowej (to zwiększy świadome 

zaangażowanie pracowników w sprawy zespołu, w samorozwój kompetencji, ograniczy także 

stosowanie przez współpracowników „strategii minimalnego zaangażowania”, zmniejszy 

także zakres wykonywania działań pozornych. Pamiętaj że współpracownicy bezpośrednio 
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realizują zadania i uzyskują wyniki, manager tylko pośrednio, przejawiaj więc zaufanie do 

współpracowników). 

Reguła 6 - przenoś na współpracowników, poczucie odpowiedzialność jak i prestiżu za 

uzyskiwane wyniki (współpracownicy i eksperci, który czuje odpowiedzialność za 

uzyskiwane przez zespół wyniki bardziej angażują się w pracę, częściej podejmują ryzyko). 

Reguła 7 - aktywizuj współpracowników wykorzystując liderów naturalnych (lubiani, 

akceptowani koledzy uznawani za nieformalnych przywódców skuteczniej aktywizują 

współpracowników niż liderzy formalni).  

Reguła 8 - umożliwiaj samo tworzenie się stabilnych grup współpracowników efektywnie 

współdziałających w wypełnianiu zadań, traktuj dwójki i trójki współdziałających efektywnie 

pracowników jako względnie odrębne podmioty ujawniające z różną siłą synergię (tworzenie 

przez pracowników, współpracujących dwójek i trójek samoświadomych swej odrębności, 

zwiększa ich wzajemne zaufanie, i branie odpowiedzialności za wyniki tej współpracy, 

przeciwdziałasz też zmęczeniu aksjologicznemu ).  

Reguła 9 - indywidualizuj i formalizuj oceny pracowników uwzględniając kontekst 

współpracy, wymagaj samooceny, nie utożsamiaj ocen indywidualnych z oceną wyników 

zespołu (indywidualizując oceny zwiększasz efektywność wynagradzania ,ograniczasz 

rozmywanie odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki i niezasłużone nagradzania lub karania 

pracowników, przeciwdziałasz ten sposób wykonywaniu pracy pozornej). 

Reguła 10 - w przypadku trendu spadkowego i trwałego obniżenia efektywności zespołu 

drastycznie oddziałuj na wiodących pracowników tj. ekspertów zadaniowych i liderów tj. 

zmieniaj ich pozycję zadaniową, sposób premiowania lub wymieniaj ich (to pozwoli na 

budowę nowego zespołu, gdyż wymiana jedynie pracowników-wykonawców, o małym 

doświadczeniu nie odwróci trendu spadkowego efektywności zespołu).  

Podsumowanie 

Postępująca humanizacja interakcji społecznych w demokratyzujących się przestrzeniach 

zespołowego działania powodują, że interakcje w tych zespołach przyjmują coraz częściej 

elastyczny, emergentno–atroficzny i sieciowy wymiar. Tak więc tradycyjne regulatory 

społecznych takie jak reguły współpracy, szczególnie w ich sformalizowanym wymiarze  

i kanony powszechnie stosowanych rytuałów hierarchicznego regulowania tych interakcji, 
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zastępowane są coraz szerzej instrumentami coachingowego zarządzania w warunkach co- 

rywalizacji pozwalających ma elastyczne ujawnianie synergii. Postrzeganie co–rywalizacji 

jako regulatora elastycznie i różnorodnie porządkującego sieciowe interakcje w co-

rywalizującej przestrzeni społecznej uzasadnia podjęcie próby ukazania kanonów 

efektywnego zarządzania kooperacją i jednocześnie konkurowaniem ludzi w warunkach gry 

organizacyjnej, szczególnie w jej zespołowym wymiarze, z ukazaniem znaczenia różnych 

przejawów synergii. Dynamika warunków co-rywalizacji zespołów zadaniowych, 

orientowanych zarówno biznesowo jak i publicznie, w połączeniu z wzrastającą 

świadomością członków tych zespołów o ich podmiotowości kompetencyjnej i osobniczej 

powodują, że proces zarządzania członkami tych zespołów coraz szerzej realizowany będzie 

w warunkach partnerskiej kultury organizacyjnej, z wykorzystaniem instrumentów 

coachingowego wspierania procesu zarządzania. 

Synergy-oriented principles of the coaching-style management under co-

competition  

Summary Since co-competition  is perceived as a regulator of chain interactions in 

organizotial space which include business, service and sports, it is justified to make an 

attempt at presenting the canons (principles) of coaching- style  management of team 

cooperation in a organizational  game. The paper presents principles of coaching-style 

management of a task team in the form of pragmatic demands. They are based on the 

author’s considerable experience and reflection on designations of effective 

cooperation between people acting under competition which he acquired while 

holding various positions in service organizations, for example in educational and 

consulting institutions and in team sports associations, as well as on his conclusions 

resulting from his long-standing, interdisciplinary research on the instruments 

improving the cooperation within task teams acting under co-competition. 

Key words: co-competition, team, coaching-style management, pragmatic principles 
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Ekonomia i zarządzanie transformacją systemową  
w Europie Środkowo-Wschodniej  

Prof. dr hab. Romuald Poliński 

Uniwersytet Warszawski 

Streszczenie: W artykule poddano analizie i ocenie przebieg i ogólne rezultaty 

ekonomiczne prorynkowej transformacji systemowej postsocjalistycznych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej. Przeanalizowano różne koncepcje transformacji  

i obiektywne prawidłowości tego historycznego procesu. Przedstawiono wnioski  

i rekomendacje dla ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją, oraz polityki 

makroekonomicznej krajów transformujących się. Transformacja systemowa była wielkim  

eksperymentem, skutkującym głęboką recesją gospodarczą. Zmiany nie przebiegały 

według racjonalnego programu wolnego od woluntaryzmu. Specyfika gospodarek 

transformujących się wymagała zastosowania w nich oryginalnej koncepcji stabilizacyjno-

transformacyjnej, odmiennej od liberalno-monetarystycznej doktryny, której wyrazem były 

wdrażane dyrektywy Konsensusu Waszyngtońskiego  

z 1989 r. 

Źródłem recesji transformacyjnej (spadku produkcji i pojawienia się masowego 

bezrobocia) była zbyt pośpieszna liberalizacja wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki, 

restrykcyjna polityka fiskalno-monetarna oraz chaos i próżnia instytucjonalna. Teoria 

 i polityka transformacji systemowej powinny zakładać aktywną rolę państwa 

w gospodarce, tworzenie i rozwijanie instytucjonalnej obudowy rynku i całej gospodarki 

oraz zrównoważony podział dochodu narodowego. 

Włączenie się transformujących krajów do gospodarki światowej i integracja europejska 

rodzą nie tylko szanse na trwały i szybki wzrost gospodarczy tych krajów, ale również 

zagrożenia – rozszerzanie się obszarów ubóstwa, masowe bezrobocie  

i emigracja oraz powstanie i dominacja kapitału zależnego od transnarodowych korporacji 

finansowych, przemysłowych, handlowych i innych, czemu sprzyjała działalności nowej 

klasy kompradorskiej. Kraje transformujące się stały się już w różnym stopniu integralnym 

elementem światowego systemu rynkowego. Nie została jednak osiągnięta ogólna masa 

krytyczna transformacji (stadium posttransformacyjne). 

Powstały i rozwinęły się ekonomia polityczna transformacji oraz teoria zarządzania tym 

procesem jako nauki o prorynkowej transformacji systemowej postsocjalistycznych krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej i innych regionów. Określiły one obiektywne 

prawidłowości tego historycznego procesu. Powinny one stanowić podstawę racjonalnych 

programów transformacyjnych i polityki makroekonomicznej wielu zainteresowanych 

państw.  

Słowa kluczowe: Gospodarka rynkowa, neoliberalizm, prorynkowa transformacja 

systemowa, ekonomia polityczna transformacji, teoria zarządzania transformacją, okres 

przejściowy, Konsensus Waszyngtoński (Washington Consensus), recesja transformacyjna, 

liberalizacja gospodarcza, stabilizacja makroekonomiczna, nowy ład instytucjonalny, 

centrum gospodarcze, modele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.  

JEL: F0, P2, P5 
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Wstęp 

Prorynkowa transformacja systemowa krajów postsocjalistycznych Europy Środkowo-

Wschodniej i innych regionów zapoczątkowana została na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. 

Problematyka transformacyjna stawała się wówczas w coraz szerszym zakresie przedmiotem 

dociekań nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i innych nauk społecznych. Powstały 

podstawy teorii transformacji – tranzytologii, której ważnymi dziedzinami są ekonomia 

i zarządzanie transformacją, koncentrujące swe rozważania na triadzie logicznie powiązanych 

ze sobą zasadniczych problemów o charakterze ogólnym, dotyczących przesłanek, celów 

i metod jakościowej transformacji systemów ekonomicznych. 

Wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej w swych programach rozwojowych krótko -  

i długofalowych zawierały strategie transformacyjne, które wskutek tego nabierały waloru 

priorytetowego zadania państwowego wymagającego podbudowy teoretycznej, oceny stopnia 

jego realizacji i formułowania wniosków co do dalszych kierunków przekształceń 

systemowych, ich wzajemnej harmonizacji z założeniami makroekonomicznej polityki 

rozwojowej tych krajów w szerszym kontekście powiązań z gospodarką światową w skali 

regionalnej i globalnej. 

Niezbędne były pogłębione i kompleksowe badania naukowe dotyczące prawidłowości 

transformacji systemów ekonomicznych w okresie przejściowym. Wnioski i rekomendacje 

wynikające z badań tej problematyki miały ważne znaczenie dla teorii, jak i praktyki 

(strategii) transformacji we wszystkich krajach ją przeprowadzających. 

Ekonomia i zarządzanie transformacją mają charakter samoistny. Ich problematyka wiąże się 

ścisłe z tematami i programami badawczymi dotyczącymi transformacji systemowej krajów 

postsocjalistycznych realizowanymi przez międzynarodowe instytucje finansowe 

i organizacje gospodarcze – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Unię Europejską. 

Ośrodki strategiczno-prognostyczne głównych krajów transformujących się zajmowały się 

problematyką transformacji ich systemów ekonomicznych i systemów zarządzania w aspekcie 

przede wszystkim strategiczno-praktycznym, a badania teoretyczne prowadziły uniwersytety, 

akademie nauk, instytuty i indywidualnie niektórzy uczeni. 
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Wszystko to stanowiło o bazie instytucjonalno-badawczej rozwoju ekonomii politycznej 

transformacji systemowej w okresie przejściowym (the economics of transition, the political 

economy of transformation). 

Głównym celem przeprowadzonych w ekonomii politycznej transformacji rozważań było 

określenie, na podstawie kompleksowej analizy, krytycznej oceny i teoretycznego 

uogólnienia, obiektywnych prawidłowości transformacji systemowej centralnie planowanych 

gospodarek postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w gospodarki 

rynkowe, paradygmatu okresu przejściowego i wypracowanie koncepcji kształtowania 

racjonalnego programu transformacyjnego sprzyjającego rozwiązywaniu głównych 

problemów rozwojowych tych gospodarek w bliższym i dalszym horyzontach czasowych, 

w kontekście globalizacji gospodarki światowej. 

Ekonomia polityczna i nauka zarządzania transformacją miały w założeniu sprzyjać 

umacnianiu podstaw teoretycznych procesów transformacyjnych, rozwojowi dialogu 

zainteresowanych stron, a przez to podniesieniu roli i znaczenia oraz jakości 

opracowywanych i wdrażanych programów i strategii transformacyjnych. 

Zadania badawcze polegały na przeprowadzeniu dociekań i sformułowaniu wniosków 

dotyczących następujących głównych kwestii: 

 przesłanek transformacji systemowej z uwzględnieniem wpływu rezultatów reform 

gospodarczych w krajach socjalistycznych, 

 założeń teoretycznych transformacji, 

 celu, kierunków, faz i metod transformacji rynkowej, 

 roli państwa, ładu instytucjonalnego i systemu zarządzania transformacją systemową, 

 perspektyw rozwojowych krajów transformujących się w kontekście globalizacji 

gospodarki światowej. 

Przedmiotem badań były realne procesy transformacyjne zachodzące w systemach 

ekonomicznych i instytucjonalnych postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej w okresie przejściowym od gospodarki centralnie planowanej i zarządzanej do 

gospodarki rynkowej, a także obiektywne prawidłowości tych procesów. 

Transformacja systemów gospodarczych to złożony, wieloaspektowy i konfliktowy proces 

radykalnych przekształceń ustrojowych, wymagający specjalnego okresu przejściowego, 

którego istotą jest dynamiczny dualizm – współistnienie dwóch odmiennych systemów 
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alokacji czynników wytwórczych (kapitału i pracy) – administracyjnego i rynkowego oraz 

odpowiadających im systemów dystrybucji dochodu narodowego. 

Ogólną metodologiczną podstawą przeprowadzonych badań (dociekań) powinien być 

obiektywny krytycyzm wymagający odrzuceni woluntarystycznych tez, koncepcji i poglądów 

dotyczących problematyki transformacji systemowej, a także nie przyjmowanie a priori teorii, 

koncepcji i tez nie znajdujących potwierdzenia w rzeczywistości ekonomiczno-społecznej. 

Podejście do transformacji systemowej powinno mieć holistyczny charakter, jako że jest ona 

złożonym, wieloaspektowym i konfliktowym typem przemian ekonomicznych, 

instytucjonalnych, społecznych i politycznych. 

Na dorobek ekonomii politycznej i zarządzania transformacją składają się publikacje 

teoretyków ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych. Pewne 

znaczenie miały również dokumenty i materiały międzynarodowych instytucji finansowych 

oraz organizacji gospodarczych, a także oficjalne dokumenty i akty prawne państw 

transformujących się. 

W literaturze przedmiotu uwzględnia się w szczególności wyniki badań i dociekań takich 

autorów, jak A. Alesina, A. Aslund, L. Balcerowicz, W. Baka, O. Blanchard, J. R. Blasi, Zb. 

Brzeziński, J. Buchanan, W. Buiter, H. Chołaj, L. Csaba, R. Dahrendorf, R. Dornbusch, 

J. Earle, M. Ellman, S. Fischer, R. Frydman, J. K. Galbraith, J. Garten, A. Giddens, C. W. 

Gray, J. S. Hellman, D. Holland, G. W. Kołodko, J. Kornai, W. E. Megginson, P. Murrell, 

A. D. Nikipiełow, D. C. North, D. M. Nuti, V. Popov, A. S. Posen, J. Sacks, J. Schumpeter, 

J. E. Stiglitz, S. Szatalin, V. Tanzi i J. Williamson. Wśród ww. uczonych są laureaci Nagrody 

Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Najważniejsze badania przeprowadzono z uwzględnieniem najistotniejszych czynników  

i uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływających na rozpoczęcie, przebieg 

 i rezultaty procesu transformacji systemowej. To pozwoliło rozpatrywać problemy 

transformacji w określonej dynamice i we wzajemnym związku z właściwymi procesami 

ekonomicznymi – w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. 

Stosowano w zasadzie ważny wymóg metodologiczny zapewnienia proporcjonalności 

wysnuwanych wniosków i rekomendacji do przedstawianych przesłanek. 

Właściwe określenie przedmiotu badań i przeprowadzenie kompleksowej analizy zjawisk  

i tendencji zachodzących w procesach rozwojowych krajów transformujących się Europy 
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Środkowo-Wschodniej pozwoliło sformułować także cel (stan docelowy) transformacji  

i obiektywne prawidłowości dotyczące istoty, charakteru, sekwencji czasowej (faz) i metod 

jej przeprowadzania. 

Praktyczne znaczenie ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją zawierało się  

w tym, że poszukiwanie i poznanie najbardziej racjonalnych i efektywnych sposobów 

transformacji systemowej było w interesie rozwoju gospodarczego i społeczno-politycznego 

krajów transformujących się, odpowiadało zadaniom stawianym przed naukami 

ekonomicznymi i teorią zarządzania przez ośrodki strategiczne i decyzyjne poszczególnych 

krajów. Ten kierunek badań przyczynił się do wypracowania programów i strategii 

transformacyjnych lub ich poszczególnych elementów, alternatywnych wobec dominujących 

koncepcji, jak również do modyfikacji czy skorygowania dotychczas stosownych strategii. 

Miało to i ten walor, że ułatwiało przebieg i obniżało koszty społeczne transformacji, 

zwiększyło dzięki temu konsensus społeczny w kwestii celu, tempa, metod i kierunków 

transformacji przeprowadzonej lub projektowanej. 

Szczególne znaczenie miały przeprowadzone dociekania ukierunkowane na  rozwiązanie 

aktualnych problemów jak najpełniejszego wykorzystania potencjału transformacyjnego 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji priorytetowych celów transformacji  

w okresie przejściowym: przezwyciężenia recesji i stagnacji występujących w większości 

krajów transformujących się, osiągnięcia stabilizacji makroekonomicznej, ukształtowania 

nowego ładu instytucjonalnego i systemu zarządzania, przyspieszenia wzrostu gospodarczego 

i zapewnienia zrównoważonego podziału dochodu narodowego. 

Zapewnienie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego postsocjalistycznych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej wymagało nie tylko racjonalnych polityk makroekonomicznych, ale 

również podniesienia roli i znaczenia programów i strategii transformacyjnych oraz ich 

jakości merytorycznej. 

W ekonomii politycznej i zarządzaniu transformacją systemową krajów postsocjalistycznych 

wyróżnia się osiem głównych zagadnień: 

1. założenia teorii transformacji systemowej; 

2. kierunki, fazy i metody transformacji systemowej; 

3. istota i źródła recesji transformacyjnej; 

4. Konsensus Waszyngtoński i metody stabilizacji makroekonomicznej; 

5. prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; 
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6. ład instytucjonalny i system zarządzania transformacją systemową; 

7. inwestycje zagraniczne a makroekonomiczna restrukturyzacja zdolności wytwórczych 

krajów transformujących się; 

8. kraje transformujące się a gospodarka światowa. 

Odrębnym zagadnieniem ekonomii politycznej i zarządzania prorynkową transformacją 

systemową jest fenomen Chińskiej Republiki Ludowej, która przechodzi transformację  

w warunkach zachowania dotychczasowego systemu polityczno-instytucjonalnego  

(H. Chołaj). Kraj ten uniknął recesji transformacyjnej i hiperinflacji, masowego bezrobocia, 

rozszerzania się sfery ubóstwa, masowej emigracji, nieekwiwalentnej prywatyzacji i innych 

negatywnych zjawisk, których boleśnie doświadczyły kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 

Od wielu dekad osiąga najwyższe tempo wzrostu gospodarczego i ogromną nadwyżkę  

w bilansach handlowym i płatniczym. 

Założenia teorii transformacji systemowej 

Jeśli idzie o pierwsze główne zagadnienie ekonomii politycznej i teorii zarządzania 

transformacją – założenia teorii transformacji systemowej krajów postsocjalistycznych, to 

określone zostały główne przesłanki tego procesu w kierunku rynku, jak również teoretyczne 

i metodologiczne problemy transformacji w okresie przejściowym. 

W szczególności wyjaśniono konsekwencje istotnego faktu, że start transformacji systemowej 

w krajach postsocjalistycznych odbył się bez żadnej koncepcji przewodniej i bez żadnego 

wzorca i że niemal do końca lat 90. XX wieku nie istniały żadne badania ekonomiczne 

zawierające systematyczną analizę, która mogłaby służyć jako podstawa programowania  

i planowania transformacji systemowej (Zb. Brzeziński, J. S. Piwowarow). W związku z tym 

podkreślono pasywną rolę ośrodków strategiczno-doradczych oraz międzynarodowych 

instytucji finansowych i organizacji gospodarczych – Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), które w swych koncepcjach i scenariuszach rozwoju gospodarki światowej nie 

zakładały wystąpienia jakościowo nowego procesu transformacyjnego o takiej skali, jaki 

został zapoczątkowany w latach 1989 – 1990 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 

ZSRR i innych. 

Przełom ustrojowy nie mający historycznego precedensu [J. F. Linn] stał się wyzwaniem dla 

nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i innych nauk społecznych, zapoczątkowującym 
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nowy kierunek badań naukowych – tranzytologię [O. Blanchard, G. A. Cornia] i jej 

zasadniczą część składową – ekonomię polityczną i zarządzanie transformacją w okresie 

przejściowym [M. Ellman, J. Buchanan, G. W. Kołodko]. 

Niezaprojektowaną transformację niektórzy teoretycy traktują jako zjawisko patologiczne, 

chorobę systemu [J. E. Stiglitz]. 

Kierunki, fazy i metody transformacji systemowej 

W badaniach drugiego głównego zagadnienia ekonomii politycznej i teorii zarządzania 

transformacją – kierunków, faz i metod transformacji rynkowej, przedstawiono obiektywne 

i subiektywne czynniki kształtowania się potencjału transformacyjnego, wpływ mitologii 

transformacyjnej na niedorozwój naukowej teorii przekształceń systemowych jako głównej 

przesłanki określania obiektywnych prawidłowości transformacji – jej celu, tempa, sekwencji 

(faz), sposobów i kierunków realizacji. Wyróżniono tu jako obiektywną prawidłowość trzy 

główne fazy transformacji systemowej: pierwszą – liberalizację działalności gospodarczej  

i stabilizację makroekonomiczną, drugą – zmiany strukturalno-własnościowe i 

instytucjonalne, i trzecią – makroekonomiczną restrukturyzację zdolności wytwórczych. 

Oceniono racjonalność głównych metod transformacji prorynkowej: skokowej (szokowej)  

i stopniowej. 

Według niektórych autorów transformacja szokowa była w przeważającym zakresie 

wynikiem polityki i ideologii motywowanej awangardyzmem konwergencyjnym, 

promowanym przez wpływowe siły i kręgi zagraniczne i krajowe wyznawców, w tym 

neofitów ideologii neoliberalizmu gospodarczego, a forsowanym przez wielkie korporacje 

międzynarodowe. 

Ważnym czynnikiem kształtowania się potencjału transformacyjnego i zapoczątkowania 

pierwszej fazy transformacji w krajach socjalistycznych były reformy gospodarcze polegające 

na umacnianiu samodzielności podmiotów gospodarczych z jednoczesną zmianą roli centrum 

gospodarczego – ograniczaniem jego funkcji mobilizująco-egzekwującej i umacnianiem 

funkcji koncepcyjno-strategicznej. 

Wobec braku teorii czy koncepcji transformacji prorynkowej krajów postsocjalistycznych 

upowszechniły się ich substytuty – mitologie transformacyjne w postaci haseł kapitalizmu 

ludowego, powszechnego uwłaszczenia, socjalizmu rynkowego, trzeciej drogi [A. Giddens], 
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społecznej gospodarki rynkowej czy niewidzialnej ręki rynku. A w praktyce rządy głównych 

państw kapitalistycznych oraz międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje 

gospodarcze proponowały dla krajów postsocjalistycznych o gospodarkach centralnie 

planowanych i zarządzanych programy terapii w postaci własnych neoliberalnych programów 

dostosowawczych przeznaczonych wcześniej dla nierozwiniętych gospodarek rynkowych 

Ameryki Łacińskiej i Azji. 

Ważne znaczenie dla zapoczątkowania i kontynuacji transformacji prorynkowej gospodarek 

postsocjalistycznych, w szczególności dla ich liberalizacji, miało szersze otwarcie ich na 

świat, na współpracę z gospodarką światową, oraz wsparcie wysokorozwiniętych krajów 

i międzynarodowych instytucji finansowych [L. Csaba, G. W. Kołodko, D. M. Nuti]. 

W drugiej fazie transformacji istotne znaczenie miały takie czynniki, jak złożone 

dostosowania strukturalno-własnościowe i instytucjonalne, w tym prywatyzacja 

przedsiębiorstw państwowych, oraz zmiana funkcji centrum gospodarczego i systemu 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych [spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw 

państwowych]. 

Z rozważań w kwestii zmian strukturalno-własnościowych i instytucjonalnych wynika 

konstatacja, według której państwo nie ma w zasadzie wielkiego wyboru co do sposobu 

działania, jako że procesy ekonomiczne zachodzą w tej fazie z natury rzeczy w długim 

okresie czasu, w odpowiedniej sekwencji czasowej, a zmiany jakościowe wiążą się z dużymi 

nakładami rzeczowymi i finansowymi, a także z określonymi kosztami czy wyrzeczeniami 

społecznymi. A to wymaga przynajmniej minimalnego konsensusu społecznego, przy czym 

zasadnicza komplementarność tych czynników, tj. nakładów i konsensusu, może być do 

pewnego stopnia zastępowana ich substytucyjnością. Niedobór jednego z nich może być 

kompensowany drugim. 

W analizie trzeciej fazy transformacji, to jest makroekonomicznej restrukturyzacji zdolności 

wytwórczych, polegającej w szczególności na likwidacji trwale nierentownych 

przedsiębiorstw, wspomaganiu nowoczesnych branż rozwojowych, relokacji siły roboczej  

i przyciąganiu inwestycji zagranicznych, akcentowano obiektywną konieczność 

odpowiedniego oddziaływania państwa, rządu, pozytywną rolę aktywnej i długofalowej 

polityki przemysłowej jako specyficznej formy nowoczesnego interwencjonizmu 

państwowego. 
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Zasadnicze dylematy transformacji: zmiany skokowe czy stopniowe [L. Balcerowicz,  

P. Murrell, B. Heyby, V. Popov, J. Sacks, G. W. Kołodko], zmiany żywiołowe czy 

kontrolowane przez państwo w ramach określonego programu, były rozpatrywane nie tylko 

abstrakcyjnie. Odnoszono je do wszystkich głównych faz transformacji. Wskazano, że 

w pierwszej fazie zachodzi następująca prawidłowość: im bardziej dana gospodarka jest 

zdestabilizowana, tym pilniejsza jest potrzeba zastosowania w krótkim czasie środków 

stabilizujących, przeciwdziałających chaosowi gospodarczemu i degradacji społecznej. 

Dopuszczalna jest w takim przypadku pewna kontrolowana skokowość wprowadzanych 

zmian, szczególnie w zakresie równowagi rynkowej, w tym cen. Jednak generalnie rzecz 

biorąc realnym rezultatem skracania horyzontu czasowego zmian liberalizacyjno-

stabilizacyjnych i zastępowania stopniowości zmian ich skokowością była stagnacja 

gospodarcza względnie długotrwała i głęboka recesja gospodarcza połączona z wysoką 

inflacją i wysokim bezrobociem. 

Rozwinięta została w tym kontekście ważna teza formułowana przez niektórych 

ekonomistów, że dla powodzenia działań liberalizacyjno-stabilizacyjnych i całej transformacji 

systemowej istotne znaczenie ma nie tyle tempo, ile sposób przeprowadzenia niezbędnych 

zmian, spójność programu rozwojowo-transformacyjnego, uwzględnienie w jego założeniach 

również przesłanek i uwarunkowań społecznych, a także racjonalność realizowanej na jego 

podstawie strategii ekonomicznej [G. W. Kołodko, D. Rosati, M. D. Nuti, A. Illarionow], 

Pogląd ten stoi w opozycji do radykalnego ujęcia problemu metod transformacji, według 

którego tylko terapia szokowa może uzyskać niezbędną wiarygodność [J. Sachs, D. Fischer, 

L. Balcerowicz]. W późniejszym okresie J. Sachs odwołał swój pogląd w tej kwestii. 

Z powyższych konstatacji i ocen wysnuwa się wniosek, że koncepcja szybkiego 

i niewiążącego się z ogromnymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi przejścia od 

centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej, będącej w stanie załamania, do gospodarki 

rynkowej zrównoważonej i szybko rozwijającej się, była co do zasady nierealistyczna. 

Istota i źródła recesji transformacyjnej 

Trzecie główne zagadnienie ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją – istota  

i źródła recesji transformacyjnej, wymagało analizy i charakterystyki gospodarki niedoborów, 

metod przezwyciężania inflacji przedtransformacyjnej, a także błędów polityki 

makroekonomicznej, w tym fiskalnej i monetarnej, stosowanej w pierwszym etapie 
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transformacji, oraz wpływu chaosu i próżni instytucjonalnej na załamanie gospodarcze 

i głębię recesji. 

Stwierdzono w tym kontekście, że wbrew klasyfikacjom niektórych międzynarodowych 

instytucji finansowych i organizacji gospodarczych europejskie centralnie planowane 

gospodarki socjalistyczne nie były w wielu przypadkach gospodarkami nierozwiniętymi 

[lessdeveloped], lecz niewłaściwie, błędnie rozwiniętymi [misdeveloped]. Podkreślano, że 

wszystkie one były gospodarkami rosnącymi, ale był to wzrost o negatywnej charakterystyce 

– ekstensywny, generujący nierównowagę rynkową i niedobory, złą jakość towarów  

i niedorozwój sfery usług. Recesja nadeszła wraz z nastaniem transformacji systemowej  

[G. W. Kołodko, A. Illarionow]. 

W literaturze ekonomicznej istnieje zgodność co do tego, że podstawową chorobą gospodarek 

wszystkich krajów socjalistycznych była nierównowaga rynkowa. J. Kornai nazwał wprost 

gospodarkę socjalistyczną gospodarką niedoborów [economics of shortage]. 

Analizowano możliwości wyboru, jakie stały przed reformatorami. Przezwyciężyć recesję 

transformacyjną i osiągnąć równowagę rynkową można było w dwojaki sposób: poprzez 

zasadniczy wzrost podaży w krótkim okresie albo poprzez głęboką redukcję popytu 

efektywnego. Wobec wysokiej inflacji i braku środków na zastosowanie pierwszego sposobu, 

zastosowano drugi sposób, który wraz z dużą penetracją rynku przez import towarów 

spowodował spadek produkcji krajowej brutto, co miało negatywne konsekwencje 

ekonomiczne i społeczne [W. Buiter]. 

Na tym tle analizowano trzy odmienne koncepcje teorii ekonomii co do interpretacji przyczyn 

powstania i utrzymywania się recesji gospodarczej w pierwszej fazie transformacji 

systemowej [the transition recession] i charakteru ożywienia gospodarczego. Pierwsza 

koncepcja zakładała, że recesja ma charakter egzogeniczny, wynikający z transformacji 

systemu funkcjonowania gospodarki, w szczególności jej liberalizacji wewnętrznej 

i zewnętrznej (szok podażowy) i że dla ożywienia gospodarki niezbędna jest restrykcyjna 

polityka makroekonomiczna – fiskalna i monetarna [J. Kornai]. Według drugiej koncepcji 

źródłem recesji transformacyjnej nie były przekształcenia w systemie funkcjonowania 

gospodarki, lecz restrykcyjna polityka makroekonomiczna zakładająca tłumienie popytu 

globalnego w warunkach wysokiej inflacji, powodująca spadek produkcji oraz masowe 

bezrobocie i emigrację, a w konsekwencji – zastąpienie nadwyżki popytu nadwyżką podaży 

[J. Falkinger, K Łaski, L. Podkaminer]. Trzecia koncepcja przyczyn załamania produkcji 
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upatruje w szybkim niszczeniu zasadniczych elementów starej struktury instytucjonalnej 

rynku i całej gospodarki narodowej, przy czym nie idzie tu o Schumpeterowską twórczą 

destrukcję gospodarki państwowej dokonującą się przez inwestycje i innowacje, lecz 

o destrukcję chaotyczną i bezsensowną [J. Gray] czy motywowaną ideologicznie [D. M. Nuti, 

P. Bożyk]. A znoszeniu dawnego systemu alokacji czynników wytwórczych – kapitału i pracy 

oraz odpowiadającego mu sytemu dystrybucji dochodu narodowego nie towarzyszył 

równoczesny proces powstawania nowych systemów, wskutek czego gospodarki krajów 

transformujących się znalazły się w niebezpiecznej próżni instytucjonalnej. W tym kontekście 

przeprowadzone rozważania potwierdzają słuszność założeń teorii [szkoły] 

neoinstytucjonalnej [new institutional economics], poglądów D. C. Northa, O. Blancharda, 

J. Graya i G. W. Kołodki co do priorytetowego znaczenia nowej struktury instytucjonalnej 

rynku, jak i całej transformującej się gospodarki. 

Konsensus Waszyngtoński i metody stabilizacji makroekonomicznej 

W ramach czwartego głównego zagadnienia ekonomii politycznej i teorii zarządzania 

transformacją – Konsensus Waszyngtoński i metody stabilizacji makroekonomicznej, 

analizowano i poddano krytycznej ocenie sposoby działania w celu przełamania recesji 

i przejścia do wzrostu ekonomicznego [A. Aslund, P. Boone, S. Johnson], w tym dekalog 

zaleceń Konsensusu Waszyngtońskiego [Washington Consensus] z 1989 r., 

usystematyzowany później przez Johna Williamsona, dyrektora waszyngtońskiego Institute 

for International Economics. Dowiedziono nieadekwatności części tych zaleceń do celów, 

zadań i uwarunkowań transformacji centralnie planowanych gospodarek krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej w kierunku rynku. 

Wykazano, że istota tego dekalogu stabilizacyjnego sprowadzała się do forsowania twardej 

polityki finansowej [polityki trudnego pieniądza] połączonej z liberalizacją i deregulacją 

gospodarki. A wypracowana na początku lat 90. XX wieku druga wersja Konsensusu 

Waszyngtońskiego zawierała, co prawda, nowe dyrektywy dotyczące pomijanych dotychczas 

kwestii rozwoju instytucjonalnego i edukacji jako inwestycji w kapitał ludzki, ale ignorowała 

dwie dziedziny o dużym znaczeniu dla gospodarek transformujących się – zarządzanie 

sektorem państwowym przy pomocy instrumentów rynkowych oraz behawioralne 

uwarunkowania rozwoju instytucjonalnego. 
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Przedstawiono również inne koncepcje i poglądy co do stabilizacji makroekonomicznej, 

założenia alternatywnej koncepcji transformacyjnej jako wyraz kształtowania się nowego 

konsensusu w tym zakresie. Konsensus Postwaszyngtoński [Post - Washington Consensus], 

polegający na uznaniu aktywnej roli państwa w gospodarce, konieczności istnienia 

i rozwijania bazy instytucjonalnej rynku i całej gospodarki oraz celowości bardziej 

zrównoważonego podziału dochodu narodowego, ułatwiłby tworzenie i realizację strategii 

zorientowanych na kompleksowe rozwiązywanie problemów przyspieszenia wzrostu 

gospodarczego po okresie załamania i recesji, jak i na obniżenie społecznych kosztów 

transformacji, sprawiedliwe ich rozłożenie, zmniejszenie ich uciążliwości i nadanie jej 

kształtu społecznie akceptowanego [J. E. Stiglitz, S. Fischer, G. Soros, G. W. Kołodko]. Idzie 

tu również o trwały, egalitarny i demokratyczny rozwój. 

W tym kontekście oceniono faktyczne znaczenie aplikacyjne dyrektyw Konsensusu 

Waszyngtońskiego, który w rzeczywistości był w poważnym stopniu zbiorem życzeń 

i intencji, a nie uniwersalnym programem stabilizacyjnym, dającym się efektywnie stosować, 

zwłaszcza w krajach postsocjalistycznych [J. K. Galbraith, J. E. Stiglitz, G. W. Kołodko]. 

Mimo to polityka gospodarcza w wielu krajach postsocjalistycznych była prowadzona 

zgodnie z dyrektywami tego Konsensusu, a niektórzy ekonomiści [R. Dornbusch, 

J. Williamson] traktowanie problemów rozwoju krajów transformujących się jako 

specyficznych, unikatowych uznawali za wyraz „makroekonomicznego populizmu”. 

Uzasadniono pogląd, że wejście na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego wymaga nie 

tylko liberalizacji działalności gospodarczej i reguł rynkowych, ale również respektowania 

znaczenia czynnika instytucjonalnego, że podstawą wzrostu gospodarczego są instytucje 

polityczne, prawne i gospodarcze zapewniające tanie i łatwe wchodzenie na rynek [D. C. 

North, O. Blanchard, S. Johnson]. 

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 

Odnośnie do piątego głównego zagadnienia ekonomii politycznej i teorii zarządzania 

transformacją – prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przeanalizowano podstawy 

teoretyczne i metody prywatyzacji, oceniono jej kierunki i skutki dla zmian strukturalno-

własnościowych w transformujących się gospodarkach [M. Borish, J. R. Blasi, M. Noel, 

A. Noga] i określono jej perspektywy. 
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Uzasadniono tezę, że prywatyzacja jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do 

tworzenia proefektywnościowej struktury „prawdziwie reprezentującej kapitał” z właściwymi 

interakcjami własności i kontroli. Sformułowano wniosek, że programy prywatyzacji 

powinny być oceniane z punktu widzenia tworzenia skutecznego mechanizmu nadzoru 

właścicielskiego [corporate governance], zapewniającego ewolucję praw własności 

w kierunku coraz bardziej efektywnych form, a warunki instytucjonalno-systemowe powinny 

umożliwiać strukturom własnościowym ukształtowanym w trakcie prywatyzacji 

przekształcanie się zgodnie z wymogami konkurencji rynkowej [R. Frydman, C. W. Gray, 

I. Lieberman, W. E. Megginson]. 

Scharakteryzowano trzy główne modele prywatyzacji: kapitałowo-rynkowy, państwowo-

administracyjny i społeczno-uwłaszczeniowy. Za walor modelu kapitałowo-rynkowego 

uznaje się dominację w nim rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych, zwłaszcza 

kapitałowych, zapewniającego tą drogą dopływ kapitału, szczególnie zagranicznego.  

W modelu państwowo-administracyjnym najważniejsza jest realizacja określonych celów 

polityki gospodarczej państwa, z reguły zapewnienie odpowiednich dochodów budżetowych, 

a w modelu społeczno-uwłaszczeniowym – zapewnienie poszerzania grup właścicieli 

zasobów produkcyjnych i sprzyjanie rozwojowi warstw średnich, co ma w założeniu 

przyczyniać się do zmniejszenia zróżnicowania dochodowego i majątkowego społeczeństwa 

[Z. Staniek]. 

Ład instytucjonalny w transformacji systemowej 

Szóste główne zagadnienie ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją – ład 

instytucjonalny w gospodarce narodowej, to wzajemne relacje, jakie zachodzą w okresie 

przejściowym między gospodarką rynkową a demokracją polityczną [J. Kornai, G. W. 

Kołodko, J. S. Hellman, G. Roland] i nową rolą państwa w transformującej się gospodarce – 

niezbędny zakres interwencjonizmu państwowego [D. C. North, G. W. Kołodko], co wiąże 

się z problemem optimum aktywności państwa w gospodarce rynkowej [V. Tanzi, 

L. Schuknecht] i skalą zróżnicowania dochodowego społeczeństwa. W kontekście nowej roli 

państwa w transformującej się gospodarce określono priorytety zmian instytucjonalnych 

w skali makro i mikro, w tym zasady i kierunki przebudowy centrum gospodarczego 

[J. E. Stiglitz, G. W. Kołodko], systemu bankowego [W. Baka] i systemu funkcjonowania 
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przedsiębiorstw w formie spółek handlowych, przede wszystkim kapitałowych (spółek 

akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Mowa tu o gruntownej przebudowie roli państwa w tworzącej się gospodarce rynkowej, a nie 

o jej likwidowaniu czy ograniczaniu. 

Wskazano na możliwości dokonywania przez kraje transformujące się wyboru wielu 

rozwiązań pośrednich między rozwiązaniami krańcowymi – pełnym interwencjonizmem 

a zupełnie wolnym rynkiem. Każde państwo musi szukać rozwiązań optymalnych z punktu 

widzenia jego uwarunkowań rozwojowych w krótszym i dłuższym horyzontach czasowych. 

Rozwinięto myśl, że w trakcie transformacji systemowej państwo musi być zdolne do 

budowania instytucji rynkowych, jak i do strategicznego zarządzenia gospodarką. 

Wyjaśniono, dlaczego jedną z dziedzin polityki makroekonomicznej, nad którą państwo 

powinno sprawować skuteczną kontrolę, szczególnie w okresie transformacji systemowej, 

powinna być redystrybucja dochodów. Idzie tu m.in. o to, że recesja gospodarcza na początku 

okresu transformacji spowodowała spadek dochodu narodowego do podziału, a w 

konsekwencji – ograniczenie budżetowego finansowania potrzeb społecznych (programów 

socjalnych), co wraz z innymi czynnikami, głównie masowym bezrobociem, rozszerzyło sferę 

ubóstwa w stopniu zagrażającym zapaścią cywilizacyjną i konfliktami społecznymi, 

destabilizującymi i osłabiającymi państwo i gospodarkę. 

Przedstawiono główne kierunki zmiany funkcji gospodarczych państwa, a to: 1) deetatyzację, 

2) decentralizację, 3) rozdział funkcji regulacyjnych od właścicielskich i nadzorczych, 4) 

konsolidację, 5) komplementarność wobec struktur gospodarczych najwyżej rozwiniętych 

krajów świata, 6) orientację prorozwojową [G. W. Kołodko, O. Blanchard, M. Kremer, S. 

Johnson]. 

W pierwszej fazie procesu transformacji systemowej nie przeprowadzono istotnych 

jakościowych przekształceń strukturalno-funkcjonalnych państwowego centrum 

gospodarczego mimo utworzenia wielu nowych instytucji. Brak było ośrodka określającego 

priorytety gospodarcze i strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, podział zadań i funkcji 

między centralne (państwowe) i terenowe (samorządowe) organy władzy publicznej. A samo 

centrum gospodarcze pozostawało nadal zdezintegrowane, co potęgowało niedowład 

koordynacyjny i silny partykularyzm branżowo-regionalny w istotny sposób osłabiający jego 

funkcje koncepcyjno-strategiczne i obniżający jakość procesu decyzyjnego w skali 

makroekonomicznej. 
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Szczególną uwagę poświęcono również zmianie funkcji banku centralnego, zwłaszcza 

w zakresie jego relacji z rządem w dziedzinie kreacji i realizacji polityki monetarnej 

[A. Alesina, L. Summers, M. Bruno, W. Baka, J. P. Patat, A. S. Posen, E. G. Corrigan, 

B. Eichengreen, Ch. Ruehl]. 

Przeprowadzone rozważania dotyczące tej istotnej dla rozwoju i transformacji systemowej 

krajów postsocjalistycznych kwestii prowadziły do ważnego wniosku, że polityka monetarna 

banku centralnego powinna być co do zasady integralnym i spójnym elementem jednolitej 

polityki makroekonomicznej państwa. Rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące banku 

centralnego czy innego podmiotu określającego politykę monetarną nie w pełni i nie we 

wszystkich krajach transformujących się uwzględniają tę zasadę, co w wielu sytuacjach rodzi 

dwuwładzę ekonomiczną, dezintegrującą centrum gospodarcze państwa. 

Inwestycja zagraniczne a makroekonomiczna restrukturyzacja zdolności 

wytwórczych 

Siódme główne zagadnienie ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją to 

znaczenie i wpływ inwestycji zagranicznych na makroekonomiczną restrukturyzację 

zdolności wytwórczych krajów transformujących się jako trzecią fazę transformacji 

systemowej. Przeanalizowano preferencje dla inwestycji zagranicznych, zwłaszcza 

bezpośrednich, stosowane przez poszczególne kraje transformujące się i występujące bariery 

napływu inwestycji do tych krajów, a także zagrożenia związane z liberalizacją przepływów 

kapitałowych i międzynarodową konkurencją podatkową, stosowaną przez korporacje 

transnarodowe. 

Wyjaśniono znaczenie zwiększonego napływu inwestycji zagranicznych, przede wszystkim 

bezpośrednich, dla przyspieszenia trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

krajów transformujących się, dla modernizacji ich gospodarek. Wykazano, że wysoka 

dynamika napływu tych inwestycji pozytywnie oddziałuje na tempo wzrostu gospodarczego, 

jak i na stabilizację finansów publicznych. Z rozważań tych wynika, jakie działania trzeba 

podejmować, żeby znosić występujące bariery napływu inwestycji zagranicznych do krajów 

transformujących się. 

Oprócz szans rozwojowych związanych z inwestycjami zagranicznymi przedstawiono 

również zagrożenia wynikające z globalizacji polityki inwestycyjnej prowadzonej przez 

korporacje transnarodowe i stosowania przez nie konkurencji podatkowej wyrażającej się 
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głównie w planowaniu podatkowym [tax planning]. Idzie tu w szczególności o przerzucanie 

dochodu między podmiotami powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie [transfer pricing] 

i niedostateczną (cienką, wąską) kapitalizację [thin capitalisation] spółek prawa handlowego 

[D. Holland, J. Owens]. 

Przedstawiono rozwiązania, jakie w krajach transformujących się wprowadzono zgodnie  

z wytycznymi OECD dla przeciwdziałania negatywnym skutkom planowania podatkowego  

i funkcjonowania tzw. rajów podatkowych [tax havens] dla krajów inwestowania kapitału 

zagranicznego. 

Kraje transformujące się a gospodarka światowa 

Jeżeli idzie o ósme główne zagadnienie ekonomii politycznej i teorii zarządzania 

transformacją – kraje transformujące się a gospodarka światowa, to przeanalizowano 

zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji gospodarczych oraz 

Unii Europejskiej na rzecz transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

i włączenia ich w gospodarkę światową oraz perspektywy krajów transformujących się 

w szerszym kontekście globalizacji gospodarki światowej [C. Burnside, D. Dollar, J. Garten]. 

Przedstawiono istotę globalizacji gospodarki światowej [A. K. Sen, J. Gray] oraz perspektywy 

rozwojowe krajów transformujących się w długim horyzoncie czasowym [Scenariusz na rok 

2020. Bank Światowy 1997; R. Reich]. 

Rozwinięto tezę, że analogiczne relacje jak między globalizacją a transformacją systemową 

zachodzą między integracją europejską a transformacją gospodarek Europy Środkowo-

Wschodniej. 

Wskazano w szczególności na to, że przekształcenia strukturalne i instytucjonalne 

dokonywane w krajach postsocjalistycznych w ramach transformacji systemowej były od 

początku w małym stopniu koordynowane [ograniczona rola Środkowoeuropejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu – CEFTA], co obniżało efektywność transformacji w skali 

narodowej i regionalnej i sprzyjało otwarciu na świat bardziej z jednostronną niż obopólną 

korzyścią. Idzie tu o problem roli kapitału zagranicznego w realizacji narodowych 

i regionalnych celów rozwojowych krajów transformujących się oraz o pomoc i presję 

międzynarodowych instytucji finansowych i gospodarczych. 
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Analizowano w szczególności zagrożenia dla krajów transformujących się związane 

z niestabilnością inwestycji portfelowych, ucieczką kapitałów zagranicę, szarą strefą, 

korupcją [S. Johnson, J. Hellman] i procederem prania pieniędzy [L. J. Shelly]. 

Stwierdzono, że nie ma ostrych i jednoznacznych kryteriów oceny stopnia zaawansowania 

transformacji gospodarek krajów postsocjalistycznych od systemu centralnego planowania do 

systemu rynkowego [A. Aslund]. Najważniejsze w ocenie są wzajemnie powiązane kryteria 

jakościowe [S. Grinberg, D. Rosati]. Rynkowość gospodarki jest stopniowalna. Zagadnienie 

to jest i powinno być ujmowane nie statycznie, lecz dynamicznie i w szerszym kontekście 

globalizacji gospodarki światowej. Stąd kwestia, czy dana gospodarka transformująca się 

Europy Środkowo-Wschodniej jest już w pełni rynkowa czy jeszcze nie, pozostaje otwarta. 

Podsumowanie i rekomendacje 

Zasadniczym dorobkiem ekonomii politycznej i teorii zarządzania transformacją 

postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej od centralnie planowanych  

i zarządzanych gospodarek w kierunku rynku było sformułowanie głównych prawidłowości 

tego typu przekształceń w okresie przejściowym – określenie przesłanek budowy 

racjonalnego pod względem ekonomicznym i społecznym programu transformacyjnego oraz 

zasad jego realizacji. 

Prawidłowości te można ująć w następujących konkluzjach. 

1. Wobec kończenia się możliwości dynamizacji wzrostu i dalszych reform 

rynkowych w centralnie planowanych gospodarkach Europy Środkowo-

Wschodniej, obiektywną koniecznością stawała się transformacja systemowa  

w kierunku rynku, mająca zapewnić przezwyciężenie tendencji stagnacyjnych  

i recesyjnych oraz wejście na ścieżkę trwałego, zrównoważonego i szybkiego 

wzrostu gospodarczego. 

Przejście od centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej było 

wielkim eksperymentem, któremu ani teoria ekonomiczna ani teoria polityki gospodarczej nie 

były w stanie nic istotnego i odpowiedniego zaoferować, gdyż ten kierunek ewolucji 

ustrojowej znajdował się poza zakresem dociekań naukowych. Jednak prowadzono politykę 

tak, jak gdyby istniał gotowy scenariusz przejścia do gospodarki rynkowej. Niezbędna tu była 

metoda prób i błędów, która w warunkach braku podstaw teoretycznych i jakichkolwiek 
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doświadczeń w tym zakresie umożliwiałaby weryfikację wcześniejszych założeń. Nie było 

dostatecznego zainteresowania i woli politycznej, aby w porę konfrontować zamierzenia z 

rzeczywistością i dokonywać niezbędnych korekt w polityce gospodarczej. 

2. Transformacja systemowa dokonująca się w krajach postsocjalistycznych 

Europy Środkowo-Wschodniej była złożonym i wieloaspektowym procesem 

istotnych zmian polegającym na zastępowaniu systemu centralnie planowanej  

i zarządzanej gospodarki socjalistycznej systemem gospodarki rynkowej.  

A zmianie dominującego co do zasady mechanizmu alokacji kapitału i pracy  

z polityczno-administracyjnego na rynkowy towarzyszyć powinna była 

odpowiednia zmiana mechanizmu dystrybucji dochodu narodowego i majątku. 

Transformacja systemowa jako proces historyczny, a nie akt jednorazowy, wymagała 

specjalnego okresu przejściowego (transition), którego organiczną cechą jest dynamiczny 

dualizm – współistnienie układu rynkowego i nierynkowego lub quasi rynkowego oraz 

właściwych im systemów regulacji gospodarczej (w zakresie tworzenia i podziału dochodu 

narodowego), ewoluujące w kierunku rozwiniętej gospodarki rynkowej. 

Proces transformacji systemowej gospodarek postsocjalistycznych w kierunku rynku 

powinien był dokonywać się w trzech głównych fazach: pierwsza to liberalizacja działalności 

gospodarczej i stabilizacja makroekonomiczna; druga – zmiany strukturalno-własnościowe 

i instytucjonalne, w tym system zarządzania; trzecia – makroekonomiczna restrukturyzacja 

zdolności wytwórczych. 

Obiektywną prawidłowością było to, że wcześniejsze prorynkowe reformy gospodarcze 

ułatwiły i przyspieszyły przebieg transformacji systemowej, a dzięki temu mogła ona być 

mniej kosztowna w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. 

3. Liberalizację działalności gospodarczej, w szczególności liberalizację cen  

i handlu, wolność tworzenia, przedsiębiorstw i otwarcie na gospodarkę 

światową uznaje się za wstępne przesłanki stabilizacji makroekonomicznej  

i dalszej transformacji systemowej. 

Nie w pełni wprowadzono swobodę tworzenia przedsiębiorstw (freedom of establishment) 

umożliwiającą zmianę struktury rzeczowej, podmiotowej i własnościowej gospodarki.  

W rezultacie utrudniało to zapewnienie wyższej zdolności konkurencyjnej transformujących 

się gospodarek – wewnętrznej i zewnętrznej.  
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Liberalizacja działalności gospodarczej, jeśli ma prowadzić do ukształtowania się nowej 

równowagi makroekonomicznej, na zmienionym poziomie i w nowych proporcjach, nie może 

być procesem żywiołowym, spontanicznym, lecz sterowanym i kontrolowanym przez 

państwo w ramach wewnętrznie spójnego programu liberalizacyjno-stabilizacyjnego, 

określającego odpowiednią politykę ekonomiczną i finansową, w tym fiskalną (systematyczne 

ograniczenie deficytu budżetowego w celu kontroli inflacji czy zwalczania hiperinflacji) 

i monetarną (kształtowanie wielkości emisji pieniądza, poziomu stóp procentowych banku 

centralnego i kursów wymienionych walut obcych). 

4. Źródłem recesji gospodarczej, jaka wystąpiła na początku transformacji, nie 

były przekształcenia w systemie funkcjonowania gospodarki jako takie, lecz 

błędy w polityce makroekonomicznej – restrykcyjna polityka 

makroekonomiczna zakładająca tłumienie popytu globalnego, zastosowana  

w celu stabilizacji gospodarki dotkniętej wysoką inflacją, jak i szybka 

liberalizacja polityki cen i handlu zagranicznego. To właśnie początkowe 

działania fiskalne i monetarne wraz z negatywnymi skutkami liberalizacji cen 

spowodowały gwałtowny i głęboki spadek globalnego popytu, co wraz  

z dużym stopniem penetracji importu i chaosem instytucjonalnym przyczyniło 

się do szybkiego obniżenia poziomu produkcji i stopnia wykorzystania 

istniejących zdolności produkcyjnych, wywołując masowe bezrobocie. 

Unikalne warunki rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów postsocjalistycznych Europy 

Środkowo-Wschodniej wymagały zastosowania w nich oryginalnej koncepcji stabilizacyjno-

transformacyjnej, zakładającej aktywną rolę państwa w gospodarce narodowej, tworzenie  

i rozwijanie instytucjonalnej obudowy rynku i całej gospodarki oraz zrównoważony podział 

dochodu narodowego. 

Program liberalizacyjno-stabilizacyjny może być realizowany skokowo (terapia szokowa) lub 

stopniowo. W tym kontekście sformułowano następującą prawidłowość: im dana gospodarka 

jest bardziej zdestabilizowana, szczególnie jej rynek i finanse publiczne [budżet państwa, 

bilanse handlowy i płatniczy], tym pilniejsza jest potrzeba zastosowania skutecznych środków 

stabilizacyjnych w krótkim okresie czasu dla przeciwdziałania chaosowi gospodarczemu  

i degradacji społeczno-gospodarczej, jak i tworzenia podstaw nowej równowagi 

makroekonomicznej. Dopuszczalna jest w takim przypadku pewna ograniczona, 

kontrolowana skokowość zmian, szczególnie w zakresie cen. 
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5. W drugiej fazie transformacji systemowej – zmianach strukturalno-

własnościowych i instytucjonalnych szczególną rolę odgrywają prywatyzacja, 

aktywność państwa w gospodarce i nowy ład instytucjonalny, w tym głównie 

przebudowa centrum gospodarczego, przekształcenia systemu bankowego  

i zmiana zasad funkcjonowania przedsiębiorstw (dostosowanie prawa spółek 

handlowych do wymogów rynkowych). 

Prywatyzacja nie może stanowić celu samego w sobie. Jest ona warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczającym do tworzenia proefektywnościowej struktury własnościowej gospodarki, 

której istotę stanowi możliwość ewolucji praw własności w kierunku coraz bardziej 

efektywnych form. 

Skutki prywatyzacji dla gospodarki mają charakter wieloaspektowy i powinny być one 

ujmowane w skali: makro, mezzo i mikro. 

W krajach transformujących się prywatyzacja nie była często powiązana z polityką 

przemysłową i sektorową państwa wskutek przede wszystkim braku woli politycznej i jasnej 

wizji programowej rozwoju przemysłu, jego poszczególnych branż, gałęzi czy sektorów. 

W praktyce prywatyzacji dominowała koncepcja nastawiona na masową i szybką 

denacjonalizację. Wyjątek stanowiły nieliczne kraje, w których prywatyzacja założycielska 

rozwijała się na szeroką skalę, ale tylko w zakresie drobnej przedsiębiorczości. W niektórych 

krajach nie doceniano rozwoju dotychczas istniejących przedsiębiorstw prywatnych jako 

sposobu przekształceń własnościowych. W pierwszych latach transformacji przeceniono rolę 

prywatyzacji sektora państwowego, nie doceniono natomiast roli i znaczenia nowego sektora 

prywatnego. Po stwierdzeniu, że istnieje silny związek między przedsiębiorczością 

a rozwojem nowych prywatnych podmiotów gospodarczych, nastąpiła ekspansja małych 

i średnich przedsiębiorstw, co miało ważne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, szczególnie 

po liberalizacji handlu, zniesieniu ograniczeń w przepływie kapitału i wprowadzeniu zachęt 

dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Różny był stopień fiskalizmu procesów prywatyzacji. W niektórych krajach transformujących 

się, o głęboko zdestabilizowanych finansach publicznych, decyzje prywatyzacyjne 

podejmowano w kontekście ich pośredniego pozytywnego wpływu na równowagę 

budżetową, która jest czynnikiem dynamizującym procesy wzrostowe powodujące z kolei 

rozszerzanie się bazy podatkowej. 
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Prywatyzacja w istotny sposób warunkuje rozwój rynku kapitałowego, instytucje którego 

(głównie giełdy papierów wartościowych) sprzyjają zwiększaniu zakresu i efektywności 

oferty publicznej w prywatyzacji kapitałowej. Spółki sprywatyzowane stanowią decydującą 

lub znaczną część kapitalizacji giełd papierów wartościowych. Rozwój rynku kapitałowego 

wiązał się również z funkcjonowaniem kapitałowego filaru ubezpieczeń społecznych. 

W polityce prywatyzacyjnej kraje transformujące się w różnym stopniu godziły cele 

społeczne prywatyzacji (dostęp do prywatyzowanego mienia w formie bezpośredniej 

i pośredniej) z celami ekonomicznymi (przypisanie praw własności wymuszające 

efektywność ekonomiczną). Z tego punktu widzenia ukształtowały się trzy modele [warianty] 

prywatyzacji różniące się między sobą tempem, zakresem, scenariuszami i metodami jej 

przeprowadzenia: wariant kapitałowo-rynkowy, wariant państwowo-administracyjny i wariant 

społeczno-uwłaszczeniowy. Wariant kapitałowo-rynkowy preferuje rozwój instytucjonalny 

rynków finansowych, przede wszystkim rynku kapitałowego (giełd papierów wartościowych), 

umożliwiającego dopływ kapitału zagranicznego. A to zapewnia duży udział tego kapitału 

w prywatyzacji. W wariancie państwowo-administracyjnym najważniejsza jest realizacji 

określonych celów polityki gospodarczej, szczególnie fiskalnej (zapewnienie wpływów 

budżetowych). Głównym celem wariantu społeczno-uwłaszczeniowego jest poszerzenie 

kręgu właścicieli zasobów produkcyjnych, sprzyjanie rozwojowi warstw średnich 

społeczeństwa (przedsiębiorców, kupców, wolnych zawodów) i zapobieganie zbyt dużym 

zróżnicowaniom majątkowo-dochodowym w społeczeństwie. W ramach tego wariantu pewną 

rolę odegrał leasing pracowniczy. 

Programy prywatyzacji powinny być oceniane z punktu widzenia tworzenia skutecznego 

mechanizmu nadzoru właścicielskiego (corporate governance). Idzie tu więc nie tylko  

o prywatyzację formalną, ale również o prywatyzację w sensie stricte ekonomicznym, 

przynoszącą trwałe pozytywne skutki w skali mikro, jak i makro. W tym kontekście państwo 

musi tworzyć odpowiednie warunki instytucjonalno-systemowe, umożliwiające strukturom 

własnościowym przekształcanie się zgodnie z wymogami konkurencji rynkowej 

i długookresowymi celami makroekonomicznymi. 

W ekonomii politycznej transformacji ukształtował się pogląd, według którego najbardziej 

efektywną formą prywatyzacji jest prywatyzacja kapitałowa, zapewniająca wyższą jakość 

zarządzania przedsiębiorstwem i skuteczność nadzoru właścicielskiego. W tej metodzie 

prywatyzacji występuje jednak tendencja do koncentracji tytułów własności i wiele innych 

nieprawidłowości społeczno-ekonomicznych. 
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6. Konsensus Waszyngtoński z 1989 r. jako swoisty dekalog stabilizacji 

makroekonomicznej i transformacji systemowej nie zawierał niezbędnych 

zaleceń dotyczących kilku ważnych kwestii, m.in. rozwoju instytucjonalnego. 

W przypadku gospodarek centralnie planowanych oznaczało to przyjęcie 

bezpodstawnej tezy, że instytucje rynkowe i cała obudowa instytucjonalna 

gospodarki ukształtują się niejako automatycznie, bezpośrednio po i w wyniku 

liberalizacji i stabilizacji gospodarki. Nie liczono się z groźbą powstania 

instytucjonalnej (systemowej) próżni w transformujących się gospodarkach, 

przyczyniającej się do zaburzeń rozwojowych, stagnacji i recesji. 

Wejście na trajektorię trwałego rozwoju wymagało nie tylko liberalizacji i reguł rynkowych, 

ale również organizacji i respektowania znaczenia czynnika instytucjonalnego dla 

zainicjowania i trwałości wzrostu gospodarczego. 

Lekceważenie i ignorowanie czynnika instytucjonalnego było jedną z głównych przyczyn 

częściowego niepowodzenia w stosowaniu dyrektyw Konsensusu Waszyngtońskiego  

w gospodarkach krajów transformujących się. Tezę tę uwzględniały nowe koncepcje 

stabilizacyjno-wzrostowe (Konsensus Postwaszyngtoński), stanowiące modyfikację 

wczesnego Konsensusu Waszyngtońskiego. 

Państwo nie może pozostawać bierne wobec dokonujących się istotnych, jakościowych zmian 

w sferze ekonomicznej i społecznej. Konieczna jest budowa przez państwo lub z jego 

inspiracji odpowiedniej struktury instytucjonalnej gospodarki narodowej. Państwo powinno 

zapewniać tzw. sprawność instytucjonalną. Jeśli państwo nie zapewnia właściwego ładu 

instytucjonalnego, to w powstałej wskutek tego próżni instytucjonalnej zwyciężają tzw. złe 

strony rynku, pojawia się instytucjonalizacja nieformalna, co sprzyja rozwojowi „kapitalizmu 

bandyckiego”, zwanego w różnych krajach kapitalizmem dzikim, darwinowskim czy 

latynoskim ze względu na charakterystyczną dla nich skalę oszustw gospodarczych, korupcji  

i przestępstw finansowych. 

Próżnia instytucjonalna niwecząc skutki działań liberalizacyjno-stabilizacyjnych 

i strukturalno-własnościowych utrudnia czy wręcz uniemożliwia powstanie, funkcjonowanie 

i rozwój nowoczesnego zorganizowanego rynku, przyczyniając się tym samym do zaburzeń, 

stagnacji i recesji gospodarczej. 

Najistotniejszym czynnikiem determinującym strukturę instytucjonalną gospodarki rynkowej 

są zasady funkcjonowania państwowego centrum gospodarczego (głównie rządu). 
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W pierwszej fazie procesu transformacji systemowej nie przeprowadzono istotnych 

jakościowych przekształceń strukturalnych centrum gospodarczego mimo utworzenia wielu 

nowych instytucji, co negatywnie wpływało na określanie priorytetów gospodarczych 

i strategii rozwojowej, tym bardziej że samo centrum gospodarcze było z reguły 

zdezintegrowane, wskutek czego występował niedowład koordynacyjny oraz silny 

partykularyzm działowo-gałęziowy i regionalny. 

Przekształcenia systemu zarządzania gospodarczego na szczeblu centralnym są 

komplementarne wobec przebudowy mikroekonomicznych podstaw funkcjonowania 

gospodarki. 

Przebudowa systemu bankowego w krajach transformujących się z reguły szła w kierunku 

oddzielenia funkcji regulacyjnych banku centralnego od jego funkcji nadzorczych, a także 

wprowadzenia zasady niezależności organizacyjnej banku centralnego. W krajach 

transformujących się Europy Środkowej i Wschodniej ogólna zasada niezależności banku 

centralnego jest powszechnie akceptowana, ale występują między podmiotami polityki 

makroekonomicznej znaczne rozbieżności na tle jej interpretacji, co wywołuje określone 

napięcia i konflikty pomiędzy władzą wykonawczą (rządem, prezydentem) i ustawodawcą 

(parlamentem) z jednej strony, a bankiem centralnym (i ewentualnie innym organem 

określającym założenia polityki pieniężnej) z drugiej strony. 

Polityka pieniężna powinna być integralnym i spójnym elementem jednolitej centralnej 

polityki makroekonomicznej państwa. W tym kontekście rozwiązania prawno-instytucjonalne 

dotyczące banku centralnego i polityki pieniężnej muszą uwzględniać tę zasadę. 

Jest paradoksem, że wielkie podmioty gospodarcze (korporacje narodowe i transnarodowe) 

posługują się takim instrumentem koordynacji swoich działań, jakim jest średnio  

- i długookresowe planowanie gospodarcze i finansowe, a państwa transformujące się Europy 

Środkowo-Wschodniej zrezygnowały w pierwszym etapie przemian z ważnych elementów 

planowania jako instrumentu polityki gospodarczej, ograniczając się niekiedy do rocznego 

planowania budżetowego. Tymczasem wiele krajów o gospodarce rynkowej opracowywało  

i nadal opracowuje regularnie na szczeblu centralnym i realizuje średnio- i długookresowe 

plany makroekonomiczne. 

Państwa postsocjalistyczne decydujące się na bezprecedensowe przedsięwzięcie, jakim było 

przejście do gospodarki rynkowej, powinny były ten proces zaplanować. Brak planowania 

długookresowego w nowych warunkach systemowych sprzyjał anarchizacji działalności 



177 

 

gospodarczej i żywiołowości rynku, a w konsekwencji zdobywaniu przewagi przez grupy 

społeczne najsilniejsze ekonomicznie i jednoczesnej marginalizacji przeważającej części 

społeczeństwa. 

Wystąpiła ścisła zależność pomiędzy aktywnością państwa w gospodarce, a zróżnicowaniem 

dochodowym społeczeństwa. Im bardziej pasywne państwo, tym zróżnicowanie dochodowe 

społeczeństwa jest większe. 

Zróżnicowany podział dochodu narodowego musi być poważnie traktowany jako drugi po 

wzroście gospodarczym priorytetowy cel ekonomiczny, społeczny i polityczny transformacji 

systemowej i polityki makroekonomicznej w okresie przejściowym. 

W drugiej fazie transformacji systemowej – zmianach strukturalno-własnościowych  

i instytucjonalnych, nie występuje praktycznie racjonalna alternatywa: zmiany skokowe 

(szokowe) lub stopniowe. Państwo nie ma tu tego dylematu. Z natury rzeczy procesy 

ekonomiczne w tej fazie zachodzą w długim okresie czasu, wymagają znacznych nakładów 

rzeczowych i finansowych i wiążą się z kosztami i wyrzeczeniami społecznymi.  

W szczególności prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i stworzenia nowoczesnej 

instytucjonalnej obudowy (bazy) rynku i całej gospodarki nie da się przeprowadzić 

jednorazowo, skokowo. Niezbędna jest tu stopniowość, odpowiednia sekwencja czasowa 

i uzyskanie dla nich określonego konsensusu społecznego. 

7. Trzecia faza transformacji systemowej – makroekonomiczna 

restrukturyzacja zdolności wytwórczych, obejmowała w szczególności 

restrukturyzację i likwidację trwale nierentownych przedsiębiorstw, 

ograniczanie niektórych branż nierozwojowych i schyłkowych, relokację siły 

roboczej, zmianę poziomu i struktury kwalifikacji pracowników poprzez 

szkolenia i inne działania, zapewnienie załogom pracowniczym odpowiednich 

uprawnień socjalnych, absorbowanie napływającego kapitału zagranicznego  

w formie inwestycji bezpośrednich i portfelowych, podnoszenie 

konkurencyjności niektórych gałęzi przemysłu i unowocześnianie zasad 

funkcjonowania przedsiębiorstw, głównie spółek kapitałowych. Również w tej 

fazie potrzebna była aktywna rola państwa, szczególny interwencjonizm 

państwowy – długofalowa polityka przemysłowa. 
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Ważnym celem i skutkiem nowych uregulowań w zakresie prawa spółek handlowych stało się 

obniżenie kosztów podejmowania decyzji inwestycyjnych i uproszczenie niektórych procedur 

korporacyjnych. 

Zwiększony napływ inwestycji zagranicznych stał się dla krajów transformujących się 

zasadniczą metodą pokonania bariery kapitałowej i ważnym czynnikiem modernizacji ich 

gospodarek. Dlatego też stosują one ciągle różne preferencje fiskalne i inne dla inwestorów 

zagranicznych. 

Szczególne kontrowersje wywołuje przejęcie przez kapitał zagraniczny w niektórych krajach 

transformujących się sektora usług finansowych, w tym głównie bankowości i ubezpieczeń, 

co zagraża suwerenności ekonomicznej tych krajów i sprzyja transferowi dochodów 

zagranicę. 

Polityka strukturalna krajów transformujących się wobec bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych powinna była polegać na konsekwentnym i długookresowym 

współkształtowaniu warunków, w jakich angażowanie się zagranicznych inwestorów 

w dziedziny wysokich technologii będzie w sposób naturalny wynikać z komparatywnej 

rynkowej konkurencyjności lokalizacji w tych krajach, a współkształtowanie takich 

warunków to przede wszystkim usuwanie barier i hamulców w sferze systemowej, jak 

i infrastrukturalnej, cywilizacyjnej, w tym w zakresie jakości kapitału ludzkiego. 

Liberalizacja handlu i przepływów kapitałowych zwiększa mobilność bazy podatków od 

dochodu i kapitału, co uwrażliwia państwa i korporacje międzynarodowe na różnice 

w poziomach opodatkowania przedsiębiorstw. 

Szczególnie podatne na różne metody planowania podatkowego stały się kraje transformujące 

się zainteresowane przyciąganiem inwestycji zagranicznych, ale wykazujące słabość bazy 

prawnej i instytucjonalnej w zakresie stosunków z inwestorami zagranicznymi, szczególnie 

instytucjonalnymi (korporacjami międzynarodowymi), zaawansowanymi w inżynierii 

finansowej. Wskutek tego inwestorzy tacy w warunkach dużego popytu na inwestycje 

zagraniczne w tych krajach mogli liczyć nie tylko na różne preferencje z ich strony, ale także 

na dodatkowe korzyści wynikające ze stosowania metod powodujących nierówną 

konkurencję na krajowym rynku oraz erozję lub migrację bazy podatkowej krajów 

inwestowania. 

Większość krajów transformujących się, stosując się lub wzorując się na regulacjach 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [OECD], wprowadziła regulacje prawne 
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ograniczające, czy zapobiegające nadużywaniu przez grupy kapitałowe (holdingi, korporacje 

międzynarodowe) planowania podatkowego, w tym instytucji cen transferowych (transfer 

pricing) i wąskiej kapitalizacji spółek filialnych (thin capitalisation), a także oaz (rajów) 

podatkowych (tax haven). Ich skuteczność jest jednak niska. Konieczne było podjęcie 

w związku z tym długofalowych efektywnych działań przez rządy i międzynarodowe 

instytucje finansowe i organizacje gospodarcze. 

8. Przekształcenia systemowe dokonywane w krajach postsocjalistycznych 

Europy Środkowej i Wschodniej były od początku w małym stopniu 

koordynowane, co wynikało z założenia, że koniecznym i wystarczającym 

warunkiem pomyślnego przebiegu zasadniczych zmian prorynkowych jest 

liberalizacja gospodarki, w tym głównie otwarcie jej na gospodarkę światową. 

Natomiast międzynarodowe instytucje finansowe zalecające programy stabilizacyjne dla 

krajów transformujących się, udzielające im pomocy finansowej na ich realizację 

i monitorujący postępy w zmianach prorynkowych, koordynowały swoją działalność w tym 

zakresie z polityką głównych rozwiniętych państw wobec krajów transformujących się. Stąd 

była potrzeba ścisłej koordynacji wzajemnej przez kraje postsocjalistyczne swojej 

działalności w zakresie prorynkowej transformacji systemowej. 

9. Włączenie się krajów transformujących się do gospodarki światowej rodziło 

nie tylko szanse na trwały, zrównoważony i szybki rozwój gospodarczy, ale 

również zagrożenia wynikające z globalizacji gospodarki światowej. 

Korporacje transnarodowe, jako główny motor globalizacji, koncentrowały się 

na funkcjonowaniu kapitału w skali globalnej, a nie rozwiązywaniu problemów 

doganiającej modernizacji krajów transformujących się. Realnym zagrożeniem 

było nasilanie się konkurencji, w tym podatkowej, między podmiotami 

gospodarczymi (korporacjami) o charakterze transnarodowym a małymi  

i słabymi podmiotami gospodarczymi, dominującymi w strukturze 

organizacyjnej krajów transformujących się. 

Niebezpieczeństwem związanym z włączeniem gospodarek transformujących się do 

gospodarki światowej była nie tylko niestabilność inwestycji portfelowych w tych pierwszych 

i zjawisko odpływu z nich kapitału, w niektórych krajach porównywalne co do skali 

z napływem do nich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale także przejście w sytuacji 

braku własnych zasobów kapitałowych dużej części majątku, niekiedy przeważającej, 
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w posiadanie właścicieli zagranicznych, w wyniku czego pojawia się tzw. kapitał zależny. 

Stwarzało to możliwość traktowania krajów transformujących się jako amortyzatora 

osłabiającego amplitudę wahań cyklu koniunkturalnego w krajach wysoko rozwiniętych. 

Zjawiskom tym sprzyjało ukształtowanie się w krajach transformujących się klasy (burżuazji) 

kompradorskiej. 

10. Dla powodzenia transformacji systemowej decydujące znaczenie ma nie 

tyle tempo, ile sposób jej przeprowadzania, to, na ile jest on zracjonalizowany, 

ujęty w wewnętrznie spójny program czy strategię identyfikującą właściwie 

cele główne i szczegółowe, określającą organy decyzyjne i ich kompetencje, 

metody i procedury oraz instrumentarium realizacyjne, niezbędne środki  

i fundusze, kryteria realizacyjne i sposób monitorowania takiego programu 

(strategii). 

Szczególnie duży woluntaryzm wystąpił w zakresie tempa projektowanych 

i przeprowadzanych zmian systemowych, w próbach zastępowania stopniowości zmian ich 

skokowością oraz generalnego skracania horyzontu czasowego niezbędnego do realizacji 

programów dostosowawczych i rozwojowych – przezwyciężania recesji transformacyjnej 

i przywracania wzrostu gospodarczego. 

Gwałtowna zmiana czy destrukcja systemu funkcjonowania gospodarki powodowana źle 

rozumianą misją transformacyjną, zastosowaniem skokowego sposobu jej realizacji, 

prowadziła nie do Schumpeterowskiej twórczej destrukcji gospodarki, lecz do zaburzeń 

rozwojowych i zapaści transformacyjnej, których skoncentrowanym wyrazem były tendencje 

recesyjne, a w wielu przypadkach – głęboka recesja. 

Jeśli idzie o ogólne rezultaty transformacji, to niektóre kraje odniosły pełny sukces, inne 

częściowy sukces, a pozostałe poniosły porażkę transformacyjną, aczkolwiek niezupełną. 

W zakresie wzrostu gospodarczego w grupie krajów transformujących się nastąpiła 

polaryzacja. Na jednym biegunie znalazły się kraje, które miały krótkookresową recesję 

transformacyjną i w niedługim czasie, tj. przed 2000 r. osiągnęły poziom produktu krajowego 

brutto sprzed recesji. Na drugim biegunie znalazły się kraje pogrążone w głębokiej 

i długookresowej recesji lub stagnacji, które mimo wejścia na ścieżkę wzrostu nie osiągnęły 

jeszcze poziomu produktu krajowego brutto sprzed recesji. 

Przyczyny niepowodzeń i porażek transformacyjnych tkwią w połowiczności 

i powierzchowności oraz woluntaryzmie co do tempa i metod przeprowadzania zmian, a także 
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w niedojrzałości niektórych gospodarek do zmian systemowych, zachodzących z reguły 

łatwiej i szybciej dzięki wcześniejszym reformom gospodarczym. 

Kraje transformujące się stały się już w mniejszym lub większym stopniu integralnym 

elementem światowego systemu rynkowego. Nie została jednak osiągnięta ogólna masa 

krytyczna transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej i innych regionach, co 

oznacza, że nie występuje jeszcze w pełni stadium posttransformacyjne. 

Powstała i rozwinęła się ekonomia polityczna transformacji jako nauka o prorynkowej 

transformacji systemowej postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

i innych regionów. Jej istotą jest określenie obiektywnych prawidłowości tego historycznego 

procesu. Powinny one stanowić podstawę racjonalnych programów transformacyjnych 

i makroekonomicznej polityki rozwojowej wielu zainteresowanych państw. 

Economy and management system transformation in Central and Eastern 

Europe 

Summary: This article evaluates the course and general socio-economic results of 

market-orientated transformation in the post-socialist countries of Central and Eastern 

Europe after the year 1989. It objectively formulates the rules (regularities) of this 

historical process as well as conclusions and recommendations for the political 

economy of transformation and the economic policy of transforming countries. 

The system transformation was a huge experiment, but it should have been carried out 

according to the adopted rational programming, free of voluntarism. The specifics of 

the transforming economies required applying an original stabilising and transforming 

concept, different from the liberal monetarist doctrine, which was reflected in the 

applied Washington Consensus policies. 

The source of transformational recession (drop in production and mass 

unemployment) lies in the over-hurried extemal and internal liberalisation of 

economies, restrictive fiscal and monetary policy, chaos and an institutional vacuum. 

The theory and policy of system transformation should provide for an active role of 

the state in the economy, a creation and development of the institutional framework 

base of the market and economy as well as a more balanced distribution of the 

national income. 

The incorporation of the transforming countries in the world economy and the 

European integration create not only opportunities for the permanent and prompt 

economic growth of those countries, but also dangers, such as the expansion of 

poverty areas and mass unemployment or the establishment and domination of capital 

dependent on transnational financial, industrial, commercial and other corporations.  

The transforming countries have already become, in varying degrees, an integral part 

of the world capitalistic system. But a critical mass of transformation (the post-

transformation stage) has not been reached yet. 

Keywords: Market economy, neoliberalism, pro-market system transformation, 

political economy of transformation, transformation management theory, transition 

period, Washington Consensus, transformation recession, economic liberalization, 

macroeconomic stabilization, new institutional order, economic center, privatization 

models of state-owned enterprises . 
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