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PRZEDMOWA 
 

 
Nieustanne zmiany otoczenia, presja na zwiększanie efektywności funkcjonowania 

oraz permanentny proces redukowania wydatków sprawiają, iż współczesne organiza-

cje dążą do wszechstronnego wykorzystania zasobów, w czym niewątpliwie pomocny 

staje się szeroko rozumiany konsulting. O ile ranga konsultingu w biznesie ma swoją 

ugruntowaną pozycję, o tyle wymagania dotyczące poprawy sprawności i skuteczności 

działania organizacji publicznych i organizacji nienastawionych na zysk skłaniają do 

sformułowania postulatu, iż warunkiem osiągania oczekiwanych wyników i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań jest postępująca profesjonalizacja zarządzania. Współczesny 

konsulting dotyczy różnorodnych sfer działalności organizacji, których problemy i za-

dania determinowane są ogromnym tempem i intensywnością turbulencji otoczenia, 

a podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzająca staje się coraz bardziej trudne,  

i ograniczone. Nowoczesne instrumenty zarządzania, jakimi dysponują menedżerowie, 

poddawane są ewolucyjnym zmianom, których rezultatem jest zdolność adaptacji do 

nowych obszarów, a ich udana egzemplifikacja w dużej mierze zależy od kreatywnych  

i profesjonalnych doradców. W tym względzie wyzwaniem dla współczesnych konsul-

tantów jest konieczność wymiany doświadczeń, wniosków i analiz w perspektywie 

ukazania prawidłowości, jak również różnic, i luk badawczych w sferze działalności 

konsultingowej w wyróżnionych obszarach. Wzmożone zapotrzebowanie na komplek-

sowe doradztwo w zakresie szeroko rozumianego zarządzania rodzi szanse i wyzwania 

dla współczesnego konsultingu. Autorzy niniejszej monografii postawili sobie za cel 

próbę ukazania istoty i roli konsultingu w sprawnym zarządzaniu organizacjami bizne-

sowymi, publicznymi i nienastawionymi na zysk. 

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów, będących rezultatem pracy uczestni-

ków III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Koło Naukowe 

Konsultingu działające przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Gromadząca referaty konferencyjne monografia, podzie-

lona została na trzy części: pierwsza – rozwój konsultingu w Polce i na świecie, druga – 

konsulting w sektorze publicznym i organizacjach niezorientowanych na zysk oraz 

trzecia – narzędzia wspomagające pracę konsultanta. 

Część pierwsza obejmuje trzy rozdziały. Otwiera ją opracowanie Anny Wieczór  

i Eweliny Pawłowskiej stanowiące analizę i ocenę rynku usług doradczych w Polsce  

w kontekście kryzysu gospodarczego. Następnie Maciej Walczak podejmuje próbę 

scharakteryzowania roli konsultanta zewnętrznego w procesie wdrażania zarządzania 

odchudzonego. Swój wywód teoretyczny obrazuje przykładem wdrożenia lean w firmie 

Porsche. Część pierwszą zamyka opracowanie Angeliki Wodeckiej-Hyjek poświęcone 

sylwetce E. Zieleniewskiego i wkładowi tej postaci w rozwój nauki organizacji i zarzą-

dzania na ziemiach polskich. 

Część druga składa się z sześciu rozdziałów poświęconych zagadnieniom zastoso-

wania konsultingu w sektorze publicznym i organizacjach niezorientowanych na zysk. 

Część tę otwiera tekst Łukasza Maźnicy poświęcony społeczno-gospodarczemu zna-

czeniu instytucji kultury oraz autorskiemu modelowi pomiaru publicznego sektora kul-
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tury. W następnym opracowaniu Anna Staszel omawia istotę pojęć kontroli wewnętrz-

nej i audytu wewnętrznego oraz pokrewnych, a także odnosi te pojęcia do zarządzania 

jednostką sektora finansów publicznych. W podobnym obszarze tematycznym porusza 

się następny autor – Michał Wójcik. Omawia on rozwiązania w zakresie przeprowa-

dzania audytu wewnętrznego w jednostkach polskiego samorządu terytorialnego oraz 

roli firm konsultingowych w realizacji tego typu badań audytorskich. Wątek finansów 

publicznych pojawia się w referacie Bartosza Gołębiowskiego, który prezentuje projekt 

europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego w kontekście prowadze-

nia controllingu w jednostkach budżetowych. Kolejne opracowanie, Jerzego Mrówki, 

porusza problematykę prowadzenia negocjacji windykacyjnych. Podjęte w tekście roz-

ważania teoretyczne zostały wzbogacone opisem działań prowadzonych w ramach tego 

typu negocjacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ostatnie 

opracowanie w części drugiej monografii, autorstwa Reginy Skoczek, porusza kwestie 

związane z prowadzeniem działalności konsultingowej na rzecz podmiotów non-profit. 

Część trzecia opracowania stanowi sześć rozdziałów poświęconych charakterystyce 

narzędzi wykorzystywanych w działaniach konsultantów. Pierwsze opracowanie, autor-

stwa Eweliny Stec, dotyczy wykorzystania controllingu w małych i średnich przedsię-

biorstwach jako narzędzia wspierającego realizację funkcji zarządzania. Kolejny roz-

dział, opracowany przez Iwonę Lupę, podejmuje problematykę wykorzystania mediów 

społecznościowych w roli instrumentów pracy współczesnego konsultanta. Z kolei  

Anna Staszel koncentruje się na zarzadzaniu ryzykiem w jednostkach gospodarczych  

i proponuje stosowanie modelu analityczno-kontrolnego, celem ograniczania ryzyka 

podejmowanego w tego typu jednostkach. Rozdział kolejny, opracowany przez Jowitę 

Gałuszczyńską, prezentuje zalety przeprowadzania analiz bardzo dużych zbiorów da-

nych w celu podnoszenia jakości decyzji podejmowanych w sferze usług finansowych.  

Z kolei Jarosław Żerulik, opisuje koncepcję zachowania kapitału z punktu widzenia 

możliwości włączenia jej do instrumentarium stosowanego w zarzadzaniu wynikiem 

finansowym przedsiębiorstwa. Monografię zamyka rozdział autorstwa Huberta Obory, 

prezentujący wykorzystanie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów – 

QRQC (ang. Quick Response Quality Control) w ramach doskonalenia procesów na 

przykładzie branży motoryzacyjnej. 

Zróżnicowanie tematyczne, jak również mnogość obszarów egzemplifikacji, pod-

kreśla doniosłą i aktualną rangę konsultingu oraz zasadność kontynuacji badań, wymia-

ny doświadczeń, prowadzenia dyskusji i poszukiwania nowych rozwiązań w tym obsza-

rze. Zdaniem redaktorów, niniejsza monografia prezentuje zagadnienia ważne, w pełni 

wpisujące się w ten niezwykle istotny dyskurs. 
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ANALIZA I OCENA RYNKU USŁUG DORADCZYCH  

W POLSCE 
 

Streszczenie 
Artykuł opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku usług doradczych w Polsce.  

W czasie ostatniego, globalnego kryzysu nastąpiło pogorszenie warunków gospodarczych,  

w których funkcjonują przedsiębiorstwa. Firmy stanęły więc przed koniecznością przewarto-

ściowania i przekształcenia dotychczasowych sposobów działania. Szukając rozwiązań dla dzia-

łania w nowych warunkach, przedsiębiorstwa często posiłkują się opiniami firm konsultingo-

wych. To właśnie owego rynku usług doradczo-konsultingowych dotyczy niniejszy artykuł.  

Na wstępie przedstawiono definicję oraz historię konsultingu, który stanowi szeroką gamę usług, 

zaczynając od definiowania strategii podmiotu poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, 

aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych.  

W kolejnej części dokonano opisu i analizy specyfiki usług konsultingowych. Druga część arty-

kułu ma charakter praktyczny. Zaprezentowano działalność wybranych, firm konsultingowych 

oraz dokonano analizy i oceny rynku usług doradczych w Polsce. Niniejszy artykuł przedstawia 

również główne zalecenia rekomendowane przez firmy konsultingowe dla podmiotów, które 

odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. 

 

Słowa kluczowe 
doradztwo, usługi konsultingowe, firmy konsultingowe  

 

 

1. Wstęp 
 Artykuł podejmuje zagadnienie usług doradczo-konsultingowych. Szczególną uwa-

gę skupiono na krajowym rynku owych usług. W ostatnich latach konsulting rozwija się 

w Polsce bardzo dynamicznie. Pomimo, że polski rynek jest wciąż stosunkowo młody, 

funkcjonuje na nim wiele firm. Są to zarówno duże, międzynarodowe firmy doradcze, 

jak też średniej i małej wielkości przedsiębiorstwa działające głównie na mniejszych 

rynkach lokalnych.  

 Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i szczegółowa cha-

rakterystyka polskiego, krajowego rynku usług doradczo-konsultingowych. Dokonano 

także przeglądu działalności wybranych firm konsultingowych: PwC, Ernst & Young, 

Deloitte, Capgemini oraz KPMG. 

 Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej prezentujemy definicję konsultingu 

oraz jego krótką historię. Część druga wskazuje na specyfikę usług, jakimi są badane 

usługi konsultingowe. Dwie kolejne części opisują działalność wybranych firm konsul-

tingowych w Polsce oraz przedstawiają studium przypadku krajowego rynku usług do-

radczo-konsultingowych. W ostatniej części znalazły się główne zalecenia rekomendo-

                                                     
* Mgr, Doktorant, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, anna.k.wieczor@gmail.com 
** Mgr, Doktorant, Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie, ewelipawl@wp.pl 
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wane przez firmy konsultingowe dla przedsiębiorstw, które borykają się ze skutkami 

kryzysu gospodarczego. 

 W artykule zastosowano trzy metody badawcze: studia literaturowe, analizę porów-

nawczą i studium przypadku. 

 

2. Definicja i historia konsultingu 
 Słowa konsultacja, konsultować, konsulting mają pochodzenie łacińskie i oznaczają 

udzielać rad, wskazówek, zasięgać opinii u fachowców
1
. W dziedzinie zarządzania, 

konsulting definiuje się jako „usługę świadczoną przez osoby prawne lub fizyczne, 

dysponujące odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym na rzecz innej osoby 

fizycznej lub prawnej, której celem jest rozwiązanie określonego problemu”
2
. 

 Konsulting i doradztwo będące przedmiotem rozważań w niniejszym artykule, to 

dziedziny usług prężnie rozwijające się w ostatnich latach. Wiążą się z wykonywaniem 

analiz, często bardzo wnikliwych, przez doradców, których celem jest wskazanie sła-

bych stron danego przedsiębiorstwa, a następnie pomoc w ich wyeliminowaniu
3
.  

 Usługi doradczo-konsultingowe zaliczamy do usług profesjonalnych, obok usług 

takich jak prawnicze, medyczne, architektoniczne. Co oznacza, że osoby je wykonujące 

muszą posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, które potwierdzone są dyplomem 

akademickim
4
. 

 W literaturze przedmiotu możemy się spotkać z dwoma podejściami do konsultingu 

i doradztwa. Pierwsze z nich zakłada, że oba pojęcia (konsulting i doradztwo) są tożsa-

me. Drugie wskazuje zaś, że konsulting jest pojęciem szerszym i oznacza podejście do 

klienta bardziej kompleksowe. Zgodnie z drugim podejściem konsulting, to nie tylko 

usługa doradztwa, ale także uczenia klientów, wspólna praca nad rozwiązaniem pro-

blemów i osiągnięciem założonych celów. Doradztwo to natomiast pomoc w ograni-

czonym zakresie, bez odpowiedzialności za skutki podejmowanych w firmie decyzji, 

będące następstwem udzielonych porad
5
. Część literatury przedmiotu wskazuje, że nie 

ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy terminem konsulting, a doradztwo, ponieważ ten 

pierwszy jest angielskim odpowiednikiem polskiego terminu „doradztwo”
6
. Usługi 

konsultingowe same w sobie są pojęciem dość pojemnym, ponieważ obejmują one za-

równo doradztwo w zakresie budowania strategii gospodarczej oraz innowacyjnego 

systemu informatycznego firm. Najpopularniejszymi rodzajami konsultingu jest do-

radztwo finansowe, audyt oraz pomoc w opracowaniu strategii rozwoju. Są one zali-

czane do usług profesjonalnych, cechujących się wysokim poziomem kwalifikacji za-

wodowych
7
.  

 W niniejszym artykule przyjęto pierwsze z omówionych podejść, to znaczy, że nie 

występuje istotna różnica między doradztwem, a konsultingiem. W związku z tym bę-

dziemy używać ich na przemian, jako synonimów.  

Korzenie konsultingu sięgają starożytności. Z porad doradców korzystano od wie-

ków. Początkowo usługi te dotyczyły głównie negocjacji i pomocy w podejmowaniu 

trudnych decyzji
8
. Przełomowym okresem dla rozwoju konsultingu był XIX w. i rewo-

lucja przemysłowa oraz publikacje dotyczące wdrażania nowej organizacji pracy
9
.  

W latach 20. i 30. XX w., konsulting zaczął zyskiwać popularność w coraz większej 

liczbie państw europejskich. W owych czasach firm doradczych było jednak niewiele  

i korzystały z nich jedynie duże korporacje. W kolejnych latach pojawiły się zamówie-

nia rządowe, dające początek konsultingowi dla sektora publicznego. Następnym okre-

sem, kiedy konsulting charakteryzował się dynamicznym rozwojem, był okres powo-
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jenny. Konsulting zaczął się zmieniać nie tylko pod względem ilościowym, ale i jako-

ściowym. Ostatnie lata to przede wszystkim wzrost konkurencyjności tej branży oraz 

pojawienie się marketingu i reklamy usług konsultingowych
10

.  

Sektor nowoczesnych usług doradczych utrzymuje pozycję jednego z najbardziej 

dynamicznych obszarów polskiej gospodarki. Takie centra usług zatrudniają ponad 120 

tys. osób, a w kolejnych latach przewiduje się, że będą generowały nawet 15-20 tys. 

nowych miejsc pracy. Firmy z branży konsultingowej dążą do obsługi coraz bardziej 

zaawansowanych technologicznie procesów. Rośnie także kompleksowość i złożoność 

usług, a spora część centrów konsultingu obsługuje co najmniej dwa procesy bizneso-

we. Dla przykładu są to finanse i księgowość oraz usługi IT. Taki szeroki wachlarz 

świadczonych usług, bezpośrednio przekłada się na złożony proces rekrutacji do tych 

firm. Centra rekrutują specjalistów zarówno z branży IT, jak i księgowych, kontrolerów 

finansowych czy pracowników logistyki. Polska jest regionalną potęgą w obszarze cen-

trów usług biznesowych, a ostatni czas pokazuje, iż wyrasta ona na ważnego gracza  

w globalnej skali. Kraj wyróżnia w miarę stabilna gospodarka oraz liczna kadra pra-

cownicza znająca języki obce. Liczba centrów w Polsce przekracza już 400 oddziałów, 

operujących aż w 34 językach
11

. Firmy te są często bardziej produktywne niż przedsię-

biorstwa lokalne. Rynek doradztwa najbardziej kompleksowo opisuje ranking Warsaw 

Business Journal. Kryteriami w rankingu jest liczba zatrudnionych konsultantów oraz 

przychody firmy. Wg rankingu do największych firm doradztwa w Polsce należą
12

: 

1) PWC Warszawa, 

2) Ernst & Young Warszawa, 

3) Deloitte Warszawa, 

4) Capgemini Polska Warszawa, 

5) KPMG Warszawa, 

6) WYG International Warszawa, 

7) Accenture Warszawa, 

8) F5 Konsulting Poznań, 

9) House of Skills Warszawa, 

10) Infovide-Matrix Warszawa.  

  Usługi konsultingowe znajdą także swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach fran-

czyzowych. Franchising, czyli franczyza, jest jedną z form prowadzenia działalności 

gospodarczej. Literatura naukowa jednak nie podejmuje tego tematu w jednoznaczny 

sposób, a samo pojęcie używane jest w różnym kontekście
13

. Rynek franczyzy składa 

się z tzw. systemów, które poprzez przedsiębiorstwa powiązane z jednostką macierzy-

stą, w ramach umowy franczyzowej stanowią wyłącznie centrale systemów
14

. Rynek 

przedsiębiorstw franczyzowych, który został również dotknięty kryzysem potrzebuje 

pomocy i usług firm doradczych, których znaczenie wzrasta. Ciągły rozwój sieci fran-

czyzowych, obejmujący także umiędzynarodowienie działalności, stawia szereg wy-

zwań oraz wymusza większy proces przygotowania i implementacji wszystkich ele-

mentów systemu. Dość często franczyzodawcy nie dysponują wystarczającym pozio-

mem zasobów kadrowych, aby sprostać wymaganiom franczyzobiorców. Dodatkowo 

pojawia się problem profesjonalnego wdrażania nowych pakietów biznesowych. Wyda-

je się, że sporym ułatwieniem jest bliska współpraca z firmami doradczymi, które dys-

ponują odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia. 
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3. Działalność wybranych firm konsultingowych w Polsce  
Polska ma ugruntowaną pozycję na rynku usług doradczych i biznesowych. W cią-

gu kilku lat kraj zyskał opinię rzetelnego partnera biznesowego. Z perspektywy euro-

pejskich korporacji, to właśnie Polska ma wiele zalet w postaci niższych kosztów pracy 

i ceny powierzchni biurowej. Aspekt finansowy często bywa kluczowy podczas podej-

mowania decyzji o nowej lokalizacji działalności. Dodatkowo, Polska jest położona  

w centrum Europy i ma stosunkowo dobrą sieć połączeń lotniczych z kluczowymi mia-

stami europejskimi. Zagraniczne firmy konsultingowe inwestujące w Polsce, otrzymują 

także zachęty w postaci ulg podatkowych oraz dotacji rządowych, co dodatkowo skła-

nia je do podejmowania działalności w naszym kraju. 

W niniejszej części artykułu przedstawiono największe firmy konsultingowe działa-

jące na rynku polskim. Są to: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC i Capgemini. Fir-

my te są pod wieloma względami do siebie zbliżone i charakteryzujące się podobnymi 

cechami. Dla przykładu nazewnictwo firm konsultingowych wzbudza skojarzenie  

z efektem pracy lub samym jego procesem, lub też nazwa własna firmy zawiera nazwi-

sko jej założyciela, co promuje mocne korzenie firmy oraz jej stabilność. Warto zwró-

cić uwagę, iż w analizowanych organizacjach logo zawiera slogan reklamowy czy też 

hasło, które przybierają dość proste kształty. Jest to związane z jedną z przewodnich 

wartości jaką niosą ze sobą te firmy, czyli prostym dążeniem do celu. Firmy konsultin-

gowe w Polsce działają w kilku obszarach. Wszystkie analizowane organizacje cechują 

się dużą rozpiętością dziedzin, w których proponują swoje usługi doradcze i pomoc 

specjalistów. Tabela nr 1 prezentuje obszary doradztwa, w których specjalizują się wy-

mienione firmy konsultingowe.  
 

Tabela 1. Obszary doradztwa wybranych firm konsultingowych w Polsce 

 

Firma 

Obszar doradztwa 

audyt podatkowe finansowe operacyjne 
strate-

giczne 

Deloitte + + + + + 

E&Y + + + + + 

KPMG + + + + + 

PwC + + + + + 

Capgemini - - + + + 
Źródło: P. Stefaniak. Faceci z zewnątrz, „Manager Magazine”, 2008, nr 10, s. 78.  

 

Cechą specyficzną usług audytorskich jest określenie poziomu zgodności z normą 

audytową oraz ukazanie występujących niezgodności, stanowiących finansowe, prawne 

lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Z kolei cechą charakterystyczną doradztwa 

podatkowego jest to, że podlega ochronie ustawowej, a jego wykonywanie przez pod-

mioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Doradztwo finansowe 

cechuje niezależność z żadną instytucją finansową (np. bankiem, towarzystwem ubez-

pieczeniowym) w przekazywaniu wiedzy na temat ochrony majątku klienta. Natomiast 

doradztwo operacyjne skupia się na optymalizacji bieżącej działalności firmy w celu 

uzyskania poprawy jakości działania, a doradztwo strategiczne podkreśla kierunki po-

stępowania zarządu organizacji w danym okresie, które pozytywnie wpłyną na przewa-

gę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. 

Jak wynika z powyższej tabeli, cztery z firm (Deloitte, E&Y, KPMG i PwC) działa-

ją we wszystkich możliwych obszarach doradztwa, to jest: audycie, doradztwie podat-
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kowym, finansowym, operacyjnym i strategicznym. Jedynie Capgemini specjalizuje się 

w trzech obszarach: doradztwie finansowym, strategicznym i operacyjnym, nie podej-

mując działalności w obszarze audytu i podatków.  
 

4. Polski rynek usług doradczych 
Polski rynek konsultingu jest rynkiem stosunkowo młodym, wciąż znajdującym się 

w fazie rozwoju. Początki konsultingu w kraju datuje się na lata siedemdziesiąte. Jako 

pierwsze z usług doradczych zaczęły korzystać: Hortex, Petrochemia Płocka i Stocznia 

Gdańska
15

. Dynamiczny rozwój usług konsultingowo-doradczych nastąpił w Polsce 

dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Znacznie zwiększyła się konkurencyjność na rynku 

tych usług, a firmy konsultingowe funkcjonujące na polskim rynku swoim zasięgiem 

objęły wiele dziedzin i obszarów
16

. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, 

usługi konsultingowe obejmują: 

 usługi prawnicze (doradztwo prawne i informacja prawna), 

 usługi rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, 

 usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 

 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

 usługi architektoniczne i inżynierskie,  

 usługi w zakresie badań i analiz technicznych, 

 usługi reklamowe, 

 usługi rekrutacji pracowników i pozyskania personelu
17

.  

 W związku z dynamicznym wzrostem rynku usług doradczych, polscy klienci mają 

aktualnie coraz większy wybór firm nie tylko lokalnych, ale i międzynarodowych 

świadczących owe usługi na terenie kraju. Struktura podmiotowa usług doradczo-

konsultingowych w Polsce przedstawia się następująco: 

 duże, międzynarodowe firmy doradcze, 

 średniej wielkości firmy doradcze osiągające roczny przychód co najmniej 500 ty-

sięcy euro, 

 małe firmy doradcze, które osiągają roczne przychody poniżej 500 tysięcy euro
18

.  

Polski rynek usług konsultingowych zdominowany jest głównie przez te pierwsze, 

czyli międzynarodowe firmy doradcze. 

Wiele z firm działających w obszarze konsultingu w Polsce ma już ugruntowane 

pozycje na rynku i osiągnęło w tej dziedzinie bardzo wiele. Na obecnym etapie małe  

i średnie polskie firmy konsultingowe zaczynają interesować się także rynkami zagra-

nicznymi. Otwierają się przed nimi możliwości ekspansji szczególnie w Rumunii, Buł-

garii i krajach bałkańskich, gdzie mogą wykorzystywać doświadczenie zdobyte w Pol-

sce, m.in. w obszarze pomocy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej
19

.  

 Polski rynek konsultingu jest jednak na tle innych państw europejskich rynkiem 

ciągle niewielkim. Największe rynki w Europie to rynek niemiecki (26,5 mld. euro) 

oraz brytyjski (ponad 20 mld. euro), co stanowi więcej niż połowę europejskiego rynku 

usług doradztwa. Polski rynek wyceniono na 324 mln. euro
20

. Nasz rynek krajowy sta-

nowi, więc niespełna 0,4% rynku europejskiego. Jak już wcześniej wspomniano, z roku 

na rok notuje się jednak wzrost branży konsultingowej. Pojawiają się również nowe 

usługi oraz oferty dla nowych klientów z nowych sektorów gospodarki
21

.  

 Zapotrzebowania na usługi doradcze we wszystkich obszarach również charaktery-

zuje się tendencją rosnącą. Na wzrost zainteresowania usługami doradczo-
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konsultingowymi w dużej mierze wpłynęły zmiany w gospodarce globalnej, a od  

2008 r. kryzys gospodarczy. Korzystanie z usługi doradztwa, a więc wiedzy i doświad-

czeń ekspertów, stało się receptą na przetrwanie przedsiębiorstwa w trudnych warun-

kach i metodą na zwiększenia jego rentowności
22

. 

 

5. Główne zalecenia, rekomendowane obecnie przez firmy konsultingowe 
 Podmioty gospodarcze obarczone skutkami kryzysu finansowego szukają nowych 

sposobów radzenia sobie w istniejących warunkach rynkowych co sprawia, iż pomoc 

firm doradczych szczególnie teraz zyskuje na znaczeniu. Przeprowadzona w opracowa-

niu analiza literatury przedmiotu pozwala na wypunktowanie kilku rekomendacji  

w zakresie usług doradczych. W skrócie wymienić tutaj można:  

1. Ciągłe zapotrzebowanie na usługi w zakresie doradztwa finansowego w Polsce, któ-

re wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy sprawia, iż podmioty powinny ko-

rzystać z usług oferowanych przez firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w danej 

dziedzinie. 

2. Przedsiębiorstwa odczuwające skutki spowolnienia gospodarczego opierają swoje 

dalsze plany na ciągłym rozwoju i doskonaleniu, a także umiędzynarodowieniu 

działalności. Firmy doradcze o zasięgu międzynarodowym wspierają takie procesy 

oraz umożliwiają szybką i sprawną adaptację przedsiębiorstwa w nowych, niezna-

nych warunkach. 

3. Istotnym aspektem jest dzielenie się z partnerami biznesowymi zewnętrznymi pra-

wami własności intelektualnej, wytworzonej w ramach realizowanych wspólnie pro-

jektów rozwoju technologii. 

4. Firmy powinny rejestrować patenty, ponieważ chronią w ten sposób swój interes  

i zyskują przewagę konkurencyjną. 

5. Zachęta finansowa nie jest jedynym skutecznym sposobem motywowania pracow-

ników. Bardzo ważne są również relacje międzyludzkie i budowanie więzi współ-

pracy. Istotną kwestią jest kultura organizacji, możliwość awansu, stabilność zatrud-

nienia oraz bogaty pakiet socjalny. 

6. Wyspecjalizowane firmy doradcze zapewniają dostęp do szczegółowej wiedzy  

w obszarach, gdzie trudno pozyskać ją samemu. 

 Firmy konsultingowe oraz przedsiębiorstwa oczekują zewnętrznego wsparcia,  

w postaci finansowania ze środków publicznych i dotacji z funduszy unĳnych. Dofi-

nansowania umożliwiają rozwój firm doradczych, które poprzez zdobyte doświadczenia 

mogą skutecznie przekazywać wiedzę dalej. Firmy konsultingowe rekomendują poszu-

kiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego i dotacji na rozwój działalności, tworze-

nie miejsc pracy i unowocześnienie stosowanych technologii
23

. Zdaniem wszystkich 

analizowanych, firm kluczem do sukcesu w zakresie wprowadzania innowacyjnych 

rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach jest uczestniczenie w projektach badawczo-

rozwojowych oraz bezpośrednie zaangażowanie w ten proces zarządu.  

 W celu zwiększenia innowacyjności, przedsiębiorstwa muszą motywować swoich 

pracowników oraz podjąć współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Bardzo ważną 

kwestią jest również poszukiwanie rozwiązań finansowych, przeznaczonych na bezpo-

średnie wsparcie innowacji. Według danych EUROSTAT za 2011 r. całkowite wydatki 

na badania i rozwój w Polsce (tzw. GERD – Gross Domestic Expenditures for R&D) 

wyniosły 74 EUR, przy średniej EU wynoszącej 510 EUR. Jest to bardzo niechlubny 

wynik w porównaniu do innych państw. Zdaniem większości firm konsultingowych, 
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trend ten w przyszłości będzie ulegał istotnym zmianom, ze względu na coraz większe 

zapotrzebowanie społeczeństwa i rozwój technologii na wymagającym rynku europej-

skim. 
 

6. Zakończenie 
Praca wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na usługi w zakresie doradztwa finan-

sowego, które wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy. Przedsiębiorstwa odczu-

wające skutki spowolnienia gospodarczego, opierają swoje dalsze plany na ciągłym 

rozwoju, a także umiędzynarodowieniu działalności. Dokonana analiza podkreśla, iż 

firmy doradcze o zasięgu międzynarodowym wspierają takie procesy oraz umożliwiają 

szybką i sprawną adaptację przedsiębiorstwa w nowych, nieznanych warunkach. Firmy 

konsultingowe oraz przedsiębiorstwa szukają również zewnętrznego wsparcia, w posta-

ci finansowania ze środków publicznych i dotacji z funduszy unĳnych. Dofinansowania 

umożliwiają rozwój firm konsultingowych, które poprzez zdobyte doświadczenia mogą 

skutecznie przekazywać wiedzę dalej. Opracowanie podkreśla, iż firmy doradcze reko-

mendują poszukiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego i dotacji na rozwój działal-

ności, tworzenie stanowisk pracy i unowocześnienie stosowanych technologii. Prze-

prowadzane badania świadczą, iż polski rynek usług konsultingowych zdominowany 

jest głównie przez międzynarodowe firmy doradcze. Znaczna część firm działających  

w obszarze konsultingu w Polsce ma już ugruntowane pozycje na rynku. Opracowanie 

podkreśla, iż polskie firmy konsultingowe z sektora MŚP zaczynają ekspansję na ryn-

kach zagranicznych takich jak: Rumunia, Bułgaria oraz kraje bałkańskie, gdzie mogą 

wykorzystywać doświadczenie zdobyte w Polsce, m.in. w obszarze pomocy w pozy-

skiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.  

Analiza empiryczna wskazuje, iż polski rynek konsultingu jest jednak na tle innych 

państw europejskich rynkiem ciągle niewielkim. Jednak warto podkreślić, że z roku na 

rok notuje się wzrost znaczenia branży konsultingowej. Co chwilę pojawiają się rów-

nież nowe usługi oraz oferty dla nowych klientów z nowych sektorów gospodarki. Eta-

pem kolejnych badań i analiz może być dalszy rozwój i kształtowanie się preferencji 

wyboru usług konsultingowych przez polskie przedsiębiorstwa działające w konkuren-

cyjnym rynku europejskim. 
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The article describes issues related to the functioning of the consulting services market in Po-
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ROLA KONSULTANTA ZEWNĘTRZNEGO  

W PROCESIE WDRAŻANIA LEAN MANAGEMENT 
 

Streszczenie 
Koncepcja odchudzonego zarządzania (ang. lean management), jest z sukcesem wykorzystywana 

przez liczne przedsiębiorstwa na całym świecie, w tym również w Polsce. Jej popularność po-

twierdza bardzo duża liczba szkoleń, konsultacji oraz propozycji współpracy oferowanych przez 

firmy konsultingowe. Wdrożenie odchudzonego zarządzania następuje najczęściej we współpra-

cy z tego typu firmami. Jednak złożoność koncepcji lean, jak również mnogość metod i technik ją 

wspomagających, rodzi szereg problemów natury metodycznej w trakcie jej wdrażania. Ko-

nieczne staje się określenie nie tylko etapów implementacji, lecz również: funkcji osób zaanga-

żowanych w ten proces, pożądanych zmian w świadomości i zachowaniu pracowników, kompe-

tencji niezbędnych do funkcjonowania organizacji w duchu odchudzonej filozofii. 

Celem opracowania jest określenie roli, jaką w transformacji tradycyjnego przedsiębiorstwa  

w organizację szczupłą powinni pełnić konsultanci zewnętrzni. Na wstępie omówiono aspekty 

dostępu do wiedzy na temat rozwiązań lean oraz najważniejsze elementy tej koncepcji. Następ-

nie wskazano najistotniejsze obszary w jakich powinien podejmować działania konsultant ze-

wnętrzny. Rozważania teoretyczne zostały zobrazowane przykładem wdrożenia lean manage-

mentu w firmie Porsche. 

 

Słowa kluczowe 
lean management, doradztwo zewnętrzne, Porsche 

 

 

1. Wstęp 
 Lean management jest koncepcją o rodowodzie japońskim. Jego powstanie było 

odpowiedzią tamtejszych przedsiębiorstw na liczne ograniczenia w jakich był zmuszo-

ny funkcjonować kraj kwitnącej wiśni po II wojnie światowej. Były to przede wszyst-

kim skromne zasoby finansowe, konieczność odbudowania gospodarki i niewielki ro-

dzimy rynek zbytu. Za podstawowe założenia obowiązujące w lean management należy 

uznać dążność do tworzenia wartości z punktu widzenia klienta oraz sukcesywne elimi-

nowanie strat z wszelkich procesów realizowanych w przedsiębiorstwie
1
. Tym samym 

klient zyskuje produkty o coraz większym dopasowaniu do swoich wymagań pod ką-

tem jakości czy też posiadanych funkcji, natomiast przedsiębiorstwo systematycznie 

redukuje koszty swojego funkcjonowania. Z punktu widzenia metodologicznego kon-

cepcję lean można postrzegać jako mieszankę wielu pomysłów powstałych w różnych 

częściach świata, w szczególności Azji i Ameryce Północnej
2
, połączonych w jeden 

spójny system przez menedżerów w niektórych przedsiębiorstwach japońskich.  

Podejście odchudzone okazało się na tyle skuteczne, że wiele japońskich przedsię-

biorstw przeobraziło się z graczy lokalnych w koncerny o globalnym zasięgu. Szcze-

gólnie często w tym kontekście wymieniana jest Toyota. Przedsiębiorstwo to w latach 

                                                     
* Dr inż., Adiunkt, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Wydział Zarządzania, walczakm@uek.krakow.pl 
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40. i 50. XX w. było największym producentem samochodów w Japonii. Jednak skalę 

dysproporcji pomiędzy Toyotą, a światowymi gigantami branży w tym okresie obrazuje 

fakt, że roczna produkcja Toyoty pod koniec lat 40. XX w. była mniejsza niż produkcja 

wytworzona w ciągu jednej zmiany roboczej w zakładzie Rouge, należącym do Forda. 

Poziom zorganizowania procesów umożliwiał osiągnięcie dziewięć razy większej wy-

dajności pracowników u Forda w porównaniu z Toyotą
3
. Wraz z upływem czasu sytu-

acja diametralnie się zmieniła i w 2014 r. w rankingu Global 2000
4
, opracowanym 

przez magazyn Forbs, Toyota znalazła się na pierwszym miejscu pośród firm motory-

zacyjnych na świecie
5
. 

Dobre wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa stosujące podejście odchudzone, 

oraz chęć sprostania tak rozwijającej się konkurencji, stały się silnym bodźcem do na-

śladowania ze strony innych firm. Tym samym powstało zapotrzebowanie zarówno na 

wskazanie najlepszego toku postępowania przy wdrażaniu lean managementu w przed-

siębiorstwach, które dotychczas nie wykorzystywały tej koncepcji, jak i na usługi do-

radcze podczas wdrażania podejścia odchudzonego. Celem niniejszego opracowania 

jest wskazanie roli jaką powinni pełnić konsultanci, w szczególności zewnętrzni, przy 

konwersji tradycyjnego przedsiębiorstwa na organizację szczupłą. Wykorzystaną meto-

dą badawczą były studia literaturowe. 

 

2. Dyfuzja wiedzy na temat lean management 
W opinii B. Sajkiewicz japońska kultura organizacji jest całkowicie odmienna od 

modeli występujących w pozostałych częściach świata
6
. Do takiego stanu rzeczy, zda-

niem przywoływanej autorki, przyczyniły się przede wszystkim: izolacja wynikająca  

z położenia geograficznego, historia kraju, mentalność i utrwalone w tradycji normy 

współżycia społecznego oraz przedkładanie dobra grupy, przedsiębiorstwa i całego 

narodu ponad interes jednostki. Warunki te sprzyjały wypracowaniu specyficznych 

metod i sposobów postępowania pozostających przez szereg lat rozwiązaniami lokal-

nymi. 

Na stosunkowo powolne rozpowszechnianie się japońskich metod zarządzania do 

połowy lat 80. XX w., oprócz bariery językowej, miały wpływ również: różnice w mo-

tywacji pracowników do pracy, mające swoje podłoże w odmienności kulturowej, oraz 

nieznajomość japońskich systemów organizacji produkcji
7
. Wyraźna zmiana sytuacji 

nastąpiła w chwili ekspansji firm japońskich na rynki zagraniczne, w tym w szczegól-

ności firm motoryzacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Dobre wyniki osiągane przez te 

przedsiębiorstwa wzbudziły zainteresowanie badaczy szukających odpowiedzi na pyta-

nia odnośnie do przyczyn sukcesów firm japońskich. Analizy w tym kierunku przepro-

wadzono między innymi w amerykańskim MIT (ang. Massachusetts Institute of Tech-

nology). Jednym z efektów wspomnianych studiów było opublikowanie w 1990 r. 

książki pt. „The Machine That Changed the Word. The Story of Lean Production”8
,  

z którą łączone jest powstanie określenia lean production9
. Wspomniana publikacja 

stała się impulsem dla szeregu przedsiębiorstw z całego świata do zapoznania się z ja-

pońskimi rozwiązaniami i wypróbowania ich u siebie. 

Co ciekawe, Japończycy nie traktowali swoich rozwiązań w kategoriach tajemnicy, 

a wręcz przejawiali postawę otwartości na dzielenie się wiedzą. Z jednej strony wiele 

metod i koncepcji zostało przedstawionych przez ich twórców nie tylko w języku ja-

pońskim, lecz również w publikacjach w języku angielskim, tym samym czyniąc je 
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dostępnymi dla szerokiego kręgu zainteresowanych osób. Za przykład mogą posłużyć 

opublikowane przez: S. Shingo pozycje: A Revolution in Manufacturing: The SMED 

System (1985), Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System 

(1986), Non-Stock Production: The Shingo System of Continuous Improvement (1988), 

Study of "Toyota" Production System from Industrial Engineering Viewpoint (1981), 

przez Taiichi Ohno Workplace Management (1988), Toyota Production System: Be-

yond Large-Scale Production (1988 – współautor Norman Bodek), czy też Eiji Toyoda 

Toyota: Fifty Years in Motion (1987). 

Japońscy menedżerowie mieli zapewne świadomość, że do dalszego rozwoju ich 

przedsiębiorstw konieczne było włączanie w procesy tworzenia wartości kolejnych 

dostawców z zewnątrz. Jednak dostawcy ci musieli zapewnić, że będą spełniać wyma-

gania w zakresie terminów, jakości i kosztów
10

. Wywiązać się z takiego zobowiązania 

mogli jedynie tacy, którzy również działali zgodnie z założeniami koncepcji lean. Stąd 

też pomoc w jej wdrażaniu była postrzegana przez producentów japońskich jako szansa 

rozwoju, a nie tworzenie konkurencji.  

Interesującym przedsięwzięciem Toyoty, w ramach pozyskiwania nowych rynków 

a także testowania, czy rodowite japońskie rozwiązania przyjmą się w odmiennym kul-

turowo środowisku, było utworzenie NUMMI (ang. New United Motors Manufacturing 

Inc.). Był to pierwszy zakład produkcyjny Toyoty zlokalizowany poza granicami Japo-

nii
11

. NUMMI funkcjonowało jako joint venture GM i Toyoty na bazie zamkniętej fa-

bryki GM we Fremont w Kalifornii
12

 w latach 1984-2010. Inicjatywa ta umożliwiła 

GM wznowienie działania zakładu produkcyjnego, z kolei Toyota zyskała poligon do 

testowania efektywności odchudzonego systemu produkcyjnego w warunkach amery-

kańskich. W niedługim czasie kierownictwo GM spostrzegło, że NUMMI powinno stać 

się dla pracowników miejscem, gdzie będą mogli zapoznać się w praktyce z funkcjo-

nowaniem japońskich rozwiązań. NUMMI stało się swoistym „laboratorium uczenia 

się”
13

. W tym celu uruchomiono system praktyk dla managerów i inżynierów wszyst-

kich szczebli zarządzania, tak aby zdobyte doświadczenia wykorzystać później we 

wszystkich zakładach GM. 

 

3. Elementy składowe koncepcji lean management 
Z metodologicznego punktu widzenia, do najistotniejszych elementów składowych 

lean management należy zaliczyć: metodykę wdrożenia, zasady oraz metody i techniki 

pomocnicze. 

Istnieje szereg propozycji w odniesieniu do metodyk wdrażania lean managenent  

w istniejących przedsiębiorstwach. Ich syntetycznego omówienia podjęli się M. Lisiń-

ski i B. Ostrowski, którzy wymieniają oraz porównują etapy postępowania autorstwa
14

: 

J.P. Womacka i D.T. Jonesa, H. Hirano, J. Bicheno, D.V. Landvatera, konsorcjum do-

radczego Lean Enterprise System Solutions, a także firmy konsultingowej Price Wa-

terhouse. W efekcie przeprowadzonego porównania można stwierdzić zróżnicowanie 

poziomu szczegółowości opisu, różny stopień wykorzystania zasad i reguł lean, od-

mienne wymagania organizacyjne i metodyczne oraz inny, w poszczególnych przypad-

kach, poziom ryzyka, jak również spodziewanych efektów
15

. W literaturze polskiej me-

todyki wdrażania lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych swojego autorstwa propo-

nują między innymi J. Czerska (2009) oraz M. Lisiński i B. Ostrowski (2006). 
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Implementacji elementów składowych lean managementu w organizacji musi towa-

rzyszyć stosowanie określonych zasad, które obowiązują w tej koncepcji (na przykład 

Z. Martyniak omawia 5 zasad myślenia oraz 10 zasad pracy
16

, natomiast J.K. Liker 14 

zasad
17

). Z. Martyniak podkreśla, że obowiązujące w lean management zasady zostały 

tak dobrane, aby autoorganizacja mogła zastąpić narzuconą organizację zewnętrzną. 

Obowiązują one w równym stopniu kierowników jak i osoby na szczeblu wykonaw-

czym
18

. 

Etapom wdrożenia towarzyszy implementacja szeregu metod i technik wspomaga-

jących funkcjonowanie koncepcji lean, których celem jest eliminacja poszczególnych 

rodzajów marnotrawstwa z procesów tworzenia wartości
19

. Należy podkreślić, że sku-

teczne stosowanie metod i technik pomocniczych wymaga nie tylko trafnego ich dobo-

ru, w zależności od napotkanego problemu lub sytuacji, ale również pewnego doświad-

czenia w przezwyciężaniu typowych trudności przy ich stosowaniu w realnych sytu-

acjach. 

 

4. Główne obszary pracy konsultanta przy wdrożeniu 
Zdaniem J.K. Likerta, lean management „(…) jest to system zaprojektowany w celu 

wyposażenia ludzi w narzędzia ciągłej poprawy ich pracy”. Pracownicy w tradycyjnej 

organizacji zazwyczaj nie rozumieją kultury, na której opiera się system stworzony  

w Toyocie. Z tego też powodu nie poprawiają się sami ani nie doskonalą realizowanych 

przez siebie procesów, a bezwzględnie konieczne jest aby to właśnie ludzie byli główną 

siłą napędową całego systemu
20

. Dzieje się tak, ponieważ w systemie tym dochodzi do 

zwiększenia zależności od ludzi, a nie jego ograniczania. Lean management „to  

w większym stopniu kultura, niż zespół technik podnoszenia wydajności i poprawy 

procesów”
21

. Tym samym należy uznać, że wdrożenie lean wymaga zaangażowania 

całości zasobów przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zasobów ludzkich. 

Ze względu na silny nacisk na szeroko pojęte kształtowanie postaw pracowniczych 

bardzo istotna podczas wdrażania staje się rola managerów. Do podstawowych zadań, 

jakie powinna realizować w tym okresie kadra kierownicza, należy zaliczyć przede 

wszystkim
22

: szukanie dialogu ze współpracownikami, motywowanie, przekonanie do 

nowej koncepcji i szkolenie podwładnych, zmianę sposobu myślenia „na nowy”, reor-

ganizację struktur organizacyjnych, delegowanie zadań i odpowiedzialności. 

Jednak, w przypadku większości tradycyjnych przedsiębiorstw, istotnym proble-

mem okazuje się brak niezbędnej wiedzy, umiejętności, czy doświadczenia koniecz-

nych do samodzielnego dokonania transformacji organizacji na odchudzony sposób 

działania. W takim przypadku pojawia się potrzeba skorzystania z pomocy konsultan-

tów zewnętrznych. Zgodnie z P. Andreucci, konsultanci tacy odgrywają znaczącą rolę 

w osiągnięciu sukcesu. Wspomniany autor jest zdania, że powinni oni nie tylko pomóc 

w opracowaniu planu działania, ale również pracować nad jego wdrożeniem wespół  

z pracownikami organizacji przez cały czas trwania transformacji
23

. 

M. Lisiński i B. Ostrowski analizując metodykę Price Waterhouse stwierdzają,  

iż ważnym czynnikiem sukcesu w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa z wyko-

rzystaniem lean jest, obok tempa dokonywania zmian, zaangażowanie w tym procesie 

wszystkich pracowników. Ponadto konieczne jest pozyskanie szeregu osób posiadają-

cych kompetencje niezbędne do pełnienia roli liderów zmian, będą to między innymi 

„wysoko kwalifikowani konsultanci zewnętrzni”
24

. 
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J. Czerska wyróżnia dwa rodzaje liderów zmian
25

: 

 zewnętrzny agent zmian – osoba nie będąca pracownikiem przedsiębiorstwa, specja-

lizująca się w metodach wdrażania koncepcji lean, 

 wewnętrzny agent zmian – pracownik organizacji, który współpracuje z agentem 

zewnętrznym w celu wykreowania i podtrzymania zmian. 

Z tradycji japońskiej zostało zaczerpnięte także określenie „nauczyciel” (jap.  

sensei). Jest to osoba, która posiada duże doświadczenie we wdrażaniu koncepcji lean, 

a także jest przygotowana do przekazywania swojej wiedzy innym. Pełni ona rolę co-

acha względem mniej doświadczonych pracowników. 

Ze względu na istotny wpływ konsultantów na efekty końcowe, znaczenia nabiera 

właściwy dobór osób mających pełnić tę funkcję. Jeżeli w przedsiębiorstwie są zatrud-

nieni ludzie mający doświadczenie w tego typu projektach, np. z poprzedniej pracy lub 

wdrożeń lean w innych filiach danego przedsiębiorstwa, wtedy można im powierzyć 

rolę konsultantów wewnętrznych. Jeżeli brakuje potencjalnych konsultantów we-

wnętrznych, pozostaje współpraca z konsultantami zewnętrznymi. Tablica 1 przedsta-

wia silne i słabe strony konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych. 
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Tablica 1. Silne i słabe strony konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych 
Rodzaj konsultantów Silne strony Słabe strony 

Zewnętrzni  szeroka, odnoszona do in-

nych przedsiębiorstw wiedza 
na temat procesów zmian, 

ich kontekstu i wyborów 

 świeże, kreatywne (z punktu 

widzenia przedsiębiorstwa) 

spojrzenie oraz idee wynika-
jące z doświadczenia 

 lepsze wyczucie organiza-

torskie wynikające z ze-

wnętrznej wiedzy eksperc-

kiej 

 możliwość wykorzystania 

statusu eksperta w celu 

zmiany poglądów i zacho-

wania pracowników 

 niebezpieczeństwo powielania 

szablonowych rozwiązań 

 możliwość niedostrzegania lub 

ignorowania przyjętych 

w przedsiębiorstwie norm ob-

sługi klienta 

 potencjalny brak wiarygodno-

ści wynikający z niedostatku 
rozeznania w specyfice funk-

cjonowania danej branży 

 koszty doradztwa 

 brak poczucia przynależności 

do przedsiębiorstwa 

 opuszczenie organizacji 

w chwili zakończenia umowy 

Wewnętrzni  szczegółowa znajomość 

wewnętrznego funkcjono-

wania organizacji 

 wiedza umożliwiająca oce-

nę, czy określone rozwiąza-
nie zadziała w danych wa-

runkach 

 regularne, wielopłaszczy-

znowe kontakty z najważ-
niejszymi interesariuszami 

 zazwyczaj tańszy i efektyw-

niejszy kosztowo 

 zbyt daleko idąca ostrożność 

w działaniu ze względu na 

obawy związane z zatrudnie-

niem i o awans zawodowy 

 ograniczenie w dostępie do 

naczelnego kierownictwa ze 

względu na miejsce w hierarchii 

organizacyjnej 

 niebezpieczeństwo utraty za-
ufania ze strony przełożonych 

(jest osobą trochę z wewnątrz, 

a trochę z zewnątrz organizacji) 

 ograniczona wiedza ekspercka 

w zakresie obszaru będącego 
przedmiotem doradztwa 

 pozostaje w organizacji, inicja-

tywy zmian mogą wydawać się 

nie mieć końca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.F. Buono, K. Subbiah. Consultants as Change Agents: Roles, 

Responsibilities and Organizational Change Capacity, “Organization Development Journal” 2014, Sum-

mer, s. 40. 

 

Zmiany związane z wdrożeniem muszą objąć kilka zasadniczo różnych obszarów 

funkcjonowania organizacji. Stąd też oddziaływaniu będą poddawane zarówno aspekty 

miękkie jak i twarde (tablica 2). 

 
Tablica 2. Aspekty wprowadzanych zmian 

Miękkie Twarde 

 wytworzenie kultury samodoskonalenia 

 nabranie nawyku pracy zespołowej 

 powstanie zwyczaju dzielenia się wie-

dzą 

 zmiany w strukturze organizacyjnej 

 reorganizacja procesów tworzenia 

wartości 

 inicjacja wdrażania metod i technik 

pomocniczych lean 

Źródło: opracowanie własne. 
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Priorytetowym zadaniem na początku wdrożenia jest zatem przydzielenie odpo-

wiednich ludzi z przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie konsultantów zewnętrznych do 

zespołu wdrożeniowego. Szczególnie istotną rolę zespół wdrożeniowy odgrywa w po-

czątkowych fazach, gdy realizowanych jest szereg jednorazowych, złożonych i grun-

townych zmian w dotychczasowych sposobach działania. Czyli w okresie, gdy następu-

je „zerwanie ze starym porządkiem”. Z biegiem czasu znaczenie zespołu wdrożeniowe-

go maleje na rzecz biura promocji lean – którego zadaniem jest kontynuowanie zmian 

oraz dbałość o utrwalanie nowych rozwiązań
26

. Wtedy też rola konsultantów zewnętrz-

nych ulega znacznemu ograniczeniu, chociaż nadal współpracują oni z przedsiębior-

stwem w ramach biura promocji
27

. 

Decydując się na konsultanta zewnętrznego należy precyzyjnie określić swoje wy-

magania. Na rynku usług doradczych funkcjonuje szereg firm o różnym zakresie i po-

ziomie oferowanych usług. Z punktu widzenia zakresu, usługa doradcza, dotycząca 

wdrożenia lean, może mieć charakter: 

 kompleksowy – będzie obejmować całą organizację jak również odnosić się do 

przedsiębiorstw z jego otoczenia, 

 modułowy – zakres prac będzie dotyczył wdrożenia ściśle określonego narzędzia 

lean, np. TPM, SMED, 

 doradczy – celem jest rozwiązanie określonego, wcześniej zdiagnozowanego pro-

blemu, 

 szkoleniowy – ukierunkowany na rozwój wiedzy pracowników.  

Wiele firm konsultingowych, w szczególności małych, koncentruje się na szkole-

niach lub wdrażaniu pojedynczych narzędzi lean. Działalność taka nie jest szczególnie 

trudna. Zdecydowanie mniej z tych firm może podjąć się doradztwa w ramach kom-

pleksowego wdrożenia lean. Tego typu usługi są w stanie oferować jedynie firmy po-

siadające odpowiednie zaplecze osobowe. Podmioty takie często specjalizują się w te-

matyce odchudzonego zarządzania. 

 

5. Realizacja usługi doradztwa na przykładzie wdrożenia lean management 

w firmie Porsche
28

 
W latach 90. XX w. firma Porsche przeżywała głęboki kryzys. Jego główną przy-

czyną były wysokie koszty produkcji negatywnie przekładające się na końcową cenę 

samochodów, która często stawała się zbyt wygórowaną z punktu widzenia klientów. 

W efekcie, sprzedaż malała a firma zaczęła przynosić straty. Nowo zatrudniony szef 

produkcji, W. Wiedeking, porównując nakłady ponoszone przez Porsche i japońskich 

producentów samochodów doszedł do wniosku, że konieczne jest skorzystanie z dale-

kowschodnich doświadczeń w tym zakresie. W pierwszej kolejności zorganizowany 

został wyjazd części kadry kierowniczej do Japonii, celem zwiedzenia kilku wybranych 

zakładów produkcyjnych. Niemieckich managerów zaskoczyła wielkość różnicy  

w efektywności działania pomiędzy Porsche a firmami japońskimi, oraz otwartość  

w prezentowaniu własnych rozwiązań ze strony gospodarzy. Program wyjazdów był 

kontynuowany i obejmował pracowników różnych szczebli zarządzania. 

 W następnym kroku W. Wiedeking rozpoczął zmiany mające na celu spłaszczenie 

struktury organizacyjnej, poprawę jakości (wczesne wykrywanie braków), rozwinięcie 

systemu wniosków racjonalizatorskich oraz wprowadzenie świadomego rozwoju poli-
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tyki firmy połączonego z elementami zarządzania wizualnego. Równolegle z tymi 

zmianami pracownicy odbywali szkolenia. Tym samym W. Wiedeking realizował rolę 

wewnętrznego agenta zmian. 

Wciąż jednak brakowało przełomu, który zmieniłby sposób myślenia i nawyki pra-

cowników. Posiadanie teoretycznej wiedzy okazało się niewystarczające, potrzebne 

było doświadczenie we wdrażaniu koncepcji lean w realnym przedsiębiorstwie.  

Do realizacji tego krytycznego zadania udało się nakłonić Yoshiki Iwata i Chihiro Na-

kao, członków grupy Shingijutsu
29

. 

Ch. Nakao wcielił się w rolę sensei i już w dniu swojego przybycia rozpoczął rady-

kalne zmiany, których celem była redukcja zapasów części do montażu. Zapoczątko-

wane zostały działania w ramach procesów kaikaku30
 oraz kaizen. Takie natychmiasto-

we zmiany były nie do pomyślenia w panujących wówczas sztywnych strukturach  

i sformalizowanych relacjach hierarchicznych w Porsche. Pracownicy różnych szczebli 

zostali zaangażowani przez Japończyków do pracy w ramach warsztatów doskonalenia. 

Kolejnym, bardzo ważnym elementem była zmiana przekonania pracowników, że pro-

blemy firmy nie wynikają z niekorzystnych zmian w całej branży motoryzacyjnej,  

a obecnej sytuacji wewnątrz Porsche. Bowiem pracownicy byli wciąż przekonani,  

że podstawą sukcesu jest doskonały produkt, nie przywiązywali zaś uwagi do efektyw-

ności procesów produkcyjnych. W efekcie stracili kontrolę nad kosztami. 

Celem pierwszych warsztatów kaikaku była radykalna redukcja zapasów części 

oraz skrócenie czasu poświęcanego przez montażystów na szukanie niezbędnych ele-

mentów. Ch. Nakao po ustaleniu planu wręczył W. Wiedekingowi piłę do metalu z po-

leceniem skrócenia wszystkich regałów w hali montażu z 2,5 m. na 1,3 m. Z jednej 

strony była to radykalna zmiana w ilości zapasów, z drugiej pierwszy raz osoba z naj-

wyższego kierownictwa własnoręcznie w hali produkcyjnej, w kombinezonie robo-

czym, podejmowała tak radykalne działanie w tak krótkim czasie. W ciągu dwóch lat 

zupełnie wyeliminowano składowanie zapasów w hali montażu, zreorganizowano pro-

ces kompletowania części i zastosowano w jego ramach techniki poka-yoke oraz 

wprowadzono system kanban u dostawców. W tym samym okresie warsztatami dosko-

nalącymi objęto również działy: malowania, spawania karoserii, produkcji części do 

silników, montażu podwozia oraz montażu końcowego. 

Konsultanci z Japonii przyjeżdżali do Niemiec raz w miesiącu na tygodniowe wizy-

ty, w trakcie których nadzorowali pracę sześciu zespołów doskonalenia. W poniedzia-

łek rano dokonywano analizy problemów, tak aby po południu był gotowy plan „ata-

ku”. Prawie trzydziestoletnie doświadczenie, umożliwiało konsultantom natychmiasto-

we wskazywanie dodatkowych ulepszeń w propozycjach zespołów. Tym samym postęp 

następował bardzo szybko. W piątek podsumowywano całotygodniowe zmiany i usta-

lano jakimi sposobami utrwalić efekty. 

W ciągu dwóch lat zespoły realizujące warsztaty doskonalenia nabrały wystarczają-

cego doświadczenia, aby kontynuować pracę bez pomocy zewnętrznych konsultantów. 

Podjęto również decyzję o rozszerzeniu praktyk lean na dostawców. W tym celu w Por-

sche został utworzony zespół, który w charakterze konsultantów zewnętrznych odwie-

dzał firmy dostarczające części i doradzał jak wdrożyć w nich lean. 
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6. Wnioski 
K. Zimniewicz uważa, że podstawy lean managementu należy utożsamiać 

z zasadami stosowanymi od zawsze przez świadomych przedsiębiorców, którzy dążyli 

do rozwoju swoich firm. Koncepcja odchudzonego zarządzania musi urodzić się  

w głowie menedżerów
31

. Następnie zostać podchwycona i stosowana przez pozostałych 

pracowników w danej organizacji. Zatem do podstawowych zadań konsultanta ze-

wnętrznego powinno należeć przede wszystkim: wskazywanie właściwego kierunku 

zmian, ich zainicjowanie w fazie kaikaku, przekazanie wiedzy odnośnie do najważniej-

szych narzędzi wspomagających lean, służenie wiedzą i radą w przypadku nieoczeki-

wanych trudności, „wychowanie” swoich następców i stopniowe usuwanie się z organi-

zacji, tak aby jej członkowie jak najszybciej usamodzielnili się w doskonaleniu proce-

sów. 

Ostatnia z wymienionych kwestii jest o tyle istotna, że podejście wyszczuplające 

zakłada wysoki poziom zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa w późniejszych 

procesach doskonalenia organizacji. Zatem po zakończeniu fazy transformacji pracow-

nicy powinni być zdolni do samodzielnego podejmowania działań przy zanikającym 

wsparciu doradców zewnętrznych. Dlatego też rola konsultanta w procesie transforma-

cji organizacji nie może ograniczyć się tylko do przekazania prostej wiedzy, czy na-

uczenia jak stosować poszczególne metody i techniki wspomagające funkcjonowanie 

koncepcji lean. 
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Summary 

The aim of the study is to determine the role of external consultants in the implementation of 

lean management. Aspect of access to knowledge about the lean solutions and the most 

important elements of this concept are discussed in the beginning. The most important areas in 

which an external consultant should work are discussed subsequently. Theoretical considerations 

are illustrated on the example of the implementation of lean management at Porsche. 
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WKŁAD EDMUNDA ZIELENIEWSKIEGO  

W ROZWÓJ NAUKI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  

NA GRUNCIE POLSKIM 
 

Streszczenie 
W opracowaniu zaprezentowano sylwetkę Edmunda Zieleniewskiego, znanego krakowskiego 

przedsiębiorcy z przełomu XIX i XX w., którego dorobek praktyczny i teoretyczny stanowi istotny 

wkład w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim. Kierował firmą rodzinną, 

którą rozwinął i przekształcił w największy koncern przemysłowy Galicji. Ponadto czynnie anga-

żował się w życie społeczno-gospodarcze kraju, a jego talent organizatorski, ogromne zaanga-

żowanie w poszukiwaniu szans i duch przedsiębiorczości, jak również zdolność uczenia się  

i tworzenia innowacji powinny stać się wzorem do naśladowania dla współczesnych konsultan-

tów. 

 

Słowa kluczowe 
historia organizacji i zarządzania, przedsiębiorczość, innowacje, organizacja ucząca się, kon-

sulting 

 

 

1. Uwagi wstępne 
Powstanie nauki organizacji i zarządzania na przełomie XIX i XX w. uwarunkowa-

ne było w głównej mierze przesłankami społeczno-ekonomicznymi. Intensyfikacja re-

zultatów wielkiej rewolucji przemysłowej i licznych wynalazków technicznych w krót-

kim czasie doprowadziła do przekształcenia warsztatów i manufaktur w duże zakłady 

przemysłowe, co spowodowało, że zarządzanie nimi za pomocą zdrowego rozsądku 

okazało się niewystarczające. Zarządzający i konsultanci tamtego okresu stanęli przed 

ogromnym wyzwaniem intensyfikacji badań nad organizacją działalności gospodarczej, 

a rezultatom ich dociekań i skrupulatnie gromadzonej wiedzy zawdzięczamy wytyczne 

i zasady kształtujące do dzisiaj praktykę zarządzania. Prekursorem i twórcą nauki orga-

nizacji i zarządzania był F.W. Taylor, którego monografia zatytułowana Shop Mana-

gement, poświęcona całkowicie problematyce organizacji i zarządzania, opublikowana 

w 1902 r.
1
 stała się impulsem dla rozwoju dalszych badań, prowadzonych przez teore-

tyków i praktyków naukowego zarządzania. O ile dorobek światowych sław doby indu-

strializacji, zarówno polskich jak i zagranicznych jest powszechnie znany i ma ugrun-

towaną pozycję w nauce, o tyle często zapomina się o ogromnym wkładzie w rozwój 

zarządzania praktyków gospodarczych, których osiągnięcia pozostają zapomniane, cho-

ciaż kondycja gospodarcza wielu krajów tamtego okresu, zależała od ich decyzji  

i sprawnego zarządzania ówczesnymi przedsiębiorstwami.  

Celem opracowania jest próba ukazania sylwetki wybitnego, polskiego menedżera 

okresu industrializacji, Edmunda Zieleniewskiego, którego dokonania pozwoliły prze-
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kształcić niewielką firmę rodzinną w światowej sławy koncern. Ponadto jego zaanga-

żowanie w życie społeczno-gospodarcze ówczesnej Galicji, uporczywa chęć uczenia się 

i zdobywania nowych doświadczeń jak również niezwykłe wyczucie i duch przedsię-

biorczości, powinny stać się wzorem do naśladowania dla współczesnych konsultan-

tów. 

 

2. Zarys sylwetki  
 Edmund Jan Zieleniewski urodził się w Krakowie w 1855 r. jako syn Ludwika Zie-

leniewskiego, założyciela i właściciela prężnie działającej fabryki produkującej maszy-

ny i narzędzia rolnicze. Wykształcenie wyższe techniczne zdobył na Politechnice  

w Wiedniu. Praktykował również w Fabryce F. Frölicha w Rzeszowie i Őst. Alpine-

Montangesellschaft w Andritz pod Grazem. Po śmierci ojca pełnił funkcję dyrektora 

technicznego odpowiedzialnego za większość projektów maszyn powstałych  

w rodzinnej fabryce. Wraz z bratem Leonem istotnie rozbudował fabrykę przy ul. 

Grzegórzeckiej w Krakowie oraz przyczynił się do przekształcenia firmy w światowy 

koncern, co spowodowało, iż koncern pod nazwą Fabryka Maszyn L. Zieleniewski To-

warzystwo Akcyjne stał się największym zakładem produkcyjnym w międzywojennej 

Galicji. Doświadczenia menedżerskie i przedsiębiorcze zawierał w referatach, które 

tworzył i prezentował m. in. w trakcie Zjazdów Techników Polskich
2
, których był ak-

tywnym organizatorem. Ponadto brał czynny udział w życiu publicznym: pracował  

w krakowskiej Izbie Handlu i Przemysłu, był egzaminatorem na Politechnice Lwow-

skiej, członkiem Krajowej Komisji dla Spraw Przemysłowych, jak również posłem do 

parlamentu wiedeńskiego. W roku 1914 brał udział w pracach Naczelnego Komitetu 

Wykonawczego w Sekcji dla Handlu i Przemysłu. W roku 1918 został przewodniczą-

cym Komisji Przemysłu, Handlu i Rzemiosła. Rok później, w 1919 r. zmarł, a jego grób 

znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

 Należy zaznaczyć, iż młodszy syn Edmunda – Jan Zieleniewski zdobył sławę ce-

nionego naukowca, twórcy prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania, organiza-

tora Zakładu Prakseologii PAN oraz założyciela i pierwszego redaktora naczelnego 

periodyku „Prakseologia”. Jego wykład z zakresu teorii organizacji i kierowania pro-

weniencji prakseologicznej pt. Organizacja zespołów ludzkich, na który złożyły się 43 

artykuły napisane przez 46 autorów z 10 krajów świata, uhonorowany został specjal-

nym tomem „Prakseologii” w 1971 r.
3
. 

 

3. Historia firmy rodzinnej Zieleniewskich w Krakowie 
 Początki firmy rodzinnej Zieleniewskich w Krakowie sięgają 1804 r., kiedy to 

przybyły do Krakowa rzemieślnik Antoni Zieleniewski stał się współwłaścicielem kuź-

ni, uzyskał uprawnienia mistrzowskie, a jego prace kowalskie szybko zyskały uznanie 

ze strony klientów i krakowskiego cechu. Dzięki postawie przedsiębiorczej, fachowości 

i wynikach w pracy udało mu się kupić kamienicę w centrum miasta (obecnie przy ul. 

Św. Marka w Krakowie), gdzie założył swój warsztat, który stał się kolebką powstania 

światowej sławy spółki
4
. Po śmierci Antoniego, przedsiębiorstwo przejął jego syn Lu-

dwik, który bardzo szybko rozbudował zakład odziedziczony po ojcu. Początkowo 

warsztat kowalski L. Zieleniewskiego nadal zajmował się naprawą przedmiotów co-

dziennego użytku, kuciem koni i wyrobem podków oraz fabrykacją i naprawą powo-

zów aż do 1849 r., kiedy to Ludwik stał się członkiem Krakowskiego Towarzystwa 
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Rolniczo-Gospodarskiego, co stało się inspiracją dostrzeżenia nowych możliwości dla 

rozwoju firmy w produkcji narzędzi rolniczych. Poparcie dla zakładu ze strony Towa-

rzystwa dawały gwarancję ogromnego zbytu, ale istniejącą forma prawna warsztatu, 

brak kapitału, nowoczesnych maszyn i wykwalifikowanych robotników stały się nie-

wystarczające do sprostania zapotrzebowaniu na coraz szerszym rynku. Dlatego z po-

czątkiem 1851 r. Ludwik Zieleniewski złożył wniosek do Krakowskiej Komisji Admi-

nistracyjnej o udzielenie koncesji na prowadzeni fabryki maszyn, którą otrzymał  

w czerwcu 1853 r. Na mocy koncesji powstała Fabryka Maszyn Rolniczych i Narzędzi 

Ludwika Zieleniewskiego. Uzyskanie koncesji umożliwiło firmie przyjmowanie do 

pracy czeladników ze wszystkich współzawodniczących przemysłów pomocniczych, 

wyzwalanie czeladników bez udziału cechów oraz sprzedawanie swoich wyrobów we 

własnych składach w Krakowie i innych miastach kraju
5
. Brakujący kapitał na zakup 

maszyn i rozbudowę fabryki Zieleniewski pozyskał w drodze pożyczki otrzymanej od 

hrabiego Adama Potockiego, Prezesa Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, co istotnie 

przyczyniło się do jej rozwoju. W tym czasie, w fabryce Zieleniewskiego zainstalowa-

no pierwszą w Krakowie maszynę parową, gdyż Ludwik doceniał ówczesne osiągnięcia 

postępu technicznego
6
. Świadectwem dynamicznego rozwoju firmy i uznania reprezen-

towanego poziomu technicznego był udział firmy w wystawie rolniczo-przemysłowej  

w Krakowie w 1853 r., na której to firma L. Zieleniewskiego zaprezentowała 110 ro-

dzajów maszyn rolniczych takich jak: pługi, siewniki, młocarnie
7
 oraz uzyskała presti-

żową nagrodę za swoje wyroby. Sukces powtórzono w 1857 r. na wystawie wiedeń-

skiej
8
. Ludwik Zieleniewski brał również czynny udział w życiu społecznym Krakowa 

m. in. Jako członek Rady Miasta. W okresie Powstania Styczniowego jego fabryka 

uczestniczyła w produkcji broni i dostarczaniu jej oddziałom powstańczym. Ludwik 

Zieleniewski zmarł w 1885 r., pozostawiając synom fabrykę wytwarzającą wiele rodza-

jów maszyn rolniczych oraz wyposażenie techniczne dla młynów i tartaków
9
. 

 Kolejne pokolenie Zieleniewskich, bracia Leon i Edmund, otrzymali staranne wyż-

sze wykształcenie w uczelniach zagranicznych oraz odbyli praktyki zawodowe, co uła-

twiło im prowadzenie fabryki w sposób nowoczesny, zgodny z potrzebami rynku na 

przełomie XIX i XX w. W 1856 r. firma Zieleniewskich zatrudniała 40 robotników, co 

stanowiło połowę zatrudnionych z wszystkich koncesjonowanych fabryk krakowskich. 

Po 10 latach zmagań z czeską i austryjacko-niemiecką konkurencją, fabryka zaczęła 

zmieniać profil działania. W 1860 r. wyprodukowano w niej pierwszy kocioł parowy 

dla korpusu kadetów w Łobzowie, w roku następnym pierwszą maszynę parową dla 

jednej z małych kopalni węgla w Tenczynku. Fabryka powiększyła zakres działania, 

rozbudowując się i przenosząc w 1872 r. całość produkcji na ul. Krowoderską
10

.  

W zarządzaniu firmą bracia dokonali podziału obowiązków, stroną produkcyjno-

techniczną zajął się Edmund, a Leonowi przypadły sprawy handlowe. Jednakże duchem 

sprawczym firmy pozostawał młodszy z braci, Edmund, lepiej rozumiejący przemysło-

we przemiany
11

. W tym okresie Fabryka Zieleniewskiego borykała się z ogromnymi 

kłopotami ze zbytem. W rezultacie pomysłowości braci, którzy dokonali podziału od-

biorców na cztery segmenty: zbyt w rolnictwie, dostawy dla kolei, przemysł i budow-

nictwo, z rozdziałem na klientów rządowych, samorządowych i prywatnych, traktując 

szczególnie każdą z grup odbiorców, firma znalazła się w fazie dynamicznego rozwoju. 

Ze zlikwidowanej produkcji maszyn rolniczych pozostawiono tylko serwis napraw,  

a nowy rynek zbytu upatrywano w rozwoju kolei. Dostawy dla kolei sięgały 55% cał-
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kowitej produkcji, ale rynek ograniczał się do Galicji. Do dalszej ekspansji nie dopusz-

czała czeska konkurencja. W dodatku krajowe władze autonomiczne oraz władze samo-

rządowe preferowały zlecenia dla firm obcych. E. Zieleniewski posiłkował się opiniami 

zagranicznych ekspertów przy składaniu ofert do komunalnych przetargów, jednak bez 

większych rezultatów. W 1898 r. doszło nawet przed krakowskim magistratem do de-

monstracji robotników, walczących, by zlecenia dawać miejscowym fabrykantom.  

 Na początku XX w. bracia Zieleniewscy, chcąc zagwarantować firmie odpowiednie 

warunki rozwoju podjęli decyzję o przekształceniu firmy rodzinnej w spółkę akcyjną. 

Umowę powołującą do życia spółkę akcyjną Fabryka Maszyn i Kotłów S.A. „L. Ziele-

niewski i S-ka” podpisano w 1906 r. Akcje spółki objęły: austryjacki Credit Anstalt für 

Handel Und Gewerbe, Towarzystwo Eskomptowe Dolnej Austrii oraz poważny konku-

rent – Towarzystwo Akc. Budowy Maszyn „Škoda”. Śladową liczbę akcji otrzymał  

R. Kern, wiedeński hurtownik żelaza. Pakiet kontrolny akcji pozostawał w rękach braci. 

Prezesem Rady Zawiadowczej został Leon Zieleniewski, dyrekcja naczelna i strona 

techniczna spoczywała w rękach Edmunda, który kontynuował reorganizację i prze-

prowadził wiele śmiałych przedsięwzięć. Również w 1906 r. nabyto plac na Grzegórz-

kach przy linii kolejowej i z dostępem do rzeki, gdzie stopniowo przenoszono zakłady. 

W 1908 r. powstała hala konstrukcji mostowych i centrala elektryczna. W 1910 r. od-

dano budynek administracyjno-biurowy, a rok później ruszyła budowa hali montażowej 

i nowych warsztatów mechanicznych. W 1911 r. powiększono kapitał zakładowy spół-

ki, poszerzono produkcję o dalsze rodzaje kotłów i maszyn parowych, pompy, kompre-

sory powietrza, urządzenia transmisyjne, wyciągi i żurawie, obrotnice i zwrotnice, mo-

sty (m.in. na Dniestrze w Haliczu oraz trzeci most na Wiśle w Krakowie w 1909 r.), 

maszty i wieże wydobywcze (m.in. w kopalni soli potasowych w Kałuszu), statki 

rzeczne i pogłębiarki dla Dniestru i Wisły. Do spektakularnych przedsięwzięć należało 

samodzielne zaprojektowanie i wykonanie (wspólnie z Zakładami Witkowickimi i Fa-

bryką w Sanoku) lwowskiego dworca kolejowego w 1905 r.
12

.  

 Nowa struktura firmy sprzyjała dalszemu rozwojowi, który zorientowany był nie 

tylko na rozbudowę fabryki w Krakowie, lecz również na zakup innych, dotychczas 

niezależnych przedsiębiorstw. Do firm zakupionych należały: Fabryka Maszyn ks. Lu-

bomirskiego we Lwowie oraz Zakład Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku, który to 

wymagał ogromnych nakładów finansowych
13

. Kryzys lat 1912-1914 nie zaszkodził 

rozwojowi interesów spółki, produkcja wszystkich wyrobów fabryki stale i systema-

tycznie wzrastała, co w opinii badacza historii firmy W. Saryusza-Zaleskiego, stanowi 

typową zależność, według której kryzys przyczynia się do koncentracji i uzdrowienia 

przedsiębiorstw słabszych pod opieką silniejszych, co stanowi zapowiedź dalszego 

rozwoju na racjonalnych podstawach podziału pracy
14

.  

 W okresie I wojny światowej firma Zieleniewskich przeżywała kryzys. Władze au-

striackie wprowadziły w fabryce krakowskiej zarząd wojskowy, a fabryki we Lwowie 

i Sanoku znalazły się przejściowo pod okupacją rosyjską, w której wojska rosyjskie 

dokonały ogromnych zniszczeń i grabieży
15

.  

 W okresie dwudziestolecia międzywojennego, dzięki korzystnym warunkom wyni-

kającym z polityki rządu niepodległej Polski, firma rozwinęła się znacząco i zyskała 

miano koncernu. Zaczęto przejmować kolejne fabryki, które specjalizowały się w okre-

ślonej produkcji, np. zakłady w Krakowie produkowały m.in. kompletne wyposażenie 

zakładów przemysłowych, urządzenia górniczo-hutnicze, a zakłady w Sanoku specjali-
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zowały się w produkcji wagonów kolejowych, a także realizowały zamówienia rządo-

we, szczególnie w zakresie produkcji wagonów dla kolei oraz nawiązywały współpracę 

zagraniczną. Szczególnie istotne dla firmy były umowy: z londyńską fabryką kotłów 

Babcock & Wilcox, z firmą W. Kind, produkującą pompy pneumatyczne czy firmą W. 

Brueckner w zakresie wytwarzania instalacji wodociągowych dla centralnego ogrzewa-

nia
16

. Istotnym wydarzeniem była też fuzja zawarta w 1928 r. z fabrykami w Sosnowcu, 

Siemianowicach i Dąbrowie Górniczej, w rezultacie której firma zmieniła nazwę na 

Zjednoczone Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S.A.
17

. 

 W roku 1919 r. zmarli bracia Edmund i Leon Zieleniewscy. Wydarzenie to było 

niepowetowaną stratą dla firmy, gdyż postawa menedżera i szczególne zaangażowanie, 

zwłaszcza Edmunda, istotnie przyczyniły się do rozkwitu tak ogromnego koncernu. 

Jednocześnie w grudniu tego samego roku firma zadebiutowała na giełdzie, co znaczą-

co podwyższyło wartość kapitałową i umocniło pozycję na rynku. Po śmierci Edmunda 

kierownictwo spółki przejął inż. Antoni Lewalski, jednakże synowie Edmunda, Ed-

mund junior i Jan, znacznie angażowali się w działalność firmy
18

. 

 Pomimo światowego kryzysu gospodarczego, począwszy od 1929 r. fabryka  

w Krakowie realizowała znaczące zamówienia, jak choćby budowa Mostu im. Piłsud-

skiego w Krakowie. W 1935 r. kontrolną część akcji koncernu przejęło państwo, co 

zaowocowało udziałem w inwestycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego i pozy-

skaniem wielu zamówień
19

. Wybuch II wojny światowej przerwał imponujący rozwój 

koncernu, a po zakończeniu wojny fabrykę znacjonalizowano. W 1953 r. odbudowane 

zakłady otrzymały imię krakowskiego działacza komunistycznego Stanisława Szad-

kowskiego. Pierwotną nazwę firmy przywrócono w 1990 r., a po wykupie kontrolnego 

pakietu akcji przez firmę „Wolfram” w 2008 r. siedzibę firmy z krakowskich Grzegó-

rzek przeniesiono do Niepołomic koło Krakowa, gdzie Zakłady Budowy Maszyn i Apa-

ratury im. L. Zieleniewskiego dotychczas funkcjonują
20

.  

 

4. Dorobek z zakresu organizacji i zarządzania 
A. Czech prezentując sylwetkę Edmunda Zieleniewskiego artykułuje trzy obszary 

dorobku prekursora w perspektywie sprawowanych przez niego ról: menedżera, działa-

cza gospodarczego i przedsiębiorcy
21

.  

W kontekście pełnienia funkcji menedżera na uznanie zasługuje sposób zarządzania 

fabryką krakowską, który na ówczesne czasy postrzegany był jako bardzo odważny  

i nowoczesny. Edmund Zieleniewski, odpowiedzialny za obszar techniczno-

produkcyjny fabryki, z rozwagą i starannością planował strategię zwiększania skali 

działania, jednocześnie w sposób permanentny i skrupulatny, kontrolował bieżące moż-

liwości finansowe. W firmie stawiano na przedsiębiorczość rynkową i innowacje tech-

niczne
22

. W kwestii ekspansji zewnętrznej wykazał się niezwykłą ostrożnością, chociaż 

ugruntowana pozycja firmy pozwalała na swobodny dobór partnerów, którzy sami za-

biegali o współpracę. W okresie, gdy cztery firmy szczególnie starały się o to by zostać 

przejęte przez Krakowską Fabrykę Maszyn i Kotłów, Edmund zdecydował się na prze-

jęcie Fabryki Maszyn ks. A. Lubomirskiego we Lwowie dopiero w 1912 r., który to 

zakończył dobrym wynikiem finansowym. Rezultatem szybkiej restrukturyzacji w fa-

bryce lwowskiej było uruchomienie produkcji urządzeń dla przemysłu gorzelniano-

spirytusowego oraz komponentów pomocniczych dla działalności głównej tworzącego 

się koncernu. W tym samym roku doszło bowiem do fuzji z Pierwszym Galicyjskim 
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Towarzystwem Akcyjnym Budowy Wagonów i Maszyn z Sanoka, w wyniku czego 

fabryka stała się prężnie działającą i notowaną na giełdzie spółką akcyjną. Co istotne, 

dzięki dobrej opinii i uznaniu doświadczenia w zarządzaniu przez akcjonariuszy, Ed-

mund Zieleniewski pozostał dyrektorem generalnym nowopowstałej spółki. Do wybu-

chu pierwszej wojny światowej spółka wypłacała akcjonariuszom dywidendę w wyso-

kości 7% rocznie
23

. Mocną pozycję na rynku spółki potwierdza W. Saryusz-Zaleski 

pisząc, iż Fabryka Maszyn, Kotłów i Wagonów S.A. „Zieleniewski” w Krakowie, 

Lwowie i Sanoku była najlepiej postawionym technicznie i finansowo zakładem
24

. 

Opinię tę podzielił również A. Rothert, zaznaczając wysoki poziom techniki współcze-

snej, chociaż firmę poznał dopiero w okresie międzywojennym
25

. 

Również pod względem stosunków pracodawcy do robotników Fabryka L. Ziele-

niewskiego wykazywała się innowacyjnymi rozwiązaniami. Już w 1861 r. zainicjowano 

dobrowolną Kasę Chorych, na którą fabryka przeznaczała specjalne fundusze. Warunki 

pracy unormowane zostały w regulaminie fabryki, a każdy nowoprzyjęty pracownik 

dobrowolnie wyrażał na nie zgodę. W regulaminie założono, iż fabryka nie będzie za-

trudniać robotników poniżej czternastego roku życia, a w 1898 r. czas pracy w fabryce 

wynosił dziesięć i pół godziny, chociaż ustawodawstwo przewidywało jedenastogo-

dzinny dzień pracy. Edmund Zieleniewski osobiście i publicznie postulował za dzie-

więciogodzinnym czasem pracy, jednakże względy konkurencyjne nie pozwoliły na 

praktyczne wprowadzenie takiego rozwiązania. Ponadto w fabryce stosowano płace 

akordowe, co świadczyło o ogromnym postępie, gdyż system płac akordowych 

i premiowych był w tamtym okresie w Galicji rozwiązaniem nieznanym
26

. Do końca 

XIX w. z fabryki Zieleniewskich zarejestrowanych było 11 patentów. Rozwój przed-

siębiorstwa odbywał się organicznie, kapitał narastał powoli z wytrwale i zapobiegliwie 

gromadzonych zysków
27

.  

Doniosłym obszarem działalności Edmunda Zieleniewskiego było także ogromne 

zaangażowanie w życie gospodarcze i polityczne tamtego okresu. E. Zieleniewski był 

organizatorem dwóch Zjazdów Przemysłowych w Krakowie, gromadzących reprezen-

tantów sfer gospodarczych ze wszystkich trzech zaborów, w 1900 r. i 1917 r., w trakcie 

których sam także występował. W rezultacie pierwszego zjazdu, utworzono Centralny 

Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we władzach, którego zasiadał. 

Uczestniczył także w Galicyjskich Zjazdach Techników Polskich w Krakowie  

i we Lwowie. Na piątym z nich, w 1910 r. wyłożył swoje poglądy na temat przedsię-

biorczości, a na szóstym w 1912 r. szczególnie podkreślił rolę i wagę mechaniki i jej 

wpływu na rozwój cywilizacyjny, istotnie akcentując dorobek mechaników polskich. 

Zjazd ten powołał do życia „Stałą Delegacyę Mechaników Polskich”, w skład której 

oprócz Edmunda Zieleniewskiego weszli również inni praktycy, a wśród nich także 

Edwin Hauswald
28

.  

Jednakże szczególny wydźwięk spostrzeżeń Edmunda Zieleniewskiego dotyczy 

przedsiębiorczości, której rola i istota we współczesnej literaturze z zakresu zarządzania 

nabrała szczególnego znaczenia
29

. E. Zieleniewski w klasycznym, schumpeterowskim 

ujęciu zwraca uwagę na innowacyjność i specyficzne zdolności przedsiębiorcy, dzięki 

którym udaje mu się pomnożyć kapitał i osiągnąć zysk. „Rodzaj pracy przedsiębiorcy 

wymaga posiadania umiejętności potrójnej natury: kupieckiej, technicznej i administra-

cyjnej (organizacyjnej). Wszystkie razem dopiero prowadzą do powodzenia. Gdy 

przedsiębiorca spostrzegł jakieś istniejące lub powstające zapotrzebowanie gospodarcze 
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i stara się zaspokoić je tanią podażą i godziwymi środkami zwalczać wszelką konku-

rencję – wtedy jest kupcem. Gdy za pomocą najlepiej obmyślanych przyrządów i ma-

szyn wytwarza towar możliwie dokładnie i starannie – wtedy jest technikiem. Gdy zaś 

wewnątrz swojego zakładu stara się poszczególne siły produkcyjne zespolić tak, by 

najmniejszym nakładem czasu i energii wykonywały najwięcej pracy, wtedy jest orga-

nizatorem i administratorem
30

. Szczególną rolę nadaje on kategorii zysku, stwierdzając 

iż „zysk materialny nie jest dla przemysłu celem sam w sobie, jest tylko środkiem, któ-

ry osiągnięcie innych, wyższych, szczytniejszych celów ułatwi i przyspieszy”
31

. Należy 

również zaakcentować rolę prospołeczną
32

 E. Zieleniewskiego, który dbał i angażował 

się w rozwój pracowników koncernu. W okresie największego rozkwitu, firma istotnie 

podwyższała płacę zatrudnionym robotnikom, opracowano fundusz premiowy zależny 

od okresu zatrudnienia w fabryce. Zakłady Zieleniewskiego w Krakowie zbudowały 

także osiedle zakładowe, gdzie za minimalną opłatą można było uzyskać mieszkanie, 

ponadto firma powołała Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Zorza”. Również fa-

bryka sanocka dysponowała mieszkaniami zakładowymi
33

. 

 

5. Uwagi końcowe 
Niewątpliwie determinantą rozwoju nauki organizacji i zarządzania na gruncie pol-

skim był burzliwy okres zaborów, który istotnie wpływał na rozwój gospodarczy na-

szego kraju. Pomimo trudności i odmiennych warunków tradycji menedżerskich obwa-

rowanych systemem prawno-politycznym zaborców, dążenie do rozwoju społeczno-

gospodarczego integrowało zdolnych i aktywnych przedsiębiorców. Rozważając utyli-

tarny charakter doświadczeń Edmunda Zieleniewskiego można zauważyć, iż podstawą 

jego sukcesu było ogromne zaangażowanie w poszukiwaniu szans, które starał się 

skrupulatnie wykorzystać poprzez ciągłe tworzenie innowacji, co świadczy o jego nie-

przeciętnych umiejętnościach w zakresie przedsiębiorczości. Specyficzny talent organi-

zatorski gwarantujący odpowiedni klimat organizacyjny, zachęcający do podejmowania 

ryzyka, umiejętność motywowania jak również prospołeczne nastawienie do robotnika 

wyróżnia go wśród przedsiębiorców społecznych, których postawy wyrażają szacunek  

i uznanie dla człowieka i jego pracy zawodowej. Co istotne, sam żądny wiedzy i no-

wych doświadczeń, zwracał szczególną uwagę na jej przekazywanie w referatach  

i czynnym życiu społeczno-gospodarczym, dlatego kierowany przez niego koncern  

z pewnością można nazwać organizacją uczącą się. Ponadto cechowała go wyjątkowa 

zdolność strategicznego myślenia i logicznej oceny możliwości w zakresie poprawy 

kondycji gospodarczej kraju. Zarówno postawą menedżera jak i życiem osobistym po-

twierdzał zauważoną zależność rozwoju przedsiębiorcy od rozwoju gospodarczego kra-

ju. Uważał bowiem, że dochód przedsiębiorstwa, jeżeli nie zostaje skonsumowany, lecz 

służy do rozszerzenia i udoskonalenia warsztatu pracy, przestaje być zyskiem jednostki, 

i staje się zyskiem społecznym. Sam żyjąc skromnie, pomimo stałego zwiększania war-

tości swojego udziału w spółce, prowadził zaciętą walkę w obronie każdego grosza, 

który inni wspólnicy chcieli wycofać z zysków fabryki
34

.  
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EDMUND ZIELENIEWSKI CONTRIBUTION TO  

THE GROWTH OF SCIENCE ORGANIZATION  

AND MANAGEMENT ON THE POLISH GROUND 
 

Summary 
This paper presents the figure of Edmund Zieleniewski, excellent manager and entrepreneur of 

Cracow from the late XIX and early XX century, whose practical and theoretical achievements 

is an important contribution to the science of organization and management on the polish 

ground. He managed the family business, which has developed and transformed into the largest 

industrial concern  in Galicia. In addition, actively involved in social and economic life of the 

country and its organizing talent, a huge commitment for the opportunities and entrepreneurial 

spirit as well as learning and innovation should become a role model for today's consultants.  

 

Keywords 
history of the organization and management, entrepreneurship, innovation, learning organiza-

tion, consulting. 
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KONSULTING W SEKTORZE PUBLICZNYM  

I ORGANIZACJACH NIEZORIENTOWANYCH  

NA ZYSK 
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MODEL POMIARU  

PUBLICZNEGO SEKTORA KULTURY  

– POTENCJAŁ I WYZWANIA 
 

Streszczenie 
Artykuł stanowi analizę literaturową teorii związanych ze społeczno-gospodarczym znaczeniem 

instytucji kultury. Przywołane zostały zarówno polskie jak i zagraniczne prace związane z tym 

zagadnieniem. Omówiono szczegółowo mechanizmy rozwojowe generujące zmianę na poziomie 

jednostkowym (mikroskala) oraz społecznym (mezo- i makroskala). Wychodząc od prac teore-

tycznych, w dalszej części artykułu podjęto próbę wstępnej i autorskiej konceptualizacji poten-

cjalnego narzędzia o charakterze pomocniczym dla kadry zarządzającej instytucjami kultury 

(ukierunkowanego na optymalizację jakościową oraz ekonomiczną – związaną z odpowiednim 

kalkulowaniem ponoszonych nakładów w odniesieniu do przewidywanych korzyści). 

 

Słowa kluczowe 
publiczny sektor kultury, rozwój społeczno-gospodarczy, społeczna wartość dodana 

 

 

1. Wstęp  
Postrzeganie sektora instytucjonalnej kultury, jako obszaru o istotnym znaczeniu 

dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, to coraz powszechniejsza ten-

dencja wśród światowych i polskich ekonomistów. Potencjalnie duże znaczenie gospo-

darcze tego obszaru życia społecznego oraz wnioski płynące z wielu badań prowadzo-

nych w ostatnich kilku latach w polskich instytucjach kultury (IK) (wskazujące na braki 

kompetencyjne kadry zarządzającej wieloma podmiotami tego sektora)
1
, prowadzą au-

tora do postawienia tezy, iż – wartą rozważenia – próbą odpowiedzi na aktualne potrze-

by publicznych podmiotów kultury mogą być odpowiednio sprofilowane narzędzia 

naukowe dedykowane temu obszarowi. Tu dostrzegalne jest szerokie zastosowanie dla 

usług o charakterze konsultingowym (pod warunkiem spełniania przez te odpowiednich 

kryteriów – m.in. kosztowych – szerzej omówionych w dalszej części tekstu). 

Artykuł stanowi analizę literaturową teorii związanych ze społeczno-gospodarczym 

znaczeniem instytucji kultury. Przywołane zostały zarówno polskie, jak i zagraniczne 

prace związane z tym zagadnieniem. Omówiono mechanizmy rozwojowe generujące 

zmianę na poziomie jednostkowym (mikroskala) oraz społecznym (mezo- i makroska-

la). Wychodząc od prac teoretycznych, autor podjął próbę wstępnej i autorskiej koncep-

tualizacji potencjalnego narzędzia o charakterze pomocniczym dla kadry zarządzającej 

instytucjami kultury (ukierunkowanego na optymalizację jakościową – z punktu widze-

nia szerokiego zakresu efektów działań instytucji – oraz optymalizację ekonomiczną – 

związaną z odpowiednim kalkulowaniem ponoszonych nakładów w odniesieniu do 

zakładanych korzyści).  

                                                     
* Mgr, Doktorant, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie, l.maznica@gmail.com 
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2. Społeczna rola kultury 
Początek XXI w. to okres, w którym coraz częściej spogląda się na kulturę, jako na 

strategiczny zasób rozwojowy. Wielu ekonomistów zaczyna dostrzegać w niej czynnik, 

który można porównać – w pewnym uproszczeniu – do katalizatora zmian jednostko-

wych i społecznych. Tego rodzaju tendencje zapoczątkowane zostały przez uznawane 

już za klasyczne prace S. Huntingtona czy D. Landesa.  

Dziś lokuje się kulturę (instytucjonalną oraz tą szerzej rozumianą) jako jeden  

z istotnych czynników wpływających na potencjał rozwojowy. Ten deterministyczny 

charakter podkreślany jest szczególnie często w odniesieniu do współkształtowania 

rozwoju miast i obszarów regionalnych
2
. Podnoszony i omawiany jest już nie tylko 

wpływ kultury (festiwali, wydarzeń kulturalnych, czy patrząc szerzej krajobrazu kultury 

formalnej i nieformalnej) na marketing terytorialny miast i regionów – coraz częściej 

dostrzega i podkreśla się znaczenie instytucji kultury dla kształtowania szerszego kon-

tekstu społecznego, będącego „podglebiem” wszelkiej dynamiki wspólnotowej.  

Znaczny wzrost zainteresowania tym zagadnieniem w Polsce można zauważyć po 

2009 r., co można wiązać z odbywającym się wówczas w Krakowie Kongresem Kultu-

ry Polskiej. Można w tym kontekście zaryzykować tezę, iż jesteśmy obecnie świadkami 

– i niejako także uczestnikami – pogłębionej refleksji nad przyszłością i kierunkami 

polskiej polityki kulturalnej, która jest wypadkową bieżących zmian społecznych i kul-

turowych, procesów globalizacji (połączonych z dynamicznym rozwojem nowych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych), zmieniających się profili uczestnictwa  

w kulturze (niezwykle aktualne są dziś spory, co do samego znaczenia pojęcia uczest-

nictwa w kulturze, a co dopiero mówić o jego profilach) oraz funkcji pełnionych przez 

instytucje kultury w życiu społecznym. 

Nową sytuację trafnie wydaje się diagnozować J. Szreder, zdaniem którego w no-

wym paradygmacie „kultura rozumiana byłaby jako jeden z generatorów kapitału spo-

łecznego, laboratorium nowych form komunikacji i sposobów wspólnego oraz indywi-

dualnego życia, przedszkole krytycznej samodzielności i kuźnia samoorganizacji. Kul-

tura byłaby uznana za dobro publiczne, do którego dostęp powinien mieć każdy obywa-

tel. Taki model miałby na celu nie prywatyzację kolejnych obszarów ludzkiej twórczo-

ści, ale wsparcie sieciowej kreatywności społeczeństwa”
3
. W sensie ogólnym kultura, 

jako najszersza płaszczyzna komunikacji społecznej stanowiącej podstawę współdzia-

łania wszystkich elementów struktury rynku, może być uznana za zasadnicze spoiwo 

tejże struktury. Pełni więc bardzo ważne funkcje w gospodarce, jako że ma znaczący 

potencjał kapitałotwórczy
4
.  

Obok kapitału kulturowego i społecznego, pobudzania kreatywności i innowacyjno-

ści, przyczynia się także (kultura) do pomnażania kapitału ludzkiego – podstawowego 

czynnika sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy
5
. Sama kultura ma zresztą ogromny 

wpływ na charakter procesów gospodarczych i rodzaj instytucji społecznych, nadając 

owym procesom kierunek. 

Bliższe przyjrzenie się tym związkom prowadzi do wniosku, że dobrze zarządzane 

instytucje kultury mogą stać się częścią infrastruktury wspierającej rozwój społeczno-

gospodarczy. Tym samym – w następstwie opisanych zależności – zmienia się postrze-

ganie instytucji kultury, którym dotychczas przypisywano głównie funkcje ochrony 

dziedzictwa, przygotowania do świadomego odbioru sztuki, czy kreowania wydarzeń 

kulturalnych. We współczesnych instytucjach kultury widzieć należy raczej nie tyle 
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stróża i przekaziciela historii czy tradycji, co raczej animatora rozwoju jednostek, sty-

mulator twórczości i obywatelskości. 

Jednym z konkretnych obszarów wpływu instytucji kultury na rozwój społeczno-

gospodarczy, jest możliwość przyczyniania się do budowania u obywateli ważnych 

kompetencji decydujących o poziomie dobrobytu społeczeństwa. Jak wskazują autorzy 

Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), dobrze zarządzane instytucje kultury 

będą pozytywnie wpływać na kapitał rozwojowy w Polsce poprzez oferowanie usług, 

których kształt pozwala odbiorcom tychże na budowanie następujących umiejętności: 

1) obywatelskich – rozumianych jako kształtowanie aktywnych postaw w zakresie 

działalności publicznej, 

2) społecznych – rozumianych jako kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji  

i współpracy, 

3) komunikacyjnych – nastawionych na usprawnienie procesów komunikacji społecz-

nej i wymiany wiedzy, 

4) cyfrowych – polegających na kształceniu kompetencji w zakresie korzystania  

z technologii informacyjno-komunikacyjnych i zapobieganiu wykluczeniu cyfro-

wemu grup szczególnie zagrożonych (np. osób powyżej 50. roku życia), 

5) medialnych – polegających na przygotowaniu do autonomicznego i krytycznego 

odbioru, 

6) konsumpcji dóbr i usług kultury, 

7) kreatywnych – rozumianych jako zdolność do kreatywnego myślenia oraz do eks-

presji twórczej
6
. 

 W takim ujęciu instytucje kultury są postrzegane jako agencje rozwoju społeczno-

gospodarczego – tym samym zyskują one nowy wymiar funkcjonalny, który dotychczas 

nie był eksponowany ani eksploatowany w ujęciu celowym. Wymiar ten wiąże się  

z konkretnymi szansami rozwojowymi, jednak to, czy będą one wykorzystywane zależy 

w dużym stopniu od sposobów zarządzania instytucjami kultury – zarządzania tak na 

poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Co ważne, to nowe spojrzenie na instytucje 

kultury nie zawsze skorelowane jest ze świadomością nowych wymagań i oczekiwań 

po stronie kadr kultury
7
. 

 

3. Narzędzie wsparcia procesów zarządzania dedykowane instytucjom  

kultury  
Drogą do wyjścia z zarysowanego powyżej impasu może być odwołanie się do 

obiektywnych narzędzi naukowych, wspierających proces zarządzania poprzez bodźce 

samoistnie stymulujące kadry kultury do zmiany standardowych zachowań (związa-

nych z klasycznym postrzeganiem roli instytucji kultury) na działania zgodne z nowym 

podejściem do roli IK.  

Jedną z możliwości stymulowania tego rodzaju korekty działań instytucji kultury 

może być podjęcie inicjatywy badawczej ukierunkowanej na skonstruowanie niezależ-

nego i obiektywnego narzędzia, które pozwoliłoby (1) dokonać kompleksowego opisu 

aktualnej wiedzy na temat wpływu instytucji kultury na społeczeństwo (tzw. społeczną 

wartość dodaną instytucji), oraz (2) dostarczyć wiedzę na temat tych aspektów działal-

ności instytucji kultury, które wymagają poprawy.  

Należy przy tym zaznaczyć, iż wskazana powyżej konieczność podjęcia zintegro-

wanej inicjatywy badawczej wiąże się z potrzebą stworzenia rzetelnych i regularnie 



 Łukasz Maźnica  42 

uzupełnianych zasobów wiedzy na temat sektora kultury w Polsce. Stworzenie dedy-

kowanego narzędzia da źródło wiedzy dla praktyków prowadzących działania w sekto-

rze kultury na wszystkich szczeblach – operacyjnym, strategicznym, jak i na poziomie 

kreowania makropolityk kulturalnych. 

W opinii autora narzędzie, stanowiące efekt zarysowanych powyżej działań badaw-

czych, powinno koncentrować się na wypełnianiu dwóch zasadniczych funkcji: (1) mie-

rzeniu jakości usług dostarczanych przez instytucje kulturalne oraz (2) ocenie wpływu 

realizacji tych usług na pozytywną zmianę społeczną i gospodarczą (chodzi tu 

o mierzenie tzw. „wpływu społecznego” będącego pochodną realizowanej oferty kultu-

ralnej). Łączna weryfikacja wskazanych zmiennych doprowadzić ma do uzyskania 

wiedzy na temat:  

– rzeczywistego dystansu pomiędzy oczekiwaniami klientów instytucji a jakością do-

starczanej oferty; 

– rzeczywistego wpływu realizowanej oferty na tkankę społeczną, w ramach której 

dana organizacja realizuje swoją misję; 

– rzeczywistego wpływu na gospodarkę lokalną w ramach, której dana organizacja 

podejmuje działania. 

 Tak skonstruowane narzędzie mogłoby, jak się wydaje, dać możliwość względnie 

obiektywnej oceny efektywności społeczno-gospodarczej inwestycji i wydatków  

w sektorze kultury. Można zakładać, że byłoby to wówczas narzędzie wzmacniające 

legitymizację i pozycję negocjacyjną podmiotów tego sektora (m.in. w negocjacjach  

z przedstawicielami administracji centralnej bądź samorządowej – związanej z pozio-

mem finansowania). 

 

4. Model oceny instytucji kultury  

Jak mogłoby wyglądać tego rodzaju modelowe rozwiązanie? Odnosząc się do zary-

sowanych w pierwszej części artykułu koncepcji teoretycznej, można pokusić się  

o wskazanie przykładowego i ogólnego modelu opisywanego narzędzia. Zostanie ono 

zaprezentowane w tej części artykułu i stanowi wciąż roboczą i niesparametryzowaną 

wersję przemyśleń i poszukiwań autora w tym zakresie. Na obecnym etapie opisywane 

narzędzie jest więc jedynie ogólnym konceptem teoretycznym, stanowiącym efekt prac 

nad zbliżonym rozwiązaniem możliwym do implementacji w warunkach polskich pu-

blicznych instytucji kultury. 

Tego rodzaju przykładowy model oceny instytucji kultury opiera się na dwóch 

komponentach pozwalających uzyskać łączną ocenę instytucji kultury. Są to: (1) kom-

pleksowa ocena wpływu społeczno-gospodarczego IK oraz (2) ocena kosztowo-

efektywnościowa.  

W pierwszej kolejności, przedmiotem pogłębionej analizy będzie pierwszy kompo-

nent, tj. wpływ społeczny IK. Miara ta ma swoje zakorzenienie w oczekiwaniach i ce-

lach stawianych przed instytucjami kultury w ramach opisanej wcześniej (we wprowa-

dzeniu), nowej wizji ich funkcjonowania. Składa się ona z trzech komponentów cząst-

kowych (wymiary wpływu społecznego IK), które mogą być stosowane jako niezależne 

wymiary oceny podmiotu lub jako uzupełniające się elementy kompleksowej ewaluacji 

organizacji. Wymienione trzy komponenty cząstkowe to: 

– model służący do oceny wpływu instytucji kultury na rozwój kapitału ludzkiego 

generowany przez daną jednostkę, 
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– model służący do oceny wpływu instytucji kultury na rozwój kapitału społecznego 

generowany przez daną jednostkę, 

– model służący do oceny wpływu poszczególnych instytucji kultury na gospodarkę 

lokalną. 

 Tak zbudowany, na poziomie szczegółowym, model kompleksowej oceny wkładu 

społecznego instytucji kultury stanowi wynik wieloaspektowej i szerokiej analizy litera-

tury przedmiotu oraz badań empirycznych związanych z sektorem kultury. Punktem 

wyjścia do określenia wymiarów wpływu społecznego IK było zdefiniowanie kluczo-

wych celów działania publicznych podmiotów kulturalnych (a przez to także – ścieżek 

oddziaływania tychże instytucji na otoczenie). W ten sposób wyróżnione zostały trzy 

główne obszary wpływu: kapitał ludzki, kapitał społeczny, gospodarka lokalna. 

 Dodatkowo, na każdy ze wskazanych wymiarów składa się szereg podwymiarów, 

pozwalających uzyskać ostateczną i kompleksową ocenę. 

 

4.1. Kapitał ludzki 

Jednym z celów działania współczesnych instytucji kultury jest rozwijanie indywi-

dualnych kompetencji osób uczestniczących w przedsięwzięciach tego typu podmio-

tów. Autor jednej z bardziej znanych koncepcji wyróżniania społecznej wartości kultu-

ry, J. Holden, wyróżnia ten rodzaj oddziaływania kultury, określając go jako wartość 

instrumentalną kultury (ang.: instrumental value)
8
. W tym ujęciu kultura jest narzę-

dziem do rozwijania szerokiej palety kompetencji i jako taka bezpośrednio przyczynia 

się do podnoszenia indywidualnego poziomu kapitału ludzkiego osób uczestniczących 

w przedsięwzięciach kulturalnych. Takie postrzeganie roli instytucji kultury obecne jest 

także u kadr kultury, które edukację kulturalną postrzegają jako ważny element swojej 

działalności. Potwierdzają to m.in. badania prowadzone przez M. Krajewskiego
9
. Dla 

uzyskania wiedzy o charakterze bardziej przekrojowym, dokonany został podział za-

kresów kompetencyjnych, które mogą być wspierane przez instytucje kultury. Wyróż-

nione zostały w tym zakresie takie ścieżki oddziaływania IK, jak: 

– rozwój kompetencji komunikacyjnych (instytucje kultury poprzez oferowanie moż-

liwości bezpośredniego udziału w tworzeniu sztuki przyczyniają się do budowania 

indywidualnych umiejętności społecznych, jak choćby praca w grupie, pewność sie-

bie, itp.
10

), 

– rozwój kompetencji medialnych (tj. zdolność do świadomego odbierania 

i weryfikowania informacji płynących z przekazów medialnych; tego typu rola zo-

stała przypisana instytucjom kultury m.in. w Strategii Rozwoju Kapitału Społeczne-

go
11

), 

– rozwój kompetencji kreatywnych (działalność IK oraz uczestnictwo w kulturze mają 

pozytywny wpływ na budowanie indywidualnego potencjału kreatywnego
12

), 

– rozwój kompetencji cyfrowych (zadanie przypisane w sposób szczególny do biblio-

tek publicznych; uznane za jeden ze strategicznych celów działania dla instytucji 

kultury w SRKS; jest ono związane z poszerzaniem indywidualnych umiejętności 

codziennego korzystania klientów IK z nowych mediów), 

– satysfakcja z doświadczenia estetycznego (podwymiar, który jeszcze do niedawna 

uznawany był za istotę i fundament funkcjonowania instytucji kultury – obcowanie 

z pięknem; obecnie postrzegany jako jeden z wielu podwymiarów; na ważną rolę 

zadowolenia klienta – uzyskiwaną poprzez stymulowanie gustu estetycznego –  
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w kształtowaniu jakości życia oraz wypełnianiu czasu wolnego wskazują m.in.  

J. Holden [2006], czy H. Guetzkow [2002]). 

 

4.2. Kapitał społeczny 

 Proponowane postępowanie badawcze względem uchwycenia wpływu IK na kapi-

tał społeczny, zgodne jest z postrzeganiem kapitału społecznego proponowanym przez 

K. Herbsta, czy T. Zaryckiego. Pierwszy z nich definiuje opisywane pojęcie, jako pe-

wien zbiór „podstawowych wartości społeczeństwa obywatelskiego”. Zalicza do nich: 

„zaufanie, wzajemność, zakorzenienie w systemie więzi i instytucji współpracy”  

i dodaje, że cechy te (charakterystyczne dla pewnej społeczności) „mają fundamentalne 

znaczenie dla skutecznego działania”
13. Drugi natomiast formułuje wniosek, iż „kapitał 

społeczny odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy  

i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordyno-

wane działania”
14

. Warto podkreślić, że wszystkie te elementy mogą stanowić wkład 

społeczny generowany przez instytucje kultury. Na tego rodzaju związki wskazuje 

m.in. M. Murzyn-Kupisz, która stwierdza, że „instytucje kultury znajdują się we współ-

czesnym dyskursie nad możliwościami budowania i wzmacniania kapitału społecznego 

w centrum rozważań teoretycznych oraz działań praktycznych”
15

. Opierając się na roz-

ważaniach przywoływanych autorów, wyróżnione zostały następujące podwymiary  

w ramach komponentu kapitał społeczny: 

– podnoszenie zaufania do instytucji publicznych (IK są w chwili obecnej podmiotami 

publicznymi o jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego; jako takie 

pozytywnie przyczyniają się do ułatwiania relacji międzyludzkich bądź – co za tym 

idzie – zmniejszania kosztów transakcyjnych, zwiększając poprzez swoją działal-

ność ogólny poziom społecznego zaufania; na szczególny potencjał instytucji kultu-

ry w tym zakresie wskazują m.in.: W. Kowalik i inni [2013], czy H. Guetzkow 

[2002]). 

– rozwój postaw uczestnictwa w życiu społecznym (instytucje kultury w sposób 

szczególny przyczyniają się do kształtowania postaw partycypacji społecznej, po-

siadają niezbędny potencjał do stymulowania dialogu publicznego, czy rozwoju wo-

lontariatu), 

– inkluzja społeczna (poprzez dedykowanie wybranych przedsięwzięć do grup w spo-

sób szczególny zagrożonych wykluczeniem społecznym instytucje kultury mogą 

przyczyniać się do zjawiska inkluzji społecznej; sztuka, a więc narzędzie instytucji 

kultury, posiada wysoki potencjał do przywracania ludzi w obieg społeczny. Warto 

również podkreślić wyjątkową możliwość IK do tworzenia oferty międzypokole-

niowej i interdyscyplinarnej – czyli integrującej różne grupy społeczne), 

– budowanie tożsamości wspólnotowej (w działaniach i programach instytucji kultury 

możliwe m.in. poprzez: uwzględnianie lokalnych problemów, odniesień do prze-

szłości, zabytków i tradycji), 

– rozwój networkingu indywidualnego i organizacyjnego (IK kojarząc w jednym 

miejscu wiele osób, umożliwiają rozwijanie tak wiążącego, jak i pomostowego kapi-

tału społecznego; korzystając z usług wielu podmiotów (szczególnie z sektora kre-

atywnego), IK posiadają także potencjał do stymulowania networkingu instytucjo-

nalnego). 
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4.3. Gospodarka lokalna 

Oddziałując na swoje najbliższe otoczenie tj. pracowników (np. poprzez płace) czy 

partnerów (wynagrodzenie za zamawiane towary/usługi) jednostki kulturalne także 

pośrednio budują wartość dodaną dla społeczeństwa. Można tu mówić o dochodowych 

i zaopatrzeniowych efektach mnożnikowych. Te pierwsze odnoszą się do różnego ro-

dzaju wydatków ponoszonych przez pracowników tych instytucji. Drugi rodzaj efektów 

mnożnikowych związany jest z zakupami materiałów i usług realizowanymi przez te 

podmioty. W zależności od rodzaju i specyfiki instytucji mogą one mieć różny zasięg, 

od lokalnego po międzynarodowy.  

Niektóre instytucje kultury, ze względu na swój charakter, renomę czy organizowa-

ne przez siebie wydarzenia, przyciągają uczestników spoza miejscowości, w której jest 

zlokalizowany dany podmiot. Z turystyką kulturową do tych obiektów związany jest 

dodatkowy aspekt ekonomiczny, wynikający z tego, że oprócz kosztów udziału w kul-

turze, użytkownicy tych obiektów oraz uczestnicy, tych wydarzeń przeznaczają dodat-

kowe środki na inne usługi (np. gastronomiczne, hotelarskie, transportowe), zwiększa-

jąc dochody lokalnej społeczności.  

 Instytucje kultury odciskają swoje znaczące piętno także na wizerunku lokalnym 

czy regionalnym. W tym kontekście posiadają one potencjał do przyciągania na dany 

obszar mieszkańców (skuszonych wyższą jakością życia czy lepszą ofertą spędzania 

czasu wolnego) bądź inwestorów (np. z sektora kreatywnego, bądź takich, którzy chcą 

prowadzić działalność w twórczym otoczeniu), przyczyniając się do tworzenia opisanej 

przez R. Floridę [2010] „geografii kreatywności”.  

 W efekcie przyjęto następujący podział podwymiarów komponentu „gospodarka 

lokalna”: 

– dochodowe efekty mnożnikowe, 

– budowa marki regionalnej, 

– zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe, 

– rozwój ruchu turystycznego. 

 

5. Zakończenie 
Uzupełniając przedstawione informacje należy dodać, że narzędzie zakłada,  

iż kompleksowa ocena wkładu społecznego instytucji kultury (bądź jej poszczególne 

wymiary) analizowana będzie w odniesieniu do prowadzonej równolegle oceny kosz-

towo-efektywnościowej. Umożliwi to pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej skuteczno-

ści działań instytucji kultury. Pozwoli to także wzmocnić legitymizację wspierania tego 

typu podmiotów przez środki publiczne oraz ułatwi lokowanie poszczególnych IK  

w ramach strategii regionalnych.  

Ponadto analiza parametrów ekonomiczno-finansowych umożliwi międzyinstytu-

cjonalne porównania praktyk zarządczych w instytucjach kultury. Tak szeroka ocena,  

w razie jej realizacji, posiada potencjał do znacznego poszerzenia zakresu wiedzy  

o instytucjach kultury i ich wpływie społecznym. 

Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzenie tego rodzaju narzędzia nie może być 

zależne od finansowania go z zasobów instytucji kultury. Praktyka i realia ich działania 

wskazują, iż środki pozostające do dyspozycji IK z trudem starczają na realizację pro-

gramu merytorycznego. Sugeruje to ograniczony poziom zainteresowania korzystaniem 

z zewnętrznego i kosztownego narzędzia doradczego. Dodatkowo, narzędzie w pełni 
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skuteczne będzie jedynie przy zastosowaniu na większą (niż jednostkowa) skalę.  

W tym kontekście można wiązać pewne nadzieje z finansowaniem podobnych rozwią-

zań przez władze centralne bądź samorządowe. Kultura jako sektor o wykazanym  

w tekście walorze dobra publicznego powinien być zarządzany w sposób możliwie 

efektywny społecznie. Daje to władzy publicznej motywację do sięgnięcia po propo-

nowane w tekście rozwiązanie i zastosowanie go na szeroką (ogólnokrajową, bądź 

choćby miejską) skalę. Umożliwiłoby to swego rodzaju benchmark instytucji kultury. 

Należy jednak zaznaczyć, że tego rodzaju porównanie ilościowe należałoby traktować  

z pewnym dystansem – raczej jako wskazówkę, gdzie szukać błędów bądź dobrych 

praktyk, niż jako jednoznaczny wyznacznik w tej kwestii. 

Warto także zauważyć, że już samo wyróżnienie poszczególnych wymiarów oceny 

instytucji kultury mogłoby stanowić niezbędne źródło refleksji u kadr kultury, co do 

kierunków, w jakich zmierzają poszczególne instytucje (odnosząc je do tego, gdzie 

powinny zmierzać). Ich obecnym problemem jest często bezrefleksyjne działanie oparte 

o stałe, powtarzane co roku od wielu lat programy merytoryczne, które dodatkowo nie 

są poddawane żadnej ewaluacji
16

. Realizacja proponowanego w tekście rozwiązania 

mogłaby pośrednio wpłynąć na zmianę tego podejścia i stać się przyczynkiem do bu-

dowania świadomości i szerokiej wiedzy organizacyjnej, której dziś często brakuje  

w analizowanym sektorze. 
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Summary 

The article will be a literary analysis about theories associated with social and economic mean-

ing of cultural institutions. Both Polish and foreign works about this issue will be recalled. Also 

the growth mechanism that generates unit growth (microscale) and the social (meso- and 

macroscale) will be discussed. Starting from the theoretical works, the author will try to go fur-

ther and will attempt to make an initial and his own interpretation about the conceptualization of 

a potential tool, which has a ancillary character for the staff managing cultural institutions.  

It will be targeted to qualitative optimization – from the wide point of view considering the insti-

tution’s impact, to economical optimization – related to proper calculating the outlays in relation 

to the benefits flowing from it. 
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ROLA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ AUDYTU  

W ZARZĄDZANIU  

JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

Streszczenie 
Kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny odgrywają znaczącą rolę w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Artykuł podkreśla rolę kontroli oraz audytu, poczynając od usystematyzo-

wania pojęć, nakreśleniu różnic między kontrolą oraz audytem oraz przedstawieniem najbar-

dziej istotnych cech i założeń audytu. W artykule omówiono poszczególne kryteria oceny audy-

torskiej: tj. legalność, rzetelność, celowość, gospodarność oraz przedstawiono przykładowy 

charakter odchyleń. Publikacja podkreśla pozytywne, niedoceniane aspekty audytu i kontroli 

polegające na ograniczaniu ryzyka gospodarczego poprzez wspieranie procesu zarządzania. 

 

Słowa kluczowe 

kontrola wewnętrzna, kontrola funkcjonalna, kontrola zarządcza, audyt  

 

 

1. Wstęp 
Pojęcie kontroli w przedsiębiorstwie bardzo często wzbudza negatywne emocje  

i ciągle jest źle kojarzone z niemiłym i niepotrzebnym obowiązkiem. Niechęć budzi nie 

tylko kontrola zewnętrzna, ale także wewnętrzna: niestety często jest ona traktowana 

jako niemiły obowiązek, wykonywany tylko dlatego, że takie czy inne przepisy narzu-

cają na jednostkę obowiązek kontroli wewnętrznej. Tymczasem kontrola jest przecież 

bardzo ważnym elementem zarządzania. Czy ktoś zamieszkałby w nowo wybudowa-

nym domu wiedząc, że prace robotników ani razu nie zostały przez nikogo skontrolo-

wane? Albo czy ktoś skorzystałby z usług lekarza, który nie zdawał na studiach żad-

nych egzaminów i jego nauki nikt nie nadzorował? Tak samo każdej jednostce nie-

zbędna jest kontrola wewnętrzna. Jej podstawowym celem jest wspieranie realizacji 

zamierzeń jednostki, wynikających z przyjętej strategii, planów i celów. Jeśli więc zde-

finiujemy ryzyko jako zagrożenie w osiąganiu celów przez jednostkę, to łatwo wywnio-

skować, że celem kontroli wewnętrznej jest redukcja tego ryzyka. Kontrola pozwala na 

dokonanie okresowej oceny jednostki, a także stanowi ostrzeżenie, jeżeli w przedsię-

biorstwie dzieje się coś złego. Zgodnie z literaturową definicją przez kontrolę we-

wnętrzną jednostki gospodarczej rozumie się środowisko i procedury umożliwiające 

dostarczenie pewności, że jej cele zostaną osiągnięte
1
. 

 

2. Rozróżnienie kontroli funkcjonalnej od kontroli zarządczej 
Kontrolę wewnętrzną można rozpatrywać w dwóch aspektach: funkcjonalnym oraz 

zarządczym. W znaczeniu funkcjonalnym kontrola oznacza takie badanie, które ma 

służyć ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym (czyli 

wzorcem). Kontrola w znaczeniu funkcjonalnym ma również za zadanie dokonanie 
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oceny stanu faktycznego, a także ustalenie przyczyn, skutków jak i osób odpowiedzial-

nych za nieprawidłowości. Kontrolę funkcjonalną można podzielić według różnych 

kryteriów, np. na zewnętrzną i wewnętrzną, ex-post i ex-ante, finansową czy operacyj-

ną. Natomiast pod pojęciem kontroli w znaczeniu zarządczym znajdziemy wszelkie 

procedury, instrukcje i mechanizmy, które mają służyć uzyskaniu racjonalnej pewności, 

że wyznaczone cele zarządcze zostaną osiągnięte
2
. Kontrolę można więc zdefiniować 

jako „narzędzie zarządzania, wykorzystywane w celu uzyskania racjonalnej pewności, 

że cele zarządzania zostały osiągnięte”
3
.  

W języku angielskim odnajdziemy słowo control – które należy tłumaczyć jako 

kontrolę zarządczą, oraz termin audit, który trzeba utożsamiać z kontrolą w znaczeniu 

funkcjonalnym – czyli audytem. Rozróżnienie tych dwóch pojęć przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Porównanie cech kontroli funkcjonalnej i kontroli instytucjonalnej 

Kontrola funkcjonalna Kontrola instytucjonalna 

 dokonuje jej każdy szczebel kierow-

nictwa, lub upoważnione osoby, 

 jest ona nieobligatoryjna, 

 głównie jest to kontrola bieżąca, 

 może mieć dowolny tryb postępowa-

nia, 

 wykonują ją specjalnie w tym celu 

powołane komórki (lub stanowiska 

pracy), 

 jest ona zazwyczaj obligatoryjna (nie 

wszędzie), 

 głównie jest to kontrola ex-ante, 

 ma ustalony z góry, formalnie ujęty 

tryb postępowania kontrolnego (kryte-

ria, rodzaje, zasady, procedury). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Piaszczyk. System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce 
pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 152 

i nast. 

 

Oprócz terminów audyt i kontrola, można się również spotkać z takimi pojęciami 

jak inspekcja, lustracja, czy wizytacja. Słowami tymi nazywa się nieraz kontrolę, by 

wskazać jakieś jej szczególne cechy. Inspekcja (ang. inspection) to kontrola, która po-

lega na bezpośredniej obserwacji przebiegu zdarzeń lub działań, a także zachowań kon-

trolowanego. Inspekcję stosuje się w prostych sytuacjach, niewymagających szczegól-

nych narzędzi kontrolnych. W lustracji przedmiotem oceny nie jest już samo zachowa-

nie kontrolowane, ale stan rzeczywisty danego podmiotu. Terminu tego używa się 

głównie w spółdzielczości. Wizytacja to taki typ kontroli, która ma ocenić jednostkę 

poprzez dokładny wgląd w jej działania, lub jakąś część jej działań. Wizytacja powinna 

prowadzić do sformułowania szerokiej oceny kontrolowanego, w zakresie realizacji 

wyznaczonych dla niego celów (przykładem jest wizytacja szkół)
4
.  

Natomiast pojęcia „nadzór” (ang. supervision) nie powinno się utożsamiać 

z kontrolą. Nadzór nie ogranicza się tylko do obserwacji, lecz zawiera w sobie także 

czynnik kierowania – poprzez wydawanie poleceń, zaleceń czy też decyzji.  

Również, mimo sugestii, jakie się automatycznie nasuwają, nie należy mylić poję-

cia kontroli z kontrolingiem (ang. controlling). Kontroling (inaczej rachunkowość za-

rządcza) jest to metoda kierowania organizacjami, to instrument zarządzania, który 

obejmuje planowanie, kierowanie, a także kontrolę, którego jedną z najważniejszych 

funkcji jest funkcja strategiczna. Kontrola dotyczy zazwyczaj przeszłości, tymczasem 

kontroling jest nastawiony na przyszłość. 
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3. Istota oraz założenia audytu 
Pojęciem, które często jest utożsamiane z kontrolą jest audyt. Termin ten, pomimo 

iż znany był już wcześniej, upowszechnił się dopiero po zmianie ustawy o finansach 

publicznych. Unikatowość audytu, według znawców tematu, polega na tym, że „audyt, 

sam będąc kontrolą, mierzy i ocenia skuteczność innych kontroli”
5
. Natomiast klasyfi-

kacja audytu: wewnętrzny czy zewnętrzny, zależy od tego, kto audyt prowadzi. Audy-

tem zewnętrznym jest każdy audyt przeprowadzany niezależnie od kierownictwa jed-

nostki, przez instytucje zewnętrzne. W administracji państwowej przykładem może być 

audyt Najwyższej Izby Kontroli, a w administracji samorządowej – kontrola przepro-

wadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Badanie sprawozdań finansowych 

przez biegłego rewidenta również jest audytem zewnętrznym
6
. 

Natomiast audyt wewnętrzny przeprowadza własna komórka danej jednostki go-

spodarczej. Komórka taka powinna być wyodrębniona, może ona być elementem struk-

tury administracyjnej danej jednostki, jednostki nadrzędnej lub jednostki nadzorującej
7
. 

Różnice pomiędzy audytem zewnętrznym i wewnętrznym przedstawia tabela 2. 

W literaturze można znaleźć wiele definicji audytu wewnętrznego
8
. Jedna z nich 

tłumaczy, że: „audyt wewnętrzny stanowi instrument, który w sposób aktywny, nieza-

leżny i obiektywny ocenia efektywność systemu kontroli wewnętrznej i procesu zarzą-

dzania ryzykiem, zapewnia skuteczne prowadzenie wszelkich operacji i czynności or-

ganizacji, przynosi wartość dodaną przez ujawnienie braków i słabości oraz przez 

wskazanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy”
9
.  

Definicja podana przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal 

Auditors, w skrócie IIA
10

) mówi, że audyt wewnętrzny: „jest niezależną działalnością 

doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie ope-

racyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej
11

”. Natomiast Ustawa o Fi-

nansach Publicznych w art. 272 definiuje audyt wewnętrzny w sposób następujący: 

„Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspie-

ranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań 

przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o któ-

rej mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności 

kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce”
12

. Początkowo defi-

nicja ta była znacznie krótsza, nowelizacją z 2005 r. wprowadzono fragment mówiący, 

że są to: 1) niezależne badanie, w wyniku którego kierownik uzyskuje obiektywną  

i niezależną ocenę; 2) czynności doradcze. Zmiany definicji miały na celu podkreślenie 

funkcji zapewniającej i funkcji doradczej. 
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Tabela 2. Najistotniejsze różnice pomiędzy audytem zewnętrznym i wewnętrznym 
Kryterium  

porównania 
Audyt zewnętrzny Audyt wewnętrzny 

Cel 

Audyt ten ma służyć podmiotom 

zewnętrznym. Na przykład badanie 

sprawozdania finansowego ma 

zaspokajać potrzeby informacyjne 
między innymi inwestorów, kredy-

todawców i kontrahentów 

Celem audytu wewnętrznego jest 

wniesienie wartości dodanej do 

jednostki13 

Zakres 

Audyt zewnętrzny skupia się głów-

nie na aspektach finansowych dzia-

łalności danej jednostki 

Audyt wewnętrzny bada wszyst-

kie obszary działalności jednost-

ki, nie tylko aspekty finansowe. 

Okres  

objęty  

audytem 

Analiza ex-post. Audyt ten obejmu-

je zdarzenia, które już zaistniały, 

np. informacje zawarte w sprawoz-
daniu finansowym za rok ubiegły 

Głownie bada stan obecny,  

w mniejszym stopniu bada zda-

rzenia już zaistniałe 

Częstotliwość 
przeprowadzania 

audytu 

Najczęściej raz w roku Zgodnie z planem audytu, badane 
są różne obszary, w sposób ciągły 

przez cały rok 

Znajomość 

jednostki  
przez  

audytora 

Audytor nie zna jednostki, zapozna-

je się z nią dopiero w trakcie bada-

nia, lub bezpośrednio przed nim. 

Nawet jeśli ten sam audytor po raz 
kolejny bada tę samą jednostkę, to 

i tak nie zna jej tak dobrze, jak 

audytor wewnętrzny 

Audytor wewnętrzny zna dobrze 

jednostkę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Krzemień, K. Winiarska. Audyt wewnętrzny w pytaniach 

 i odpowiedziach. Komentarze, InfoAudyt, Warszawa 2004, s. 20. 

  

Na podstawie powyższych definicji można nakreślić podstawowe cechy charakte-

ryzujące audyt wewnętrzny: 

1) są to działania, które mają na celu ocenę funkcjonowania jednostki, 

2) audyt obejmuje także czynności doradcze, które mają usprawnić działanie jednostki, 

a także mają służyć dobremu zarządzaniu
14

, 

3) audyt ma niejako zagwarantować kierownikowi, że procesy, które zachodzą w jed-

nostce przebiegają prawidłowo
15

, 

4) audyt nie powinien być traktowany jako kolejny, przykry obowiązek jednostki, lecz 

jako narzędzie, które wspomaga zarządzanie
16

, 

5) audyt, aby był skuteczny i rzetelny, powinien być niezależny i obiektywny, 

6) audyt wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów. 

 Jak już było wspomniane, audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów pu-

blicznych prowadzi audytor zatrudniony w danej jednostce. Audytor taki podlega więc 

bezpośrednio kierownikowi
17

, który to zresztą jest odpowiedzialny za utworzenie ko-

mórki audytu wewnętrznego lub stanowiska do spraw audytu wewnętrznego
18

 i za za-

pewnienie organizacyjnej odrębności wykonywanych przez nie zadań
19

. Takie usytu-

owanie audytora w strukturze organizacyjnej – bezpośrednio pod kierownikiem – skut-

kuje tym, że audytor osiąga dużą niezależność w ramach własnej instytucji. Co więcej, 

wpływ kierownika na audytora i jego działania powinien być ograniczony, aby kontro-

ler
20

 mógł w sposób nieskrępowany wykonywać swoją pracę. Przepisy Ustawy o Finan-

sach Publicznych gwarantują niezależność audytora poprzez zapisy, które mówią, że 

zarówno rozwiązanie stosunku pracy jak i tylko sama zmiana warunków płacy i pracy 
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kierownika komórki audytu wewnętrznego mogą nastąpić jedynie za zgodą właściwego 

komitetu audytu. Jeżeli jednostka zawiera umowę z „usługodawcą” czyli audytorem  

z zewnątrz zatrudnionym do przeprowadzania audytu wewnętrznego, umowa taka 

zgodnie z art. 279 ust. 3 powinna być zawarta na okres nie krótszy niż 1 rok. Ustawa 

gwarantuje również audytorowi nieskrępowanie w swoich działaniach, ma on prawo 

wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji  

i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym 

utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich 

kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ta-

jemnicy ustawowo chronionej. Pracownicy natomiast mają obowiązek udzielania audy-

torowi wszelkich informacji i objaśnień, o które audytor poprosi, a także sporządzać 

kopie dokumentów, o których mowa powyżej
21

. Praw tych nie można audytorowi ogra-

niczyć. Nie oznacza to jednak, że audytor nie jest niczym ograniczony. Ustawa o Fi-

nansach Publicznych art. 273 ust. 2 wskazuje, że audytor wewnętrzny powinien kiero-

wać się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego
22

 (które to okre-

śla Minister Finansów). Co więcej działania audytora powinny być zgodne z przepisami 

dotyczącymi audytu wewnętrznego jak i wewnętrznymi procedurami przyjętymi w da-

nej jednostce
23

. Natomiast także kierownik jednostki ma wpływ na roczny plan audytu, 

a tym samym na wybór zadań do audytu
24

. 

 Audyt jest procesem, na który składają się cztery rodzaje czynności
25

: 

1) ustalenie stanu obowiązującego (czyli tego, co być powinno), 

2) ustalenie stanu rzeczywistego (czyli tego, jak jest), 

3) porównanie stanu obowiązującego z rzeczywistym, w celu ustalenia rozbieżności 

(czyli odchyleń)
26

, 

4) wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń. 

 Istotę audytu stanowi więc ustalenie stanu istniejącego, porównanie go z odpowied-

nimi wzorcami, a następnie dokonanie oceny i sformułowanie wniosków pokontrol-

nych. Kontrola może zatem wskazywać, czy wykonanie jest lepsze niż wzorzec, zgodne 

ze wzorcem, czy też gorsze od wymaganego wzorca. Przy dokonywaniu oceny należy 

wiedzieć, czego ta ocena ma dotyczyć. Kryteriami, którymi posługuję się audyt we-

wnętrzny, przy ocenianiu, jak funkcjonuje dana jednostka, są: 

 legalność, 

 gospodarność  

 celowość, 

 rzetelność. 

Legalność oznacza nie tylko zgodność z powszechnie obowiązującym prawem
27

, 

ale również zgodność z wewnętrznymi przepisami jednostki, takimi jak statut czy za-

rządzenia. Na przykład w jednostkach sektora finansów publicznym, kontroler biorąc 

pod uwagę kryterium legalności będzie badał zgodność audytowanych działań z ustawą 

o finansach publicznych, prawem zamówień publicznych, kodeksem pracy, rozporzą-

dzeniami Ministra Finansów, jak również będzie sprawdzał, czy jednostka funkcjonuje 

zgodnie ze swoim statutem, zarządzeniami dotyczącymi np. naboru na nowe stanowi-

ska, uchwałami itp. Co więcej, audytor może również sprawdzić, czy jednostka stosuje 

się do postanowień zawartych przez nią umów czy też wyroków sądowych. Kryterium 

legalności trzeba interpretować nie tylko jako kontrolowanie zgodności działań z pra-
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wem, ale również należy sprawdzać, czy nie zaniechano jakiegoś działania, mimo 

prawnego obowiązku jego wykonania. 

Gospodarność należy zdefiniować jako umiejętne zarządzanie: oszczędne 

i efektywne. Kryterium to można rozpatrywać w dwóch aspektach: albo przez maksy-

malizację efektów, przy założonym budżecie, albo przez minimalizację nakładów dla 

osiągnięcia założonych celów. Umiejętność dobrego gospodarowania powinna się prze-

jawiać w nierozrzutnym wykorzystywaniu środków, uzyskaniu właściwej relacji nakła-

dów do efektów
28

, zapobieganiu powstawaniu szkód w działalności na jakimkolwiek 

polu.  

Celowość to ocenianie, w jakim stopniu jednostka realizuje postawione przed nią 

cele. Uważa się, że w przedsiębiorstwach głównym celem powinna być maksymaliza-

cja zysku
29

. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych celem do osiągnięcia 

powinna być korzyść społeczna. Różnice pomiędzy celami jednostek finansów publicz-

nych a podmiotów prywatnych łatwo pokazać na przykładzie szpitala. Nierentowny 

szpital w sektorze prywatnym kwalifikuje się do zamknięcia, a nierentowny szpital pu-

bliczny – niekoniecznie, jeśli dobrze leczy pacjentów. 

Rzetelność jest chyba pojęciem najogólniejszym i najtrudniejszym do jednoznacz-

nego zdefiniowania. Obejmuje ona wykonywanie przez pracowników swoich obowiąz-

ków sumiennie, terminowo i z odpowiednią starannością. Oznacza również, że wyko-

nywane czynności są zgodne z poleceniami i przydzielonymi zadaniami, jak i we-

wnętrznymi regułami obowiązującymi w danej jednostce. Rzetelność obejmuje również 

odpowiednie dokumentowanie działań i stanów faktycznych. Dokumentacja taka po-

winna posiadać określoną formę i być sporządzana we właściwym czasie.  

Wśród ważnych pojęć związanych z audytem należy wyróżnić takie terminy jak: 

nieprawidłowość, błąd i istotność. Nieprawidłowość może oznaczać działanie, ale rów-

nie dobrze zaniechanie działania zostanie nieprawidłowością, jeżeli w świetle kryteriów 

oceny będzie ono uznane za nielegalne, nierzetelne, niegospodarne lub niecelowe. Błę-

dem również będzie działanie, lub jego zaniechanie, jednakże w przypadku błędu,  

w odróżnieniu do nieprawidłowości, zachowanie takie ma najczęściej charakter formal-

ny, i nie powoduje ono istotnych, negatywnych skutków. Informacja (zgodnie z Mię-

dzynarodowymi Standardami Rachunkowości) jest istotna, jeśli wpływa ona na decyzje 

użytkowników sprawozdań finansowych. Czyli jeśli użytkownik znając zdeformowaną 

informację podejmie decyzję, której przy znajomości stanu faktycznego by nie podjął – 

wówczas ta informacja jest istotna. 

W audycie działanie lub zaniechanie działania jest istotne, jeżeli można oczekiwać, 

że wpływa ono na opinię lub decyzję użytkowników informacji. Istotność rozpatruje się 

w trzech płaszczyznach, a mianowicie: 

1) ze względu na wartość: wyznacza się próg kwotowy, lub też próg procentowy, prze-

kroczenie którego oznacza, że dana informacja jest istotna, wpływa na podjęcie de-

cyzji przez użytkownika i należy takie działanie/zaniechanie uznać za nieprawidło-

wość; 

2) ze względu na charakter. Są takie sytuacje, w których mimo iż dane zdarzenie nie 

spełnia wymogu wartościowego (z powodu zbyt niskiej kwoty), to i tak należy 

ujawnić nieprawidłowość, biorąc pod uwagę jej charakter. Do takich sytuacji należy 

zaliczyć wszelkie przypadki kradzieży, oszustwa, korupcji, nawet jeśli opiewają one 

na bardzo małe kwoty; 
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3) biorąc pod uwagę kontekst. Są również takie sytuacje, w których nieprawidłowość, 

mimo iż ma małą wartość, to może rodzić poważne konsekwencje. Przykładem mo-

że być błąd systemowy np. zmienia wynik finansowy, zamiast 2 tys. zł zysku, po-

winna być strata 2 tys. zł. 

 Audyt ma więc za zadanie ustalić stan obowiązujący, porównać go ze stanem rze-

czywistym, ustalić odchylenia, a także wyjaśnić, jakie są przyczyny wskazanych odchy-

leń. O ogromnym znaczeniu audytu i jego przydatności w zarządzaniu stanowi właśnie 

to, że wskazuje on na przyczyny występujących odchyleń.  

 Na samym początku należy przyjrzeć się baczniej bazie porównawczej, gdyż nie-

które odchylenia mogą wynikać z tego, iż wzorce są na przykład nieaktualne, lub nawet 

niepoprawne. Wówczas stan obowiązujący jest prawidłowy, natomiast odchylenia wy-

nikają z wadliwie przyjętego wzorca. Również należy sprawdzić rzetelność i wiarygod-

ność posiadanych informacji na temat badanego zjawiska. Być może odchylenia wy-

niknęły z niedostatecznej lub też niesprawdzonej wiedzy. 

 Następnie badając przyczyny występujących odchyleń należy stwierdzić, czy ich 

wystąpienie związane jest ze zjawiskami zewnętrznymi (na które firma wpływu mieć 

nie może, np. wzrost cen paliw
30

), czy też ze zjawiskami, które wystąpiły wewnątrz 

firmy (np. lekceważenie swoich obowiązków przez pracowników). W tabeli 3 przed-

stawiono różne rodzaje przyczyn powstawania odchyleń, podzielone według źródeł ich 

powstania, wraz z krótką charakterystyką.  

 
Tabela 3. Charakterystyka źródeł powstawania odchyleń 

Rodzaj przyczyny (źródło 

powstawania to jednostka) 

Charakterystyka przyczyny 

Informacja  występują błędy w dokumentacji i w rozliczeniach, 

 jakość informacji jest niska, informacje są nieaktualne, 

 występują przekłamania informacji, 

Zarządzanie  chybione lub spóźnione decyzje, 

 brak lub opóźniona reakcja na ważne zjawiska, 

 niewłaściwa delegacja uprawnień, 

 nieprecyzyjny podział obowiązków, 

 nieegzekwowanie odpowiedzialności, 

Realizacja  niewłaściwa organizacja, 

 wybór złych technologii, 

 niewykwalifikowane lub niezaangażowane kadry, 

 niegospodarność, marnotrawstwo, 

 nadużycia i oszustwa, 

Baza porównawcza  wadliwe plany, wzorce, standardy, regulaminy i inne do-

kumenty, 

Wyniki kontroli i analizy  niewłaściwa organizacja i technika prowadzenia badań, 

 zły dobór metod badawczych, 

 pomyłki w badaniach, 

 nietrafne wnioski, 

 mylne zalecenia, 

 niewykwalifikowani kontrolerzy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, (red) K. 

Winiarska, PWE, Warszawa 2010, s. 46.  
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W analizie ważne jest także, aby dokonać porównania, jak dana jednostka prezentu-

je się na tle innych, do siebie podobnych (pod uwagę najlepiej jest brać podmioty  

z branży, które są konkurentami).  

  

4. Wnioski. 

Audyt wewnętrzny jest rezultatem poszukiwań sposobów wzmocnienia kontroli 

wewnętrznej
31

. Jednym z zadań audytu wewnętrznego ma być ocena jakości funkcjo-

nowania kontroli. Przez praktyków audyt uważany jest za specjalny rodzaj kontroli. 

Audyt ma na celu wskazanie „co jest złe”, a nie „kto jest zły”
32

. 

Kontrola wewnętrzna polega na ciągłej ocenie jednostki w trakcie jej funkcjonowa-

nia w celu ujawnienia niedociągnięć, natomiast audyt wewnętrzny przyczynia się do 

utrzymania w jednostce skutecznych mechanizmów kontroli przez ocenę ich skuteczno-

ści i efektywności oraz ciągłe ich doskonalenie
33

. 

Zadaniem zarówno kontroli wewnętrznej, jak i audytu wewnętrznego jest genero-

wanie wartości dodanej, doradzanie w sprawach identyfikacji zagrożeń jak również 

pomoc w zarządzaniu jednostką. Warto pamiętać, że audyt jak i kontrola wewnętrzna 

działają na rzecz dobrego zarządzania oraz ograniczania ryzyka gospodarczego, a nie 

przeciwko pracownikom i ich działaniom. Właściwa kontrola służy budowaniu warto-

ści etycznych oraz dobrej atmosfery pracy, podobnie jak i audyt wewnętrzny, a z racji 

na swoje cele nie powinny być one w żadnym wypadku traktowane jako nieprzyjemny 

obowiązek jednostki. 
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28

 Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – Ko-

munikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. 
29

 Dawniej za główny cel przedsiębiorstwu stawiano osiąganie zysku, obecnie odchodzi 

się od tej teorii na rzecz poglądów, iż podstawowym zadaniem przedsiębiorstw powin-

no być maksymalizowanie ich wartości rynkowej. Jednak te dwa cele wcale nie są ze 

sobą sprzeczne – oba opierają się na wartości dodanej. [H. Zadora. Wycena przedsię-
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biorstw w teorii i praktyce, SKwP, Warszawa 2010, s. 11]. Jednakże maksymalizacja 

wartości firmy jest celem szczytnym, ale teoretycznym, w praktyce głównym celem jest 

maksymalizacja zysku, i to do tego krótkoterminowego zysku. Wszystkie skandale 

księgowe i ostatni kryzys finansowy stanowią potwierdzenie tej teorii 
30

 Wymienić tutaj można ogólne wahania cen, wahania kursów walut, zmiany stóp pro-

centowych, niepewną sytuację na rynku, wprowadzenie przepisów prawa niekorzyst-

nych dla jednostki, niesolidnych kontrahentów, czy też negatywne skutki oddziaływa-

nia sił przyrody 
31
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Summary  
An internal control and an in-house audit play a significant role in a process of management of  

a company. The article emphasizes their role, beginning from systematizing concepts, outlining 

differences between them and introducing the most crucial features and assumptions of the audit. 

The authors have elaborated individual criterions of an auditory evaluation: legality, reliability, 

appropriateness, economy and they have presented a demonstration character of departures. The 

publication stresses positive, undervalued aspects of the audit and the control, consisting in  

a limitation of the economic risk by supporting the management process. 
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ROLA FIRM KONSULTINGOWYCH JAKO  

USŁUGODAWCY W PRZEPROWADZANIU  

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł dokonuje analizy obowiązujących rozwiązań w zakresie przeprowadzania au-

dytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem wpro-

wadzonych na mocy ustawy o finansach publicznych z 2009 r. możliwości przeprowadzania 

audytu wewnętrznego za pomocą usługodawcy. Zatem praca jest próbą ukazania również kon-

dycji polskiego konsultingu oraz jego wykorzystania w samorządzie terytorialnym. Analiza da-

nych Ministerstwa Finansów daje także szanse na określenie barier oraz negatywnych i pozy-

tywnych skutków zastosowania mechanizmu konsultingu w audycie wewnętrznym.  

 

Słowa kluczowe 
konsulting, audyt wewnętrzny, samorząd terytorialny 

 

 

1. Wstęp 
 Z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wynika obowiązek dla 

jednostek samorządu terytorialnego, przekraczających określone w ustawie progi do-

chodów i wydatków, przeprowadzania audytu wewnętrznego. W tym celu dopuszczono 

możliwość korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Praca wyjaśnia istotę i cel 

audytu oraz dokonuje analizy przepisów regulujących przeprowadzanie audytu w jed-

nostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Kolejnym elementem pracy stała się ana-

liza pozycji prawnej usługodawcy jako podmiotu prowadzącego audyt wewnętrzny.  

W dalszej kolejności została podjęta próba oceny polskiego rynku konsultingu. Następ-

nie artykuł skupia się już na konkretnych faktach dotyczących usługodawców w audy-

cie. Podjęto próbę analizy danych, określających preferencje jednostek sektora finan-

sów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego do zatrudniania podmiotów 

zewnętrznych. Na koniec określono bariery w rozwoju konsultingu w sferze publicznej 

oraz zwrócono uwagę na jego pozytywne i negatywne aspekty. Dane, pozwalające 

przeanalizować sytuację polskiego konsultingu w sferze audytu zostały pozyskane  

z opracowania Ministerstwa Finansów. 

 

2. Pojęcie audytu wewnętrznego 
 Aby lepiej zrozumieć omawianą tematykę należy skupić się na znaczeniu pojęcia 

audytu. Słowo to wywodzi się z łaciny, w której wyraz audire oznacza słuchać, badać. 

W Polsce stosowanie audytu rozpoczęło się na początku lat 90. ubiegłego stulecia  

i odnosiło się do weryfikacji sprawozdania finansowego
1
. Z kolei w jednostkach sekto-
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ra finansów publicznych, audyt wewnętrzny jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, 

gdyż po raz pierwszy wprowadziła go ustawa o zmianie ustawy o finansach publicz-

nych z 2001 r.
2
. Obecny kształt funkcjonowania tego mechanizmu określa ustawa  

o finansach publicznych
3
, która w art. 272 definiuje audyt wewnętrzny jako działalność 

„niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub 

kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli 

zarządczej oraz czynności doradcze”. Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest na dwa 

sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z komórki organizacyjnej, będącej elementem 

struktury administracyjnej danej jednostki. Zaś drugi sposób dotyczy działań audyto-

rów, niezatrudnionych w jednostce, przeprowadzających określone działania na pod-

stawie umowy. Audyt wewnętrzny możemy rozumieć jako działania mające na celu 

ocenę funkcjonowania jednostki z wykorzystaniem kryteriów: legalności, celowości, 

rzetelności, gospodarności, przejrzystości i jawności oraz procedury doradcze, uspraw-

niające funkcjonowanie oraz zarządzanie jednostką
4
.  

 

3. Charakter i rodzaje audytu wewnętrznego 
 Jak już wspomniano audyt w Polsce początkowo kojarzony był wyłącznie 

ze sprawami sprawozdań finansowych. Z czasem jednak nadano mu charakteru nieco 

szerszego. Mimo, że jak zauważają M. Piołunowicz, M. Wizner i M. Tomaszewska, 

audyt w Polsce jest to wciąż „funkcja na dorobku”, to jednak jako pozycja wychodząca 

z kontroli wewnętrznej stała się stałym elementem przedsiębiorstw działających w pol-

skiej gospodarce
5
. Jednakże nie wolno mylić audytu ze wspomnianą kontrolą. Różnice 

między tymi dwoma zagadnieniami dosyć przejrzyście tłumaczy G. Gołębiewski. Za 

jego poglądem, audyt implikuje rozwiązania, minimalizujące wystąpienie określonego 

zdarzenia w przyszłości, nawet w sytuacji kiedy zdarzenie to nie miało jeszcze szansy 

zaistnieć. Tak więc audytor będzie wskazywał na procedury, mające na celu zapobieże-

nie wystąpienia ryzyka oraz podjęcie działań zabezpieczających przed nim, natomiast 

zadaniem kontrolera będzie znalezienie winnych zaistnienia niepożądanych zdarzeń
6
.  

 Wiedząc już, że rola audytu nie sprowadza się tylko do spraw finansowych należy 

więc zasięgnąć informacji w jakich obszarach jest on wykorzystywany. I tak H. Szy-

mańska klasyfikuje to zagadnienie wedle czterech rodzajów
7
: audyt finansowy, audyt 

operacyjny, audyt informatyczny, audyt działalności (efektywnościowy). 

 

4. Audyt w jednostkach samorządu terytorialnego 
 Ustawa o finansach publicznych dokładnie określa zasady przeprowadzania audytu 

wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W art. 274 tejże ustawy okre-

ślony jest podmiotowy zakres jego prowadzenia. Ust. 3 wskazuje, iż audyt w jednost-

kach samorządu terytorialnego przeprowadza się w sytuacji, kiedy kwota dochodów  

i przychodów lub wydatków i rozchodów ujęta w uchwale budżetowej przekracza 40 

mln zł. Ustawa używając słowa „prowadzi się” zobowiązuje samorządy spełniające  

w ustawie przesłankę dochodową do prowadzenia takiego audytu. W przypadku nie-

przekroczenia wspomnianych wcześniej 40 mln zł mamy do czynienia z fakultatywno-

ścią audytu i podstawą do jego przeprowadzania staje się wówczas decyzja właściwego 

kierownika jednostki sektora finansów publicznych
8
, którym w jednostkach samorządu 

terytorialnego (jst) będzie wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek. Dalej 

przepisy w art. 277 ustawy o finansach publicznych wskazują na konieczność utworze-
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nia jedno lub wieloosobowych komórek audytu wewnętrznego, z założeniem, iż w jst 

tworzy się takową w urzędzie tej jednostki. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w opar-

ciu o zasadę niezależności audytu wewnętrznego takowa komórka powinna zajmować 

się wyłącznie sprawami określonymi dla niej w ustawie. Wobec tego wcześniej wspo-

mniany kierownik jednostki powinien zadbać o to, aby umożliwić odrębność organiza-

cyjną dla wykonywania zadań z zakresu audytu
9
.  

 

5. Pozycja usługodawcy w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego 
 Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła w art. 275 dwojaki charak-

ter przeprowadzania audytu wewnętrznego. Otóż obok możliwości audytowania za po-

mocą audytora zatrudnionego w jednostce, dała możliwość przeprowadzania audytu 

poprzez usługodawcę zewnętrznego. Jednakże należy zaznaczyć, iż ustawodawca nie 

zezwolił tutaj na możliwość stosowania obu możliwości jednocześnie. Dostrzegając 

bowiem w art. 275 słowo „albo” zostały jednoznacznie rozwiane wszelkie wątpliwo-

ści
10

. Jednakże już w art. 278 tej samej ustawy możemy dostrzec, iż ta możliwość wy-

boru jest ograniczona pewnymi wskaźnikami. Możemy bowiem przeczytać w ust. 3 

tego art., iż „w jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być 

prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorzą-

du terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów 

jest niższa niż 100 000 tys. zł”. Jak więc wynika z omawianego przepisu jedyną prze-

słanką do możliwości prowadzenia audytu przez usługodawcę jest wysokość środków 

ujęta w uchwale budżetowej. Zgodnie z interpretacją L. Lipiec-Warzechy
11

, należy 

przyjąć, że wymieniając dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego posługując się koniunkcją, ustawodawca narzuca konieczność 

zsumowania wszystkich wartości w celu ustalenia, formy w jakiej może być prowadzo-

ny audyt w jst, czyli do kwoty 100 mln zł. Ustawodawca dając możliwość jednostkom 

sektora finansów publicznych wyboru w tym zakresie, oczywiście ograniczając to 

w pewien sposób, wprowadził bardzo ciekawy mechanizm, dający możliwość zastoso-

wania nieznanych dotąd rozwiązań. I jak się okazuje, z badań przekazanych do Depar-

tamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych według stanu na listopad 2011 r., jed-

nostki samorządu terytorialnego stanowią 90% jednostek, które skorzystały z upraw-

nienia zawarcia umowy na przeprowadzenia audytu przez usługodawcę
12

. 

 Następnym aspektem, na którym należy się skupić badając audyt wewnętrzny prze-

prowadzany przez usługodawcę, jest jego zakres podmiotowy. I tak art. 279 ustawy  

o finansach publicznych w ust. 1 wymienia enumeratywnie kto może dokonywać tego 

typu zadań. Są to zatem: 

1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286;  

2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone 

w art. 286;  

3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka ko-

mandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu we-

wnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286.  

 Analizując powyższe rozwiązanie musimy zwrócić także uwagę na problem umo-

wy. Jak już wiadomo audyt przeprowadzany przez audytora wewnętrznego odbywa się 

za pomocą umowy o pracę, gdyż audytor ten jest pracownikiem danej jednostki. Przy-

padku usługodawcy, ustawa w art. 279 ust. 2 mówi, iż „Umowa zawarta przez jednost-
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kę sektora finansów publicznych z usługodawcą powinna zawierać postanowienia gwa-

rantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.  

W umowie należy także określić sposób postępowania z dokumentami, w tym także  

w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, 

tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnia-

niem, uszkodzeniem lub zniszczeniem”. Widzimy więc, iż ustawodawca nie wspomina-

jąc o formie zawarcia umowy, przyjął pewną dowolność jeśli chodzi o jej rodzaj, przy 

założeniu iż zawierać będzie ona takie cechy jak zgodność z ustawą oraz sposób postę-

powania z dokumentami. Zgodnie z opinią P. Sołtyka należy przyjąć jednak, że usługa 

prowadzenia audytu wewnętrznego powinna zostać zawarta w formie pisemnej i za-

zwyczaj jest to umowa zlecenie. Oprócz wymogów ściśle ustawowych należy przyjąć, 

iż umowa taka powinna również zawierać istotne elementy mające znaczenie dla pro-

wadzenia audytu wewnętrznego, w celu osiągnięcia pełnej efektywności
13

. Ustawa 

określa również czas zawarcia takiej umowy na minimum rok, co gwarantuje art. 279 

ust. 3.  

 

6. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego 
 Ustawodawca w art. 283 ustawy o finansach publicznych uznał, iż przeprowadzanie 

audytu wewnętrznego odbywa się na podstawie rocznego planu audytu. Międzynaro-

dowe standardy audytu wewnętrznego bowiem określają, iż „Zarządzający audytem 

wewnętrznym musi opracować plan oparty na analizie ryzyka, określający priorytety 

działań audytu wewnętrznego zgodne z celami organizacji”
14

. Pozwala to na zaplano-

wanie oceny tych obszarów działalności, które są narażone na ujawnienie się dużego 

ryzyka niezgodności. Rzeczą oczywistą zatem jest, aby owe planowanie opierać na 

analizie ryzyka, a także ukierunkować w zgodnie z priorytetami kierownika jednostki, 

w celu osiągnięcia założeń planowania audytu
15

. Na podstawie tej analizy ryzyka, kie-

rownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przy-

gotowuje do końca roku plan audytu na następny rok. Do końca stycznia zaś kierownik 

komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za 

rok poprzedni
16

. Nie oznacza to jednak, iż plan jest definitywną granicą poruszania się 

audytora wewnętrznego. Okazuje się bowiem, iż przeprowadzanie zadań nie wynikają-

cych z planu może mieć miejsce przykładowo w sytuacji wystąpienia nowego ryzyka 

lub zmiany oceny ryzyka już określonego. Przyjmuje się jednak zasadę, aby zadania 

wykonywane poza planem nie stanowiły dużej części wszystkich zadań
17

. 

 Kolejnym istotnym elementem realizacji audytu wewnętrznego jest obowiązek co-

rocznego sporządzania sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. 

Wskazuje na to art. 283 ust. 5, stawiając jednocześnie ów obowiązek na kierowniku 

komórki audytu wewnętrznego do końca stycznia każdego roku. Jak możemy przeczy-

tać w biuletynie Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych
18

, w takowym 

sprawozdaniu powinny znaleźć się wyniki przeprowadzonego zadania oraz opinia au-

dytora wewnętrznego co do adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarząd-

czej. Wskazuje się również, aby prezentowane wyniki cechowała jasność, zwięzłość  

i rzetelność. 
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7. Firmy konsultingowe w Polsce 
 Konsulting w klasycznej formie to działalność opierająca się na udzielaniu infor-

macji, wydawaniu zaleceń, a także udzielaniu porad. W tradycyjnym ujęciu przedmio-

tem konsultingu jest:  

 udzielanie specjalistycznej informacji,  

 opracowanie i przetwarzanie informacji,  

 czynności diagnostyczne, 

 formułowanie zaleceń,  

 udzielanie porad specjalistycznych,  

 wyjaśnianie istniejącego stanu rzeczy,  

 wdrażanie projektów rozwiązań
19

. 

 Konsulting ściśle związany jest z nauką o zarządzaniu i dotyczy właściwie każdej 

sfery działalności organizacji. Podejmowanie decyzji staje się więc niezwykle trudne, 

ze względu na dynamikę zmian wokół przedsiębiorstw, czy szereg procesów zachodzą-

cych w ich strukturach
20

.  

 Zmiany w sferze politycznej i gospodarczej krajów z tzw. byłego bloku wschodnie-

go nie pozostały bez znaczenia na rozbudzenie popytu na usługi konsultingowe w Pol-

sce, bowiem szanse biznesowe pojawiające się przed podmiotami działającymi w wol-

nej przestrzeni gospodarczej były ogromne. Ciągle rozwijający się rynek w zakresie 

usług doradczych powoduje wzrost oczekiwań wobec firm, zajmujących się tą profesją. 

Stąd też, aby pozostać konkurencyjnym, niejako zmuszone są one do kompleksowego 

wsparcia klientów oraz zbudowania oferty różnorakiej. Wzrost popularności tego typu 

usług, spowodował nawet zainteresowanie nimi ze strony sektora publicznego
21

.  

 Przechodząc do pozycji firm konsultingowych, zarówno w kwestii udziału w rynku 

jak i wartości, opierać się będziemy na Raporcie FEACO (2011-2012)
22

, który wycenił 

europejski rynek konsultingu na 92 mld euro. Według badań Raportu FEACO najwięk-

szym rynkiem konsultingu w 2010 r. byli Niemcy z wartością 29,6 mld euro, a także 

Wielka Brytania z 20 mld euro. Rynek doradztwa w Polsce został oszacowany na po-

ziomie 330 mln euro, co stanowi zaledwie 0,36% europejskiego rynku. W Raporcie 

został zastosowany również dosyć ciekawy wskaźnik udziału przychodów z konsultin-

gu w PKB. Co ciekawe Polska znalazła się tu na ostatnim miejscu ze wskaźnikiem na 

poziomie 0,09% udziału w PKB
23

.  

  

8. Podmiot zewnętrzny w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego 

w samorządzie terytorialnym 
Jak już zaznaczono w niniejszym artykule ustawodawca umożliwił jednostkom sek-

tora finansów publicznych zlecanie przeprowadzania audytu wewnętrznego usługodaw-

com zewnętrznym. Ciężko jednak doszukać się kompleksowych analiz, dających pełen 

obraz wykorzystania tych możliwości chociażby przez samorządy terytorialne. Być 

może jest to spowodowane dosyć krótkim okresem funkcjonowania konsultingu w au-

dycie wewnętrznym. W pracy tej zostało wykorzystane opracowanie przygotowane 

przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych
24

. Badanie polegało na skie-

rowaniu przez Ministerstwo Finansów dobrowolnych ankiet do jednostek deklarujących 

prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę. Badaniem objęto okres od 

1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Z 492 jednostek na ankietę odpowiedziało 
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75%, czyli 368 podmiotów, z czego 331 to jednostki samorządu terytorialnego, 30 to 

podmioty rządowe oraz 7 z nich stanowią jednostki organizacyjne samorządu teryto-

rialnego. Uzyskane dzięki niej informacje posłużyły do analizy różnych aspektów dzia-

łalności usługodawcy. Należy jednak pamiętać, iż badanie nie objęło wszystkich jedno-

stek sektora finansów publicznych, a dane te ze względu na rodzaj badania nie są  

w żadem sposób weryfikowalne.  

Z ministerialnego opracowania wynika, iż w latach 2010–2011 działalność usługo-

dawcy prowadziło 221 podmiotów. Ich formę organizacyjną prezentuje rysunek 1. 

 

 
Rysunek 1. Status prawny usługodawców 
Źródło: Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez usługodaw-

cę, Opracowanie przygotowane przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, maj 

2012, materiał dostępny pod adresem internetowym:  
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1091512/20120522_uslugodawca_opracowanie.pdf. 

 

Z analizy powyższego zestawienia wynika, iż najliczniejszą grupę wśród usługo-

dawców stanowiły osoby fizyczne, bo aż 181, co stanowi 49% wszystkich podmiotów. 

Na drugim miejscu znalazły się osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą z wynikiem 111 (30%) i na końcu podmioty wymienione w art. 279 ust.1 

pkt 3 ustawy, z liczebnością 76, co wyniosło tylko 21%. Ustawodawca określił, iż tego 

typu usługi oprócz osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczych mogą prowadzić „spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, 

spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia 

do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określo-

ne w art. 286.” Wracając do analizy danych, trzeba wyjaśnić, iż z ankiet analizowanych 

przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wśród podmiotów wymienionych w art. 279 

ust. 1 pkt 3 ustawy największą grupę stanowiły osoby prawne – 58 podmiotów, z czego 

aż 52 to spółki z o.o. W trzech przypadkach można mówić o stowarzyszeniach, 2 to 

fundacje i zaledwie 1 to spółdzielczy związek rewizyjny. Dane te jednoznacznie świad-

czą o bardzo niskim zainteresowaniu jednostek sektora finansów publicznych, w któ-

rych większość w badanej grupie stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, firma-

mi będącymi podmiotami dużymi, świadczącymi usługi jako osoby prawne. Okazuje 

się, iż największym zainteresowaniem w badanym okresie cieszyły się osoby fizyczne 

oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Należy jednak pa-

miętać, iż badanie przeprowadzane było zaledwie w rok po wejściu w życie ustawy 

o finansach publicznych z 2009 r. Powodem tego może być również niechęć sektora 

publicznego do dużych firm prywatnych świadczących usługi konsultingowe. Także 
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oferta tych firm może okazać się np. dla samorządów niezbyt wystarczająca. Pod uwa-

gę trzeba również wziąć koszty, które zwłaszcza w jednostkach samorządowych mają 

ogromne znaczenie, gdyż prymat najniższej ceny w zamówieniach publicznych stanowi 

swoistą zaporę dla niektórych ofert. Tak więc przyczyn dość niskiego udziału dużych 

firm doradczych w sferze audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych może 

być wiele.  

W podsumowaniu badania możemy przeczytać, iż ze względu na początki działal-

ności usługodawcy w zakresie audytu wewnętrznego należy okres ten nazwać okresem 

dostosowawczym. Jednakże badania ankietowe dostarczyły informacji o tendencjach 

rozwojowych owego narzędzia. Wskazuje na to m.in. zwiększenie się ilości podmiotów 

korzystających ze świadczeń usługodawcy, wzrost wydajności i efektywności pracy 

audytorów, a także większa ilość zadań zrealizowanych. Na potwierdzenie tego w ra-

porcie zaprezentowano dane z których wynika, że już w pierwszym roku funkcjonowa-

nia nowych przepisów, spośród 1811 jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu 

wewnętrznego w 2010 r., usługodawca prowadził audyt wewnętrzny w 369 przypad-

kach. 

 

9. Bariery wykorzystania firm konsultingowych do przeprowadzania au-

dytu wewnętrznego 
Problem audytu wewnętrznego z wykorzystaniem konsultingu jest dosyć nową 

kwestią, dlatego też rozwiązania w tej materii nie są doskonałe, a relacje na linii sektor 

publiczny – sektor prywatny pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Jak pokazały, 

wcześniej prezentowane, badania ankietowe, w dużej mierze jednostki sektora finansów 

publicznych, jeśli już wybierają usługodawcę do przeprowadzenia audytu, to mają 

większe zaufanie do osób fizycznych. Pewne uprzednia wobec firm konsultingowych 

mogą wynikać z wadliwej współpracy między tymi sektorami. Ciekawym badaniem na 

ten temat może pochwalić się T.P. Tyc, który dzięki analizie danych od przedstawicieli 

administracji publicznej w Polsce, przedstawił pięć przyczyn złej korelacji między sek-

torem administracji publicznej i firmami konsultingowymi
25

. A są nimi: 

1. Nieetyczne zachowania ze strony firm konsultingowych. 

2. Problemy proceduralne po stronie administracji publicznej. 

3. Brak edukacji klienta. 

4. Brak zrozumienia dla sposobu działania firm konsultingowych. 

5. Brak odpowiedniej oferty ze strony firm konsultingowych dla administracji publicz-

nej.  

 Analizując powyższe przyczyny, za rzeczywiście istotną barierę można uznać pro-

blemy proceduralne. Faktem jest bowiem, że umowa w sektorze finansów publicznych 

musi być poprzedzona odpowiednią procedurą opartą na prawie zamówień publicz-

nych. W punkcie tym należy również zasygnalizować, iż dodatkowo zniechęcać okre-

ślone firmy może również prymat najniższej ceny. Niestety firmy z dużym dorobkiem, 

posiadające wykwalifikowaną kadrę mogą rezygnować z ubiegania się o określone zle-

cenia z sektora publicznego, mając w zanadrzu zlecenia firm prywatnych, które w ża-

den sposób nie są ograniczane finansowo. Dosyć interesującym wydaje się również 

punkt 3, mówiący o braku edukacji klienta. W przypadku audytu wewnętrznego, moż-

liwość zatrudniania usługodawcy do jego przeprowadzania funkcjonuje dopiero od 

2009 r. Stąd też okazać się może, że wiele jednostek samorządu terytorialnego nie jest 
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świadoma korzyści płynących z zatrudnienia u siebie firmy konsultingowej. Jak sugeru-

je punkt czwarty, przyczyną wadliwej współpracy może być również brak zrozumienia 

dla sposobu działania firm konsultingowych. Problem ten może okazać się jak najbar-

dziej prawdziwy, chociażby ze względu na utarty schemat działania administracji i sto-

sowane od lat procedury, co może stwarzać niezrozumienie dla nowych rozwiązań, 

jakie na rynek próbują wprowadzać firmy doradcze. Ostatni punkt zaś mówi o braku 

odpowiedniej oferty firm konsultingowych dla sektora publicznego. Analizując dane 

zebrane przez Warsaw Business Journal
26

, dotyczące największych firm doradczych  

w Polsce oraz przeglądając ofertę na ich stronach internetowych, można zauważyć, że 

z dwudziestu największych podmiotów w tej branży zaledwie kilka oferowało usługę 

przeprowadzania audytów wewnętrznych. Może to wynikać, z faktu, iż duże firmy do-

radcze, mające milionowe przychody, koncentrują się na usługach bardziej dochodo-

wych.  

 

10. Pozytywne i negatywne aspekty działalności konsultingowej w sferze 

audytu wewnętrznego 
Warto zwrócić uwagę na pozytywne kwestie związane z możliwością przeprowa-

dzania audytu wewnętrznego przez firmy doradcze. Jak już wcześniej wspomniano 

ustawa nakłada kryterium przychodowe na samorządy terytorialne ustanawiając, iż 

możliwość wynajęcia przez nie usługodawcy do spraw audytu wewnętrznego dotyczy 

tych jednostek, których kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozcho-

dów mieści się w kwocie 100 mln zł. Z założenia więc sprawa dotyczy niezbyt wielkich 

samorządów. Okazuje się więc, iż rozwiązanie to może dać możliwość zaoszczędzenia. 

Stanie się tak dlatego, że dużo bardziej takim podmiotom będzie opłacać się wynająć 

usługodawcę, niż zatrudniać na etacie pracownika. Nie bez znaczenia pozostaje rów-

nież bardziej wykwalifikowana i doświadczona kadra w firmach specjalizujących się 

konsultingiem. Są to bowiem osoby, które przeprowadzają podobne audyty w innych 

jednostkach, stąd też wprowadzają pewien czynnik porównawczy i mogą wprowadzać 

nowe rozwiązania, które przyjęły się w innych jednostkach. Zdecydowanie bardziej 

także liczyć się będzie spojrzenie na określone sprawy ludzi spoza jednostki, niż pra-

cowników, bądź co bądź funkcjonujących w tej organizacji. Będzie to z pewnością 

sprzyjać realizacji zasady niezależności i obiektywizmu.  

Na koniec trzeba zwrócić uwagę na pewne negatywne aspekty zatrudniania firm 

zewnętrznych, istnieją bowiem pewne nieetyczne zachowania ze strony firm konsultin-

gowych. Należy dodać tutaj, iż strach przed takim współdziałaniem może być również 

potęgowany faktem, iż niejedna taka firma ma przychody kilkukrotnie większe niż 

przeciętny samorząd terytorialny. Ponadto trzeba podkreślić, iż przeprowadzania audy-

tu wewnętrznego przez podmiot zewnętrzny stwarza pewne zagrożenie dotyczące nie-

znajomości badanej jednostki, bowiem nikt tak dobrze nie zna danej organizacji jak jej 

pracownik. 

 

11. Zakończenie 
Pierwsza część pracy zobrazowała mechanizm, jakim jest audyt wewnętrzny oraz 

regulacje dotyczące możliwości przeprowadzania go za pomocą usługodawcy. Na uwa-

gę zasługuje tutaj fakt, iż audyt wewnętrzny nie jest kontrolą, gdyż jego celem zasadni-

czym jest badanie w sposób niezależny i obiektywny systemu kontroli zarządczej. Uzu-
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pełnieniem tych działań mają być czynności doradcze, zapobiegające ewentualnym 

niepożądanym skutkom. Audyt przeprowadzany ma być przez osoby szczególnie wy-

kwalifikowane, co do których wymagania zostały ujęte w ustawie o finansach publicz-

nych z 2009 r. Należy tutaj zaznaczyć, iż wymogi dotyczące kwalifikacji audytorów 

dotyczą zarówno sytuacji pracowników jednostki jak i pracowników firm dokonujących 

audytu. Zdecydowanie wymogi co do audytorów pozytywnie wpłyną na jakość tego 

procesu. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu do mechanizmu audytu rozwiąza-

nia jakim jest możliwość zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi. Oczywiście 

regulacje ustawowe ograniczają te możliwości poprzez ustanowienie kwot budżeto-

wych, do których samorząd ma prawo z tego wyjścia skorzystać. W dalszej części pra-

cy skoncentrowano się na ogólnej kondycji polskich firm konsultingowych. Okazuje 

się, iż nasz rynek w tym zakresie jest daleko w tyle za takimi krajami jak Niemcy, czy 

Francja. Świadczy więc to o, można by rzec, raczkującej kondycji konsultingu w Pol-

sce. Stąd też łatwo domyśleć się, że i w zakresie audytowania wewnętrznego w jed-

nostkach sektora finansów publicznych sytuacja wcale nie przedstawia się lepiej. Ana-

lizując dane dostępne w opracowaniu Ministerstwa Finansów można dostrzec, iż jeśli 

już samorządy terytorialne decydowały się na zawarcie umowy z usługodawcą, to za-

zwyczaj były to osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-

czą. Osoby prawne stanowiły w zestawieniu dużo mniejszą liczbę. Z uwagi na brak 

wiarygodnych i aktualnych danych ciężko jest obiektywnie ocenić jak ta sytuacja zmie-

niła się od 2011 r. Można jednak przypuszczać, iż bariery dzielące sektor prywatnych 

firm konsultingowych i sektor publiczny nie pozwalają na diametralna zmianę sytuacji. 

Bez wątpienia korzystanie z usług firm konsultingowych w sferze audytu wewnętrzne-

go ma spore uzasadnienie. Jest to bowiem szansa na uzyskanie nowego spojrzenia na 

sytuację swojej organizacji oraz zastosowanie metod sprawdzonych w innych miej-

scach przy użyciu nowych mechanizmów. Zatem może to przynieść polskim samorzą-

dom pewien powiew administracyjnej świeżości. Nie mniej jednak wymaga to więk-

szego zaufania na linii sektor doradczy – instytucje publiczne. Zapewne pożądana jest 

tutaj szersza edukacja zarówno dla samorządów w postaci uświadomienia, jakie korzy-

ści niosą za sobą omawiane rozwiązania, jak i dla firm konsultingowych, co do oferty 

ich usług dla podmiotów publicznych.  
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PROJEKT EUROPEJSKICH STANDARDÓW  

RACHUNKOWOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO  

W KONTEKŚCIE CONTROLLINGU  

W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 
 

Streszczenie 
Komisja Europejska prowadzi prace nad wdrożeniem do wspólnotowego systemu rachunkowo-

ści i sprawozdawczości finansowej standardów dotyczących jednostek sektora finansów publicz-

nych. Celem tworzenia projektu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego 

(EPSAS) jest standaryzacja metod sporządzania i prezentowania informacji finansowych, przy 

użyciu memoriałowej zasady rachunkowości. Zastosowanie tych zmian może być rewolucyjne 

dla jednostek sektora budżetowego w Polsce, które bazują na metodzie kasowej. Niezależnie od 

problemów należy zastanowić się nad skutkami wprowadzenia zmian. Można spodziewać się 

nowych możliwości w zakresie controllingu w jednostkach publicznych, dzięki uzyskaniu nowych 

narzędzi rachunkowości, które w sektorze prywatnym dostępne są od wielu lat. Celem pracy jest 

wskazanie na ograniczenie możliwości stosowania metody kasowej oraz pokazanie nowych moż-

liwości controllingu w jednostkach budżetowych w Polsce w związku z planami wprowadzenia 

EPSAS. Przedstawiono podstawy prawne rachunkowości obowiązujące aktualnie w sektorze 

finansów publicznych oraz wskazano na nowe możliwości w zakresie controllingu w związku  

z wprowadzanymi zmianami. 

 

Słowa kluczowe 
Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, EPSAS, rachunkowość sektora 

budżetowego, metoda kasowa 

 

 

1. Wstęp 
Rachunkowość jako jedna z najstarszych nauk ekonomicznych ulega ciągłemu roz-

wojowi i transformacji. Jest wszechobecna we wszystkich aspektach życia gospo-

darczego człowieka, dopasowując swoje specyficzne metody do potrzeb danej dziedzi-

ny. Również w organizacjach sektora finansów publicznych znalazła ona swoje nie-

podważalne miejsce. We współczesnym zglobalizowanym świecie, zintegrowanym  

w międzynarodowych organizacjach, standaryzacja metod gromadzenia, prezentacji  

i analizy danych nabiera dużego znaczenia. Wprowadzanie nowocześniejszych metod 

rachunkowości i ujednolicanie ich w aspekcie europejskim, czy globalnym jest istot-

nym zadaniem. Pracę oparto na przekonaniu, że wdrożenie najnowszego dorobku ra-

chunkowości jest konieczne w dalszym rozwoju sektora finansów publicznych. Celem 

pracy jest wskazanie na nieaktualną metodę kasową, ograniczającą użycie wielu metod 

rachunkowości, a wykorzystywaną w jednostkach budżetowych w Polsce oraz pokaza-

nie przyszłościowych planów harmonizacji metod rachunkowości w sektorze finansów 
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publicznych na arenie międzynarodowej, w kontekście możliwości controllingu w wy-

żej wymienionych jednostkach.  

W pierwszej części artykułu omówiono jednostki sektora finansów publicznych  

w Polsce, dokonując ich klasyfikacji pod kątem metod rachunkowości przez nie wyko-

rzystywanych. Wskazano na źródła prawa tworzące system rachunkowy w powyższych 

jednostkach.  

Druga część zawiera informacje na temat metod kasowej i memoriałowej 

w rachunkowości oraz wskazuje miejsce ich użycia w systemach rachunkowości  

w jednostkach sektora finansów publicznych. Wskazuje rozporządzenia ministra finan-

sów pokazujące sposób wykorzystania powyższych metod w konkretnych jednostkach.  

W zakończeniu przedstawiono projekt stworzenia Europejskich Standardów Ra-

chunkowości Sektora Publicznego (EPSAS), którego zadaniem jest harmonizacja ra-

chunkowości na obszarze Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na eliminację 

metody kasowej w tych regulacjach, co może poprawić controlling w jednostkach bu-

dżetowych.  

 

2. Prawne umocowanie oraz klasyfikacja jednostek sektora finansów 

publicznych  
Klasyfikację jednostek sektora finansów publicznych należy ująć szerzej dla reali-

zacji celu pracy. W literaturze oraz w praktyce, a szczególności w opracowaniu EPSAS, 

obok jednostek sektora finansów publicznych pojawiają się jednostki sektora publicz-

nego. Często tez możemy spotkać się z wyróżnieniem jednostek budżetowych. Rozróż-

nienie tych pojęć jest kluczowe ze względu na cel tej pracy, gdyż mimo podobnej na-

zwy jednostki te zdecydowanie różnią się. Przynależność konkretnej jednostki do danej 

grupy zależne jest od spełnienia wymogów własnościowych oraz determinowane jest 

regulacjami w zakresie rachunkowości tych jednostek, przy czym jednostka należąc do 

grupy o niższym znaczeniu przedmiotowym należy też do grup wyższych. Kolejne sek-

tory zawierają się w poprzednich, ale wyszczególniają się dzięki innym, bardziej szcze-

gółowym regulacjom prawnym dotyczącym sfery rachunkowości
1
. 

 Najszerszą grupę stanowią jednostki sektora publicznego. Są to wszystkie organiza-

cje, w których strukturze własności Skarb Państwa ma swój udział. Jednostki te posia-

dają szczególne obowiązki informacyjne względem otoczenia. Możemy tutaj wyróżnić 

przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego, a także jed-

nostki sektora finansów publicznych które stanowią następną grupę jednostek. Z jedno-

stek sektora publicznego wyróżniamy grupę, która jest regulowana Ustawą o finansach 

publicznych
2
. Do tej grupy należą zgodnie z art. 9 UFP: 

1. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. 

3. Jednostki budżetowe. 

4. Samorządowe zakłady budżetowe. 

5. Agencje wykonawcze. 

6. Instytucje gospodarki budżetowej. 

7. Państwowe fundusze celowe. 
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8. Zakład ubezpieczeń społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz kasa rolni-

czego ubezpieczenia społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa kasy rolni-

czego ubezpieczenia społecznego. 

9. Narodowy fundusz zdrowia. 

10. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

11. Uczelnie publiczne. 

12. Polska akademia nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. 

13. Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe. 

14. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odręb-

nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsię-

biorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

Z powyższej grupy zgodnie z art. 11 UFP wyróżniamy sektor budżetowy, który sta-

nowią „(…) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające oso-

bowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego”
3
. Dołączamy do niego również jednostki 

związane bezpośrednio w budżetem państwa, czyli: organy władzy publicznej, w tym 

organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy  

i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; samorządowe zakłady 

budżetowe oraz państwowe fundusze celowe
4
. Zależność wzajemną poszczególnych 

sektorów przedstawiono na rysunku 1. 

Jednostki sektora finansów publicznych tworzone są zgodnie z art. 10 UFP  

w postaci organizacyjno-prawnej, jako: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady 

budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fun-

dusze celowe; oraz jako jednostki utworzone na mocy innych ustaw wymienione w art. 

9 UFP. Te ostatnie wymienione są z nazwy, co pozwala na pominięcie ich definiowa-

nia, natomiast pozostałe jednostki zostaną w skrócie scharakteryzowane, pod kątem ich 

istoty i funkcjonowania, aby w dalszej kolejności przybliżyć prawne i praktyczne 

aspekty metod rachunkowości przez nie wykorzystywanych. 
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Rysunek 1. Zależność między sektorem publicznym, sektorem finansów publicznych oraz 

sektorem budżetowym 
Źródło: T. Kostrzewa, M. Kowalczyk. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych [w:] Ra-

chunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, (red.) W. Gabrusewicz, SKwP, Warszawa 
2012, s. 341. 

 

Jednostki budżetowe scharakteryzowane są w art. od 11 do 13 UFP. Główną cechą 

łączącą je jest budżetowanie brutto, czyli pokrywanie swoich wydatków bezpośrednio  

z budżetu i odprowadzanie na jego konta pobranych dochodów. W formie jednostek 

budżetowych działają przed wszystkim podmioty, wykonujące nieodpłatnie swoje za-

dania, które nie mają charakteru dochodowego. Są nimi m.in.
5
:  

 urzędy naczelnych organów państwa, np. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezydenta 

RP; 

 urzędy administracji państwowej i samorządowej; 

 organy kontroli państwowej, np. Najwyższa Izba Kontroli; 

 sądy i trybunały; 

 jednostki wojskowe i policyjne; 

 szkoły; 

 domy pomocy społecznej. 

Samorządowe zakłady budżetowe definiowane są w art. od 14 do 17 UFP. Organem 

stanowiącym jest tutaj jednostka samorządowa. Ich celem jest realizacja zadań wła-

snych jednostek samorządu terytorialnego, które wykonywane są zgodnie z zasada bu-

dżetowania netto, czyli odpłatnie, a koszty pokrywane są z przychodów własnych. 

Ustawa przewiduje zamknięty katalog zadań, które mogą być wykonywane w tej for-

mie
6
: 

 gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 

 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz; 
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 lokalnego transportu zbiorowego; 

 targowisk i hal targowych; 

 zieleni gminnej i zadrzewień; 

 kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych; 

 pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

 utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym  

w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu 

ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania; 

 cmentarzy. 

Agencja wykonawcza została opisana art. od 18 do 22 UFP. Jest ona państwową 

osoba prawna powoływana na podstawie odrębnej ustawy. Wszystkie szczegółowe re-

gulacje dotyczące konkretnej agencji reguluje wspomniana ustawa. Najistotniejszym 

powiązaniem z budżetem jest obowiązek corocznej wpłaty nadwyżki finansowej.
7
 

Przykładowymi agencjami wykonawczymi są agencje państwowe, które po nowelizacji 

UFP nabyły nowy status
8
: 

 Agencja Nieruchomości Rolnych,  

 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,  

 Agencja Mienia Wojskowego,  

 Agencja Rezerw Materiałowych,  

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

 Agencja Rynku Rolnego, 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Instytucja gospodarki budżetowej zdefiniowana w UFP w art. 23 do 28 jest tworzo-

na w celu realizacji zadań publicznych, głównie przez ministra lub Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Rady Ministrów, lub Kancelarii najwyższych władz 

państwowych. Wykonuje ona funkcje pomocnicze względem organu założycielskiego  

i rozlicza się z nim metodą budżetowania netto, odpłatnie wykonując zadania oraz po-

krywając koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów
9
. 

Ostatnią grupą jednostek sektora finansów publicznych są państwowe fundusze ce-

lowe, regulowane art. 29 UFP. Są to jednostki nieposiadające osobowości prawnej, 

powołane w celu realizacji zadań państwowych, czerpiąc głównie z budżetu środki na 

ich realizację, przy czym muszą posiadać również własne źródła finansowania. Przy-

kładowymi państwowymi funduszami celowymi są
10

: 

 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 

 Fundusz Pracy, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Fundusz Promocji Twórczości. 
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3. Metody rachunkowości wykorzystywane w jednostkach sektora 

finansów publicznych oraz ich źródło prawne 
Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w UFP
11

. Korzy-

stając z podziału jednostek z pierwszego rozdziału, można przypisać poszczególnym 

grupom jednostek, przepisy prawa regulujące ich rachunkowość. Podstawowym aktem 

prawnym jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
12

. Nie jest ona jednak 

w pełni wykorzystana przez wszystkie grupy. Jednostki sektora publicznego nienależą-

ce do finansów publicznych, czyli przedsiębiorstwa, banki i spółki prawa handlowego, 

jako jednostki gospodarcze równe prywatnym, stosują przepisy identyczne. Są to głów-

nie UOR i rozporządzenia szczegółowe dotyczące np. prawa bankowego.  

 

 
Rysunek 2. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Następną grupą są jednostki sektora finansów publicznych nienależące do sektora 

budżetowego. Ich rachunkowość można określić jako rachunkowość jednostek sektora 

finansów publicznych posiadających osobowość prawną. Stosują one w pełni UOR, bez 

żadnych doprecyzowujących rozporządzeń. Istnieją jednak ustawy i rozporządzenia 

doprecyzowujące ich gospodarkę finansową. Ostatnią grupą są jednostki sektora budże-

towego. Nie posiadają one osobowości prawnej a ich rachunkowość określamy mianem 

rachunkowości budżetowej, którą możemy podzielić na: rachunkowość wykonania bu-

dżetu, rachunkowość jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

oraz ewidencja podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Zależ-

ność ta wskazana jest na rysunku 2. Podstawową aktem prawnym jest oczywiście UOR, 
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jednak bez rozdziałów 5 do 7, zgodnie z art. 80 ust. 1 UOR. Dodatkowo istnieje wiele 

rozporządzeń i zarządzeń regulujących te zasady
13

: 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. stanowiące wykonanie 

delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu tery-

torialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375). 

 Zarządzenie Ministra Finansów nr 54 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Fi-

nansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsię-

biorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych nie-

podatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są 

uprawnione organy podatkowe (Dz.U. Nr 15, poz. 62 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdaw-

czości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 

43, poz. 247). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu 

publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwa-

rancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji 

części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U Nr 211, poz. 1633  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 861  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów bu-

dżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże-

towych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 

128, poz. 861).  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. sprawie zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375). 

 Przywołane akty prawne wskazują na obecność metod kasowej i memoriałowej  

w rachunkowości tych jednostek. Przed przytoczeniem szczegółów należy przypomnieć 
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charakterystykę tych narzędzi rachunkowości. Metoda kasowa pozwala zaliczyć w da-

nym okresie tylko rzeczywiste wpływy i wydatki, natomiast konwencja memoriałowa, 

obowiązująca w UOR, nakazuje ukazanie w księgach operacji jeszcze nie rozliczonych. 

Metoda ta jako pełniejsza wprowadza pojęcia należności i zobowiązań, umożliwiając 

pełniejszą prezentację informacji oraz dostarcza dodatkowych narzędzi do analizy. Me-

toda kasowa jest zdecydowanie uboższa o te możliwości
14

. 

 W jednostkach sektora finansów publicznych, stosujących w pełni UOR, metoda 

memoriałowa jest jedyną możliwą do zastosowania z całym swoim dobrodziejstwem. 

Jednostki stosujące rachunkowość budżetową stosują natomiast powszechnie metodę 

kasową. Budżet ma bowiem charakter kasowy. Problem pojawia się, gdyż przepisy 

nakazują obok obowiązku kasowego, wykazywać w księgach rachunkowych każdy 

przychód i koszt niezależnie od momentu ich realizacji. Konsekwencją tego jest po-

wstanie zobowiązań i należności, czyli konieczność używania metody memoriałowej
15

. 

Współwystępowanie obu metod powoduje konieczność stosowania podwójnej rachun-

kowości w jednostkach budżetowych. Skomplikowanie systemu nie może być pozy-

tywną cechą. W dalszej części pracy zostanie omówiony ten problem w kontekście pro-

ponowanych zmian w systemie. 
 

4. Projekt EPSAS przyszłością rachunkowości jednostek sektora finansów 

publicznych  
W teorii rachunkowości sektora publicznego istnieją cztery konwencje dotyczące 

metod ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych
16

: 

1. Konwencja kasowa – pomiarowi poddane są zdarzenia spowodowane przepływem 

środków finansowych. Informacje tworzone przez taki system są ubogie i umożli-

wiają tylko ocenę zgodności z limitami. Nie tworzą bazy do podejmowania decyzji 

ekonomicznych. 

2. Zmodyfikowana konwencja kasowa – modyfikacja polega na dodatkowej rejestracji 

części zobowiązań i należności, co powoduje prowadzenie dodatkowej rachunkowo-

ści. Konsekwencja takiego systemu jest przedłużony okres otwarcia ksiąg w ocze-

kiwaniu na realizację niedokonanych wpłat i wypłat. 

3. Pełna konwencja memoriałowa – rejestracji podlegają wszystkie zasoby ekonomicz-

ne, dostarczone informacje są pełne i pozwalają na zarządzanie jednostką przy uży-

ciu dokładnych danych. 

4. Zmodyfikowana konwencja memoriałowa – zaniechuje się pomiar zasobów niefi-

nansowych, co uniemożliwia wygenerowanie sprawozdań z rzeczowych składników 

majątku oraz pomiaru kosztu. 

 Ważne by pamiętać, że korzystając z metody memoriałowej, możemy wygenero-

wać dane kasowe, ale nigdy odwrotnie. Mimo konieczności rozbudowania systemu 

rachunkowego, pełna metoda memoriałowa jest zdecydowanie lepsza od stosowania 

podwójnych rachunkowości dla metody kasowej i osobnej rejestracji zobowiązań i na-

leżności
17

. Opisane konwencje przedstawia rysunek 3.  

Komisja Europejska prowadzi aktualnie prace nad wprowadzeniem do obowiązują-

cego prawa Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Finansów Publicznych, 

znanych jako EPSAS. Następuje to wskutek modyfikacji istniejących obecnie Między-

narodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego – IPSAS. Wprowadze-

nie jednolitych w całej Unii Europejskiej przepisów jest kolejnym etapem standaryzacji 
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rachunkowości. Nadrzędnym celem wprowadzenia zmian jest podniesienie jakości in-

formacji publicznej oraz umożliwienie jej porównywalności między krajami. 
 

 
 

Rysunek 3. Elementy sprawozdań finansowych według różnych konwencji pomiarowych 
Źródło: W.A. Nowak. Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje metody uwarunkowania, PWN, 
Warszawa 1998, s. 87. 

 

Kolejnym istotnym elementem wprowadzanych zmian jest obowiązkowe używanie 

zasady memoriałowej w rachunkowości publicznej. Już od 2011 r. obowiązuje Dyrek-

tywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budże-

towych państw członkowskich. Możemy w nim wyczytać: „Jeśli chodzi o krajowe sys-

temy rachunkowości publicznej, państwa członkowskie dysponują systemami rachun-

kowości publicznej obejmującymi w sposób kompleksowy i spójny wszystkie podsek-

tory sektora instytucji rządowych i samorządowych i zawierającymi informacje nie-

zbędne do generowania danych w ujęciu memoriałowym z myślą o przygotowywaniu 

danych opartych na standardach ESA 95. Te systemy rachunkowości publicznej podle-

gają kontroli wewnętrznej i niezależnym audytom”. Wymóg controlingu w finansach 

publicznych jest więc utożsamiany przez Radę Europejską z memoriałowym ujęciem 

operacji gospodarczych we wszystkich sferach systemu ekonomicznego kraju. Wdroże-

nie dyrektywy odbywa się poprzez wprowadzanie EPSAS, które bazują na wspomnia-

nym wcześniej memoriale. System rachunkowości publicznej ma składać się z elemen-

tów księgowości, kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości finansowej i audytu
18

. 

 Obecne prace są w fazie konsultacji propozycji wdrożenia standardów IPSAS. Ist-

nieją 32 standardy memoriałowe i jeden kasowy przedstawione na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Obowiązujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicz-

nego 
Źródło: W.A. Nowak, Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów pu-

blicznych (EPSAS), „Rachunkowość”, 2014, nr 3. 
 

Projekt Eurostatu, jednostki odpowiedzialnej za wdrożenie EPSAS, istniejące stan-

dardy dzieli na trzy grupy
19

: 

 nadające się do wdrożenia bez zmian bądź z minimalnymi zmianami – 14 standar-

dów; 

 wymagające adaptacji, bądź do których potrzebne jest podejście selektywne – 14 

standardów; 

 wymagające uzupełnienia przed wdrożeniem – 4 standardy. 
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Nie przewiduje się wprowadzenia standardu „sprawozdawczość finansowa bazująca 

na kasowej zasadzie rachunkowości”, co jest oczywistym następstwem wprowadzania 

metody memoriałowej. 

Planowane obowiązkowe wprowadzenie w jednostkach sektora finansów publicz-

nych Standarów EPSAS może być prawdziwą rewolucją w finansach publicznych. 

Obecne doświadczenia stosowania standardów IPSAS jest duże. W pełni stosują je or-

ganizacje międzynarodowe, tj. NATO, ONZ, OECD oraz kraje: Nowa Zelandia, Au-

stralia, USA, Wielka Brytania (MSR/MSFF), Kanada, Kolumbia, RPA, Francja, Szwaj-

caria i inne. Doświadczenie w transformacji są niewielkie, ale optymistyczne. Hiszpa-

nia wprowadziła nowy system rachunkowości oparty na IPSAS w 2010 r., nie stosując 

żadnych okresów przejściowych. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem, co pozy-

tywnie rokuje w odniesieniu do wprowadzania systemu EPSAS w Polsce
20

. 

Ocena projektu zmian rachunkowości w sektorze publicznym jest zdaniem autora 

pozytywna. Wprowadzenie zasady memoriału, wraz z jej całym dobrodziejstwem  

w postaci narzędzi analizy i oceny, jest ogromną szansą ułatwienia i uporządkowania 

systemu rachunkowego w jednostkach budżetowych. Wprowadzenie takich zmian po-

winno być jak najszybsze, aby umożliwić stosowanie wszystkich narzędzi analitycz-

nych i kontrolnych dostępnych rachunkowości. System kasowy jest niesprawny w po-

równaniu z memoriałowym, a ten z kolei, jako bardziej kompleksowy, dostarcza rów-

nież informacje kasowe. Opóźnienia we wdrażaniu systemów nowoczesnych i pełnych 

w miejsce, starszych i ograniczonych, ale jednocześnie skomplikowanych w praktyce 

stosowania, jest niewątpliwie błędem. Oczekiwane są dalsze propozycje ze strony Ko-

misji Europejskiej, których spodziewamy się w 2017 r. Zmiany będą z pewnością po-

ważne. 

 

5. Zakończenie  
Perspektywa wdrożenia zasady pełnego memoriału we wszystkich jednostkach sek-

tora publicznego, w tym przede wszystkim w jednostkach sektora rachunkowości bu-

dżetowej, staje się coraz bliższa. Zmiany, choć kosztowne i skomplikowane, są nie-

zbędne dla pełnej harmonizacji sytemu rachunkowości w Unii Europejskiej. Umożli-

wienie stosowania najnowszych narzędzi rachunkowości do zarządzania i kontroli  

w sektorze publicznym jest obecnie niezbędne. Aby sektor publiczny mógł być nowo-

czesny i mógł się skutecznie rozwijać musi korzystać z najnowszych, ale sprawdzonych 

w sektorze prywatnym rozwiązań, we wszystkich możliwych aspektach swojego dzia-

łania, w tym rachunkowości.  

Cel pracy został osiągnięty. W kolejnych częściach pracy przedstawiono jednostki 

sektora publicznego oraz sklasyfikowano je zgodnie z zasadami rachunkowości, które 

są przez nie wykorzystywane. Pokazano metody kasową i memoriałową oraz wskazano 

kierunki rozwoju rachunkowości sektora budżetowego proponowane przez Komisję 

Europejską jako EPSAS. Wskazano, że controlling, jako niezbędny element zarządza-

nia jednostkami budżetowymi, może być skuteczniejszy po reformie zasad rachunko-

wości w jednostkach budżetowych. Zdaniem autora wprowadzenie takich zmian jest 

niezbędne dla umożliwienia dalszego rozwoju sektora finansów publicznych. 
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MOTION FOR A EUROPEAN PUBLIC SECTOR  

ACCOUTING STANDARDS IN THE CONTEXT  

IN SUBSIDIARIES FINANCIAL CONTROLLING 
 

Summary 
The European Commission is working on the implementation of the Community system of ac-

counting and financial reporting standards for public sector entities. The objective of the project 

of the European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) is a standardization of the prepa-

ration and presentation of financial information, using the accrual basis of accounting. Applica-

tion of these changes can be revolutionary units of the financial sector in Poland, which are 

based on a cash accounting basis. Whatever problems you should think about the consequences 

of change. We expect new opportunities for controlling in the public, by obtaining new account-

ing tools, which are available in the private sector for many years. The aim of the work is an 

indication of an outdated cash basis, limiting the use of multiple accounting methods and used in 

budgetary units in Poland and present future plans for harmonization of accounting methods in 

the public finance sector in the international arena, in the context of the possibility of controlling 

the above mentioned. units. The legal basis of accounting standards currently in the public fi-

nance sector and pointed to new opportunities for controlling in connection with the changes 

introduced. 
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NEGOCJACJE WINDYKACYJNE  

W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM  

LASY PAŃSTWOWE 
 

Streszczenie 
Artykuł przybliża na ile Lasy Państwowe wykorzystują, na przestrzeni ostatnich lat, znajomość 

teorii negocjacji oraz swoją pozycję rynkową w celu ściągalności należności. 

Konflikt interesów powstający pomiędzy nakierowanymi na kompromis negocjacjami 

a restrykcyjną windykacją sprawia, że są to działania wymagające od negocjatora specyficznej 

wiedzy oraz predyspozycji osobowych. Kompetencje te pozwalają mu na trafne zdiagnozowanie 

przyczyny powstania długu oraz wskazanie odpowiedniej strategii negocjacji windykacyjnych, 

pozwalającej na osiągnięcie dualnego celu jakim jest spłata długu i utrzymanie dalszej współ-

pracy z dłużnikiem – klientem. O tym jak trudne jest to zadanie, świadczyć może skala błędów 

popełnionych w współpracy biznesowej. 

W artykule, w szczególności, przedstawiono działania zabezpieczające oraz promujące przed-

terminową spłatę należności Lasów Państwowych. Ponadto w oparciu o dane finansowe oraz 

doświadczenia, wynikające z obserwacji uczestniczącej autora artykułu, dokonano oceny sku-

teczności negocjacji windykacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(PGL LP). Odniesienie do branży drzewnej w Polsce pozwala na dodatkową ocenę sprawności 

gospodarowania powierzonym mieniem Skarbu Państwa, które stanowi około 80% powierzchni 

lasów w Polsce (25% powierzchni Polski) i dostarcza ok. 95 % masy drewna jaka trafia na nasz 

rynek. 

 

Słowa kluczowe 
negocjacje windykacyjne, Lasy Państwowe 

 

 

1. Wstęp 
Kryzys gospodarczy to czas ograniczania kredytu kupieckiego, powstawania zato-

rów płatniczych i ograniczenia płynności finansowej firm. Zabezpieczenie spłaty należ-

ności wymaga posiadania majątku i poniesienia kosztów, na co często nie stać małych 

firm rodzinnych. Tymczasem w praktyce gospodarczej liczne są doniesienia o firmach 

„słupach”
1
, które po uzyskaniu zaufania, realizują transakcję na dużą skalę, za którą  

z założenia nie mają zamiaru zapłacić. 

Równie dotkliwie kryzys gospodarczy dotyka gospodarstwa domowe, ograniczając 

ich zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. 

Gdy partner biznesowy staje się dłużnikiem, to znajomość prawa, ekonomii, psy-

chologii, teorii gier, technik negocjacyjnych, pozwala zachować dystans i osiągnąć cel, 

tj. spłatę długu i utrzymanie współpracy. 

Celem artykułu jest przybliżenie działań, dzięki którym Lasy Państwowe wykorzy-

stując swoją pozycję rynkową oraz teorię negocjacji, utrzymują tak niski poziom należ-
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ności. W artykule wykorzystano dostępne dane finansowe dotyczące PGL LP oraz ob-

serwację uczestniczącą autora artykułu. 

 

2. Kompromis negocjacji versus restrykcyjność windykacji 
Słowo negotium (łac.), stanowiące źródłosłów terminu negocjację, oznacza interes, 

trudną sprawę, zobowiązanie. Jak pisze G. Nierenberg „każde pragnienie… i każda 

potrzeba (…) stanowią okazję zapoczątkowania procesu negocjacji”
2
. Działania inte-

grujące interesy stron stanowią proces iteracyjny, w którym strony poszukując rozwią-

zań oferują sobie stopniowe ustępstwa i korzyści
3
. 

Negocjacje można postrzegać zarówno jako proces (komunikowania się, podejmo-

wania decyzji, wzajemnej wymiany, tworzenia wartości) jak i metodę takiego kierowa-

nia konfliktami, który doprowadza do osiągania porozumienia, przynoszącego najwięk-

szą wartość dodaną dla stron procesu wymiany
4
.  

Tymczasem etymologia (łac.) słów: vindicatio (oznaczającego roszczenie, obronę 

konieczną, zemstę), vindicare (dochodzenie własności, uwalnianie się, karanie), jak też 

vindex (obrońca; mściciel) wskazuje na bezkompromisową walkę „o swoje”. Obecnie 

termin ten oznacza dochodzenie za pomocą prawnie dozwolonych środków zwrotu rze-

czy od kogoś, kto nią włada. Dzieli się ją na polubowną (przedsądową); sądową; ko-

morniczą oraz pokomorniczą
5
. 

Negocjacje oszczędzają czas i koszty wierzyciela i dłużnika. Przyjmując postać 

ugody sądowej ograniczają koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego
6
. Za-

stosowanie ich na późniejszym etapie pozwala ograniczyć koszty o „prowizję” komor-

nika wynoszącą od 5% do 15% wyegzekwowanej kwoty. 

Alternatywną opcją dla negocjacji jest mediacja. Powinna być ona prowadzona 

przez osobę „trzecią”, którą może być neutralny i niezależny mediator w formie sądu 

lub instytucji posiadającej umocowanie społeczne do mediacji
7
. 

 

3. Typy dłużników, skuteczne strategie oraz problemy i błędy w negocja-

cjach windykacyjnych 
Prawdopodobieństwo powstania należności przeterminowanych oraz późniejszego 

ich wyegzekwowania, zależy od typu osobowości naszego partnera biznesowego. Dla-

tego ważne jest stwierdzenie czy jest on „wizjonerem” (człowiekiem celów), czy też 

człowiekiem „na problemy”. 

Wizjoner realizuje (w przyszłości) super optymistyczne scenariusze, przez co, z za-

łożenia nie ma żadnego „planu B”. Jeśli jednak popadnie w długi, potrafi „zawiesić” 

swoje normy moralne. Wizjonerzy stanowią ok. 80% dłużników. 

Odmiennie zachowują się osoby „na problemy”, które same otaczają się systemami 

bezpieczeństwa i starają się jak najszybciej spłacić dług.
8
 

Ukształtowany w dzieciństwie typ osobowości warunkuje sposób postępowania 

dłużników, których można z tego względu podzielić na: 

1) biedaków (współpracujących) – którzy ze względu na los, osobowość, nie są w sta-

nie regulować zobowiązań – stanowią oni ok. 15-20% dłużników, 

2) fraudów – tj. zawodowych oszustów, którzy z założenia nie mają zamiaru spłacić 

zaciągniętego zobowiązania – stanowią oni ok. 5-10% dłużników, 

3) graczy zwanych również niewspółpracującymi – stanowiących około 70-80% dłuż-

ników. Są to osoby traktujące odwlekanie płatności w czasie jako grę pozwalającą 
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im na osiągnięcie korzyści, życie ponad stan lub przetrwać problemy finansowe. Na 

10-ciu wierzycieli: 8-miu wezwie ich do zapłaty > 7-miu skieruje wezwanie przed-

sądowe > 5-ciu złoży pozew sądowy > 4-ech uzyska klauzulę wykonalności > 3-ech 

skieruję sprawę do komornika > 2-óch po umorzeniu egzekucji wynajmie detekty-

wa. W ten sposób dłużnik unika zapłacenia 8 wierzycielom, którzy spisali dług  

w straty
9
. 

 Negocjacje windykacyjne najczęściej mają postać gry, której skuteczność zależy od 

dopilnowania, aby była to gra według naszych (a nie dłużnika) zasad. Działania te nale-

ży dostosować do etapu windykacji. I tak w etapie
10

: 

1) pierwszego kontaktu – obowiązuje zasada „domniemania niewinności”, 

2) negocjacji – działania windykatora polegają na: 

a) przedstawieniu się (kogo reprezentuje) i ustaleniu rozmówcy, 

b) dotarciu do osób decyzyjnych za zobowiązania, 

c) przedstawieniu swoich intencji – w sposób nie obrażający dłużnika,  

d) precyzyjnym nazwaniu faktów – kiedy powstał dług, ile, za co, itd., 

e) stanowczym żądaniu zapłaty – do kiedy i ile ma zapłacić, 

f) dopytywaniu się o konkrety – to dłużnik ma wymyślać rozwiązania, 

g) diagnozowaniu w co „gra” dłużnik, 

h) uzgadnianiu warunków spłaty, gdzie negocjator ma: 

01) na pierwszą propozycję dłużnika zawsze odpowiadać „NIE”, 

02) zaczynać z najwyższego pułapu w ramach możliwości, 

03) ustępować z wysiłkiem – podkreślając wyjątkowość ustępstwa, 

04) za swoje ustępstwo żądać zawsze coś w zamian, 

05) za każdym razem zmniejszać skalę swoich ustępstw, 

3) zapowiedzi sankcji – w formie (postaci) indywidualnej, dotkliwej i realnej,  

4) wprowadzenia sankcji – we współpracy (ograniczenie przywilejów, rabatów, kredy-

tu, itp.), prawnych (pozew sądowy, wpis do KRD, itp.), psychologiczno-

społecznych (nadszarpnięcie opinii o dłużniku, itp.), 

5) drogi sądowej – ograniczają się do zawarcia ugody. 

Każdy kolejny etap to wzrost kosztów i ryzyka wierzyciela. Dlatego też negocjator 

musi znać istotę sprawy, alternatywy, słuchać uważnie sygnałów wysyłanych (świado-

mie i nieświadomie) przez dłużnika, mówić otwarcie o zaobserwowanych grach, ma-

newrach, podstępach i dowartościowywać dłużnika
11

. 

Strategia negocjacyjna musi być dostosowana do typu dłużnika. I tak wobec dłuż-

nika: 

1) współpracującego – należy je ująć w podpisanym przez dłużnika protokole należno-

ści. Jeśli posiada on inne należności oraz nie posiada majątku i stałych dochodów – 

należy zastanowić się nad celowością dalszej windykacji, 

2) nieuczciwego, tj. oszusta – strategia działania zależy od możliwości kontaktu z nim. 

Jeśli kontakt istnieje, to należy zbierać oświadczenia dłużnika (w zakresie uznania 

lub odmowy uznania długu), a gdy go brak – gromadzić dowody wskazujące na 

możliwość popełnienia przestępstwa, 

3) niewspółpracującego – tj. gracza odmawiającego zapłaty z wyrachowania, konfliktu 

osobistego lub ambicjonalnego – trzeba zacząć od mediacji. Zastosować zdecydo-

wane, twarde działania windykacyjne
12

.  

Gry dłużników oraz skuteczne strategie negocjacyjne zawiera tablica 1. 
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Tablica 1. Gry dłużników i zwycięskie strategie wierzyciela 

Nazwa 

„gry” 

Przykłady zagrywki 

(wymówki) dłużnika 
Zwycięska strategia wierzyciela 

„Na czas” Już (na dniach) zapłaci 

(ł) 

Zweryfikowanie faktów, przedstawienie in-

tencji, ustalenie konkretów z dłużnikiem 

„Na biedę” Zapłaciłby, ale nastał 

kryzys i nie ma z czego 

Ustalenie jaki to jest dłużnik (biedak, fraud, 

gracz) oraz zastosowanie właściwej strategii 

„Na krwio-

pijcę” 

Inni krwiopijcy zabrali 

mi środki pieniężne 

Aby znaleźć się na szczycie jego hierarchii 

płatności dołączyć do grupy „krwiopijców” 

„Wypadek 

losowy” 

Doświadczyłem kra-

dzieży, choroby, itp. 

Do dwóch tygodni od śmierci okazać współ-

czucie. Ustalić czy dłużnik nie blefuje 

„Amnezja” Zapomniałem Zapytać co się stało, jak często się to zdarza 

i czy zadba o to aby się to nie powtórzyło 

„Nie było 

mnie” 

Byłem na urlopie, dele-

gacji, itp. 

Zapytać dlaczego nie zlecił go wcześniej oraz 

jak funkcjonuje firma gdy go nie ma 

„W głupie-

go” 

Jaka płatność, jaka fak-

tura, za co, itp. 

Przedstawienie faktów: umowa, faktura, 

z dnia, na kwotę, za, wysłaną w dniu, na ad-

res 

Reklama-

cyjna 

Towar był uszkodzony, 

złej jakości, itp.  

Dlaczego reklamacja pojawia się teraz, usta-

lić zapłatę za niereklamowaną cześć 

„Inni mi nie 

płacą” 

Mnie też inni nie płacą Kto mu nie płaci, jak duże to kwoty. To jak 

on funkcjonuje tak długo bez wpłat  

„Bagatelka” I o takie „drobne” taki 

problem 

Stwierdzenie, że w takim razie nie będzie 

problemu z zapłatą dzisiaj tak drobnej kwoty 

„Absurd”  Np. koza zjadła mi port-

fel, fakturę, kajet z kon-

taktami 

Powiedzieć „jak dotąd nie słyszałem takiej 

wymówki, odłożę słuchawkę i zadzwonię 

jeszcze raz za 5 minut”. A następnie tak zro-

bić 

„Woda z 

mózgu” 

Opowiadanie „o wszys-

tkim i o niczym” 

Skłonić dłużnika do wskazania związku 

z tym, że nie płaci, i kiedy ma zamiar zapła-

cić 

„Niedo-

stępny” 

Szefa nie ma i nie wia-

domo kiedy wróci 

Zjednanie personelu dłużnika. Dotarcie do 

dłużnika (gdziekolwiek, o dowolnej porze) 

„Kontratak” Straszenie, obrzucanie 

wyzwiskami wierzyciela 

Asertywność, spokój, postawienie granicy co 

do treści, zapowiedź i wdrożenie sankcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Holwek 2005, s. 99-134; K. Bargiel-Matusiewicz 2007,  
s. 75-76; T.R. Paulsen 1996, s. 36-65; K. Turaliński 2012, s. 20-23. 

 

Osoby uciekające w grę „dłużnik” cały czas badają tolerancję wierzyciela, tworzą 

hierarchię płatności, szukają wymówek, bagatelizują dług, deprecjonują wierzyciela, 

przerzucają na niego odpowiedzialność oraz stosują na co dzień manipulacje i blef,  

w myśl sformułowania „niezależnie jak bardzo naharowałeś się przy ściąganiu długów, 

pewnego popołudnia ktoś uraczy cię wymówką jakiej dotąd nigdy nie słyszałeś!”
13

. 

Większość problemów w windykacji długów wynika z błędów popełnianych przed 

i w trakcie transakcji skutkującej powstaniem zobowiązania – tj.: 

1) brak wymogów formalnych dla klienta z odroczonym terminem płatności, 

2) brak uzależnienia wynagrodzenia handlowców od spływu należności, 

3) uzależnienie się od jednego (jednej grupy) odbiorcy, 
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4) wydawanie kolejnych porcji towarów, pomimo opóźnień w zapłacie. 

Później dostawca, wpada w schematy myślowe, przez które w windykacji: 

1) zamiast rzeczowości balansuje pomiędzy uległością a złością, 

2) stosuje zdrobnienia, pobożne życzenia, prowokując dłużnika do wymówek, 

3) traktuje go jak złodzieja lub jak rodzica wychowującego dziecko, przez co trudno 

jest mu się porozumieć, a dłużnikowi uciec od odpowiedzialności, 

4) zbyt długo toleruje rosnący poziom długów, 

5) zapowiada sankcje, których później nie realizuje. 

Niemoralne, nieetyczne i utrudniające wypracowanie kompromisu jest uciekanie 

się w negocjacjach do manipulacji, gierek i manewrów taktycznych oraz konfrontacji 

zamiast okazania sobie wzajemnej życzliwości. 

Należy mieć świadomość, że „łagodność wobec ludzi” nie wyklucza „nieustępliwo-

ści wobec problemu”
14

, a wzajemna życzliwość nie jest oznaką słabości tylko poszano-

wania. Negocjator w dążeniu do celu powinien kierować się maksymą „miękko do 

człowieka, twardo w sprawie”. F. Fukuyama stwierdza wręcz, że „w każdym udanym 

związku elementem wiążącym jest zaufanie”
15

. 

Błędem jest również przystępowanie do negocjacji bez planu działania oraz brak 

realnej i mocnej alternatywy dla negocjowanego porozumienia, tzw. strategii BAT-

NA
16

, tj. wzorca oczekiwanego rezultatu negocjacji. Jeśli efekt negocjacji jest lepszy, to 

należy je zakończyć na uzyskanych warunkach, a jeśli jest gorszy, należy zrezygnować 

z negocjacji i zastosować rozwiązanie alternatywne.  

Jednak najbardziej destrukcyjnym działaniem jest podważanie przez szefów wcze-

śniejszych ustaleń pracowników odpowiedzialnych za proces windykacji. 

 

4. Przebieg oraz skuteczność negocjacji windykacyjnych w PGL LP 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) to największa w Unii 

Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych nie posiadają osobowości prawnej, reprezentują 

Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Lasy Państwowe mają obowiązek do-

chodzenia wszelkich praw i należności. Główną pozycję przychodów stanowi sprzedaż 

drewna (ok. 88%). Pozostałe źródła przychodów to m.in. łowiectwo i pozostałe przy-

chody operacyjne, w tym głównie wynajem nieruchomości
17

. 

Jednolity w skali PGL LP system sprzedaży drewna, wspierany przez narzędzia 

Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), umożliwia scalanie danych 

oraz ewentualne zablokowanie dostaw drewna do klienta zalegającego z płatnościami  

w jednym z 430 nadleśnictw. W ramach tego systemu klient ma do wyboru dwie opcję 

zakupu – przedkłada gwarancję zapłaty należności i uzyskuje odroczony termin płatno-

ści lub dokonuje zakupu drewna na przedpłaty. Należności przeterminowane wstrzymu-

ją dostawy drewna, a nabywca otrzymuje wezwanie do zapłaty pod rygorem urucho-

mienia gwarancji. 

W ostatnim czasie wprowadzone zostały dwa dodatkowe narzędzia wspierające 

terminową spłatę należności – 1,5% skonto oraz rekompensata 40 Euro
18

. 

Przedstawione w tablicy 2 dane potwierdzają skuteczność polityki sprzedaży drew-

na przez PGL LP. To, że 65,5% przychodów ze sprzedaży drewna nie generuje należ-

ności przekłada się na poziom należności ogółem jak i przeterminowanych. Niepokoi 

jednak poziom należności dotyczących pozostałych przychodów operacyjnych, które 
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przy 9% udziale w przychodach generują ok. ¼ ogółu należności i blisko ½ należności 

przeterminowanych. 

 
Tablica 2. Przychody i należności Nadleśnictwa Stary Sącz za 2013 r. 

Rodzaj przychodów 

Udział w 

przychodach 

ogółem 

Udział % należności na 31.12.2013 

ogółem przeterminowane 

struktura przychodu struktura przychodu 

ze sprzedaży drewna 81,5% 71,0% 2,1% 38,6% 0,4% 

w tym na przedpłaty 65,5% 0,0% 0,0% 0,00% 0,0% 

z pozostałej sprzedaży 8,6% 5,0% 1,4% 12,2% 1,3% 

poz. przychody operacyjne 9,0% 23,6% 6,4% 48,2% 5,5% 

finansowe 0,9% 0,4% 1,1% 1,0% 1,1% 

Razem 100,0% 100,0% 2,4% 100,0% 0,9% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Nadleśnictwa Stary Sącz. 

 

Lasy Państwowe jak dotąd nie wypracowały jednolitej procedury windykacyjnej. 

Każda jednostka organizacyjna PGL LP stosuję własne rozwiązania. Cechą wspólną 

jest to, że dla celów dowodowych przyjmują one z zasady postać pisemną. W analizo-

wanym nadleśnictwie mają one następujący przebieg: 

1) wysłanie informacji (o kwocie należności przeterminowanych, odsetek oraz sankcji) 

mających kolejno postać – dla należności przeterminowanych do: 

a) 14 dni – monitu (na białym papierze), 

b) 30 dni – wezwania do zapłaty (na żółtym papierze), wraz z pismem zapowiada-

jącym sankcje w postaci wypowiedzenia umowy najmu, 

c) powyżej 30 dni – przesądowego wezwania do zapłaty (na czerwonym papie-

rze), wysyłanego wraz z pismem nakładającym w/w. sankcje, 

2) przejęcie nieruchomości od dłużnika i złożenie w sądzie pozwu sądowego, wysyła-

jąc kopię pozwu do dłużnika, 

3) wezwanie dłużnika do dobrowolnej spłaty wyroku sądowego, 

4) skierowanie wniosku o egzekucję komorniczą, 

5) wynajęcie firmy poszukującej mienia dłużnika. 

Na każdym etapie prowadzone są z dłużnikiem negocjacje, polegające na: 

1) przedstawieniu dłużnikowi propozycji: 

a) rozłożenia płatności na raty, częściowego umorzenia odsetek, 

b) przejęcia materiałów dłużnika za dług lub odpracowania długu, 

c) ugody sądowej, 

2) uświadomieniu ile więcej kosztuje spłata długu na kolejnym etapie, 

3) uzależnieniu odstępstwa (od sankcji) od częściowego uregulowania długu. 

Jednak jak pokazuje praktyka gospodarcza analizowanego nadleśnictwa: 

1) osoby fizyczne oraz małe firmy chętnie podejmują negocjacje, 

2) przewlekłość procedur sądowych sprawia, że pozew sądowy nie stanowi mobilizacji 

do spłaty, 

3) egzekucja komornicza okazuje się często bezskuteczna, 

4) najskuteczniejszą sankcją alternatywną jest rygor natychmiastowego rozwiązania 

umowy najmu. 
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Pomimo przedstawionych powyżej trudności związanych z windykacją należności, 

PGL LP realizuje powierzone obowiązki właściwie, a nawet – jak potwierdzają przed-

stawione w tablicy 3 wskaźniki finansowe – wzorowo. 

 
Tablica 3. Wybrane wskaźniki finansowe dla PGL LP oraz przemysłu drzewnego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
PGL LP 

(2008-2013) 

Przemysł drzewny 

(2013) 

1 cykl należności dni 20,4 45,0 

2 cykl konwersji gotówki dni -28,8 59,8 

3 bieżącej płynności krotność 3,1 1,4 

4 podwyższonej płynności krotność 2,9 0,86 

5 płynności gotówkowej  krotność 2,47 (*norma) 0,20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, DGLP oraz BP 2013, s. 10. 

 

 Ze względu na złożoność zagadnień gospodarczych, jakimi zajmują się jednostki 

PGL LP, stosowane przez nie działania są wypadkową różnych strategii i typów nego-

cjacji windykacyjnych, z akcentem na windykację. Stąd Lasy Państwowe, powinny 

położyć większy nacisk na sferę negocjacji, bez której trudno o realizację strategii wy-

grany-wygrany, stanowiącej podstawę do dalszej współpracy. 

 

5. Zakończenie 
Dokonany w artykule przegląd strategii negocjacji windykacyjnych oraz przykłady 

ich wykorzystania w Lasach Państwowych wskazuje na zbieżność teorii z praktyką. 

Jednak pomimo wypracowania skutecznej na obecnych dłużników strategii BATNA,  

w ramach teorii negocjacji istnieją jeszcze inne, niewykorzystane dotąd możliwości, jak 

np. handel wierzytelnościami, czy też skorzystanie z profesjonalnych firm windykacyj-

nych. 

Specyfika problemu, przy braku jednolitych wytycznych dotyczących oceny ryzyka 

kredytowego oraz windykacji (co należy ocenić negatywnie), wskazuje na potrzebę 

przeszkolenia pracowników z zakresu kształtowania relacji z klientami, określania limi-

tu kredytu kupieckiego oraz windykacji. 

Przy obecnym poziomie zaawansowania technologii informatycznych w PGL LP 

należałoby również rozważyć wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji, co po-

zwoliłoby znacznie ograniczyć koszty egzekucji oraz podnieść skuteczność terminowej 

windykacji należności w Lasach Państwowych. 
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DEBT COLLECTION NEGOTIATIONS IN THE STATE FOREST NA-

TIONAL FOREST HOLDING 
 

Summary 
The article outlines the extent to which National Forests have been using, in recent years, 

knowledge of theory of negotiation and their market position in order to collect debts. 

Conflict of interests arising between negotiators focused on compromise and restrictive debt 

collection, results in the fact that these are actions requiring special knowledge and personal 

dispositions from a negotiator. These competences let him or her accurately diagnose the cause 

of a debt and indicate relevant debt collection negotiation strategy, enabling achieving a dual 

goal: being repaid and maintenance of further cooperation with the debtor – the client. The diffi-

culty of this task may be proven by the scale of errors in a business cooperation. 

The article, in particular, presents actions securing and promoting earlier repayment of receiv-

ables of the National Forests. In addition, on the basis of financial data and experience resulting 

from participant observation of the article, the author’s assessment was conducted as to effec-

tiveness of debt collection negotiations in National Forests State Forestry Undertaking (PGL 

LP). Reference to the timber industry in Poland, makes it possible to additionally assess effi-

ciency of management of the entrusted State Treasury's property that constitutes approximately 

80% of the forest surface in Poland (25% of the territory of Poland) and provides ca. 95 % of 

wood mass on the market. 
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KONSULTING JAKO FORMA WSPIERANIA  

PODMIOTÓW NON-PROFIT W POLSCE 

 
Streszczenie 

Otoczenie, w jakim działają podmioty ekonomii społecznej generuje, duży deficyt wiedzy na 

temat efektywności form sprzyjających ich konkurencyjności na rynku krajowym, co w przypad-

ku organizacji nienastawionych za zysk, świadczących usługi na rzecz społeczeństwa, przyczynić 

się może do pogarszającej się jakości realizowanych przez nie usług, a co za tym idzie ich wyco-

fania się z rynku.  

W artykule zostaną ujęte zagadnienia związane z szeroko rozumianym doradztwem na rzecz 

podmiotów trzeciego sektora, w którym dla prawidłowego funkcjonowania niezbędne są różnego 

rodzaju usługi konsultingowe, począwszy od zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecz-

nych, zidentyfikowania i dopasowania programów funduszy zewnętrznych na rzecz NGO (ang. 

non-governmental organization). Asystą objęte są również: wsparcie informacyjne w ramach 

zasad funkcjonowania i otrzymywania środków na uruchomienie lub dofinansowanie podmiotów 

trzeciego sektora, łącznie z zarządzaniem projektami, ich rozliczeniem i składaniem dokumenta-

cji rozliczeniowej.  

Od nowoczesnego przedsiębiorstwa, firmy działającej na rynku krajowym jak i podmiotu eko-

nomii społecznej oczekuje się, by stanowiły kompletne rozwiązanie i dostosowywały się do tur-

bulentnego otoczenia. Jednak często pomoc konsultanta i wdrożenie nowych rozwiązań jest nie-

odzowna. Konsultant poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, zarówno teoretyczne jak  

i praktyczne umiejętności może przyczynić się do wzrostu skuteczności komunikacji wewnętrznej, 

wpłynąć na poprawę pozostałych procesów zarządzania w organizacji pozarządowej, co przeło-

ży się na wzrost jej efektywność i skuteczność. W treści referatu zgłębione zostały zagadnienia 

odnoszące się do praktycznych aspektów związanych z implementacją rozwiązań konsultingo-

wych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.  

 

Słowa kluczowe 
konsulting, NGO, konsultant, doradca, PES 

 
 

1. Wstęp 
Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu faktycznego wykorzystania narzędzi 

konsultingu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Artykuł w całości sta-

nowi studium teoretyczne dotyczące tematyki konsultingu w odniesieniu do podmiotów 

ekonomii społecznej. Dobre praktyki wdrożone w krajach Unii Europejskiej są związa-

ne głównie z promocją zatrudnienia w zawodach, które stały się mało popularne lub są 

zawodami ginącymi
1
. Historia XIX w. pokazała, że świat i poglądy dotyczące sfery 

stosunków międzyludzkich i struktury organizacyjnej ulegały nieustannym zmianom – 

O. Sheldon
2
, M.P. Follett

3
 oraz Ch. Bernard

4
 byli prekursorami tendencji, które zostały 

później rozwijane przez szkoły: ilościową i behawioralną, a ich znamiona odnaleźć 

można również w organizacjach nienastawionych na zysk. Propozycja polskiego rządu, 
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zawarta w uchwale w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Roz-

woju Ekonomii Społecznej (KPRES)”, stawia na nowatorskie rozwiązanie, polegające 

na ścisłym powiązaniu ofert szkoleniowych i doradczych oraz sprecyzowaniu oczeki-

wań dotyczących efektów ich działania
5
. Jednakże wciąż należy szukać nowych sposo-

bów usprawniania i tworzenia skutecznych narzędzi zaspokajania potrzeb ludzkich, 

poprzez: aktywizację zawodową osób bezrobotnych (w szczególności długotrwale bez-

robotnych), instrumenty interwencji socjalnej i wyrównywania szans, korzystania  

z różnych form pomocy społecznej, godzenia ról odgrywanych w społeczeństwie, poru-

szanie problematyki osób niepełnosprawnych, wolontariatu, współpracy instytucji ryn-

ku pracy, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz pracowników 

administracyjnych na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej, jak również działania 

na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu w 

obszarze zastosowanych innowacji państwa polskiego. Podmioty ekonomii społecznej 

zapewniają zatrudnionym źródło utrzymania, a głównym celem w myśl uchwały 

KPRES jest w 2020 r. wzrost zatrudnienia (powstania m.in. 35 tys. nowych miejsc pra-

cy), spójność oraz rozwój społeczny
6
.  

 

2. Doradztwo na rzecz podmiotów trzeciego sektora 
 Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

7
. 

Państwo Polskie z dniem 1 maja 2004 r., na mocy tzw. traktatu akcesyjnego stało się 

członkiem UE, dostosowując się do wymogów stawianych przez Unię Europejską, 

stworzyło szereg rozwiązań propagowania podmiotów nienastawionych na zysk do-

puszczając możliwość wsparcia ze strony konsultantów zarówno w momencie zakłada-

nia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, identyfikacji i dopasowania programów 

funduszy zewnętrznych na rzecz NGO-sów, jak i wspierania informacyjnego w ramach 

zasad funkcjonowania i otrzymywania środków na uruchomienie lub dofinansowanie 

podmiotów istniejących trzeciego sektora. Charakter takiej działalności ukierunkowanej 

na dobro publiczne jest przyczyną tego, że organizacje nienastawione na zysk mają 

szczególny obowiązek przekonać opinię publiczną, iż funkcjonują zgodnie z wyzna-

czonymi przez siebie deklarowanymi wartościami oraz stawianymi celami, co w dużej 

mierze jest często zasługą konsultantów, którzy pełnią rolę ekspertów w danej dziedzi-

nie i świadczą usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Konsultant wspomaga 

definiowanie misji i tworzenia wizji organizacji pozarządowej. Jednak, aby w pełni 

wykorzystać potencjał danego podmiotu NGO, konsultant powinien dysponować od-

powiednim warsztatem pozwalającym na zidentyfikowanie niepowtarzalnego problemu 

występującego w danej organizacji nienastawionej na zysk.  

 Ekonomia społeczna stała się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat niezwykle 

atrakcyjnym sektorem (w zakresie integracji organizacji trzeciego sektora, tworzenia 

lokalnych, regionalnych koalicji i porozumień, jak również wypracowanych norm  

i standardów postępowania), z którego mogą skorzystać nie tylko obywatele państwa 

Polskiego, którzy działają w sferze non profit, ale również osoby, które w tej materii nie 

mają doświadczenia. Dostosowanie przepisów prawa do wymogów członkostwa w Unii 

Europejskiej daje większe pole manewru dla podmiotów trzeciego sektora. Przepisy  

o których mowa zezwalają na implementacje takich walorów innych podmiotów, jak: 

korzystanie z potencjału technologicznego, doświadczenia, wiedzy i zdolności ekono-

micznych. Na tej podstawie wywnioskować można, iż do rozwoju lub tworzenia pod-
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miotów ekonomii społecznej włączyć się mogą doradcy, konsultanci, którzy poprzez 

swoje doświadczenie i posiadaną wiedzę w danym obszarze zainteresowań branżowych 

przyczynią się do rozkwitu i polepszenia wizerunku organizacji pozarządowych niena-

stawionych na zysk. Konsulting w tej sytuacji jest alternatywnym rozwiązaniem do 

zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności świadczonych usług przez podmioty nie-

nastawione na zysk, powiększając tym samym katalog (wachlarz) świadczonych usług  

o trzeci sektor, który w dłuższej perspektywie czasu może stać się aktorem „es-biznesu” 

na wolnym rynku pracy. Jak słusznie napisał J. Hausner „Rolę ekonomii społecznej 

dostrzegają władze publiczne – centralne i samorządowe. Jest ona zdecydowanie wspie-

rana przez Komisję Europejską, ale przede wszystkim jest ona rozwijana przez organi-

zacje pozarządowe, wspierana przez środowiska akademickie i eksperckie”
8
. Do roz-

wiązywania coraz bardziej skomplikowanych kwestii społecznych potrzeba jest no-

wych podmiotów, nowych idei, nowych instrumentów, a także nowej aksjologii. Tego 

wszystkiego można poszukiwać w ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna to  

w pewnym sensie nowa Trzecia Droga, alternatywna w stosunku do ideologii liberalnej 

czy socjalistycznej
9
. Również aparat administracji zmienia swoje nastawienie i spojrze-

nie na podmioty należące do trzeciego sektora. W ramach rozwoju dialogu, lobbingu, 

konsultingu, jak również innych form partycypacji społecznej, nieodzownym elemen-

tem stał się wzrost udziału sektora pozarządowego i prywatnego w procesach aparatu 

administracji państwowej. Wzrost trzeciego sektora spowodowany jest jego zaangażo-

waniem w projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stał się 

nieodzowną formą wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz współpracą mię-

dzysektorową w Polsce, czego dowodem jest wpisanie podmiotów trzeciego sektora  

w oś priorytetów, również na szczeblu centralnym
10

.  

 

3. Dostosowanie konsultingu do potrzeb organizacji nienastawionych na 

zysk 
 Czynniki sprzyjające współpracy konsultingu i podmiotów NGO oraz sam proces 

temu towarzyszący staje się bardzo zrozumiałą formą, a konsultanci i doradcy zdoby-

wają w ten sposób nowe umiejętności współpracy z trzecim sektorem. Formy współ-

pracy można podzielić na trzy podstawowe grupy, w zależności od charakteru, jaki ma-

ją spełniać, a mianowicie: uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych  

w planowaniu działań (kierunkach działań) wspólnie z konsultantem; realizacji i wdro-

żenia podjętych zamierzeń; przekazanie, powierzenie środków finansowych na realiza-

cję działań uprzednio zaplanowanych. Spektrum definiowania ekonomii społecznej jest 

bardzo szerokie i można je podzielić na trzy podejścia: normatywne, instytucjonalno-

prawne oraz przedsiębiorstwa społeczne i pozostałe podmioty sektora ekonomii spo-

łecznej. Doradca, wykorzystując swoją wiedzę, a zarazem doświadczenie, powinien 

wspierać swojego klienta w rozwiązywaniu problemów
11

. Aby w pełni wykonać sta-

wiane mu zadanie przez organizację nienastawioną na zysk, na której zlecenie działa, 

powinien dysponować warsztatem pozwalającym na identyfikację niepowtarzalnego 

problemu organizacji non-profit. D. Biggs uważa, iż aby móc mówić o doradztwie  

w zakresie zarządzania, należy wypełnić lukę pomiędzy najnowszymi badaniami na-

ukowymi i praktycznymi umiejętnościami. Powinno się w pierwszej kolejności zacząć 

od kształcenia studentów w tej materii, czego wyrazem jest ponad 300 stronicowy pod-

ręcznik akademicki
12

. Przedsiębiorstwa konsultingowe, chcąc zachować konkurencyj-
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ność i w dalszym ciągu odnosić sukcesy, muszą dokonywać wielu zmian restrukturyzu-

jących przedsiębiorstwo, przekształcać się i ewoluować. Jest to również konieczność 

poszukiwania niszy, w której można odnaleźć na nowo priorytety, które dotychczas 

wpisywały się tylko w obszarze zarządzania i dostosować je na rzecz podmiotów trze-

ciego sektora, który coraz silniej zaznacza swoją obecność w szybko zmieniającym się 

otoczeniu.  

 Turbulentność otoczenia wzmaga potrzebę ciągłego kształcenia się zarówno organi-

zacji jak i osób fizycznych. Jednak inne wymagania szkoleniowe posiadają osoby pra-

cujące zawodowo, a inne osoby, które z różnych względów są bezrobotne, wykluczone, 

są wolontariuszami lub posiadają różnego typu dysfunkcje, co uniemożliwia im podję-

cie pracy na otwartym rynku pracy. Rozwiązaniem dla takich osób jest trzeci sektor
13

, 

oferujący w ramach szkoleń nie tylko przekazywaną wiedzę teoretyczną, ale dający 

możliwość wsparcia ze strony konsultanta lub doradcy. Poprzez zabiegi zastosowane do 

rozwiązania konkretnego problemu zaproponować może innowacyjne rozwiązanie, 

które w przyszłości przełoży się na efekty działania danego podmiotu NGO
14

. Konsul-

ting rozwija się również pod szyldem ekonomii społecznej, co dodatkowo świadczy  

o tym, że dziedzina ta świetnie wpisuje się w potrzeby trzeciego sektora. Przykładowe 

stowarzyszenia konsultingowe można odnaleźć na stronie Stowarzyszenia Klon/Jawor, 

stanowiącej największą bazę danych na temat podmiotów ekonomii społecznej  

w Polsce. Należy również wspomnieć w tym miejscu o nowoczesnych technikach wy-

korzystywanych w ramach doradztwa i konsultacji na rzecz trzeciego sektora. Dzięki 

rosnącemu znaczeniu Internetu możliwe jest prowadzenie współpracy online (np.  

e-lerning, wideokonferencje, tworzenie i rozbudowa otwartych oprogramowań, itp.), co 

przyczynia się do obniżenia kosztów świadczonych usług konsultanta na rzecz danego 

podmiotu trzeciego sektora. Takie rozwiązanie, dostosowujące konsulting do potrzeb 

organizacji nienastawionych na zysk, ma również znaczenie przy prowadzeniu kampa-

nii społecznościowych z udziałem konsultanta. 

 

4. Skuteczność wdrożonych programów  
 Okres programowania w latach 2007-2013 wskazuje, iż priorytetem Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jak również Regionalnego Programu Operacyjnego 

(RPO) jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej w Polsce. Choć w do-

kumentach, o którym mowa, brak sformułowania „konsulting”, który zgodnie z defini-

cją proponowaną przez M. Ćwiklickiego – prowadzi usługi doradcze dla różnego ro-

dzaju podmiotów, w różnej formie jak i w różnych dziedzinach. Najczęściej jest to fir-

ma niezależna, a sam konsultant nie podejmuje decyzji ani nie jest za nią bezpośrednio 

odpowiedzialny. Konsultanci są postrzegani w różny sposób, jako doradcy, edukatorzy, 

agenci zmian, pomocnicy w rozwiązywaniu szeroko i różnorako pojętego problemu
15

. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w swych publikacjach posługuje się (operuje) 

określeniami: „doradca” oraz „konsultant”, które to w sposób jednoznaczny określają 

zakres działań usług doradczych w zakresie ekonomii społecznej, co w pewnym sensie 

ugruntowuje pozycje konsultingu
16i17

. Programowanie perspektywy finansowej na lata 

2014-2020 ujmuje uwarunkowania strategiczne stanowiące jedynie rekomendacje, któ-

re nie precyzują konkretnych rozwiązań a jedynie zaznaczają rolę rozszerzenia działań 

na rzecz tworzenia i rozbudowy infrastruktury wsparcia dla rozwoju ekonomii społecz-

nej (wsparcie dla szeroko rozumianych instytucji otoczenia ekonomii społecznej,  
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np. stowarzyszeń przedsiębiorców społecznych, centrów transferu wiedzy, itp.)
18

.  

W przytoczonym dokumencie osoby odpowiedzialne za jego powstanie unikają okre-

śleń, które w poprzednim okresie programowania były widocznie a mianowicie: „kon-

sultant” i „doradca”. Niestety w Polsce zmiana w ustawodawstwie dotycząca progra-

mów na rzecz ekonomii społecznej nie posiada ugruntowanych przepisów prawa  

w postępowaniu administracyjnym (biurokratycznym) oraz ich weryfikacji, które zna-

lazłyby zastosowanie we wszystkich sferach działania podmiotów trzeciego sektora. 

Wiele koncepcji ogólnej teorii ekonomii społecznej jest efektem przenikania z języka 

zarządzania, co również ma miejsce w przypadku dokumentacji tworzonej na szczeblu 

centralnym dotyczącej wdrażanych programów na rzecz podmiotów trzeciego sektora, 

jak np. klauzule społeczne. Rezultatem projektów współfinansowanych z Europejskie-

go Funduszu Społecznego są opracowane i wykorzystywane w codziennej praktyce 

formy doradztwa, również w zakresie konsultingu. Największą skarbnicę wiedzy na 

temat oferowanego wsparcia konsultingowego w Polsce odnaleźć można na stronach 

internetowych firm świadczących usługi konsultingowe na rzecz podmiotów nienasta-

wionych na zysk.  

 „Organizacje, które przez długi czas funkcjonowały w stabilnym otoczeniu, mają 

skłonność do zatracania elastyczności i napotykają trudności z wprowadzaniem zmian, 

a nawet nie potrafią ich urzeczywistnić w ogóle”
19

 – przytoczony cytat może być puen-

tą skostnienia prawa polskiego oraz reakcją na zmieniające się otoczenie za sprawą 

narzuconego novum przez Unię Europejską na rzecz podmiotów trzeciego sektora. 

Turbulentność otoczenia podmiotów trzeciego sektora sprawia, że usługi konsultingowe 

i wdrożenie nowych rozwiązań jest nieodzowne.  

 

5. Trudności współpracy z podmiotami trzeciego sektora 
 Ekonomia społeczna jest kategorią złożoną, łączącą zarówno ekonomiczne jak  

i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej
20

. Jej miejsce i rolę w społeczeństwie 

wyznacza specyficzny rodzaj przedsiębiorczości i zaradności społecznej, wynikający 

przede wszystkim z inicjatywy obywatelskiej
21

.  

 Konfrontacja Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) z procedurami przewi-

dzianymi dla przedsiębiorców powoduje, że szanse i możliwości skorzystania z takiej 

formy wsparcia mogą być ograniczone. Podczas oceny efektowności ekonomicznej 

podmiotów trzeciego sektora nie uwzględnia się charakteru non profit czy not for profit 

podmiotów ekonomii społecznej. Nie ma w ramach systemów oceniania wskaźników 

uwzględniających specyfikę PES, poprzez prymat celów społecznych nad celami eko-

nomicznymi. Warto w tym miejscu nadmienić, iż środki przewidziane w wyżej wymie-

nionych funduszach dotyczą np. rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i ich dofinan-

sowania. Taki rodzaj wsparcia jest niezbędny również dla rozwoju PES, aby odgrywały 

one znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Bardzo ważnym wydaje się także ciągła moż-

liwość korzystania z bezpłatnych lub dofinansowywanych szkoleń dla osób zarządzają-

cych i pracowników oraz dostęp do bezpłatnych usług informacyjnych czy doradczych. 

PES, inaczej niż „klasyczne” przedsiębiorstwa, powinny być w sposób ciągły prowa-

dzone biznesowo przez zewnętrznego konsultanta do momentu wdrożenia strategii, 

jaką przedsiębiorstwo realizować będzie zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Należy przy 

tym pamiętać, że ludzie wewnątrz takiej organizacji/przedsiębiorstwa zwykle zoriento-

wani są prospołecznie
22

. Trudności wdrożenia metody BSC w sferze zarządzania jed-
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nostkami nienastawionymi na zysk wymagają działań dostosowawczych. Każda orga-

nizacja musi stworzyć własną gamę mierników, na podstawie których zmierzy pozycje 

rynkową, posiadany poziom zasobów (materialnych i niematerialnych) i określi kierun-

ki rozwoju na tle branży. Lista wskaźników przyjmowana do oceny w metodzie BSC, 

nawet w ramach tego samego sektora, może być zupełnie odmienna dla różnych przed-

siębiorstw. Specyfika organizacji nienastawionych na zysk narzuca zatem konieczność 

opracowania odpowiedniego zbioru wskaźników wykorzystywanych w procesie zasto-

sowania metody BSC
23

.  

 Inną przeszkodą współpracy z podmiotami nienastawionymi na zysk, głównie 

przedsięwzięć społecznych, jest utrudniony dostęp do środków pożyczkowych
24

. Decy-

dują o tym przede wszystkim dwa czynniki, a mianowicie: słabość ekonomiczna więk-

szości przedsięwzięć społecznych (wynikająca nie tylko z ograniczonego dostępu do 

źródeł finansowania, ale przede wszystkim realizacja przedsięwzięć działalności non-

profit w zasadniczy sposób wyklucza uczestników rynku kapitałowego) oraz cel działa-

nia (którym z definicji nie jest osiągnięcie zysku a realizowane przez podmioty przed-

sięwzięcia nie są nastawione na osiągnięcie zysku), a wyższość celu społecznego nad 

celem ekonomicznym wyklucza całkowicie pozyskiwanie przez podmioty NGO finan-

sowanie swej działalności przy pomocy instrumentów kapitałowych. Przeszkody 

i trudności opisane w tym rozdziale dla każdej sytuacji, jaką mogą napotkać konsultanci 

we współpracy z sektorem NGO można rozwiązać opierając się na doświadczeniach 

nabytych w sferze biznesu. 

 

6. Zakończenie  
 Polskie podmioty ekonomii społecznej charakteryzuje bardzo duża różnorodność 

form organizacyjnych i zadań, jakie są w ich obrębie realizowane. Niewątpliwy rozkwit 

konsultingu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej rozpoczął się po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej, która to przede wszystkim kładzie nacisk na rozwój podmiotów 

ekonomii społecznej, na niwie rozwoju zasobów ludzkich (Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – POKL), jak również styka się z przychylnością państwa dla tworzenia 

się podmiotów nienastawionych na zysk. Mechanizm finansowania ekonomii społecz-

nej musi być rozbudowany i nie może sprowadzać się do pomocy publicznej w postaci 

grantów, lecz obejmować także instrumenty dłużne, kapitałowe i gwarancyjne oraz 

doradcze, które zapewniają pośredni lub bezpośredni dostęp do finansowania
25

. Zgod-

nie z Manifestem Ekonomii Społecznej należy zadbać o to, by szanse na wolnym rynku 

przez instytucje ekonomii społecznej zostały wykorzystane
26

. Konieczne staje się zaan-

gażowanie ich przedstawicieli, również doradców i konsultantów, którzy pomogą zbu-

dować trwałe relacje z innymi instytucjami rynkowymi, jak również zapewniającymi 

dystrybucję i monitorowanie wykorzystania funduszy płynących z Unii Europejskiej, 

zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Szansą dla konsultingu staje się 

również nadal niska świadomość społeczna wykorzystania szans, jakie daje trzeci sek-

tor. Dlatego też konsultanci mają możliwość zmiany braku przekonania ogółu społe-

czeństwa do inwestowania w sektor NGO, zarówno w aspekcie społecznym jak 

i finansowym. Również sam konsulting, który do tej pory działał jedynie w sferze sze-

roko rozumianego zarządzania przeniósł swoje usługi na grunt podmiotów ekonomii 

społecznej w formie stowarzyszeń. 
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CONSULTING AS A FORM OF SUPPORT FOR NON-PROFIT ENTI-

TIES IN POLAND 

 
Summary 

The environment in which operate social economy entities generates a great deficit in the 

knowledge on the effectiveness of forms favoring their competitiveness on the home market, 

which in the case of non-profit organizations that render services for the society may lead to  

a deterioration in the quality of their services, which, in turn, means their withdrawal from the 

market. 

The article will present some issues related to broadly conceived consulting for the third sector 

entities; so that this sector may function correctly, necessary are various types of consulting 

services – starting from establishing and managing social enterprises, identification and adjust-

ment of external funds in favor of the NGO and ending in the informative support within the 

rules of operation and obtaining money for implementation or financial contribution of third 

sector entities, incl.project management, project accounts as well as filing the settlement docu-

mentation. 

A modern enterprise, a company operating on the home market and a social economy entity are 

expected to constitute a complete solution and get adapted to a turbulent environment; however, 

some assistance from a consultant and the implementation of new solutions is indispensable.  

A consultant through their knowledge, theoretical experience and practical skills may contribute 

to an improvement in the efficiency of internal communication and influence positively other 

management processes in NGOs, which will be translated into effectiveness and efficiency of  

a non-profit organization. The speech will come into details of practical aspects related to the 

implementation of consulting solutions in favor of social economy entities in Poland 
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CONTROLLING W MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  

JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE  

FUNKCJE ZARZĄDZANIA 
 

Streszczenie 
Controlling to koncepcja zarządzania, która w Polsce jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. 

Przez controlling najogólniej można rozumieć proces sterowania, zorientowany na wynik przed-

siębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. W literaturze można 

wyróżnić wiele rodzajów controllingu, dlatego wprowadzenie tego narzędzia do przedsiębior-

stwa, należy poprzedzić licznymi badaniami i analizami. Pomimo ogólnie panującego trendu 

przypisującego controlling jedynie dużym przedsiębiorstwom, jest to narzędzie, które w znaczny 

sposób może usprawnić również działanie podmiotów z sektora MŚP. Najczęściej rodzaj con-

trollingu stosowanego w małych i średnich przedsiębiorstwach jest uzależniony od cyklu życia 

podmiotu. Można wyróżnić m.in. controlling informacyjny, controlling zorientowany rachunko-

wo, controlling operacyjny i controlling zintegrowany, przy czym controlling informacyjny jest 

najmniej rozbudowany, co przekłada się na najmniejszą efektywność. Zastosowanie narzędzi 

controllingu wpływa na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i przekłada się na wiele 

korzyści, m.in. pozwala na szybsze dysponowanie pełniejszą oraz bardziej szczegółową informa-

cją, usprawnienie systemu zarządzania przez stworzenie wiarygodnego i obiektywnego systemu 

informacyjnego, zwiększenie zakresu decentralizacji (wzrost samodzielności decyzyjnej kierow-

ników), zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, bezpośrednie powiązanie wynagrodzeń kie-

rownictwa i ich załóg z wynikami pracy, wzrost efektywności produkcji i wiele innych. 

 

Słowa kluczowe 
controlling, zarządzanie, małe przedsiębiorstwo, MŚP 

 

 

1. Wstęp  
 Controlling to narzędzie wspomagające zarządzanie, które z każdym rokiem staje 

się powszechniejsze i bardziej dostrzegane przez przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem 

zainteresowania pojawiają się nowe pytania, niejednokrotnie adresowane do firm kon-

sultingowych: czy controlling rozwiąże problemy organizacji, jakie narzędzia control-

lingowe zastosować, czy dane rozwiązanie będzie korzystne, a przede wszystkim czy 

wpłynie to na poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że contro-

lling na świecie funkcjonuje od XIX w., w Polsce jest stosunkowo nowym rozwiąza-

niem, stąd też właściciele przedsiębiorstw oraz ich menadżerowie mają wiele wątpliwo-

ści. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki controllingowej oraz udo-

wodnienie, że pomimo ogólnie panującego trendu przypisującego controlling jedynie 

dużym przedsiębiorstwom, jest to narzędzie równie dobrze rozwiązujące problemy, 

z którymi borykają się właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.  

                                                     
 Studentka studiów licencjackich, Wydziała Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

ewelina.stec25@wp.pl 
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2. Istota, rodzaje i główne obszary zastosowania controllingu  
Controlling to stosunkowo nowa koncepcja zarządzania organizacjami gospodar-

czymi. Znaczny wzrost zainteresowania tym zagadnieniem miał miejsce w latach 80. 

ubiegłego wieku. Obecnie controlling traktowany jest, jako nowoczesna koncepcja za-

rządzania przedsiębiorstwami, która ułatwia adaptacje w konkurencyjnym i zmiennym 

otoczeniu
1
.  

W literaturze można się spotkać z odmiennością poglądów co do istoty controllin-

gu, jego zadań i funkcji. Znajduje to odzwierciedlenie w braku jednolitej definicji
2
. 

Przez controlling najogólniej można rozumieć proces sterowania, zorientowany na wy-

nik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. Bar-

dziej kompleksowo, jest to system wzajemnie powiązanych przedsięwzięć, zasad, tech-

nik i metod, mających służyć wewnętrznemu systemowi kontroli i sterownia, zoriento-

wanemu na wypracowanie założonego wyniku. Controlling określany jest również, jako 

system zarządzania przedsiębiorstwem, w którego skład wchodzą planowanie, kiero-

wanie i kontrola
3
. 

 Planowanie można zdefiniować jako świadome przewidywanie kierunków działa-

nia przedsiębiorstwa, prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów. Proces plano-

wania musi zawierać alternatywy działań na wypadek ewentualnych znaczących zmian 

w otoczeniu przedsiębiorstwa. Plany przedsiębiorstwa najczęściej tworzy się na pod-

stawie analizy danych z poprzednich okresów, przeprowadzonych badań rynku i analiz 

posiadanych zasobów, a także innych czynników mogących w przyszłości wpłynąć na 

działalność przedsiębiorstwa. Z tym etapem związane jest występowanie dwóch rodza-

jów sprzężeń: 

– sprzężenia wyprzedzające (ang. feed forward) – mówiące o tym, że planowanie po-

winno wyprzedzać procesy gospodarcze, a za realizację odpowiednio określonych 

celów i zadań odpowiadają kierownicy. Kontrola oparta na tym rodzaju sprzężenia 

ciągle monitoruje realizację przyjętych planów strategicznych, zajmuje się identyfi-

kowaniem przyszłych zagrożeń. Wszystko ma zapobiegać powstawaniu odchyleń 

(niedopuszczanie do zakłóceń); 

– sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – polega na analizie przyczyn występowania 

odchyleń od planu, co umożliwia przeprowadzenie określonych kroków, mających 

na celu poprawę sytuacji w przyszłości (likwidowanie skutków zakłóceń). 

 Dane planowane, muszą zostać poddane kontroli, która jest niezbędna 

w przedsiębiorstwie. Kontrola taka polega na ciągłym sprawdzaniu, czy przedsiębior-

stwo działa według przyjętych założeń i czy dzięki temu zbliża się do osiągnięcia wy-

znaczonych celów. Ważne jest wczesne wykrycie ewentualnych odchyleń i przeprowa-

dzenie skutecznych korekt. Ważnym elementem kontroli jest wyodrębnienie centrów 

odpowiedzialności – oddziałów, wydziałów lub segmentów organizacji, które ponoszą 

odpowiedzialność za zarządzanie daną grupą zadań w ramach przedsiębiorstwa. Pozwa-

la to na zwiększenie skuteczności procesu kontroli, jak również wyników całej organi-

zacji. 

Wyodrębnione obszary controllingu wymagają ciągłej koordynacji, dzięki której 

można znacznie podwyższyć efektywność i niezawodność systemu controllingu. Koor-

dynacja definiowana jest jako „proces zintegrowania działań różnych części organiza-

cji”. Ma ona sens wówczas, gdy dotyczy działań o jasno określonym, wymiernym  

i możliwym do osiągnięcia celu
4
. 
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W literaturze można wyróżnić wiele rodzajów i odmian controllingu. Z uwagi na 

dużą różnorodność, przed wprowadzeniem systemu controllingu, należy dokładnie za-

stanowić się, nad sytuacją badanego podmiotu i przeanalizować jego działalność. Po-

zwoli to na lepsze dopasowanie controllingu do przedsiębiorstwa, co może w większym 

stopniu wpłynąć na poprawę wyników. 

 Na podstawie obserwacji rynku, a także analizy literatury przedmiotu wynika, że 

controlling najczęściej kojarzony jest z dużymi przedsiębiorstwami. Jednocześnie bar-

dzo często można spotkać się z poglądem, że zastosowanie controllingu w małym lub 

średnim przedsiębiorstwie jest zbyteczne. Warto jednak podkreślić, że wszystkie przed-

siębiorstwa, bez względu na rozmiar, poddawane są tym samym warunkom zewnętrz-

nym (formalnoprawnym, ekonomicznym, finansowym), a ich kierownicy potrzebują 

instrumentów wspomagających proces decyzyjny
5
. System controllingu równie dobrze 

rozwiązuje problemy przedsiębiorstw dużych jak i małych oraz średnich. Prawdą jed-

nak jest, że controlling w małym czy średnim przedsiębiorstwie, znacznie różni się od 

tego w dużym, co wynika głównie z rozmiarów działalności i struktury. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa charakteryzują się tym, że mają prostą strukturę organizacyjną, gdzie 

zazwyczaj właściciel jest jednocześnie kierownikiem, który przy zarządzaniu kieruje 

się głównie intuicją. Dodatkowo, tego typu podmioty nie mają bardzo dużego udziału  

w rynku i dostępu do rynku kapitałowego. Powyższe elementy wpływają na to, że sys-

tem controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, jest mniej rozbudowany niż 

w przedsiębiorstwach dużych oraz nie wymaga zastosowania skomplikowanych narzę-

dzi. Warto jednak podkreślić, że opiera się on na takich samych zasadach i może przy-

nieść podobne korzyści.  

 

3. Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach 
W samym sektorze MŚP można wyróżnić różne podejścia do controllingu oraz róż-

norodne narzędzia, które mogą mieć zastosowanie w przedsiębiorstwie. Jedną z teorii 

jest uzależnienie systemu controllingu w małym lub średnim przedsiębiorstwie od cy-

klu jego życia (zob. tabela 1). 
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Tablica 1. Etapy rozwoju MŚP i odpowiadające im narzędzia controllingu 

Etap rozwoju 

firmy 

Rola przedsiębiorcy/styl za-

rządzania 

Możliwe do zastosowania  

narzędzia controllingu 

Faza 1. 

Powstanie 

Przywództwo autorytarne, 

nadzór bezpośredni 

Proste metody badania rentowności pro-

duktów i kalkulacji cen 

Faza 2. 

Przetrwanie 

Nadzór pośredni z dominującą 

funkcją kontrolną 

W stosowanych metodach wzmocnienie 

nacisku na ocenę rentowności 

Faza 3. 

Sukces – wy-

dzielanie 

Styl funkcjonalny, oddelegowa-

nie uprawnień na niższe szcze-

ble zarządzania 

Planowanie strategiczne, budżetowanie, 

analiza efektywności przedsięwzięć go-

spodarczych 

Faza 4. 

Sukces przez 

wzrost 

 

Styl funkcjonalny, oddelegowa-

nie uprawnień na niższe szcze-

ble zarządzania 

 

Wzmocnienie nacisku na analizy we-

wnętrznych procesów przedsiębiorstwa, 

stosowanie, m.in. budżetowania, rachun-

ku odpowiedzialności, rachunku kosztów 

działań i innych 

Faza 5. 

Rozwój 

 

Pośredni i sformalizowany 

system zarządzania 

 

W wielu przedsiębiorstwach mogą być 

wdrażane na tym etapie instrumenty 

obejmujące jednocześnie wiele obszarów 

zarządzania i sterowania przedsiębior-

stwem, m.in. w oparciu o strategiczną 

kartę wyników lub koncepcję zarządzania 

procesowego (projektowego) 

Faza 6. 

Dojrzałość 

 

Pośredni i sformalizowany 

system zarządzania 

 

Najczęściej w tej fazie przedsiębiorcy 

poszukują i implementują zaawansowane 

narzędzia zintegrowanego zarządzania 

przedsiębiorstwem. W skromniejszych 

rozwiązaniach bywają to uzupełniające 

moduły wielokierunkowej analizy do 

istniejącego systemu finansowo-

księgowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kaszuba-Perz. Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw  

w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, 

www.ur.edu.pl/file/5695/28.pdf, [dostęp: 03.08.2014 r.]. 

 

Rola przedsiębiorcy, jak również przyjęty przez niego model zarządzania, są 

zmienne i zależą w znacznym stopniu od dojrzałości przedsiębiorstwa, a to z kolei bez-

pośrednio jest związane z zapotrzebowaniem na informacje i złożonością procedur ich 

przetwarzania i pozyskiwania. Z tych względów wynika fakt, że inne narzędzia control-

lingu są stosowane w pierwszych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, a inne w póź-

niejszych (fazie rozwoju, dojrzałości). W praktyce, bardzo częstym impulsem powodu-

jącym wzrost zainteresowania przedsiębiorców (właścicieli) narzędziami controllingu, 

jest moment pomiędzy kolejnymi fazami rozwoju, tzw. moment „graniczny”. Warto 

podkreślić, że w przypadku małych podmiotów, przedsiębiorstwa bardzo często stosują 

zewnętrzne konsultacje, korzystając z usług firm doradczych. Ta sytuacja jest bardzo 

powszechna w pierwszych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. Na dalszym etapie struk-

tura organizacyjna zazwyczaj rozrasta się, co powoduje zwiększoną liczbę użytkowni-

ków informacji zarządczej i większe zapotrzebowanie na takie dane
6
. 
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Poniżej przedstawiono kolejny model controllingu w małych i średnich przedsię-

biorstwach, który również opiera się na etapach rozwoju i czasie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Można w nim wyróżnić
7
: 

– controlling informacyjny, 

– controlling zorientowany rachunkowo, 

– controling operacyjny, 

– controlling zintegrowany. 

 Celem controllingu informacyjnego jest pozyskiwanie prostych informacji pomoc-

nych w podejmowaniu decyzji, z reguły o charakterze bieżącym. Do tego celu wyko-

rzystywane są nieskomplikowane i niesformalizowane narzędzia. Zadania controllin-

gowe z reguły są rozdzielone pomiędzy pracowników, jako dodatkowe zadania do 

standardowych obowiązków. Ten rodzaj controllingu stosowany jest szczególnie  

w mikrofirmach, ale także małych przedsiębiorstwach pod względem stanu i kwalifika-

cji personelu, szczególnie w początkowych fazach ich rozwoju. Jest najmniej rozwinię-

ty i efektywny w porównaniu do innych form. 

 Controlling zorientowany rachunkowo, skupia się na kontroli podstawowych wiel-

kości ekonomicznych przedsiębiorstwa (przychodów, kosztów) oraz rentowności  

i płynności finansowej. Dysponuje rozwiniętą bazą informacyjno-narzędziową oraz 

wykorzystuje tradycyjny (ex post) rachunek kosztów. Realizacja zadań controllingo-

wych może być rozdzielona pomiędzy obecnych pracowników przedsiębiorstwa, jak 

również możliwe jest tworzenie specjalnych stanowisk zajmujących się tą tematyką. 

Niejednokrotnie, na tym etapie, przedsiębiorstwa korzystają również z usług firm do-

radczych. Controlling zorientowany rachunkowo ma zastosowanie w małych podmio-

tach dysponujących wykwalifikowanymi służbami finansowo-księgowymi
8
. 

 Controlling operacyjny jest charakterystyczny szczególnie dla przedsiębiorstw 

średniej wielkości, jak również małych, zwłaszcza tych, znajdujących się w górnym 

przedziale ich wielkości, o złożonej strukturze wewnętrznej, dysponujących wykwalifi-

kowanym personelem, w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Jego celem jest 

kreowanie i wspieranie planowania (budżetowanie). Ustalone zadania są przekazywane 

różnym obszarom przedsiębiorstwa (wyodrębnionym w centra odpowiedzialności)  

i podlegają okresowej kontroli, łącznie z analizą odchyleń i działaniami sterowniczymi. 

Wykorzystywane na tym etapie narzędzia, służą koordynacji oraz zawierają sformali-

zowane procedury planowania (budżetowania) i kontrolowania, centra kosztów i centra 

zysku, a także rozbudowany system informacyjny. Controlling operacyjny na ogół ma 

charakter funkcjonalny (zadania controllingu są rozproszone między istniejące już sta-

nowiska) lub instytucjonalny (zadania controllingu koncentruje się w wyodrębnionej 

komórce), a także wykorzystuje różne formy doradztwa zewnętrznego. 

Ostatni rodzaj controllingu, controlling zintegrowany, wspomaga strategiczny i ope-

racyjny szczebel zarządzania. Charakteryzuje się zastosowaniem skomplikowanych 

narzędzi controllingowych (dobranych indywidulanie do przedsiębiorstwa) oraz rozwi-

niętym systemem informacyjnym. Najczęściej przyjmuje formę instytucjonalną i jest 

przeznaczony dla firm o wysokim poziomie formalizacji. 

Najbardziej rozwinięty i efektywny jest controlling zintegrowany, a najmniej infor-

macyjny. Warto zaznaczyć, że controlling nie musi w każdym przedsiębiorstwie rozwi-

jać się według schematu od informacyjnego do zintegrowanego. W praktyce rzadko 
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można spotkać się ze ścieżką rozwoju usystematyzowaną dokładnie w ten sposób oraz 

z przedsiębiorstwem, które przeszło przez wszystkie etapy.  

 Kolejnym obszarem, który warto omówić, są różne podejścia przedsiębiorstw do 

wprowadzania controllingu. W praktyce można wyróżnić kilka przykładów wdrożenia, 

oto niektóre z nich:  

– utworzenie stanowiska controllera w przedsiębiorstwie (w tym wypadku controller 

to osoba pracująca 8 godzin dziennie na pełen etat, która jest wykonawcą zadań con-

trollingu), 

– rozłożenie zadań controllingowych na istniejące już stanowiska (poszczególne oso-

by, poza swoimi obowiązkami, realizują dodatkowo wyznaczone zadania controllin-

gu), 

– wspólny controller dla wielu przedsiębiorstw (controller pracuje dla kilku przedsię-

biorstw, które wspólnie go finansują), 

– przejęcie zadań controllingowych przez zewnętrznego doradcę
9
. 

 Decydenci małych przedsiębiorstw bardzo często napotykają problemy, które 

utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają wprowadzenie controllingu. Wśród najczęst-

szych wymienia się: koszty budowy controllingu i późniejsze jego funkcjonowanie. 

Podmioty z sektora MŚP, bardzo często nie są w stanie sfinansować budowy własnych 

profesjonalnych komórek controllingu, składających się z zespołu ekspertów, którzy 

dostarczają informacji o rentowności, analizują optymalne ścieżki rozwoju, planują 

kierunki sprzedaży. Z uwagi na wysokie koszty, zarządy małych i średnich przedsię-

biorstw, częściej podejmują decyzję o zatrudnieniu analityka finansowego. Wartym 

podkreślenia jest jednak fakt, że analityk finansowy to nie to samo co controller. Często 

brak mu doświadczenia, co sprawia, że jego pomoc nie satysfakcjonuje menadżerów  

i niejednokrotnie nie przynosi oczekiwanych efektów. Jednocześnie obserwuje się, że 

profesjonalne wsparcie ze strony firm doradczych jest niemile widziane, podobnie jak 

inwestycje w narzędzia, którymi posługuje się controlling (np. Business Intelligence, 

licencjonowane arkusze kalkulacyjne)
10

. W małych przedsiębiorstwach zbyt często po-

szukiwane są pozornie najtańsze rozwiązania, gdyż wydatki przedsiębiorstwa bardzo 

często są dla prezesów-właścicieli tożsame z wydatkami prywatnymi. Wartym uwagi 

jest jednak fakt, że coraz więcej zarządów wszystkich przedsiębiorstw zaczyna dostrze-

gać znaczenie controllingu szczególnie, gdy mają do czynienia z utratą płynności finan-

sowej spowodowaną coraz trudniejszymi warunkami makroekonomicznymi. Coraz 

częstszym powodem decyzji o wdrożeniu narzędzi controllingu, jest szacowanie po-

trzeb gotówkowych, monitorowanie poziomu kapitału, a co za tym idzie chęć posiada-

nia wielowariantowych scenariuszy działań.  

 Jeśli dany podmiot decyduje się na wdrożenie controllingu, musi mieć na uwadze 

kilka faktów, wpływających na skuteczność systemu. Warto pamiętać o tym, że wdro-

żenie nawet najbardziej profesjonalnych narzędzi nie zawsze gwarantuje sukces. Nale-

ży podkreślić, że raz wdrożone modele czy narzędzia controllingu nie mogą pozostać 

bez kontroli. Z powodu często bardzo dynamicznych zmian w organizacjach i ich oto-

czeniu, niezbędne jest ciągłe dostosowywanie metod i narzędzi. Prawidłowe utrzymanie 

systemów w każdym przedsiębiorstwie, wymaga doświadczenia i zaangażowania. War-

to podczas wdrażania controllingu (np. przez firmę zewnętrzną) wyznaczyć osobę, któ-

ra w przyszłości będzie pełniła rolę controllera, a w trakcie wdrożenia, będzie kontak-

tować się z doradcami z firmy zewnętrznej. Brak kontaktu pomiędzy osobami pracują-
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cymi w przedsiębiorstwie, a firmą wdrożeniową, jest jedną z głównych przyczyn pro-

blemów w fazie użytkowania
11

. 

 

4. Korzyści z zastosowania controllingu ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora MŚP 
Decyzja o wprowadzeniu w przedsiębiorstwie controllingu, przynosi wiele korzy-

ści, przekładających się na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Korzyści osiągnię-

te dzięki wprowadzeniu sprawnego systemu controllingu można rozpatrywać w wielu 

aspektach. Jednym z nich, jest możliwość znacznie szybszego reagowania przez osoby 

decyzyjne na zmiany, które występują w otoczeniu. W tej perspektywie, controlling 

pomaga w: 

– znalezieniu przyczyn i zahamowaniu pogarszającej się płynności finansowej, dzięki 

czemu przedsiębiorstwo jest chronione przed koniecznością ponoszenia nieuzasad-

nionych kosztów produkcji w przyszłości, 

– umiejętnym i trafnym dostosowaniu oferty handlowej i produkcyjnej do ciągle 

zmieniających się potrzeb klientów, co jednocześnie wpływa na poszerzenie rynku 

odbiorców, jak również przyczynia się do osiągnięcia wyższego poziomu przycho-

dów ze sprzedaży, 

– ewoluowaniu prowadzonego sposobu oceny efektywności zamówień, które wpływa-

ją do przedsiębiorstwa, dzięki stworzonemu w ramach controllingu rankingowi wy-

twarzanych wyrobów; jest to z jednej strony bodźcem dla służb techniczno-

produkcyjnych do poszukiwania nowych sposobów redukcji kosztów, zaś z drugiej 

strony służby handlowe i marketingowe motywuje do działania na rzecz bardziej ko-

rzystnego kształtowania się struktury pozyskiwanych zamówień oraz sprzedaży. 

– poprawie gospodarowania przez efektywne wykorzystanie czynników produkcji, co 

ma prowadzić do zmniejszenia kosztów świadczonych usług i wytworzonych wyro-

bów
12

. 

 Dodatkowo można wyróżnić liczne korzyści, zaliczane do grupy efektów jakościo-

wych. Dzięki nim możliwe jest: 

– szybsze dysponowanie pełniejszą oraz bardziej szczegółową informacją, 

– usprawnienie systemu zarządzania przez stworzenie wiarygodnego i obiektywnego 

systemu informacyjnego, który pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji, bez 

konieczności fizycznej obecności w miejscach wystąpienia problemu, 

– zwiększenie zakresu decentralizacji (wzrost samodzielności decyzyjnej kierowni-

ków), dzięki czemu kadra kierownicza niższego szczebla, współuczestniczy w pro-

cesie zarządzania, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie i satysfakcję z wyko-

nywanej pracy, a kadrze wyższego szczebla umożliwia skupienie się na celach stra-

tegicznych, 

– posługiwanie się nowoczesnymi instrumentami i technikami zarządzania, 

– zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, które zostały powierzone działom plano-

wani i kontroli, 

– bezpośrednie powiązanie wynagrodzeń kierownictwa i ich załóg z wynikami pracy, 

– ścisłe powiązanie działań kierowników z odpowiedzialnością za uzyskane wyniki. 
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5. Zakończenie  
Dzisiejszy rynek podlega nieustającym zmianom, co stwarza trudności dla działają-

cych na nim podmiotów. Intensywna konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego 

rozwoju oraz bieżącej obserwacji i ograniczania kosztów działalności. Muszą być one 

elastyczne i mieć możliwość dostosowania się do turbulentnego otoczenia. Szczególnie 

trudną sytuację mają małe i średnie przedsiębiorstwa, w których nawet najmniejsza, 

nieprzewidziana zmiana, może doprowadzić do zachwiania systemu i wpłynąć na utratę 

płynności finansowej, co w długim okresie prowadzi do bankructwa. Warunki rynkowe 

wymuszają stosowanie coraz to nowszych rozwiązań, które mają na celu poprawę sytu-

acji finansowej i usprawnienie systemów organizacji przedsiębiorstw. Jednym 

z ostatnich, dynamicznie rozwijających się trendów w temacie zarządzania jest control-

ling. 

Controlling to instrument zarządzania, który wspomaga funkcje kierownicze, do-

starcza istotne dla przedsiębiorstwa informacje, przez co oddziałuje na proces decyzyj-

ny. Jest podstawą do podejmowania trafnych decyzji i efektywnych działań, stwarza 

możliwość ciągłego kontrolowania działalności podmiotu, przewidywania i eliminowa-

nia niekorzystnych odchyleń. Jest on rozumiany jako „wszechstronne, systemowe, cią-

głe wspomaganie zarządzania”. 

Controlling to idealne rozwiązanie wspierające funkcje zarządzania które pomimo 

ogólnie panującego trendu i przypisania pojęcia do dużych przedsiębiorstw, równie 

dobrze sprawdza się w organizacjach z sektora MŚP. Controlling wspiera w tego typu 

podmiotach proces decyzyjny i z rok na roku wpływa na poprawę wyników, jednocze-

śnie eliminując wpływ negatywnych czynników zewnętrznych na działalność przedsię-

biorstwa (np. kryzys gospodarczy). 

Warto mieć nadzieję, że polscy przedsiębiorcy również dostrzegą potencjał jaki 

tkwi w tym narzędziu, a kwestie i wątpliwości związane z jego wdrożeniem nie będą 

dotyczyły pytania czy controlling wdrożyć, lecz kiedy. 
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Ewelina Stec 
 

Controlling in a small and medium-sized enterprises as a tool 

supporting management 
 

Summary  
Controlling is a management concept which in Poland is a relatively new solution. By the pro-

cess of controlling one can understand the outcome-oriented enterprise, carried out by the plan-

ning, control and reporting. In literature, controlling can be divided into many types, so the in-

troduction of this tool to the enterprise, must be preceded by numerous studies and analyzes. 

Despite the generally prevailing trend of prescribing controlling only large companies control-

ling can significantly improve the operation of companies in the SME sector. The most common 

type used in controlling in small and medium-sized enterprises is dependent on the life cycle of 

the entity. You can highlight, among others, controlling information, controlling oriented ac-

counting, controlling, operating and controlling integrated. Controlling improves the functioning 

of the company and translates into many benefits such as, allows faster, fuller, and more detailed 

information, streamline management system by creating a reliable and objective information 

system, to increase the scope of decentralization (increased decision-making autonomy of man-

agers), ensuring proper implementation of the tasks, the direct link between the remuneration of 

executives and their crews to performance, increase production efficiency and many others. 
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controlling, management, SME 
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ZASTOSOWANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

W KONSULTINGU – WYBRANE ZAGADNIENIA 
 

Streszczenie 
W artykule podjęto problematykę wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzi 

współczesnego konsultanta. Stosując metodę studium literaturowego na temat konsultingu  

i mediów społecznościowych oraz dedukcję, autor przedstawił możliwości zastosowania tych 

mediów w działalności konsultingowej. Wymienił ich funkcje w tym obszarze, a następnie skon-

centrował się na najważniejszych aspektach pracy konsultanta: pozyskaniu danych, informacji  

i wiedzy z mediów społecznościowych oraz wykorzystaniu ich w procesie innowacyjnym. Celem 

było wykazanie dużego potencjału tych mediów w obszarze konsultingu. 

 

Słowa kluczowe 
media społecznościowe, konsulting, dane, informacje, wiedza, innowacje 

 

 

1. Wstęp  
Obecnie w konsultingu poszukiwane są różne nowoczesne narzędzia wspierające 

konsultantów w realizacji ich celów. W tym zakresie niezwykle przydatne mogą okazać 

się media społecznościowe, stanowiące internetowe platformy, które umożliwiają zróż-

nicowane interakcje między przedsiębiorstwami a ich otoczeniem. Potencjał tego ro-

dzaju narzędzi jest co prawda wciąż odkrywany, jednak już teraz można wskazać na 

szereg możliwości, które oferują one konsultantom.  

Celem artykułu jest określenie możliwości zastosowania mediów społecznościo-

wych w konsultingu. Jako metodę badawczą zastosowano studium literaturowe i meto-

dę dedukcyjną.  

Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej z nich omówiono istotę  

i rodzaje mediów społecznościowych. Druga część stanowi o funkcjach mediów spo-

łecznościowych w konsultingu. W dalszej kolejności określono ich rolę w pozyskiwa-

niu przez konsultanta danych, informacji i wiedzy. W ostatniej części zaprezentowano 

również media społecznościowe jako narzędzie konsultanta w dyfuzji innowacji.  

 

2. Istota i rodzaje mediów społecznościowych 
W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnymi wyjaśnieniami pojęcia me-

dia społecznościowe. E. Brown uważa, że są to zbiory stron internetowych i aplikacji, 

zaprojektowanych do tego, by zapewnić użytkownikom interakcje z ich znajomymi
1
. 

Warto dodać za D. Kaznowskim, iż media społecznościowe są to „środki przekazu pod-

legające społecznej kontroli, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę, zawie-

rające zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do infor-

macji”
2
. Ogólnie można przyjąć, że media społecznościowe to platformy internetowe, 
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których funkcje sprowadzają się przede wszystkim do tworzenia, przetwarzania, odtwa-

rzania, udostępniania, odbierania i komentowania wszelkich treści wizualnych i dźwię-

kowych (np. tekstu, obrazów, filmów, gier)
3
 przez jednostki indywidualne (osoby fi-

zyczne) i/lub instytucjonalne (np. przedsiębiorstwa, organizacje non profit, instytucje 

publiczne). Należy podkreślić, że wskazane interakcje mogą zachodzić zarówno w ra-

mach społeczności internetowych otwartych, czyli takich, do których może należeć 

każdy użytkownik Internetu, jak i w ramach społeczności internetowych zamkniętych, 

do których mogą należeć osoby spełniające określone kryteria (np. pracownicy danej 

organizacji). 

 Powyższe definicje wskazują na specyficzne cechy mediów społecznościowych, 

które jednocześnie obrazują szerokie możliwości zastosowania tych mediów w działal-

ności przedsiębiorstw. Do cech tych, należy zaliczyć
4
: 

– dowolną i nieograniczoną skalę wykorzystania, 

– ogólną dostępność środków wytwórczych, 

– nieograniczoną możliwość modyfikowania pierwotnej informacji, 

– wolny dostęp do tworzenia oraz odbioru treści, 

– konieczność społecznego współuczestnictwa, 

– nieograniczony dostęp każdej jednostki do własnych treści oraz innych współtwór-

ców, możliwość odniesienia się do nich, 

– możliwość synchronizacji użytkowników w czasie rzeczywistym. 

 Pojęcie „media społecznościowe” należy odróżnić od terminów: społeczność inter-

netowa (inaczej „e-społeczność”, „społeczność wirtualna”) oraz sieć społecznościowa 

(ang.: social network). Społeczność (internetową, wirtualną) stanowią użytkownicy, 

którzy tworzą sieci relacji w Internecie. Z kolei sieć społecznościowa oznacza powią-

zania (relacje) pomiędzy tymi użytkownikami. Media społecznościowe  

z kolei stanowią platformę, na której dana społeczność jest skupiona i która umożliwia 

nawiązanie między nimi relacji (w postaci np. przesyłania różnych treści).  

 Wyróżnia się wiele rodzajów mediów społecznościowych. Przykładowo można je 

podzielić na
5
: 

– platformy (portale, serwisy) społecznościowe (witryny pozwalające na nawiązywa-

nie relacji z innymi użytkownikami), np. Facebook, LikedIn, 

– platformy informacyjne (internetowe bazy informacji tworzone przez użytkowni-

ków), np. Wikipedia, 

– internetowe repozytoria multimedialne (witryny umożliwiające przechowywanie  

i udostępniania materiałów multimedialnych), np. Youtube, 

– komunikatory (narzędzia umożliwiające bezpośredni kontakt z innymi użytkowni-

kami i stanowiące alternatywę dla np. telefonu), np. Skype, 

– blogi (witryny o określonej tematyce tworzone przez konkretnych użytkowników), 

np. Blogger, 

– mikroblogi (serwisy umożliwiające publikację krótkich treści), np. Twitter. 

 Warto również zaprezentować klasyfikację mediów społecznościowych ze względu 

na realizowane przez nie funkcje. W ramach tej typologii można wyróżnić
6
: 

– media społecznościowe służące prezentacji opinii i poglądów, np. blogi, 

– media społecznościowe służące współdzieleniu zasobów, tj. filmy, pliki, muzyka, 

itp., np. Youtube, 
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– media społecznościowe nastawione na budowanie i podtrzymywanie relacji, np. 

Facebook, 

– media społecznościowe nastawione na komunikację i dyskusję, np. fora internetowe,  

– media społecznościowe nastawione na bieżące informowanie i komentowanie aktu-

alności, np. mikroblogi, 

– media społecznościowe nastawione na współtworzenie bądź kooperację, np. Google 

Docs. 

 Duże zróżnicowanie mediów społecznościowych i ich funkcji sprawia, że mogą one 

pełnić ważną rolę w przedsiębiorstwach dążących do nawiązywania stałych relacji  

z otoczeniem. Jednocześnie mogą one stanowić cenne narzędzie pracy dla konsultan-

tów.  

 

3. Funkcje mediów społecznościowych w konsultingu 
 Konsulting oznacza zbiór działań mających pomóc klientowi w dotarciu 

i zrozumieniu powstających w przedsiębiorstwie problemów i zjawisk, a także w pod-

jęciu odpowiedniego procesu zmian usprawniających wnętrze organizacji
7
. Konsultant 

jest zatem osobą, „która dzięki swojej wiedzy, specjalizacji, zachowaniom, umiejętno-

ściom bądź innym atutom, w zamian za wspólnie ustalone wynagrodzenie, pomaga 

klientowi poprawić jego bieżącą sytuację, stanowiąc dla niego wartość dodaną”
8
. Pod-

stawową przewagą konsultanta jest posiadanie wiedzy (w dużej mierze niejawnej) nie-

dostępnej bezpośrednio dla klienta. Sprzedaje on zatem tę wiedzę lub też przekazuje ją 

nieodpłatnie w oczekiwaniu na przyszłe zyski
9
. Zadaniem konsultanta jest udzielenie 

pomocy swojemu klientowi w osiąganiu jego celów. Wydaje się, że najważniejszym 

etapem współpracy konsultingowej jest odpowiednie zdefiniowanie problemu klienta
10

. 

Odbywa się to przede wszystkim w pierwszej i drugiej fazie procesu konsultingu, kiedy 

dokonuje się wstępnej diagnozy problemu, a następnie analizuje cel i problem, ustala 

się rzeczywistość, analizuje ją i dokonuje syntezy (rysunek 1).  

W pierwszym i drugim etapie procesu konsultingu media społecznościowe mogą 

być szczególnie przydatnym narzędziem dla konsultanta. Są one ważnym kanałem ko-

munikacyjnym, dzięki któremu konsultant może pozyskać informacje o kliencie, po-

zwalające na zdiagnozowanie jego problemów. Co więcej, dzięki tym informacjom 

konsultant może uzyskać gotowe rozwiązania tych problemów. Źródłem informacji  

w mediach społecznościowych mogą być przede wszystkim klienci firmy-klienta, ale 

także jej pracownicy, klienci i pracownicy firm konkurencyjnych oraz inne jednostki 

powiązane bezpośrednio lub pośrednio z danym przedsiębiorstwem.  
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Rysunek 1. Fazy procesu konsultingu 
Źródło: Management consulting. A guide to the profession, (ed.) M. Kubr, International Labour Office, 

Geneva 2000, s. 8-10, [za:] M. Mielus. Wykorzystanie intuicji w działalności konsultingowej, [w:] 

Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, (red.) M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 66. 

 

Media społecznościowe, dzięki zgromadzonej w nich społeczności oraz dzięki róż-

nym dostępnym narzędziom analitycznym, pozwalającym na analizę i monitoring ak-

tywności użytkowników w obszarze tych mediów, mogą pełnić bardzo liczne funkcje  

w konsultingu, zarówno na etapie diagnozy problemu klienta, jak i na etapie jego roz-

wiązania. Funkcje te to m.in.:  

– kreowanie pozytywnego wizerunku firmy-klienta, zapobieganie kryzysom wokół 

marki/produktów/firmy klienta w mediach społecznościowych, 

– pozyskanie informacji zwrotnej od otoczenia (np. klientów, pracowników, 

kontrahentów, klientów konkurencji) na temat działalności firmy-klienta (m.in. jej 

marek, produktów, cen, promocji, obsługi klientów, itp.), 

– budowanie kapitału i wartości marki firmy-klienta
11

, 

– prowadzenie badań marketingowych dla firmy-klienta (aktualne trendy, potrzeby  

i oczekiwania klientów, obserwacja konkurencji), 

– wspomaganie polityki cenowej firmy-klienta (np. rabaty cenowe w oparciu 

o aktywność użytkowników w społeczności wokół marki klienta), 

– wspomaganie procesów dystrybucyjnych firmy-klienta (np. wykorzystanie mediów 

społecznościowych jako efektywnych kanałów wymiany handlowej), 
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– prowadzenie kampanii promocyjnych dla firmy-klienta (kampanie reklamowe, 

konkursy, gry),  

– budowanie lojalności klientów firmy-klienta (utrzymywanie stałego 

i bezpośredniego kontaktu z nimi, bieżące informowanie ich i rozwiązywanie 

zaistniałych problemów, rozładowywanie negatywnych emocji)
12

, 

– wspieranie procesów kształtowania produktów i usług firmy-klienta. 

 Oprócz tego media społecznościowe mogą być narzędziem dla konsultantów, któ-

rzy doradzają swoim firmom-klientom lub uczestniczą w realizacji takich procesów, 

jak
13

:  

– zarządzanie wiedzą (wykorzystywanie wiedzy, kreowanie wiedzy, poszukiwanie jej 

i upowszechnianie), 

– zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, adaptacja nowych 

pracowników, rozwój obecnych pracowników, motywowanie ich, ocenianie), 

– zarządzanie innowacjami (kreowanie i rozwijanie innowacyjności), 

– zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu
14

.  

 Powyższe wyliczenia akcentują jedynie szerokie możliwości wykorzystania 

mediów społecznościowych w konsultingu. Każde z nich stanowi odrębne zagadnienie, 

wymagające dokładnego omówienia, co jednak nie jest przedmiotem zainteresowania 

niniejszego artykułu. Do podstawowych kategorii wykorzystywanych w konsultingu 

należą: dane, informacje, wiedza i innowacje. Zostaną one pokrótce omówione  

w dalszej części opracowania w kontekście mediów społecznościowych jako narzędzia 

konsultanta.  

 

4. Rola mediów społecznościowych w pozyskiwaniu przez konsultanta da-

nych, informacji i wiedzy 
Media społecznościowe mogą być dla konsultantów źródłem danych, a co za tym 

idzie – także źródłem informacji i wiedzy. Te trzy pojęcia: dane, informacje i wiedza  

w praktyce często nie są rozgraniczane. Tymczasem warto je rozróżnić, szczególnie 

biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają w przedsiębiorstwach konsultingowych.  

Jak podają M. Grabowski i A. Zając „dane reprezentują fakty. (…) Mogą być reje-

strowane, przetwarzane i przesyłane (…). Choć same dane nie mają znaczenia, ani celu, 

to dobór odpowiednich symboli może narzucać lub sugerować ich określoną interpreta-

cję”
15

. Dane mają dla konsultanta bardzo duże znaczenie, gdyż na ich podstawie może 

on pozyskać odpowiednie informacje. Pod pojęciem informacja rozumie się dane, które 

zostały zawarte w komunikacie i które konsultant odpowiednio zinterpretował, a ponad-

to stwierdził, iż mają dla niego znaczenie i wnoszą do jego świadomości element nowo-

ści
16

.  

Od konsultantów oczekuje się udzielania specjalistycznych informacji, opracowy-

wania ich i przetwarzania, doradzania oraz udzielania porad o charakterze specjali-

stycznym
17

. W ujęciu marketingowym informacja stanowi rdzeń produktu przedsię-

biorstw konsultingowych, czyli podstawę usługi konsultingowej. Powinna ona być dla 

klientów atrakcyjna (wartościowa). Oznacza to, że dla konsultanta (i jego klienta) istot-

ne jest nie tyle otrzymywanie informacji, ale też dysponowanie nimi w odpowiednim 

czasie. Ponadto ważne jest, by informacje te były pełne i by wzajemnie się nie wyklu-

czały. Co więcej, przy nadmiarze informacji konsultant powinien ocenić, które z nich są 
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istotne dla procesu decyzyjnego
18

. Ogromną wagę przywiązuje się również do wiary-

godności informacji.  

W mediach społecznościowych informacje pozyskiwane mogą być w czasie rze-

czywistym, a ich selekcję istotnie ułatwiają narzędzia analityczne, takie, jak np. Sen-

tiOne, czy Brand24. Tego rodzaju narzędzia segregują dane o firmie, jej polityce i pro-

duktach, przedstawiają je w sposób uporządkowany, dzięki czemu konsultanci mogą je 

łatwo i szybko wykorzystać w swojej działalności.  

Warto również poruszyć kwestię wiarygodności informacji w mediach społeczno-

ściowych. Niewątpliwie konsultant, który przykładowo poszukuje informacji odnośnie 

firmy-klienta w mediach społecznościowych powinien mieć na uwadze, iż nie wszyst-

kie one są wiarygodne. Prawdopodobnie opinie anonimowe (które można przykładowo 

odnaleźć na różnych forach internetowych) będą mniej wiarygodne od tych, pod któ-

rymi ich autorzy podpisują się imieniem i nazwiskiem (jak np. w serwisie społeczno-

ściowym Facebook). Wiarygodność informacji można zweryfikować m.in. poprzez 

sprawdzenie samego autora wypowiedzi jako użytkownika mediów społecznościowych 

(prześledzenie jego historii jako internauty, znalezienie jak najwięcej danych na jego 

temat, np. miejsca zamieszkania, miejsca pracy, wieku, itp.). Ponadto do weryfikacji 

wiarygodności informacji (a także samych użytkowników mediów społecznościowych) 

również mogą służyć wspomniane wcześniej narzędzia analityczne.  

Z informacji, które są dla odbiorcy istotne i które zostały zweryfikowane w prakty-

ce, powstaje wiedza
19

. Konsultant zdobywa ją po ustaleniu (sprawdzeniu), czy osądy 

oraz wnioski powstałe w procesie interpretacji informacji są zgodne z rzeczywistością. 

To, co charakteryzuje wiedzę jako zasób przedsiębiorstwa (także konsultingowego), to 

jej: dominacja (zajmuje priorytetowe miejsce, ma znaczenie strategiczne dla przedsię-

biorstwa), niewyczerpalność (wartość wiedzy nie zmniejsza się w przypadku, gdy jest 

przekazywana), symultaniczność (może być wykorzystywana w tym samym czasie 

przez wiele osób i w wielu miejscach równocześnie), a także nieliniowość (brak jedno-

znacznej korelacji między wielkością zasobów wiedzy oraz korzyściami z tego wynika-

jącymi)
20

.  

Poziom wiedzy konsultanta jest ściśle skorelowany z jego wiarygodnością  

w oczach klientów. Wiarygodność to wypadkowa kompetencji i prawdomówności. 

Koncentrując się na kompetencjach (których składowe to: wiedza, umiejętności  

i odpowiedzialność
21

), można dojść do wniosku, iż wiarygodność konsultanta będzie 

tym większa, im bardziej klient będzie przekonany o poziomie jego wiedzy
22

. Kompe-

tencje (w tym wiedza) są zatem kluczowe w kreowaniu wizerunku wiarygodnego kon-

sultanta. Z kolei wiarygodność, to istotny czynnik determinujący skuteczność działal-

ności konsultingowej
23

. Dochodzimy więc do wniosku, iż wiedza (dane i informacja) 

wpływają na skuteczność pracy konsultanta (rysunek 2).  
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Rysunek 2. Wpływ danych, informacji i wiedzy na skuteczność pracy konsultanta 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Do pozyskiwania, kreowania i przekazywania wiedzy konsultanci mogą wykorzy-

stywać media społecznościowe. Umożliwiają one sprawną i niezakłóconą komunikację, 

która jest „niezbędnym elementem budowy infrastruktury dla zarządzania wiedzą”
24

. 

Zarządzanie wiedzą to „zespół procesów pozwalających przekształcać posiadaną przez 

pracowników organizacji oraz jej otoczenie wiedzę ukrytą w wartościowe dla niej za-

soby wiedzy jawnej, pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną”
25

. Tę koncepcję 

można też postrzegać jako „efektywną komunikację” w szerokim znaczeniu tego słowa, 

gdyż komunikacja powinna objąć wymianę wiedzy zarówno między pracownikami, jak 

i między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem
26

. Przy tym należy zaznaczyć, że „do-

minująca winna być komunikacja pozioma, nieformalna, horyzontalna, a więc taka, 

która zapewni drożny przepływ wiedzy, w aspekcie dzielenia się nią, rozpowszechnia-

nia, udostępniania, itd.”
27

. Taką właśnie komunikację mogą zapewnić media społeczno-

ściowe.  

Rolę mediów społecznościowych w pozyskiwaniu danych, informacji oraz wiedzy 

ilustruje rysunek 3.  
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Rysunek 3. Rola mediów społecznościowych w pozyskiwaniu danych, informacji oraz wie-

dzy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Grabowski, A. Zając. Dane, informacja, wiedza – próba 

definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2009, nr 798, s. 114.  

 

Proces zaprezentowany na rysunku 3 można wyjaśnić następująco: konsultant, ana-

lizując wypowiedzi użytkowników w mediach społecznościowych, może uzyskać na-

stępujące dane na temat firmy-klienta: „firma nie przyjmuje reklamacji, podczas gdy 

konkurencja – przyjmuje”. Jeśli dane te są nowością, konsultant może je przekształcić 

w informację, iż firma-klient nie jest wiarygodna w oczach swoich potencjalnych na-

bywców na tle konkurencji, gdyż nie akceptuje reklamacji. Konsultant powinien tę in-

formację zweryfikować na różne sposoby, np. poprzez wywiady z klientami i pracow-

nikami firmy-klienta oraz jej konkurentami (w organizacji tego rodzaju badań media 

społecznościowe również mogą być bardzo przydatne). Jeśli informacja okaże się być 

wiarygodna, konsultant może zaproponować udoskonalenie, które będzie polegało na 

wprowadzeniu systemu reklamacji. W dalszym etapie obserwuje on (m.in. w mediach 

społecznościowych) skutki wdrożenia tego usprawnienia. Jeśli zwiększy się zadowole-

nie klientów, wówczas konsultant nabywa nową wiedzę, iż wdrożenie systemu rekla-

macji korzystnie wpłynęło na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów. Jedno-

cześnie pozwala ona na interpretację i zrozumienie przez inne osoby (np. przez pra-

cowników firmy-klienta) skutków braku systemu reklamacji. Mogą one dojść do wnio-
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sku, iż zaniechanie takiej praktyki powodowało niezadowolenie klientów i – co za tym 

idzie – gorszą pozycję firmy na tle konkurencji.  

 

5. Media społecznościowe jako narzędzie konsultanta w dyfuzji innowacji 
Konsultant może być postrzegany jako agent zmian, którego zadaniem jest m.in. 

dyfuzja innowacji. Innowacje można zdefiniować jako nowość, którą wykorzystuje się 

w praktyce, bądź jako praktyczne urzeczywistnienie twórczych idei
28

. Dyfuzja innowa-

cji z kolei „polega na jej adaptacji przez poszczególne jednostki wchodzące w skład 

określonego systemu lub na imitacji tej innowacji przez podmioty, które nie są inicjal-

nymi innowatorami”
29

. Ponadto dyfuzja innowacji może też oznaczać „proces, w któ-

rym innowacje przesyłane są pewnymi kanałami (od źródła ich powstawania do osta-

tecznego użytkownika) w określonym czasie między członkami systemu społeczne-

go”
30

.  

Zwiększenie roli konsultantów w dyfuzji innowacji wynika m.in. z tego, iż współ-

czesne podejście do innowacji różni się od podejścia tradycyjnego. Wcześniej uważano, 

że innowacje są zamknięte w firmie (ich źródło leży wewnątrz organizacji). Obecnie 

docenia się rolę otoczenia w procesie tworzenia innowacji. Uważa się, że ich źródłem 

są nie tylko pracownicy firmy, ale przede wszystkim otoczenie – np. konsultanci, klien-

ci, instytucje, inne firmy.  

 Rola konsultantów w dyfuzji innowacji może sprowadzać się do diagnozowania 

problemów. Ponadto jednak mogą oni
31

:  

– tworzyć potrzeby zmiany (uświadamianie klienta o konieczności wprowadzania 

zmian),  

– ustanawiać relacje sprzyjające wymianie informacji (dostrzeganie potrzeb klienta 

oraz jego problemów), 

– stwarzać zamiar zmiany u klienta (motywowanie klienta do zmian), 

– przekładać zamiar na działanie (współpracowanie z innymi osobami, które biorą 

udział w procesie podejmowania decyzji), 

– wspierać proces wdrażania innowacji u klienta (dbanie o ich adaptację i ciągłość 

wdrażania), 

– zmienić nastawienie klienta do innowacji (sprawić, iż będzie on dostrzegać koniecz-

ność wdrażania innowacji w swoim przedsiębiorstwie).  

 Konsultanci mogą zachęcać przedsiębiorstwa do tego, aby włączali oni do procesu 

innowacyjnego swoich nabywców. Coraz częstszą bowiem praktyką jest, iż klienci róż-

nych firm biorą udział w procesie produkcji dóbr i usług
32

. Nieocenionym narzędziem 

w tym zakresie mogą być media społecznościowe. Umożliwiają one udział w życiu 

społecznym i gospodarczym wszystkim dowolnym jednostkom (klientom, konsultan-

tom, przedsiębiorstwom). Dzięki tym mediom internauci mają nie tylko dostęp do in-

formacji, ale też uzyskują możliwość wyrażania swoich poglądów. Z kolei poczucie 

odpowiedzialności, możliwość podejmowania decyzji, w połączeniu z motywacją we-

wnętrzną i osobistymi zainteresowaniami pobudzają kreatywność. Dzięki temu społe-

czeństwo (w tym konsultanci) zyskuje bardziej twórcze podejście do rzeczywistości
33

. 

To z kolei prowadzi do powstawania innowacji (rysunek 4). 
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Rysunek 4. Proces powstawania innowacji 
Źródło: P. Niedzielski, K. Rychlik. Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych – nowe obszary 
innowacyjności, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2007, nr 1, s. 24. 

 

Kreowanie innowacji może mieć miejsce w mediach społecznościowych przykła-

dowo przy wykorzystaniu metody Voice of the Customer (VoC). Dzięki tej metodzie 

możliwe jest określenie, jakie cechy produktu są wartościowe, a jakie bezwartościowe 

lub wręcz irytujące dla klientów. Metoda ta pozwala na maksymalizowanie zadowole-

nia klientów poprzez koncentrację wyłącznie na użytecznych cechach danego produk-

tu
34

. Etapy postępowania w tej metodzie są następujące
35

: 

1. Dobór grupy badawczej spośród klientów przedsiębiorstwa. 

2. Przeprowadzenie wywiadów i koncentrowanie się na kluczowych informacjach. 

3. Reorganizacja (uporządkowanie) rezultatów. 

4. Analiza znaczenia rezultatów (przypisanie rezultatom określonego znaczenia). 

5. Powstanie ulepszenia (odkrywanie nowych innowacyjnych obszarów i nowych moż-

liwości). 

 Społeczność zgromadzona w mediach społecznościowych wokół danej marki może 

być zatem ważnym źródłem wiedzy, inspiracji i kreatywności. To z kolei prowadzi do 

powstania innowacji. Praktycznym przykładem realizacji tej koncepcji jest portal spo-

łecznościowy „Bank Pomysłów” BZ WBK, skupiający klientów tego banku. Na wspo-

mnianym portalu klienci motywowani nagrodami przedstawiają różne propozycje in-

nowacji, które mogą udoskonalić działalność banku
36

.  

 

6. Zakończenie  
Media społecznościowe stanowią kanały komunikacyjne pozwalające na bezpo-

średni kontakt konsultantów z otoczeniem firmy-klienta. Dzięki nim konsultanci mogą 

pozyskiwać dane, informacje i wiedzę niezbędne do wsparcia organizacji, dla których 

pracują. W mediach społecznościowych konsultanci mają możliwość śledzenia aktual-

nych trendów, jakie panują na rynku. Potencjał mediów społecznościowych mogą rów-

nież wykorzystać do identyfikacji obszarów działalności organizacji, wymagających 

usprawnienia. Dodatkowo mogą znaleźć propozycje rozwiązań, dzięki którym doskona-

lone są procesy zachodzące w organizacji. Co istotne, poprzez obserwację aktywności 

organizacji i jej członków w mediach społecznościowych, konsultanci mają również 

możliwość zdiagnozowania polityki firmy wobec otoczenia oraz jej pracowników. Po-

nadto przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi analitycznych w mediach społeczno-

ściowych, można zmierzyć efektywność działań podejmowanych przez organizacje  

i dążyć do jej maksymalizacji. Należy także podkreślić ważną rolę mediów społeczno-

ściowych w procesie innowacyjnym. Społeczność zgromadzona w tych mediach cechu-

je się bowiem dużą kreatywnością i twórczością, co może być wykorzystane przez kon-
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sultantów do tworzenia innowacji. Media społecznościowe mogą zatem okazać się 

kompleksowym, prostym i uniwersalnym narzędziem wspierającym pracę konsultan-

tów we wszystkich współczesnych organizacjach.  
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THE USE OF SOCIAL MEDIA IN CONSULTING  

– SELECTED ASPECTS 
 

Summary  
Article discusses the use of social media as a tool for the modern consultant. Applying the meth-

od of study of the literature about consulting and social media, and deduction, the author pre-

sents the possibility of using these media in consulting. He mentioned their functions in this 

area, and then focused on the most important aspects of the consultant’s work: obtaining of data, 

information and knowledge from social media and using them in the innovation process.  

He showed therefore high potential of these media in the field of consulting. 
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MODEL ANALITYCZNO-KONTROLNY  

W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM  

JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 
 

Streszczenie 
Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, elementem, któremu wydawałoby się 

nie sposób przeciwdziałać. Jednakże ryzyko można skutecznie ograniczać, na przykład poprzez 

zastosowanie mechanizmów kontroli. Praca nakreśla istotę ryzyka, pojęcia, które trudno jedno-

znacznie zdefiniować. Przedstawione są również różne możliwe reakcje na ryzyko, a następnie 

nakreślona jest rola mechanizmów kontroli w zarządzaniu ryzykiem gospodarczym. Począwszy 

od przedstawienia głównych założeń standardów COSO, poprzez liczne schematy, praca ukazuje 

mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz najczęściej stosowany model analityczno-kontrolny jako 

skuteczne narzędzia ograniczające ryzyko w jednostce gospodarczej. 

 

Słowa kluczowe 
ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, mechanizmy kontroli 

 

 

1. Wstęp 
„Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy (…)

1
” pisał J. Kochanowski, powtarza-

jąc za swymi antycznymi mistrzami. W chwili podejmowania decyzji nigdy nie istnieje 

wystarczająco dużo informacji, dysponując którymi można by przewidzieć skutki pod-

jętych działań
2
. Jedynie na podstawie ewentualnych doświadczeń z przeszłości można 

domyślać się, jakie mogą być wyniki obecnych decyzji. Stąd też wniosek, że każde 

ludzkie działanie jest obarczone ryzykiem
3
. Ryzyko jest zjawiskiem obiektywnym i nie 

da się go wyeliminować również z gospodarki. Nawet dysponując obszernymi danymi 

historycznymi, w stosunku do przyszłości można posługiwać się jedynie przypuszcze-

niami.  

Kierownik jednostki nie może jednak być zaskakiwany przez sytuacje, których nie 

przewidział, a które to znajdowały się w obszarze podejmowanych przez niego decy-

zji
4
. Dobre zarządzanie powinno umożliwić ograniczanie ryzyka, szacowanie, analizę,  

a następnie przeciwdziałanie mu. 

Niniejszy artykuł nakreśla istotę ryzyka (na podstawie przeprowadzonych badań li-

teraturowych), a następnie przedstawia model analityczno-kontrolny, który jest sku-

tecznym narzędziem reagowania na ryzyko.  

 

2. Istota ryzyka i próby jego zdefiniowania 
Jednoznaczne zdefiniowanie terminu „ryzyko” może nastręczać nieco trudności. 

Pojęcie to ma wiele znaczeń i wbrew pozorom wcale nie zawsze ryzyko pojmowane 

jest jako coś negatywnego
5
. Według niemieckojęzycznych ekonomistów, reprezentują-

cych nurt defensywny
6
, ryzyko jest to wyłącznie możliwość poniesienia straty, co wy-
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raźnie akcentuje same negatywne skutki ryzyka. Jednakże w innym podejściu – auto-

rów amerykańskich, ryzyko jest określane jako możliwość wystąpienia efektu działań 

niezgodnego z zamierzonym – tak więc ryzyko może oznaczać wystąpienie efektu gor-

szego albo lepszego od oczekiwań. Przykładowo w teorii portfela ryzykuje się ponie-

sieniem straty lub osiągnięciem ponadprzeciętnych zysków. Stąd wniosek, że ryzyko 

może być nie tylko zagrożeniem lecz również i szansą
7
.  

W przeszłości ryzyko kojarzone było głównie z fatalizmem, a zaczęto je dokładnie 

badać dopiero wtedy, gdy dzięki postępowi wiedzy zaistniała możliwość wpływania na 

zagrożenia wywołane ryzykiem
8
. W wyniku licznych dyskusji nad różnymi definicjami 

ryzyka wyprowadzono cztery wnioski dotyczące natury ryzyka
9
: jest ono zjawiskiem 

tak złożonym, że niemożliwe jest wypracowanie uniwersalnej jego definicji, ponadto 

może być ono badane w różnych kontekstach: jako prawdopodobieństwo, niepewność 

lub hazard. Jego zmienność powoduje, iż powinno być traktowane nie jako stan, lecz 

jako proces
10

, co więcej na ryzyko można patrzeć w dwóch aspektach: subiektywnym  

i obiektywnym. Obiektywny aspekt dotyczy realnych zagrożeń, wynikających ze 

zmienności popytu, działań państwa lub klęsk żywiołowych. Subiektywne podejście 

natomiast związane jest z niepełnymi informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji
11

.  

Tak więc nie definiując dokładnie czym jest ryzyko, a mając na uwadze powyższe 

rozważania trzeba wyjaśnić, jak traktować ryzyko ekonomiczne. Ryzyko to (zwane 

również ryzykiem gospodarczym) będzie miało charakter interdyscyplinarny. Będzie 

ono dotyczyło takich dziedzin jak rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, ekonome-

tria, a następnie organizacja i zarządzanie, teoria przedsiębiorstwa, zarządzanie finan-

sami przedsiębiorstwa, finanse, a skończywszy na psychologii.  

 

3. Ryzyko w działalności gospodarczej 
Rozwój jednostki gospodarczej nie odbywa się według ściśle określonych zasad, co 

przeszkadza zarządzającym w kształtowaniu optymalnej sytuacji rozwoju. Stąd też tak 

ważne jest pojęcie ryzyka gospodarczego.  

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje, czym jest działalność go-

spodarcza
12

, a także kim jest przedsiębiorca. Przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy, jest 

„osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, któ-

rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą”. Należy zwrócić uwagę na stwierdzenie „we własnym imie-

niu”. Frazę tę można tłumaczyć po prostu jako „na własne ryzyko”. Definicja przedsię-

biorcy – podana przez ustawodawcę – zwraca uwagę na niezmiernie istotny fakt: wy-

konywanie działalności gospodarczej zawsze jest obarczone ryzykiem. Stąd też często 

w literaturze można spotkać definicje przedsiębiorcy mówiące o tym, że prowadzi on 

działalność na własne ryzyko
13

. Należy dodać, że ryzyko nie jest domeną wyłącznie 

gospodarki wolnorynkowej. W gospodarce nakazowej, jak i w okresach transformacji 

ryzyko gospodarcze również występowało, jednakże inne nieco były czynniki i genera-

tory ryzyka (tabela 1). 
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Tabela 1. Ryzyko w różnych systemach kierowania gospodarką 
 Atrybuty ryzyka 

Czynniki niepew-

ności 

Generator 

niepewności 

Podmiotem 

ryzyka 

Stosunek 

przedsiębior-

stwa do 

ryzyka 

System  

kierowania 

gospodarką 

Gospodarka 

nakazowa 

Zmiany w naro-

dowym planie 

społeczno-

gospodarczym 

Dalsze oto-

czenie – 

kontrolowane 

przez pań-

stwo 

Centrum 
Awersja do 

ryzyka 

Gospodarka 

mieszana 

Zmiany parame-

trów ekonomicz-

nych, zmiany w 

zasileniach mate-

rialnych 

Centrum i 

dalsze oto-

czenie 

Konsument  

i częściowo 

przedsiębior-

stwo 

Umiarkowana 

skłonność do 

ryzyka 

Gospodarka 

wolnoryn-

kowa 

Zmiany popytu na 

produkty/usługi 

przedsiębiorstwa 

Konsument 
Przedsiębior-

stwo 

Duża skłon-

ność do 

ryzyka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Fabiańska, J. Rokita. Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, 

„Prace Naukowe AE w Katowicach”, Katowice 1991, s. 58; S. Nahotko. Ryzyko ekonomiczne w działalno-
ści gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997, s. 20. 

 

Ostatnia kolumna tablicy 1 prezentuje trzy różne podejścia do ryzyka: od awersji do 

ryzyka do dużej skłonności do ryzyka. Awersja, czyli inaczej duża niechęć do podej-

mowania ryzyka oznacza, że ludzie są skłonni zrezygnować ze sporej części zysków, 

byleby tylko zmniejszyć ryzyko. Ludzie, którzy wykazują niechęć wobec ryzyka starają 

się w ogóle nie podejmować ryzykownych działań, unikają oni niepewnych sytuacji, 

nawet jeśli wiedzą, że przez swoją postawę mogą stracić potencjalne korzyści. Awersja 

do ryzyka to przeważnie cecha konsumentów, a także części przedsiębiorców. Odmien-

ną postawą jest duża skłonność do ryzyka. Osoby, które charakteryzuje taka postawa 

widzą ryzyko głównie jako szansę, w myśl zasady „kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje”. 

Ludzi takich często określa się mianem ryzykantów, czy nawet hazardzistów. Ryzykan-

ci zawsze wybierają warianty obarczone dużym ryzykiem, jednakże mogące przynieść 

bardzo duże korzyści
14

. Postawą pośrednią między awersją do ryzyka a hazardem jest 

umiarkowana skłonność do ryzyka, czyli wybieranie rozwiązań obarczonych średnim 

ryzykiem i przynoszącym przeciętne zyski. Postawa ta wydaje się być najbardziej ra-

cjonalną. 

Różne mogą być postawy wobec ryzyka, odmienne również mogą być reakcje na 

ryzyko. Rozróżnia się następujące reakcje na ryzyko
15

: 

1) tolerancja – czyli nie zwracanie uwagi na ryzyko, ignorowanie ryzyka (tolerancja 

dotyczy zazwyczaj ryzyk o niskim prawdopodobieństwie ziszczenia się i niewiel-

kich skutkach), 

2) przeciwdziałanie ryzyku, np. poprzez wykorzystanie mechanizmów kontrolnych  

o czym będzie mowa w dalszej części pracy, 

3) transfer: 

a) w czasie (np. odroczenie danej decyzji), 

b)  na inny podmiot (np. dzięki ubezpieczeniu
16

): całość lub część ryzyka jest prze-

niesiona na inny podmiot. 

O reakcjach na ryzyko można mówić jedynie wtedy, kiedy jednostka wie o istnieniu 

danego ryzyka: zidentyfikowała to ryzyko
17

. Jeżeli jednostka nie jest świadoma istnie-
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nia jakiegoś ryzyka, a więc nie przeciwdziała mu, nie można mówić wówczas o tole-

rancji. Tolerancja jest świadomą zgodą na występowanie ryzyka. Znając konkretne ry-

zyko można albo starać się go minimalizować, poprzez zastosowanie mechanizmów 

kontrolnych (czyli przeciwdziałać ryzyku), albo można je tolerować, czyli nie przeciw-

działać mu, ale na przykład transferować je na inny podmiot. Tak więc ryzyko trzeba 

znać, aby zdecydować o reakcji na nie.  

 

4. Minimalizacja ryzyka poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli 
Ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, trwałym, obiektywnym i nie można go wy-

eliminować z działalności gospodarczej
18

. Można go jednak ograniczać, między innymi 

poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej
19

.  

O kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem
20

 traktują między innymi standardy 

COSO
21

, które polski ustawodawca brał za wzór konstruując standardy kontroli zarząd-

czej i finansowej. W pierwszym wydaniu standardu: COSO I z 1992 r. dokładnie zosta-

ła opisana kontrola wewnętrzna, natomiast COSO II z 2004 r. obejmuje tak zwane do-

bre praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym (które traktuje się jako 

pojęcie szersze od kontroli wewnętrznej)
22

. 

 COSO II przedstawia zarządzanie ryzykiem jako proces składający się z takich oto 

elementów: 

1. Środowisko wewnętrzne, czyli kultura organizacji wraz z filozofią zarządzania ry-

zykiem, wartościami etycznymi, zasadami rekrutacji oraz oceny pracowników  

i strukturą organizacyjną.  

2. Ustalanie celów: procedury ustalania celów, misja i wizja jednostki.  

3. Identyfikacja zdarzeń. Zdarzenia te należy podzielić na szansę i zagrożenia celem 

ustalania dalszej strategii.  

4. Ocena ryzyka: analiza ryzyk zagrażających osiągnieciu celów oraz ocena prawdo-

podobieństwa ich wystąpienia.  

5. Reakcja na ryzyko, określona przez kierownictwo w stosunku do danego ryzyka.  

6. Działania kontrolne (polityki i procedury).  

7. Informacja i komunikowanie się – zarówno wewnątrz jednostki jak i z otoczeniem
23

.  

8. Monitorowanie, które odbywa się poprzez stałe działania kierownictwa jak i nieza-

leżne oceny, np. audytorów wewnętrznych. W razie wykrycia nieprawidłowości 

wdrażane są odpowiednie działania korygujące. 

 Mechanizmy kontroli są różne, należą do nich wszelkie środki mające na celu za-

pobieganie, wykrywanie, a także naprawianie nieprawidłowości. Mechanizmy kontroli 

zostały wymienione w standardach kontroli zarządczej
24

. Zaznaczono wyraźnie, że 

wymienione mechanizmy nie stanowią katalogu zamkniętego, gdyż system kontroli 

wewnętrznej powinien być elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb danej 

jednostki. Standard wymienia następujące mechanizmy kontroli: 

1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. Procedury, instrukcje, wytyczne, 

zakresy obowiązków pracowników itp. powinny być dostępne do wglądu. 

2. Nadzór. Wykonuje się go w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji ce-

lów.  

3. Ciągłość działalności. Mechanizmy powinny zapewnić istnienie ciągłości działalno-

ści. 

4. Ochrona zasobów.  
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5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 

dotyczące odpowiedniego dokumentowania i rejestrowania operacji gospodarczych  

i finansowych, autoryzacji danych, podziału obowiązków oraz weryfikacji dokona-

nych zapisów danych.  

6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, które mają zapewnić 

bezpieczeństwo danych i systemów. 

 Minister Finansów podkreśla w standardzie dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierw-

sze, koszty wdrożenia i stosowania mechanizmów kontroli nie powinny być większe od 

uzyskanych dzięki nim korzyści. Po drugie, mechanizmy kontroli powinny stanowić 

odpowiedź na konkretne ryzyko. Tak więc nie wprowadza się mechanizmów kontroli 

po kolei ze spisu mechanizmów, ale wprowadza się tylko te, które mają stanowić od-

powiedź na zdefiniowane, konkretne ryzyko.  

 Rysunek 1 przedstawia kolejne kroki analizy oraz mechanizmy kontroli jako reak-

cje na konkretne ryzyko. 

 

 
  

Rysunek 1. Mechanizm kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko 
Źródło: A. Staszel. Risk management by means of application of internal control mechanisms, [in:]  

Knowlegde, Economy, Science, Challenges of the contemporary management, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 224. 

 

Powyższy, bardzo uproszczony rysunek należy stosować na każdym szczeblu orga-

nizacji, na wielu różnych polach działalności, wybierając obszary ryzykowne, i wdraża-

jąc w te właśnie obszary mechanizmy kontroli. Trafnie dobrane mechanizmy kontroli 

mogą zapewnić skuteczną ochronę przed ryzykiem. Profesjonalna kontrola wewnętrzna 

jest bardzo skutecznym sposobem ochrony interesów danej jednostki przed różnymi 

nieprawidłowościami, nadużyciami czy błędami, zanim one się w ogóle pojawią. Kon-

trola wewnętrzna i zastosowane mechanizmy kontroli nie są w stanie całkowicie zli-

kwidować ryzyka, co jest zresztą niewykonalne, czy to w działalności gospodarczej, 

czy też w codziennym życiu, jednakże umożliwia regularną ocenę ryzyka, jak i stero-
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wanie tym ryzykiem. Co więcej prawidłowo realizowana kontrola nie powinna ograni-

czać się wyłącznie do wytypowanych obszarów ryzyka, ale ciągle poszukiwać i wska-

zywać nowe obszary potencjalnego zagrożenia. Rysunek 2 przedstawia powiązania 

pomiędzy etapami zarządzania ryzykiem, uwzględniając elementy wskazane przez 

standardy COSO. 

 

 
Rysunek 2. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy 4360:1999. 

 

Jak ukazano na rysunku 2, żaden element procesu nie jest ostatnim, proces zarzą-

dzania ryzykiem trwa ciągle a wszystkie elementy tego procesu są ze sobą powiązane.  

Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem
25

 jest z jednej strony poprawa wyników 

finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby podmiot nie ponosił 

większych strat niż założono
26

. W zarządzaniu ryzykiem bardzo ważne jest, aby brać 

pod uwagę wiele czynników ryzyka na raz. Czynniki ryzyka działają jak tryby w złożo-

nym mechanizmie: nawet niewielkie wahania jednego czynnika mogą wywołać kata-

stroficzną w skutkach reakcję lawinową. Stąd też model zarządzania ryzykiem powi-

nien obejmować wiele dziedzin występowania ryzyka i dotyczyć różnych czynników 

ryzyka. Jednym z najczęściej stosowanych i zarazem dobrze sprawdzających się modeli 

zarządzania ryzykiem jest model analityczno-kontrolny. 
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5. Kompleksowy model zarządzania ryzykiem - model analityczno-

kontrolny 
Modele ryzyka są opracowywane po to, aby można było w sposób spójny rozpo-

znawać obszary o wysokim ryzyku, a następnie mierzyć ryzyko i nim zarządzać. Mode-

le ryzyka w praktyce projektuje się dopiero wtedy, gdy organizacja zetknie się już  

z różnymi rodzajami ryzyka i doświadczy niepowodzeń, dopiero wówczas rozpoczyna 

się wdrażanie modelu zarządzania ryzykiem, celem zabezpieczenia się przed ponow-

nym wystąpieniem danego problemu. Tymczasem powinno się jak najwcześniej opra-

cować model zarządzania ryzykiem w danej jednostce, jeszcze przed wystąpieniem 

nieprawidłowości. Modele ryzyka są bardzo przydatne pod wielorakimi względami, 

np.:
27

 

 mogą okazać się efektywne podczas raportowania stanu zadań, ponieważ pozwalają 

określić obszary ryzyka obecnie, a także porównać ten stan ze stanem poprzednim, 

 wyniki modelu są przydatne podczas podejmowania decyzji planistycznych: o przy-

jęciu lub odrzuceniu projektu, oraz przy ustalaniu wysokości rezerw, 

 modele ryzyka wykorzystuje się do wyznaczania punktów kontrolnych, 

 modele ryzyka są elementem wspierającym opracowywanie budżetu. 

 Użyteczność modeli zarządzania ryzykiem zależy od ich konsekwentnego stosowa-

nia, a nie stosowania od przypadku, do przypadku. Jeżeli model jest dobrze skonstru-

owany i adekwatny do profilu jednostki, to dokładność modelu ryzyka jest duża. 

 Jednym z modeli zarządzania ryzykiem jest model analityczno-kontrolny. Fazy tego 

modelu przedstawia rysunek 3. 

 
 

 
 

Rysunek 3. Model analityczno-kontrolny zarządzania ryzykiem 
Żródło: opracowanie własne na podstawie: P. Jedynak, S. Szydło. Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1977, s. 25.  

 

Początkowym etapem jest identyfikacja ryzyka a następnie jego ocena. Wnioski  

z analizy będą wykorzystywane w podejmowaniu decyzji. Trzecim etapem w modelu 
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analityczno-kontrolnym jest manipulacja ryzykiem. Manipulacja ryzykiem jest to me-

toda obchodzenia się z ryzykiem, często intuicyjna, będąca sumą doświadczeń kadry 

kierowniczej.  

Do metod manipulacji ryzykiem zaliczamy opisane już we wcześniejszej części ni-

niejszej pracy:  

1) unikanie ryzyka,  

2) aktywne lub pasywne zatrzymanie ryzyka,  

3) kontrolę ryzyka,  

4) transfer ryzyka,  

5) ubezpieczenie. 

Końcowy etap to obserwacja i kontrola. Kontrola ma na celu ciągłe rozwijanie sce-

nariuszy wystąpienia różnych ryzyk i ograniczanie ich negatywnych skutków. W tym 

etapie powinny się znaleźć metody zabezpieczania przed ryzykiem, jak i metody 

zmniejszania ryzyka.  

Zarządzanie ryzykiem można więc przedstawić obrazowo jako składową kilku ele-

mentów (rysunek 4): 

 

 
Rysunek 4. Zarządzanie ryzykiem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polski podręcznik procesu zarządzania ryzykiem, 2004, s. 10. 

 

Zarządzania ryzykiem nie można absolutnie traktować jako kolejnego uciążliwego 

dla jednostki obowiązku lecz jako dobry sposób na maksymalizację osiągnięć i minima-

lizację strat. Zarządzanie ryzykiem ma pomagać w unikaniu porażek. Dzięki wprowa-

dzeniu mechanizmów zarządzania ryzykiem kierownictwo będzie nakierowane na 

sprawy naprawdę istotne, w razie kryzysu będzie ono w stanie szybciej i skuteczniej 

zareagować, zasoby będą efektywniej wykorzystywane, krótko mówiąc ryzyko zostanie 

„okiełznane”.  

Zarządzanie ryzykiem zaowocuje pozytywnymi efektami nie tylko w stosunku do 

organizacji, ale także np., w stosunku do klientów – coraz powszechniejsze są opinie, 

że zarządzanie ryzykiem skutkuje wzrostem jakości oferowanych dóbr i usług.  
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Zarządzanie ryzykiem jest zadaniem każdego pracownika. Kontrola wewnętrzna 

również wspomaga zarządzanie ryzykiem, a na samym szczycie piramidy zarządzania 

ryzykiem znajdzie się wdrożenie audytu wewnętrznego
28

. 

 

6. Wnioski 
Fakt, że ryzyko jest niemożliwą do wyeliminowania, nieprzewidywalną 

i permanentną cechą otaczającej nas rzeczywistości nie może stanowić usprawiedliwie-

nia dla biernych zachowań kierownictwa jednostki wobec tegoż ryzyka. Odpowiednie 

zarządzanie może ograniczać ryzyko, kontrolować je oraz niwelować jego negatywne 

następstwa. Słowo kontrola bardzo często budzi negatywne skojarzenia, jednakże to 

właśnie kontrola i jej mechanizmy są narzędziami do zarządzania ryzykiem w przedsię-

biorstwie. Najprostszy, a zarazem i bardzo skuteczny model zarządzania ryzykiem: 

model analityczno-kontrolny, jest bardzo często stosowany w jednostkach gospodar-

czych. Warto jednakże pamiętać, żeby modele zarządzania ryzykiem stosować od po-

czątku, a nie dopiero wówczas, gdy ziszczenie się ryzyka już spowodowało negatywne 

skutki dla jednostki. 
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 Teoria chaosu wbrew nazwie mówi m.in. o tym, że nic na świecie nie dzieje się przez 

przypadek, jednakże problem tkwi w tym, że ludzie nie są w stanie określić, w którym 

momencie na „wykresie” zdarzeń znajduje się dany moment, dlatego też nie są w stanie 

powiedzieć, co się stanie za chwilę. Dodatkowo minimalna zmiana parametrów może 

całkowicie zmienić sytuację (efekt motyla). Jednym słowem, mimo iż człowiek wie, że 
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THE ANALYTICAL AND MONITORING MODEL IN THE 

RISK MANAGEMENT OF AN ECONOMIC UNIT 
 

Summary  
Risk is an inseparable element of human existance, the element which, it seems, one cannot 

counteract. However, the risk can be successfully limited e.g. by means of different control 

mechanims. Labour is essence of the risk - a concept which is very hard to define. Different 

possible reactions to the risk have been presented and then the author has sketched a role of the 

control mechanisms in management of an economic risk. Beginning from a presentation of the 

main assumptions of COSO standards, through numerous work schemes, the article shows the 

internal control mechanisms and the most oftenly applied model – the analytical – controlling 

one – as the tools limiting the risk in an economic unit. 
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ZASTOSOWANIE BIG DATA  

W ANALIZIE FINANSOWEJ 
 

Streszczenie 
Bazy danych odgrywają istotną rolę w dzisiejszej gospodarce. Według firm informatycznych, 

duże międzynarodowe korporacje obsługują milion klientów na godzinę, a ilość posiadanych 

przez nie danych podwaja się każdego roku. W 2012 r. na światowych serwerach zapisano  

1 zettabajt informacji (tryliard bajtów). W Big Data tkwi klucz do tego, aby poznać prawdę  

o ludzkich potrzebach i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Big Data pozwala na zaawansowaną 

analizę, na dużo wyższym poziomie niż umożliwiały to dotychczasowe narzędzia analizy danych. 

Pozwala na łączenie danych pochodzących z wielu niekompatybilnych ze sobą systemów, baz  

i serwisów.  

Firmy świadczące usługi finansowe są silnie uzależnione od danych. Jednak ich struktury; 

określone przez rozporządzenia, tradycję i szacunek do prywatności utrudniają dzielenie się 

informacją i wiedzą. Problem stanowią też często przestarzałe systemy informatyczne. 

Wyzwaniem dla Big Data w sferze usług finansowych jest wykorzystanie wszystkich danych 

jednostki do nawiązania nowych relacji, odkrywania zależności i współzależności, które 

zwiększają zdolność do większej konkurencyjności i zwiększenia przychodów, a w konsekwencji 

zysków. 

 

Słowa kluczowe 
analiza danych, Big Data, analiza finansowa, systemy informatyczne, actionable knowledge 

 

 

1. Wstęp  
Przedsiębiorstwa na świecie nigdy nie były w posiadaniu większej ilości danych niż 

obecnie, a ilość ta ciągle wzrasta. Według firmy informatycznej IBM, każdego dnia na 

świecie prawie trylion połączonych ze sobą urządzeń wytwarza około 2,5 mld 

gigabajtów nowych danych każdego dnia. Ponadto, aż 90% obecnie posiadanych 

danych zostało wytworzonych w ciągu 2 ostatnich lat
1
.  

Ogromne ilości danych, których nie są w stanie udźwignąć tradycyjne bazy danych, 

nazywane są z języka angielskiego Big Data (Wielkie Dane). Według praktyków tej 

dziedziny, to właśnie w nich tkwi klucz do poznania prawdy o ludzkich potrzebach  

i funkcjonowaniu w społeczeństwie. 

Artykuł ma na celu przedstawienie istoty Big Data, ich wpływu na procesy 

biznesowe w przedsiębiorstwach, a także możliwości wykorzystania analizy wielkich 

danych do analizy finansowej przedsiębiorstwa. W pracy przybliżono koncepcję Big 

Data, ewolucję pojęcia oraz jej rolę we współczesnym świecie. Zaprezentowane zostały 

również najważniejsze możliwości wykorzystania Big Data oraz trendy przewidywane 

przez największe firmy konsultingowe, które zajmują się analizą Big Data dla swoich 

klientów, zarówno biznesowych jak i pochodzących z sektora publicznego. 
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2. Istota Big Data 
2.1.  Definicja i wymiary pojęcia Big Data 

Dane gromadzone przez firmy są często liczone w terabajtach lub petabajtach. 

Termin Big Data dotyczy właśnie dużych zbiorów danych. Jednak nie każdy zbiór 

dużej ilości danych to Big Data. Kluczowe są tu bowiem, poza rozmiarem, także ich 

różnorodność, wartość, szybkie napływanie oraz zaawansowane przetwarzanie  

i analizowanie. Big Data pozwala na analizowanie i wyciąganie wniosków z takich 

właśnie zbiorów informacji. 

Klasyczna definicja Big Data (Wielkich Danych) została stworzona przez Jima 

Langley’a w 2001 r. Opiera się ona na tzw. trzech „V”: wielkość (ang. volume), 

szybkość (ang. velocity), różnorodność (ang. variety )
2
.  

W 2012 r. Gartner uzupełnił podaną wcześniej definicję wskazując, iż „Big Data” 

to zbiory informacji o dużej objętości, dużej zmienności lub dużej różnorodności, które 

wymagają nowych form przetwarzania w celu wspomagania podejmowania decyzji, 

odkrywania nowych zjawisk oraz optymalizacji procesów. Model więc uzupełniony 

został o kolejną składową – ocenę (weryfikację, ang. value) posiadanych danych – 

dochodząc do modelu „4V”
3
.  

Zgodnie z definicją „4V” na Big Data składają się cztery wymiary. Są to: 

1. Volume – ilość danych. Definicja nie określa konkretnych rozmiarów danych, które 

można uznać za Big Data. Chodzi w niej o technologiczne możliwości zarządzania 

tymi danymi. Według McKinsey Global Institute, Big Data to zbiór danych, którego 

rozmiary przekraczają zdolności zwyczajnych narzędzi do ich gromadzenia, prze-

chowywania, zarządzania i analizowania
4
. 

2. Variety – różnorodność danych. W przeciwieństwie do dotychczas znanych baz da-

nych, Big Data nie może zostać zapisana w prostych tabelach. Dane tego typu mają 

wiele różnych formatów, posiadają strukturę, czasem semistrukturę, są niestruktu-

ralne lub posiadają bardzo skomplikowane struktury. Każdy rodzaj danych wymaga 

innego rodzaju analizy i innych metod interpretowania. 

3. Velocity – szybkość napływania nowych danych, ich analizy, przechowywania  

i wizualizacji. Dane aktualizowane są na bieżąco albo w czasie bardzo zbliżonym do 

rzeczywistego. Dzięki połączeniu z Internetem urządzenia mogą przekazywać dane 

w zasadzie w momencie ich wytworzenia. Wyzwaniem, któremu muszą sprostać or-

ganizacje, jest właśnie szybkość tworzenia danych i konieczność analizowania ich 

na bieżąco. 

4. Value – wartość danych. Big Data nie są wartościowe same w sobie, ich wartość 

tworzy się poprzez odpowiednią analizę, która doprowadzi do wniosków, a w kon-

sekwencji do cennych informacji. Informacje, przetworzone na wiedzę, pozwolą  

w efekcie na podjęcie najlepszej możliwej decyzji. Wartość zostaje wytworzona po-

przez sposób wykorzystania przez organizacje danych wyodrębnianych z masy in-

formacji. Uzyskane dzięki Big Data wyniki mają odzwierciedlać rzeczywiste uwa-

runkowania i prowadzić do podjęcia korzystnych biznesowo działań
5
. 

 Do powyższych cech Big Data V. Rijmenam dodaje jeszcze trzy dodatkowe, 

wyjaśniając pojęcie Big Data za pomocą modelu „7V”. Kolejne elementy to: 

prawdziwość danych (ang. veracity), zmienność (ang. variability) oraz konieczność ich 

wizualizacji (ang. visualization)
6
.  
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 Model „4V” w polskiej wersji „4W” wygląda następująco: 

– wykorzystanie – w pierwszej kolejności wykorzystaj wewnętrzne zasoby danych, 

– wnioskowanie – stosuj techniki analityczne oraz opinie ekspertów, 

– wzbogacanie – dane własne powinny być wzbogacone o informacje z rynku oraz 

wyjaśnienia ze słowników i baz referencyjnych, 

– weryfikacja – hipotezy i wnioski muszą być koniecznie zweryfikowane
7
.  

 

2.2.  Actionable knowledge 

Zbierane przez lata dane, przechowywane w odpowiednich bazach danych, stały się 

niezwykle cennymi aktywami. Konieczne jest jednak wykorzystanie odpowiedniej 

analityki, aby przynieść te zasoby do procesu decyzji biznesowych. Dane 

wykorzystywane są do zrozumienia i poprawy jakości działalności gospodarczej, 

poprawy rentowności przedsiębiorstw i ich rozwoju. Tradycyjne narzędzia analizy nie 

są już wystarczające, podczas gdy Big Data pozwala na analizę na dużo bardziej 

zaawansowanym poziomie niż dotychczas. Dane pochodzące z wielu 

niekompatybilnych ze sobą systemów, baz i serwisów internetowych zostają 

przetworzone. Przez ich połączenie osiągany jest spójny obraz badanego zjawiska, 

przedsiębiorstwa czy osoby.  

Innymi słowy Big Data to system przetwarzania informacji i analizy wszystkich 

danych o podmiotach we wszelkich aspektach ich działalności. Jego celem jest 

tworzenie wiedzy aktywnej (ang. actionable knowledge), umożliwiającej jednostce 

bardziej skuteczną realizację jej celów
8
. Actionable knowledge ujawnia nową, nieznaną 

lub uprzednio niedocenianą informację o podmiotach, a dokonuje tego za pomocą 

analiz o wysokiej wydajności, wykorzystujących wizualizację i analizy predykcyjne. 

Actionable knowledge jest przekazywana do jednostek zawsze w kontekście jej 

działalności. Jest aktualna, istotna i przekazywana, dzięki czemu może być rozumiana  

i stosowana na wszystkich poziomach organizacji. Stanowi ona część zrozumiałej  

i podatnej dalszemu wykorzystaniu informacji zwrotnej
9
. 

 

3. Rola Big Data w analizie finansowej  
3.1.  Źródła Big Data 

Zainteresowanie Big Data wzrosło znacznie w 2012 r., a nastąpiło w wyniku takich 

wydarzeń, jak ogłoszenie na koniec 2011 r. przez Accel Partners komunikatu, że firma 

przeznacza 100 milionów dolarów na fundusz dla Big Data. Fundusz ten został w 50% 

zainwestowany w 2012 r. W 2001 r., kiedy pierwszy raz zdefiniowano Big Data, 

użytkownicy, którzy korzystali z mocy obliczeniowej i oprogramowania będącego  

w stanie przerobić duże ilości danych, ograniczali się do głównych dostawców 

oprogramowania i sprzętu IT oraz przemysłu militarnego. Od czasu powstania tej 

koncepcji zarządzanie danymi radykalnie się zmieniło. Cloud computing, 

oprogramowanie open source, niższe koszty przetwarzania, rozwój Internetu  

i różnorodność danych w nim dostępnych, znaczne obniżenie kosztów przechowywania 

danych oraz powstanie smartfonu, tabletu i IOT (ang.: Internet of Things) zmieniły cały 

obszar Big Data. Dzisiaj wszystko czego potrzeba, aby używać Big Data to Internet, 

predyspozycje intelektualne i ciekawość do odkrywania nowych relacji, które leżą 

ukryte w cyfrowych silosach z danymi
10

. 
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Dane Big Data mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak  

i zewnętrznych. Systemy informacyjne w ramach jednostki są skonstruowane jak 

magazyny – w zakresie ich organizacji, wdrożenia oraz struktury zarządzania.  

W obszarze finansów, obowiązków sprawozdawczych, raportowania, ksiąg 

rachunkowych, zwyczajów i praktyk w zakresie IT i rachunkowości stworzono swego 

rodzaju kulturę tajemnicy i utrzymywania kontroli nad informacjami. Ta kultura 

hamuje podmiot w wydobyciu maksymalnej wartości z posiadanych danych 

wewnętrznych. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności są niezbędne, i choć informacje 

posiadane przez organizację są jej głównym atutem, to również są jej jednym  

z głównych kosztów. Big Data rozbija tę mentalność tajemnicy i wdraża systemowe 

podejście do zarządzania wewnętrznymi danymi.  

Z drugiej strony, podmioty te na ogół nie wiedzą, co jest zewnętrznie dostępnymi 

danymi na ich temat. Wprowadzenie danych zewnętrznych do podmiotów jest również 

przypadkowe i nieustrukturyzowane. Przykładami są dane rządowe i szczegóły 

prawodawstwa. Big Data opiera się na identyfikacji nowych wzorców w danych  

i zapewnia, że odpowiednie informacje dotrą do odpowiedniego odbiorcy, w formie, 

jaką może on zrozumieć, aby podjąć lepsze decyzje rynkowe.  

Big Data to generowanie konkretnych danych, które są istotne, aktualne i co 

najważniejsze, przekazywane w przystępnej formie w obrębie jednostki, która później 

je praktycznie wykorzystuje. Na przykład przekazywanie informacji do firmy 

dystrybucyjnej, że jutro na 84,6% będzie mróz, jest bezużyteczne. Skuteczniejsze 

będzie podanie do informacji kierowcom, że jutro muszą wyruszyć 15 minut wcześniej 

z uwagi na mróz.  

Big Data jest nieodłączną częścią systemu zarządzania podmiotami. Jej kluczowym 

elementem jest to, że ujmuje przekrojowo organizacyjną hierarchię, sprawozdawczość  

i kierownicze zadania. Dzięki zobrazowaniu wniosków Big Data może znaleźć 

przyczynę problemu i przekazać informacje do produkcji, zamówień, projektowania, 

relacji z klientami, sprzedaży, księgowych, działu prawnego oraz ubezpieczeń tak, że 

skoordynowana reakcja na problem może zostać szybko przeprowadzona. Siła Big Data 

tkwi nie w dostępie do metryki lub ilości danych, ale ich wpływie na jednostkę, która 

może wykorzystać je do usprawnienia swoich procesów zarządzania
11

. 

 

3.2.  Praktyczne wykorzystanie Big Data w sektorze finansów 

Firmy świadczące usługi finansowe są intensywnie zależne od danych. Jednak ich 

struktury, określone przez rozporządzenia, tradycję i szacunek do prywatności tworzą 

mentalność „silo”, czyli opierającą się na niechęci do dzielenia się informacją i wiedzą. 

W sektorze rynku kapitałowego wszyscy operatorzy walczą na bieżąco  

z przetwarzaniem, analizą i usystematyzowaniem danych, jednak wiele kluczowych 

systemów handlowych jest starszych niż 20 lat, a przez to wysoko uzależnionych od 

doraźnie opracowywanych arkuszy kalkulacyjnych
12

. Wyzwaniem dla Big Data  

w sferze usług finansowych jest wykorzystanie wszystkich danych jednostki do 

nawiązania nowych relacji, odkrywania zależności i współzależności, które zwiększają 

zdolność do lepszej konkurencyjności i zwiększenia przychodów, a w konsekwencji 

zysków.  

Analiza Big Data coraz częściej znajduje zastosowanie w sektorze usług 

finansowych. Przykładem są rynki kapitałowe, które generują w ciągu minut ogromne 
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ilości niezrozumiałych danych. Big Data znajduje tu zastosowanie w zarządzaniu 

ryzykiem strukturalnym, analizą zgodności z prawem i procedurami, analizami, 

problemami z dynamiką handlu na rynkach finansowych. Pokrywa również kwestię 

danych niedostępnych dla wszystkich użytkowników, a mianowicie danych 

zgromadzonych w starszych systemach. Pozwala organizacjom spełnić coraz to nowe 

wymogi w zakresie transparentności działalności gospodarczej. Przejrzyste, 

uregulowane, potwierdzone dane z odpowiednich i zrozumiałych źródeł pozwalają 

organizacjom zwiększyć swoją zdolność zarządzania ryzykiem oraz polepszyć pozycję 

wśród konkurencji
 13

.  

Sektor usług finansowych jest jednym z największych konsumentów Big Data, 

zwłaszcza w zakresie wykorzystania algorytmów, w Program Trading i w handlu 

wysokiej częstotliwości. Potrzeba ciągłego uzyskiwania nawet najmniejszej przewagi  

w handlu na globalnych rynkach kapitałowych zrodziła konkurencję pomiędzy 

matematykami i analitykami, bankami inwestycyjnymi, menedżerami aktywów  

i funduszami hedgingowymi. Ten rynek informacji jest owiany tajemnicą i obsługiwany 

przez największe firmy przetwarzające dane. Jednak dokładne analizy powstają także  

w mniejszych, ale bardziej zwinnych firmach, u dostawców systemów 

wykorzystujących cloud computing, oprogramowanie open source oraz szereg nowych 

technik analitycznych do uzyskiwania korzyści z Big Data również poza działem 

handlowym
14

. 

Ocena ryzyka jest niezwykle istotna w sektorze bankowym. Problemem, przed 

którym stoi każdy duży bank, jest konieczność podążania za regulacjami, według 

których banki muszą mieć horyzontalny obraz ryzyka występującego w ich obszarze 

działalności. Zapewnienie tego wymaga od banków zintegrowania danych z różnych 

systemów przechwytywania transakcji, każdego z własnymi systemami danych, 

zebrania ich w pewnym centralnym repozytorium po to, aby uzyskać jak 

najdokładniejszą informację o kontrahentach. Nie rzadko w przypadku starszych 

systemów analitycy potrzebują kilku dni na pobranie, transformację, czyszczenie  

i integrację takich danych. Wymogi regulacyjne nakazują natomiast powtarzać taki 

proces wiele razy każdego dnia. Co więcej, wymagana jest też symulacja różnych 

scenariuszy ponoszonego ryzyka, a już same symulacje mogą wygenerować terabajty 

dodatkowych danych. Wyzwaniem zatem jest nie tylko ilość danych, ale także ich 

różnorodność i konieczność terminowego zagregowania i analizy. Co więcej, banki 

szacują, że między 80% a 90% danych, które posiadają, ma formę niestrukturalną, czyli 

znajduje się w dokumentach oraz w formie tekstowej. Technologia Big Data, która 

umożliwia przedsiębiorstwom połączyć te dane w ustrukturyzowaną informację, daje 

ogromną szansę na poprawę wiedzy biznesowej dla instytucji finansowych
15

.  

Firma Gartner w 2012 r. oceniła rynek Big Data na 28 mld dolarów, przewidując 

wzrost jego wartości do 65 mld $ w 2016 r. Innowacje w Big Data pochodzą  

z możliwości zastosowania baz danych NoSQL (not only SQL) do dużych ilości 

danych, które są w stanie tworzyć raporty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu 

organizacje mogą szybciej korzystać z ważnych zbiorów danych, ukrytych dotąd w ich 

powolnych systemach. Firmy informatyczne, które doprowadziły do rozwoju w tym 

zakresie, rozszerzyły swoje umiejętności poza zasadnicze funkcje monitorowania 

systemów transakcyjnych do systemów opierających sie na monitoringu kompletnych 
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danych dotyczących firm. Zaowocowało to zaawansowaną analityką o wysokiej 

wydajności, wizualizacjami danych i analizą predykcyjną
16

. 

Systemy Big Data są coraz popularniejsze w analizie finansowej ze względu na 

niskie koszty wdrożenia i krótszy czas przeprowadzania analiz. Zaprojektowane są dla 

rozproszonego przetwarzania na wielu węzłach, przeznaczone dla chmury. Ponadto 

radzą sobie z uporządkowanymi, częściowo uporządkowanymi i nieuporządkowanymi 

danymi, a firmy koncentrują się na aplikacjach dla dużych ilości różnorodnych danych. 

Użytkownicy i programiści mogą modyfikować oprogramowanie źródłowe, co skutkuje 

bardziej elastycznymi rozwiązaniami. Także bezpieczeństwo danych jest obecnie 

efektywniej zarządzane i stanowi mniejszy problem. 

Sektor finansów korzysta z aplikacji dla Big Data w wielu obszarach. Rysunek 1 

obrazuje wykorzystanie Big Data w Wielkiej Brytanii. 

  

 

Rysunek 1. Wykorzystanie Big Data w analizie finansowej w Wielkiej Brytanii  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Dowson, E. George. Big Data in Finance Entrepreneurs 

Edition, Dowson and William Garrity Associates Ltd, Eddie George and London New Finance, London 

2013. 

 

Handel na rynku kapitałowym jest silnie uzależniony od analityki Big Data, 

zwłaszcza w kwestii zarządzania systemami tradingowymi oraz dostarczania sygnałów 

inwestycyjnych i podstawowych wskaźników
17

. Techniki przetwarzania danych  

z chmur typu open source, wymagają zazwyczaj oprogramowania korzystającego  

z wielu źródeł. Wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł danych, przy możliwości 

generowania analiz w czasie rzeczywistym oraz z wizualizacjami, stanowi kluczowe 

narzędzie na parkietach giełdowych, które pozwala zdobyć przewagę zwiększającą 

zyski. W przeszłości na rynkach kapitałowych unikano oprogramowania typu open 

source, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem. Jednak firmy przekonały 

się, że koszty i czas wdrożenia dla takich rozwiązań są dużo niższe, a ryzyko z nim 

związane może zostać wyeliminowane. Big Data jest również używana w zakresie 

zarządzania ryzykiem. Firmy ubezpieczeniowe korzystają z danych monitoringu 

pogody, aby wypłacać odszkodowania rolnikom w czasie rzeczywistym (Climate 



 Jowita Gałuszczyńska  148 

Corporation). Capital One, jeden z największych dostawców kart kredytowych w USA, 

wypracował swoją pozycję właśnie dzięki użyciu Big Data w ocenie ryzyka 

kredytowego swoich klientów. Analizy Big Data są używane również w ocenie 

zdolności kredytowej tradycyjnych kredytobiorców lub wycenie ubezpieczeń dla 

kierowców. Sears and Datameer używa Big Data do dynamicznej wyceny swoich 

towarów, głównie w celu pokonania swojego głównego rywala – firmy Amazon
18

. 

Oprócz wymienionych powyżej zastosowań, Big Data wykorzystać można również  

w celach optymizacji i kontroli kosztów
19

 oraz śledzenia zmian w zakresie prawa 

podatkowego na rynkach globalnych. 

Również rządy niektórych państw angażują się w promocję ogólnej dostępności 

danych. Prym wiedzie tutaj Finlandia, która działa na rzecz otwartości i dostępności 

danych oraz posiada znakomitą infrastrukturę techniczną. Ciekawe rozwiązania 

stosowane są również przez dziewiątą w rankingu Wielką Brytanię. Rząd wspiera ideę 

wykorzystania rozpiętości i dostępności danych do tworzenia wartości dodanej dla 

inwestorów w zakresie usług finansowych. Tworzone są specjalne ramy instytucjonalne 

dla Open Data Institute, mające na celu umożliwienie wymiany otwartych danych  

w ramach wszystkich rządów i instytucji brytyjskich. Polegać ono ma na dobrowolnym 

udostępnieniu danych utrzymywanych przez firmy lub jednostki. Polska w rankingu 

plasuje się na 54 miejscu
20

. 

 

3.3. Zagrożenia w stosowaniu Big Data w analizie finansowej 

Główne zarzuty wobec Big Data to te związane z bezpieczeństwem i prywatnością. 

Większość ludzi nie rozumie jeszcze mocy obliczeniowej i możliwości, które przynosi 

Big Data. Niektórzy uważają, że to niemożliwe, aby ktoś mógł mieć tak głęboki wgląd 

w ich życie prywatne. Oprócz danych osobowych, także dane finansowe są często 

uważane ze prywatne informacje. W niektórych krajach już obowiązują ograniczenia co 

do używania, zbierania lub upubliczniania prywatnych danych. Wiele podmiotów 

gospodarczych wprowadza także restrykcyjną politykę prywatności. Jednak polityka ta  

z reguły dotyczy danych dotyczących samej firmy, a nie jej klientów. Oznacza to, że 

prywatność danych może być zagwarantowana tylko poprzez odpowiednią ich 

kwalifikację. Osobną kwestią jest etyczne wykorzystanie posiadanych danych.  

Otwartość informacji stanowi dla tego rodzaju analiz niewątpliwe ryzyko, jednak 

Big Data oferuje z drugiej strony zaawansowane funkcje zabezpieczeń sieci opartych 

na dużych danych. Analizy Big Data pozwalają również na anonimowe nakreślenie 

ogólnych trendów, choć czasem bywa to kosztowne i nieskuteczne. Odtworzenie 

tożsamości z anonimowych danych bywa w epoce Big Data niezwykle proste. Z tego 

względu, prywatność to główny obszar, w którym Big Data musi zostać rozwinięte
21

. 

 

4. Zakończenie  
Analiza umożliwiająca zamianę danych w praktyczne informacje pozwala 

podejmować decyzje biznesowe szybciej i trafniej. Modelowanie i analiza 

niestandardowych danych, ich wizualizacja i prezentacja, zagadnienia zarządzania 

danymi i przechowywania danych w chmurze to świat Big Data, który już dziś istnieje 

w sferze analizy finansowej. Organizacje jednak będą się dalej rozwijać, a Big Data 

nabierać jeszcze większego znaczenia dla szybkiej i poprawnej analityki. Wiele 

organizacji jeszcze nie rozumie jak najlepiej wykorzystać analitykę Big Data do 
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poprawy wyników biznesowych i zarządzania ryzykiem. Problemem są ograniczenia  

w umiejętnościach pracowników oraz konkurencyjne priorytety strategiczne, jak 

również istniejące systemy informatyczne, które są niewystarczające do zarządzania 

złożonymi informacjami. Skutecznie zarządzane i odpowiednio wdrożone analizy Big 

Data mogą zapewnić przejrzystość decyzji biznesowych i doprowadzić do poprawy 

wyników finansowych. Właśnie w tej kwestii dla przedsiębiorstw niedoświadczonych 

w skomplikowanych analizach danych, pomocne mogą być firmy konsultingowe 

specjalizujące się w Big Data. 
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Jowita Gałuszczyńska 
 

BIG DATA IN FINANCIAL ANALYSIS 
 

Summary  
Databases play an important role in today's economy. According to IT companies, large multina-

tionals serve a million customers per hour and the amount of their data is doubling every year.  

In 2012, the global servers saved 1 Zettabyte of information (tryliard bytes). According to ex-

perts, Big Data is the key to knowledge about human needs and functioning of the communities. 

Big Data enables advanced analysis, on a much higher level than previous tools for the analysis.  

It allows to combine data from multiple and incompatible systems, databases and services.  

Financial services companies are heavily dependent on the data. However, their structures, de-

termined by regulations, tradition and respect for privacy hinder the sharing of information and 

knowledge. Also outdated systems are often creating problems. The challenge Big Data faces in 

the area of financial services is in the use of all the data available to establish new relationships, 

discovering dependencies and interdependencies that increase the ability to become more com-

petitive and to increase revenues, and consequently profits. 
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Jarosław Żerulik   
 

 

KONCEPCJA ZACHOWANIA KAPITAŁU  

JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM  

FINANSOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Streszczenie 
Obecnie w gospodarce rynkowej zachodzi silny proces financializacji. Stawia to nowe wyzwania 

przed doradcami biznesowymi, którzy muszą nieustannie rozszerzać swoje kompetencje  

o umiejętności zarządzania finansami i rachunkowością.  

Niniejszy artykuł prezentuje kwestie zarządzania finansowego zorientowane na kategorie wyniku 

finansowego przedsiębiorstwa w warunkach nieustannego oddziaływania niezależnych czynni-

ków zewnętrznych. Jako narzędzie do zarządzania wynikiem finansowym, stosowanym przez 

konsultanta na potrzeby świadczonych przez siebie usług doradczych, proponuje się wykorzysta-

nie koncepcji zachowania kapitału. Przedstawione narzędzie stanowi zarazem odpowiedź na 

trudność ustalenia rzeczywistych wartości zysku okresowego w warunkach inflacji. 

W pierwszej kolejności zostało przedstawione szerokie podejście do kwestii wyceny przedsię-

biorstwa i spotykane w tym procesie deformacje wyceny, zniekształcające wartość poszczegól-

nych składników majątku. W dalszej części zwrócono uwagę na problematykę inflacji i jej wpływ 

na finanse przedsiębiorstwa oraz próbę jej kompensacji poprzez stosowanie trzech kategorii 

cen: historycznych, bieżących i odtworzeniowych. Ostatnie dwa punkty prezentują teorie zacho-

wania kapitału w ujęciu nominalnym, realnym i rzeczowym. Zawierają przegląd literatury, który 

obrazuje różne podejście wybranych autorów do tego tematu. Praktyczne zastosowanie powyż-

szych koncepcji zostało przedstawione na przykładzie, wraz z wyjaśnieniem niezbędnych założeń 

i koniecznych uproszczeń. Pożądanym skutkiem stosowania zasady zachowania kapitału (real-

nego lub rzeczowego) w zarządzaniu finansowym przedsiębiorstwa jest jego zabezpieczenie 

przed skutkami nieracjonalnego podziału wyniku finansowego, który w warunkach inflacji jest 

określany w wartościach pozornych. 

 

Słowa kluczowe 
koncepcja zachowania kapitału, wynik finansowy, deformacje wyceny, rezerwa inflacyjna, re-

zerwa substancyjna 

 

 

1. Wstęp  
Wzrost wartości, ilości i tempa zachodzących procesów gospodarczych jest pod-

stawowym czynnikiem wpływającym na rozwój zarządzania jako nauki oraz praktycz-

nego działania wykorzystywanego w biznesie. Jest to również bodziec do rozwoju kon-

sultingu, jako odpowiedzi na coraz to bardziej zaawansowane wymagania rynku. Holi-

styczne spojrzenia na przedsiębiorstwo wymusza zwrócenie uwagi na ścisłe powiązania 

pomiędzy jego poszczególnymi elementami, takimi jak: produkcja, technologia czy 

marketing. Współczesny doradca biznesowy musi ponadto poruszać się w obszarze 

finansów i rachunkowości oraz zachodzącymi w czasie, i na ich płaszczyźnie, zdarze-
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niami gospodarczymi, które to w ostatecznej formie są odzwierciedlone przez konkret-

ną wycenę wartości zysku okresowego na dany moment. Charakterystyczną cechą ra-

chunkowości, w gospodarce rynkowej, jest bowiem bezpośrednie wykorzystanie jej 

ustaleń do zarządzania finansowego
1
. 

Działalność gospodarcza jest procesem realizowanym w czasie. Decyzje ekono-

miczne są podejmowane w określonym momencie, natomiast realizacja tych decyzji 

następuje dopiero po upływie pewnego okresu. Rozbieżność między momentem podję-

cia decyzji a czasem ich realizacji ma swoje odzwierciedlenie w zmienności zjawisk 

gospodarczych w przedsiębiorstwach. Wiele tych zjawisk jest wyrażona w mierniku 

pieniężnym. Powoduje to, że na zmienność w czasie zjawisk gospodarczych wpływa 

także zmienność wartości pieniądza w czasie
2
. Termin „wartość” używana jest w tym 

wypadku w znaczeniu umownym, wynikającym z przyjęcia ceny jako mierników war-

tości przedmiotu obserwacji rachunkowości. Wyrażona w cenach wartość różni się od 

wartości rzeczywistej, obiektywnie istniejącej w danych warunkach o tyle, o ile relacje 

zastosowanych cen odchylają się od relacji wartości. Tak rozumiana wycena, jako po-

miar wielkości charakteryzujących przebieg i wynik działalności gospodarczej, warun-

kuje i wspomaga walory poznawcze metody bilansowej poprzez kwantyfikację i spro-

wadzenie do wspólnego mianownika cech jej przedmiotu obserwacji
3
.  

Wspomniane powyżej deformacje w wycenie posiadają swoje przesłanki o różnym 

stopniu oddziaływania na realność danych sprawozdawczych, a tym samym ich przy-

datności w procesach decyzyjnych. Istnieją jednak metody uwzględnienia powyższych 

zniekształceń na potrzeby zarządzania finansami przedsiębiorstwa, jak np. zastosowa-

nie koncepcji zachowania kapitału w formie narzędzia do zarządzania wynikiem finan-

sowym w warunkach inflacji. Natomiast racjonalne zarządzanie wynikiem finansowym 

pozwala spełnić główną zasadę, jaką powinien kierować się przedsiębiorca przy podej-

mowaniu decyzji gospodarczych – zasadę kontynuacji działalności. 

 

2. Pojęcie i deformacje wyceny w przedsiębiorstwie 
 Nieodłącznym elementem przedsiębiorstwa, zaangażowanym w różnej wielkości  

i postaci, jest kapitał. Wydatkując kapitał na dane przedsięwzięcie gospodarcze jego 

właściciele oczekują określonego zysku, a więc również pomnożenia kapitału. Pomna-

żanie kapitału wynika z jego najważniejszej właściwości, jaką stanowi zdolność do 

wzrostu w procesie działalności gospodarczej
4
. Uwzględniając daną cechę kapitału na-

leży stwierdzić, że obok wartości majątkowych składników organizacji, elementami 

kształtującymi jej wartość są także: 

 efektywność ekonomiczno-finansowa funkcjonowania przedsiębiorstwa, która bez-

pośrednio kształtuje tempo pomnażania kapitału, 

 poziom stopy procentowej występujący na rynku, który wpływa na ocenę tempa 

pomnażania kapitału, 

 zewnętrzne uwarunkowania – często pozaekonomiczne, które w znacznym stopniu 

wpływają na dwa powyższe elementy
5
. 

  Na potrzeby niniejszej analizy uwaga zostanie skoncentrowana na wielkościach 

sprawozdawczych wynikających z ewidencji księgowej i związanych z nimi możliwych 

deformacjach, które uwidaczniają się w trakcie analizy finansowej i jej interpretacji 

prowadzonej w celu zarządzania jednostką gospodarczą. Takie deformacje wynikające 

ze względności interpretacji informacji rachunkowej można zaliczyć, w nawiązywaniu 
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do powyżej wymienionych trzech elementów kształtujących wartość przedsiębiorstwa, 

jako dodatkowy (czwarty) element warunkujący względność wyceny, który swoje uwa-

runkowania znajdzie zarówno w środowisku wewnętrznym organizacji, jak i w jego 

otoczeniu rynkowym. 

 Względność wyceny spowodowana jest głównie: 

 właściwościami przedmiotu wyceny, 

 niedoskonałością ceny jako miernika, 

 uproszczeniami i umownymi rozwiązaniami w rachunkowości, 

 stosowaniem szacunków i wynikających z niego błędów oraz spekulacji. 

 Niedokładności wyceny, spowodowane właściwościami przedmiotu, mogą zacho-

dzić ze względu na cechy naturalne (właściwości fizyczno-chemiczne) obiektu wyceny. 

Pomiar zasobów naturalnych (majątku), jak np. środków trwałych w przypadku warto-

ści księgowej jest stosunkowo łatwy i dokładny. Inaczej ma się sytuacja, gdy ze wzglę-

du na cechy przedmiotu pomiar taki jest bardzo trudny, a dodatkowo jego dokładność 

może być nieadekwatna do kosztów, z którymi jest on związany. Przykładem mogą być 

niektóre produkty chemiczne czy zapasy, których określenie wartości dokonuje się  

w sposób przybliżony. Podobnie rzecz się ma w przypadku środków pracy zużywanych 

stopniowo w toku produkcji. 

Kolejną przyczyną względności wyceny jest niedokładność cen jako miernika war-

tości. Ceny odchylają się od wartości pod wpływem różnych czynników rynkowych,  

a także czasu, którego przejawem w obecnej rzeczywistości rynkowej są procesy infla-

cyjne (czasem deflacyjne). Kwestia ta będzie dokładniej omówiona w dalszej części 

opracowania. 

Celowość i opłacalność przyjęcia określonych praktycznych rozwiązań służących 

uzyskaniu dokładności wyceny warunkuje istnienie i zarazem konieczność posługiwa-

nia się uproszczeniami w rachunkowości. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 

stosowania wielkości szacunkowych. Wynika to z możliwości podejmowania na grun-

cie rachunkowości działań wyprzedzających rzeczywistość gospodarczą. Działania ta-

kie z natury rzeczy musza opierać się na spekulacjach, wartościach szacunkowych 

(przewidywanych), które mogą różnić się od rzeczywistych i powodować zniekształce-

nia wyceny. Jest to też powód występowania błędów, których przy uwzględnieniu peł-

nego wachlarza działań w rachunkowości nie da się w zupełności wyeliminować
6
. 

Przedstawione mankamenty wyceny system rachunkowości próbuje w sposób 

świadomy ująć w tak zwane deformacje „systemowe”, mające na celu wzbogacenie 

treści prezentowanych informacji sprawozdawczych. Jest to możliwe dzięki funkcjo-

nowaniu w systemie ewidencji księgowej kont korygujących, uszczegółowiających 

wielkości zawarte na pozostałych kontach bilansowych i wynikowych. Przykładem 

takich korekt, zawartych w systemie rachunkowości, są np. korekty środków trwałych. 

Uwzględnienie wynikających z nich informacji sprzyja wykazaniu pełnego i poprawne-

go obrazu o stanie środków trwałych, a zarazem czytelnikowi sprawozdania finansowe-

go pozwala lepiej zrozumieć i przeanalizować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. 

Przedstawiony przykład korekty odnosi się do majątku w sensie stricte, ujętego po stro-

nie aktywów. Jednak korekty wykorzystywane są również do doprecyzowania wyceny 

przedsiębiorstwa po stronie pasyw, a więc w ujęciu kapitałowym. Są to korekty zawarte 

w grupie kont wynikowych i wpływają one na prezentację wartości kapitałów wła-

snych. Takimi kontami korygującymi są m.in. należne wpłaty na kapitał podstawowy, 
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kapitał przewyższający, kapitał z aktualizacji wyceny – które w bilansie mogą przyj-

mować wartości ujemne. Katalog korekt kapitałów jest tylko pozornie zbiorem za-

mkniętym, a próby uszczegółowienia informacji sprawozdawczej na potrzeby ze-

wnętrze, ale również wewnętrzne organizacji, mogą owocować powołaniem kolejnych 

kont
7
. 

  

3. Finanse przedsiębiorstw w warunkach inflacji 
W przedsiębiorstwach działających w warunkach gospodarki rynkowej, przy po-

dejmowaniu długookresowych decyzji, wzrasta znaczenie czynników zewnętrznych. 

Jednym z takich czynników jest inflacja. Inflacja jest procesem ciągłym i zjawiskiem 

występującym powszechnie, zwłaszcza w krajach o rozwijających się gospodarkach 

rynkowych (takich, jak np. Polska), przez co w różnej mierze oddziałuje na funkcjono-

wanie jednostek gospodarczych
8
.  

Poziom inflacji wpływa na koszt finansowania kapitału ponoszony przez przedsię-

biorstwo. Najczęściej wskazuje się trzy główne mechanizmy tego oddziaływania: 

 nominalne odsetki płacone od zaciągniętego długu są traktowane jako odpis od do-

chodu przedsiębiorstwa i jako dochód od opodatkowania wierzyciela (będącego 

osoba fizyczną), 

 zyski kapitałowe są opodatkowane od wartości nominalnej, bez uwzględnienia 

zmian w poziomie inflacji, 

 odpisy amortyzacyjne są obliczane na podstawie kosztów historycznych (lub kosz-

tów zakupu) środka trwałego, stąd w warunkach rosnącej inflacji bieżąca zdyskon-

towana wartość odpisów amortyzacyjnych spada z każdy kolejnym zaewidencjono-

waniem umorzenia
9
. 

 Do powyższych mechanizmów, można zaliczyć jeszcze jeden, bardzo znaczący dla 

działalności gospodarczej, w szczególności takiej o charakterze produkcyjnym: 

 inflacyjny ruch cen sprawia, że koszt własny sprzedaży nie spełnia merytorycznych 

warunków kosztu reprodukcji zużytych zasobów
10

. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, występowanie inflacji utrudnia pomiar osią-

gniętych wyników oraz ustalenie realnej wartości posiadanych zasobów majątkowych. 

W warunkach inflacji następuje rozbieżność pomiędzy wartością historyczną posiada-

nych zasobów a ich wartością bieżącą
11

 i w dalszej perspektywie czasu wartością od-

tworzenia
12

. W warunkach inflacji stany aktywów i pasywów oraz kosztów, przycho-

dów i wyniku finansowego dotyczące różnych okresów na poziomie wartości realnych 

nie są między sobą porównywalne. Na przykład koszty poniesione w pieniądzu  

o wyższej sile nabywczej nie mogą być przeciwstawiane przychodom wyrażonym   

w pieniądzu o niższej sile nabywczej
13

.  

 Inflacyjne zniekształcenia wyniku finansowego zależą od kilku czynników. Czyn-

niki te mają różną silę oddziaływania i wpływ, a zaliczyć do nich można: 

 nasilenie zjawisk inflacyjnych i dynamikę wzrostu cen, 

 długość cyklu rotacyjnego, którego w tym kontekście znaczenie rośnie w przypadku 

wolniejszej rotacji majątku zaangażowanego w działalność gospodarczą przedsię-

biorstwa, 

 strukturę majątkową przedsiębiorstwa – majątek trwały (reprodukowany wolniej) 

jest bardziej narażony na działania inflacyjne niż majątek obrotowy, 
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 źródła finansowania działalności gospodarczej – czym większy udział 

w finansowaniu płynnymi kapitałami obcymi tym mniejsza presja inflacyjna akty-

wów pieniężnych
14

. 

Biorąc pod uwagę powyższe zależności, odpowiedzią na wycenę w warunkach in-

flacji jest możliwość stosowania (wspomnianych już wcześniej) trzech rodzajów cen, tj. 

cen historycznych, cen bieżących i cen odtworzenia. Rozróżnienie tych kategorii wyni-

ka z ich powiązania z upływem czasu (rysunek 1). 

 

 
Rysunek 1. Schemat cen stosowanych w rachunkowości wg kryterium czasu i inflacji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Micherda. Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 74-75. 
 

Ceny historyczne, czyli ceny uzyskania, były aktualne na dany moment 

w przeszłości, tj. w momencie zakupu wycenianego składnika majątku. Zaletą cen hi-

storycznych jest to, że odzwierciedlają rzeczywiste poniesione nakłady. Wadą nato-

miast, że wraz z upływem czasu w mniejszym lub większym stopniu odbiegają od cen 

bieżących. 

Ceny bieżące to te, które odzwierciedlają realną wartość składników majątku na 

moment dokonania wyceny. Są w związku z tym najbardziej przydatne w ocenie przed-

siębiorstwa i w procesie podejmowania decyzji. 

Ceny odtworzenia, czyli ceny reprodukcyjne, to ceny przewidywane określonego 

składnika, które będą aktualne na moment jego zastąpienia nowym (o takich samych 

cechach)
15

. 

Dla podjęcia prawidłowych decyzji zarządczych i poprawnej oceny sytuacji mająt-

kowej przedsiębiorstwa, czy też wartości wyniku finansowego, niezbędne jest więc 

elastyczne stosowanie cen bieżących lub cen odtworzenia.  

 

4. Koncepcja zachowania kapitału 
Teorie kapitału stanowią próbę rozwiązania szerszego problemu zachowania przed-

siębiorstw i jego zdolności dochodowej. Dewaloryzacja wartości pieniądza, w którym 

są określone podstawowe kategorie bilansowe i wynikowe przedsiębiorstwa, może po-

wodować wzrost wartości dóbr. Efekt ten tworzy pozorne zyski, które są wynikiem 

działania inflacji, a które w ujęciu realnym nie powinny być rozdysponowane poza 

przedsiębiorstwo nie uszczuplając jego zdolności dochodowych i nie zagrażając repro-

dukcji prostej, a więc także kontynuacji działalności. 

 

ceny  

historyczne 

 
 

ceny bieżące 

 

ceny  

odtworzenia 

przeszłość                     teraźniejszość                         przyszłość 
czas 

działanie inflacji  działanie inflacji  

spadek wartości  

pieniądza  

spadek wartości  

pieniądza  
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Teoria zachowania kapitału nominalnego zakłada odtworzenie zainwestowanego 

kapitału, wyrażonego w jednostkach pieniężnych. W tej koncepcji kapitał zostaje za-

chowany, jeżeli jego wartość nominalna na koniec okresu sprawozdawczego (np. roku) 

jest co najmniej równa wartości nominalnej na początku tego okresu. Inaczej mówiąc, 

uzyskany dochód powinien pokryć kwoty wydatkowane na jego osiągnięcie. Tak za-

chowana zdolność dochodowa nie ujmuje deformacyjnego działania inflacji,  

 a w konsekwencji wypracowane zyski mogą być pozorne. Wycena zasobów przedsię-

biorstwa prowadzona jest na podstawie danych księgowych – cen historycznych. Wa-

hania wartości pieniądza i pozostałych składników przedsiębiorstwa nie są poddawane 

wycenie pod względem upływu czasu
16

.  

Pomimo nie uwzględniania deformacji inflacyjnych w wycenie bilansowej, koncep-

cja zachowania kapitału nominalnego ma swoich zwolenników. Ich przedstawicielem 

jest mi.in. W. Riegar. W teorii nominalnego bilansu W. Riegar traktuje bilans jako czy-

sty rachunek pieniężny, który ujmuje przyszłe wpłaty i wypłaty. Wszelkie deformacje 

wynikające ze zmiany wartości pieniądza w czasie są równoważone w długim okresie 

czasu, a więc kapitał ostatecznie zostaje zachowany. Nie oznacza to pełnej obojętności 

na zachodzące procesy inflacyjne. W następstwie silnej dewaloryzacji pieniądza musi 

zostać obliczona jego wartość pozwalająca przeprowadzić porównania w czasie, jednak 

ma ona jedynie charakter informacyjny. Wynika to z przekonania, iż takie obliczenia 

mogłyby być obarczone zbyt wysokim błędem, wynikającym z wpływu innych czynni-

ków niż sama inflacja. Najwłaściwsze więc, na dany moment wyceny, będzie posługi-

wanie się wartościami nominalnymi, które chociaż nie uwzględniają wielu czynników, 

właśnie dlatego nie zniekształcają wyniku finansowego jeszcze bardziej
17

. 

Teoria zachowania kapitału realnego mówi, iż wyrażony w mierniku pieniężnym 

kapitał zostaje realnie zachowany, gdy jego siła nabywcza na koniec okresu sprawoz-

dawczego jest niemniejsza niż była na początku
18

. Pieniądz stanowi w tym przypadku 

tylko jednostkę obliczeniową
19

. Wartość majątku netto i zysku wyrażona w wielko-

ściach historycznych jest korygowana o indeks zmian ogólnego poziomu cen do postaci 

wartości bieżących (rynkowych). W koncepcji zachowania kapitału realnego zysk po-

jawia się w momencie nadwyżki przeliczonego zgodnie ze wskaźnikiem indeksu ogól-

nej zmiany poziomu cen kapitału na koniec okresu sprawozdawczego, nad kapitałem na 

początek tego okresu – wyrażonego w wartości nominalnej. W związku z przeprowa-

dzoną korektą wartości może zaistnieć sytuacja, kiedy w przedsiębiorstwie pojawi się 

realna strata pomimo wykazywania nominalnego zysku.  

W literaturze przedstawione są różne rozwiązania co do praktycznego zastosowania 

teorii zachowania kapitału realnego. Tak na przykład, analizując pracę B. Micherdy 

przy obliczaniu wyniku finansowego, korekta wartości może dotyczyć jedynie pozycji 

„kapitały własne”. Wynika to z odrzucenia koncepcji majątkowej na rzecz koncepcji 

kapitałowej w wycenie majątku
20

. Inaczej natomiast wykorzystanie koncepcji w wyce-

nie przedsiębiorstwa prezentuje A. Jaruga, według której korekcie powinny podlegać 

przede wszystkim pozycje aktywów (zapasów), a tak powstała wartość ewidencjono-

wana na koncie korygującym kapitały własne, np. „Wyrównania z tytułu zmian w war-

tości pieniądza”. Jednocześnie powoduje to zaprzestanie dokonywania bezpośrednich 

przeszacowań kapitału własnego. Przedstawieni autorzy nie proponują przeliczania 

wartości pozycji pieniężnych takich jak gotówka, papiery wartościowe, zobowiązania 

czy kredyty
21

. Z kolei E. Schmalenbach, którego uważa się za prekursora koncepcji 
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aktualizacji wyceny, zaproponował aby przeszacowania wartości dotyczyły przede 

wszystkim pozycji kapitału własnego i w dalszej kolejności pozycji poszczególnych 

składników zapasów. Teoretycznie takie rachunki w przypadku zapasów powinny być 

dokonywane z każdym kolejnym zdarzeniem gospodarczym. Praktycznie pracochłon-

ność takiego działania skłania do uzasadnienia przeprowadzenia przeszacowania tylko 

na dany moment sprawozdawczy. Ponadto dla E. Schmalenbacha istotne były również 

korekty aktywów i pasywów pieniężnych, a powstałe z tego tytułu zyski lub straty po-

winny odpowiednio zwiększać lub obciążać wynik finansowy
22

.  

W dalszej kolejności zostanie przedstawione, wraz z uzasadnieniem, zastosowanie 

do obliczenia wyniku finansowego powyższej teorii oparte na propozycjach B. Micher-

dy. 

Teoria zachowania kapitału rzeczowego (substancji majątkowej). Kapitał przedsię-

biorstwa w tej koncepcji zostaje zachowany, jeżeli jego wartość na koniec okresu spra-

wozdawczego odpowiada co najmniej aktualnej wartości składników majątku, które 

były przez niego finansowane na początku okresu. W tej sytuacji przedmiotem zainte-

resowania przedsiębiorstwa jest możliwość odkupienia posiadanego majątku według 

nowych – aktualnych cen
23

. Stosowanym tutaj miernikiem jest ilość dóbr, a pieniądz 

pełni jedynie funkcję środka umożliwiającego przeprowadzenie transakcji kup-

na/sprzedaży.  

Zysk okresowy określa się na podstawie nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad 

nakładami dóbr zużytych do ich osiągnięcia, których wartość ustalono na podstawie 

kwot pieniężnych niezbędnych na ich odtworzenie, na dany moment wyceny. Stosowa-

nie cen odtworzenia pozwala na lepsze określenie zdolności finansowych przedsiębior-

stwa w nowych warunkach cenowych, a osiągniecie zachowania substancji majątkowej 

– na kontynuację dotychczasowego poziomu produkcji.  

Koncepcja zachowania kapitału rzeczowego w swojej najbardziej restrykcyjnej 

formie, tzw. absolutne zachowanie substancji majątkowej – zakłada odtworzenie zuży-

tych w procesie produkcji składników majątku w niezmienionej ilości, formie, struktu-

rze i jakości, czyli reprodukcję wszystkich zużytych w danym okresie czynników pro-

dukcji
24

.  

W sposób mniej restrykcyjny do wyceny wyniku finansowego wykorzystanie kon-

cepcji zachowania kapitału rzeczowego proponuje B. Micherda. Z analizy przykładów, 

oraz w oparciu o wspomnianą już wcześniej rezygnację z koncepcji majątkowej, korek-

ta cen historycznych do cen odtworzenia dotyczyć może jedynie ilości i struktury obro-

towych aktywów rzeczowych – zapasów. Nie oznacza to jednakże rezygnacji z przece-

ny środków trwałych czy pozycji pieniężnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa  

w rachunku odtworzeniowym
25

 (autor chce zwrócić uwagę, na niezbędne rozróżnienie 

pomiędzy wyceną wyniku finansowego, a wyceną majątku przedsiębiorstwa). 

 

5. Wykorzystanie koncepcji zachowania kapitału w zarządzaniu wynikiem 

finansowym 
Zastosowanie teorii zachowania kapitału na potrzeby zarządzania wynikiem finan-

sowym przedsiębiorstwa nierozerwalnie wiąże się z zasadą kontynuacji działalności, 

która mówi o tym, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność  

w niezmienionym istotnie zakresie (co częściej rozumie się jako nieograniczanie do-

tychczasowych działań) w dającej się przewidzieć przyszłości.  
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Przyjmując powyższe założenie, oraz opisane już wcześniej deformacyjne działanie 

inflacji na dane sprawozdawcze pochodzące z systemu rachunkowości, celem konsul-

tanta wykorzystującego na potrzeby doradcze koncepcje zachowania kapitału jest 

wskazanie trzech podstawowych wielkości: 

 wartości wypracowanego przez przedsiębiorstwo wyniku finansowego, którego 

wielkość będzie adekwatna do wartości jego miernika, a więc wartości pieniądza na 

aktualny moment wyceny, 

 określenie wielkości rezerwy kapitału lub rezerwy substancyjnej (w zależności od 

przyjętych wytycznych), która ma zapewnić przedsiębiorstwu co najmniej repro-

dukcję prostą, 

 wyliczenie wielkości zysku okresowego, jaki może zostać dowolnie wykorzystany 

przez jednostkę, np. wyprowadzony poza przedsiębiorstwo jako przychód dawców 

kapitału. 

 Takie wykorzystanie omawianego narzędzia wzmacnia racjonalność zarządzania fi-

nansowego jednostką, a zarazem daje jej pewność co do możliwości produkcyjnych  

i kontynuacji działalności w przyszłości. 

 

5.1. Zastosowanie w praktyce 

Pracochłonność i złożoność możliwych do zastosowania w rachunkowości działań 

wymusza wprowadzenie pewnych ograniczeń i warunków. Ma to swoje odzwierciedle-

nie również w wykorzystaniu koncepcji zachowania kapitałów na potrzeby zarządzania 

finansowego jednostką. 

Jak już było wspomniane, w praktycznym zastosowaniu koncepcji zachowania ka-

pitału do zarządzania wynikiem finansowym niniejsze opracowanie będzie się wzoro-

wać na założeniach B. Micherdy. Wynika z tego przyjęcie jako punktu wyjścia podej-

ścia kapitałowego na przykładzie powyżej omawianych teorii. Jednocześnie należy 

wyjaśnić przyczyny nieuwzględniania podejścia majątkowego i wynikających z niej 

aktualizacji wartości majątku. Ograniczeniami podejścia majątkowego jest jego meto-

dologiczne zakotwiczenie w warunkach stabilizacji gospodarczej, a więc oparcie na 

cenach historycznych. Za skutek takiego podejścia można uznać funkcjonujący do dzi-

siaj bilans przedsiębiorstwa, który jest statycznym zestawieniem majątku jednostki  

i źródeł jego finansowania. Sama aktualizacja wyceny majątku również budzi pewne 

spory. Zaliczyć do nich można np. problem z określeniem wielkości stopy przeszaco-

wania. Stosowanie stopy inflacji do aktualizacji wartości środków trwałych nie 

uwzględnia wielu czynników (np. postępu technologicznego) i w związku z tym nie 

zapewnia reprodukcji prostej
26

 (co jest celem przeszacowania). Innymi kwestiami jest 

fragmentaryczność waloryzacji, która nie obejmuje aktywów pieniężnych, czy duża 

dyskusyjność dotycząca sposobów i zakresu wyceny zapasów
27

. 

Również pewne ograniczenia można zastosować względem wyboru miernika infla-

cji. Ponieważ w warunkach inflacji wartość pieniądza spada, następuje wzrost cen dóbr, 

który nie zawsze jest równomierny. Ta wspomniana „nierównomierność” pozwala na 

wybór stopy inflacji na potrzeby rachunku ekonomicznego w koncepcji zachowania 

kapitałów. Przedsiębiorca może bowiem opierać się na: 

 wskaźniku ogólnej zmiany poziomu cen w gospodarce, 

 wskaźniku zmiany poziomu cen wybranego koszyka dóbr. 
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 Jednakże, jak pisze na ten temat P. Ciżkowicz, zmiany stopy inflacji dla danego ko-

szyka dóbr są kompensowane w ogólnym poziomie zmian cen w gospodarce, np. po-

przez spadek cen innego koszyka dóbr lub znaczną różnicę w tempie wzrostu pomiędzy 

danymi koszykami. Stąd, dla celów analitycznych, prawidłowym rozwiązaniem jest 

stosowanie indeksu ogólnej zmiany poziomu cen w gospodarce
28

. 

 W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu porównywalności danych sprawoz-

dawczych, trzeba przeliczyć wielkości źródłowe w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego z wykorzystaniem ogólnych wskaźników inflacji. Korektę taką 

można przeprowadzić na dwa sposoby: 

 dane okresu poprzedniego przemnożyć przez wskaźnik inflacji okresu bieżącego, 

lub 

 dane okresu bieżącego podzielić przez wskaźnik inflacji również okresu bieżącego. 

 Rezultatem pierwszego i drugiego sposobu będzie ta sama dynamika wielkości. 

Jednak w drugim przypadku następuje uzyskanie wielkości niejako oderwanej od rze-

czywistości gospodarczej, co ze względów metodycznych wskazuje na poprawność 

pierwszego sposobu
29

. 

W formie tabeli (1) zostały zestawione pozycje, do których mają zastosowanie ko-

rekty z tytułu zastosowania poszczególnych koncepcji zachowania kapitałów. Użyte  

w poniższym zestawieniu „korekty” należy odnieść do bezpośrednich skutków działa-

nia inflacji, w odróżnieniu do „przeceny”, które należy rozumieć w szerszym ujęciu, 

jako cały, indywidualny, proces oszacowania wartości danej pozycji majątkowej przed-

siębiorstwa. Dla uniknięcia wątpliwości konieczne jest także zwrócenie uwagi na 

wprowadzoną kategorię „rezerwa”. Ustawa o rachunkowości przewiduje określone 

możliwości stosowania rezerw księgowych
30

. „Rezerwy”, wprowadzone na potrzeby 

teorii zachowania kapitału, stanowią w niniejszym opracowaniu tylko narzędzie anali-

tyczne w zarządzaniu wynikiem finansowym i nie jest to w żadnym przypadku sposób 

na obniżanie zysku przedsiębiorstwa, np. na potrzeby rozliczeń publiczno-prawnych. 

 Zasady zachowania kapitału w ujęciu nominalnym, realnym i rzeczowym zostaną 

zaprezentowanie na przykładzie spółki akcyjnej Ciech notowanej na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Dane sprawozdawcze użyte do poniższych rachunków 

przedstawiają okres sprawozdawczy 2010/2011
31

. Sporządzone uproszczone zestawie-

nia bilansu oraz rachunku zysków i strat zawężono do niezbędnych kategorii, aby jak 

najłatwiej przekazać czytelnikowi metodę zastosowania omawiany narzędzi (tabela 2  

i tabela 3). Roczny wskaźnik inflacji dla 2011 r., który posłuży do obliczeń, zgodnie  

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wynosił 4,3%
32

. 
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Tabela 1. Zestawienie korygowanych pozycji bilansowych w wykorzystaniu koncepcji za-

chowania kapitałów 

Zastosowanie / 

teoria zachowania 

kapitału 

Zarządzanie wyni-

kiem finansowym  

(wg B. Micherdy) 

 

Wycena przedsiębiorstwa 

Zasada zachowania 

kapitału nominalnego 
 brak korekt  brak korekt 

Zasada zachowania 

kapitału realnego 

 korekta kapitału 

własnego (odnoszona 

na rezerwę kapitału) 

 przecena majątku rzeczowego
a
 

 korekta majątku rzeczowego
b
 

 korekta zapasów lub
a
/i kapitału 

     własnego
c
 

 korekta aktywów pieniężnych
c
 

 korekta zobowiązań
c
 

Zasada zachowania 

kapitału rzeczowego 

 korekta zapasów 

(odnoszona na re-

zerwę kapitału – re-

zerwę substancyjną) 

 przecena majątku rzeczowego 

 korekta zapasów lub
a
/i  

kapitału własnego
c
 

 przeszacowanie początkowej 

wartości zapasów wg cen 

aktualnych na moment wyc.
b
 

 korekta aktywów pieniężnych  

 korekta zobowiązań
c
 

a wg A. Jarugi – korekty zapasów są dokonywane na końce korygującym kapitał własny, co wiąże się  

z rezygnacją bezpośredniej przeceny kapitału własnego, 
b wg B. Micherdy,  
c wg E. Schmalenbacha. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Tabela 2. Bilans otwarcia 2011 r. (stanowi bilans zamknięcia 2010 r.) 

Bilans Otwarcia 2011 r. 

Aktywa wartość w zł Pasywa wartość zł 

 Aktywa trwałe 1 523 011,00 zł  Kapitały własne 490 898,00 zł 

aktywa trwałe 1 523 011,00 zł kapitały własne 490 898,00 zł 

 Aktywa obrotowe 901 567,00 zł 

zapasy 28 704,00 zł  Zobowiązania 

i rezerwy na zobo-

wiązania 

1 933 680,00 zł 

pozostałe aktywa 

obrotowe 

872 863,00 zł zobowiązania  

i rezerwy na zobo-

wiązania 

1 933 680,00 zł 

Suma 2 424 578,00 zł Suma 2 424 587,00 zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ciech S.A. (YR_reports) z bazy EMIS Intelligence – 
Polska. 
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Tabela 3. Rachunek zysków i strat na koniec 2010 r. 

Rachunek zysków i strat – 2011 r. (wartość w zł) 

Przychód ze sprzedaży towarów 2 222 233,00 zł  

Koszt sprzedanych towarów w cenach zakupu - 1 911 813,00 zł  

Pozostałe przychody 121 815,00 zł  

Pozostałe koszty - 423 527,00 zł  

Zysk brutto 8 708,00 zł  

Podatek dochodowy  - 13 746,00 zł  

Zysk netto - 5 038 zł  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ciech S.A. (YR_reports) z bazy EMIS Intelligence – 

Polska. 
  

Rozważona zostanie sytuacja, w której firma w jednym roku sprzedaje cały swój 

zapas i odtwarza go w nowej wartości. Na potrzeby obliczeń możemy założyć, iż teore-

tycznie sprzedaż posiadanych produktów odbywa się na następny dzień po dniu bilan-

sowym, a jego odtworzenie następuje w ciągu badanego okresu. Według zasady za-

chowania kapitału nominalnego bilans oraz rachunek zysków i strat na koniec okresu 

będzie kształtował się następująco (tabela 4 i tabela 5). 

 
Tabela 4. Bilans zamknięcia za 2011 r. wg koncepcji nominalnej 

Bilans zamknięcia 2011 r. (w koncepcji nominalnej) 

Aktywa wartość w zł Pasywa wartość w zł 

 Aktywa trwałe 2 286 356,00 zł   Kapitały własne 1 319 722,00 zł  

aktywa trwałe 2 286 356,00 zł  kapitały własne 1 319 722,00 zł  

 Aktywa obrotowe 497 925,00 zł   w tym zysk  (351 176,00 zł)  

Zapasy 28 505,00 zł   Zobowiązania 

 i zobowiązania na 

rezerwy

1 464 559,00 zł  

Pozostałe aktywa ob-

rotowe 

469 420,00 zł  zobowiązania 

 i rezerwy na zobo-

wiązania 

1 464 559,00 zł  

Suma 2 784 281,00 zł  Suma 2 784 281,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ciech S.A. (YR_reports) z bazy EMIS Intelligence – 

Polska. 
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Tabela 5. Rachunek zysków i strat za 2011 r. wg koncepcji nominalnej 

Rachunek zysków i strat – 2011 r. (wartość w zł) 

Przychód ze sprzedaży towarów 2 321 207,00 zł  

Koszt sprzedanych towarów w cenach zakupu - 2 041 925,00 zł  

Pozostałe przychody 436 576,00 zł  

Pozostałe koszty - 331 424,00 zł  

Zysk brutto 384 534,00 zł  

Podatek dochodowy  - 33 358,00 zł  

Zysk netto 351 176,00 zł  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ciech S.A. (YR_reports) z bazy EMIS Intelligence – 

Polska. 
 

W teorii zachowania kapitału nominalnego bazujemy na rzeczywistych danych 

sprawozdawczych. Nie mają tu więc zastosowania korekty z tytułu deformacji inflacyj-

nych, a przedstawione zestawienia nie różnią się od tych prezentowanych w oficjalnych 

komunikatach. 

W teorii zachowania kapitału realnego pojawia się już nowa kategoria – „rezerwa 

kapitału”, a przedstawiony zysk, możliwy do podziału, wynika z różnicy pomiędzy 

zyskiem nominalnym i obliczoną rezerwą. Bilans oraz rachunek zysków i start w kon-

cepcji realnej prezentuje odpowiednio tabela 6 i tabela 7. 

 
Tabela 6. Bilans zamknięcia 2011 r. wg koncepcji zachowania kapitału realnego 

Bilans zamknięcia 2011 r. (w koncepcji realnej) 

Aktywa wartość w zł Pasywa wartość w zł 

 Aktywa trwałe 2 286 356,00 zł   Kapitały własne 1 319 722,00 zł  

aktywa trwałe 2 286 356,00 zł  kapitały własne 1 319 722,00 zł  

 Aktywa obrotowe 497 925,00 zł  

w tym: zysk możliwy 

do podziału 

(330 067,39 zł)  

w tym: rezerwa kapi-

tału 

(21 108,61 zł)  

zapasy 28 505,00 zł  Zobowiązania 

i rezerwy na zobowią-

zania

1 464 559,00 zł  

pozostałe aktywa obroto-

we 

469 420,00 zł  zobowiązania i rezer-

wy na zobowiązania 

1 464 559,00 zł  

 

Suma 2 784 281,00 zł  Suma 2 784 281,00 zł  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7. Rachunek zysków i strat za 2011 r. wg koncepcji zachowania kapitału realnego 

Rachunek zysków i strat – 2011 r. (wartość w zł) 

Przychód ze sprzedaży towarów 2 321 207,00 zł  

Koszt sprzedanych towarów w cenach zakupu - 2 041 925,00 zł  

Pozostałe przychody 436 576,00 zł  

Pozostałe koszty - 331 424,00 zł  

Zysk brutto 384 534,00 zł  

Podatek dochodowy  - 33 358,00 zł  

Rezerwa kapitału - 21 108,61 zł  

Zysk netto 330 067,39 zł  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykazana „rezerwa kapitału” wynika z przemnożenia nominalnej wartości kapitału 

własnego na koniec poprzedniego okresu (490 898,00 zł z bilansu otwarcia 2011 r.) 

przez indeks inflacji 4,3%. Wynika stąd, iż możliwy do podziału wynik finansowy jest 

niższy od pierwotnego o 21 108,61 zł i wynosi 330 067,39 zł. 

Ostatnim prezentowanym zestawieniem jest bilans (tabela 8) oraz rachunek zysków 

i strat (tabela 9) w koncepcji zachowania kapitału rzeczowego. 

 
Tabela 8. Bilans zamknięcia 2011 r. wg koncepcji zachowania kapitały rzeczowego 

Bilans zamknięcia 2011 r. (w koncepcji rzeczowej) 

Aktywa wartość w zł Pasywa wartość zł 

 Aktywa trwałe 2 286 356,00 zł   Kapitały własne 1 319 722,00 zł  

aktywa trwałe 2 286 356,00 zł  kapitały własne 1 319 722,00 zł  

 Aktywa obrotowe 497 925,00 zł  

w tym: zysk możliwy 

do podziału 

(349 941,73 zł)  

w tym: rezerwa sub-

stytancyjna 

(1 234,27 zł)  

zapasy 28 505,00 zł   Zobowiązania 

i rezerwy na zobowią-

zania

1 464 559,00 zł  

pozostałe aktywa obro-

towe 

469 420,00 zł  zobowiązania i rezer-

wy na zobowiązania 

1 464 559,00 zł  

 

Suma 2 784 281,00 zł  Suma 2 784 281,00 zł  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 9. Rachunek zysków i strat za 2011 r. wg koncepcji zachowania kapitału rzeczowe-

go 

Rachunek zysków i strat – 2011 r. (wartość w zł) 

Przychód ze sprzedaży towarów 2 321 207,00 zł  

Koszt sprzedanych towarów w cenach zakupu - 2 041 925,00 zł  

Pozostałe przychody 436 576,00 zł  

Pozostałe koszty - 331 424,00 zł  

Zysk brutto 384 534,00 zł  

Podatek dochodowy  - 33 358,00 zł  

Rezerwa substancyjna  - 1 234,27 zł  

Zysk netto 349 941,73 zł  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Stosowaną w tej koncepcji kategorią jest „rezerwa substancyjna”. Wynika to z algo-

rytmu obliczeń, który za podstawę przyjmuje składnik majątku, a więc substancję 

(część substancji) przedsiębiorstwa. Uzyskana wielkość wynika z przemnożenia warto-

ści – kosztów sprzedanych towarów według cen zakupów – wykazanych na początek 

okresu sprawozdawczego (Rachunek zysków i strat na koniec 2010 r. – tabela 3) tj. 

1 911 813,00 zł przez indeks inflacji 4,3%. Efektem tego rachunku jest spadek wartości 

wyniku finansowego, możliwego do wyprowadzenia z przedsiębiorstwa o 82 207,96 zł, 

który po takiej korekcie wynosi 268 968,04 zł. Jak więc widać na powyższym przykła-

dzie, rezerwa kapitału w rachunku rzeczowym jest znacznie wyższa od tej w rachunku 

realnym. W praktyce jest to najczęściej występująca sytuacja.  

Istotne wydaje się również zwrócenie uwagi na fakt, że wyliczone powyżej kwoty 

rezerw w rachunku zysku i strat zostały przedstawione poniżej kategorii podatku do-

chodowego. Jest to wynik podejścia do koncepcji zachowania kapitałów na potrzeby 

zarządcze jako narzędzia do zarządzania wypracowanym wynikiem finansowym,  

a jednocześnie wyabstrahowane od naruszania prawnych regulacji rachunkowości czy 

prawa podatkowego. 

 

6. Zakończenie 
Procesy inflacyjne nieustannie oddziałują na zjawiska gospodarcze nie tylko w skali 

makro ale również mikro i jako takie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie  

w działaniach jednostek gospodarczych, np. w kwestiach zarządzania finansowego. 

Kompetentny doradca biznesowy musi znać istniejące zależności pomiędzy zmienną 

wartością pieniądza w czasie a zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa. Przed-

stawione koncepcje zachowania kapitału w swoim praktycznym zastosowaniu dają 

konsultantowi narzędzia do wskazania wielkości powyższych zjawisk oraz możliwości 

wprowadzania odpowiednich rozwiązań na gruncie finansów i rachunkowości.  

W omawianym przykładzie stopa inflacji wynosiła zaledwie 4,3%, ale jeszcze  

w 2000 r. kształtowała się na poziomie ok. 10%. Ruchy inflacyjne, jak każde inne zja-

wiska ekonomiczne, podlegają nieustannej fluktuacji, a dobrze zarządzane przedsię-

biorstwo powinno być przygotowane na zachodzące zmiany czynników zewnętrznych.  

Na przykład: pomimo niewielkiej wartości zastosowanego wskaźnika ogólnego pozio-

mu zmiany cen w gospodarce wyliczone wartości nominalne stanowią już znaczący 
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realnie zasób, którego wartość może istotnie wpływać na podejmowane w jednostce 

decyzje inwestycyjne czy konsumpcyjne.  

Teoria zachowania kapitału, jako narzędzie do zarządzania wynikiem finansowym, 

jest metodą chroniącą zasoby przedsiębiorstwa przed nieracjonalnym podziałem wy-

pracowanego zysku i utratą zdolności produkcyjnych. Ich zastosowanie i teoretyczne 

podstawy zasługują na zainteresowanie się nimi przez osoby sprawujące nadzór nad 

kwestiami finansowymi w jednostkach gospodarczych oraz zawodowo zajmujące się 

doradztwem biznesowym. Tym bardziej jest to interesujące narządzie i pomimo, że nie 

należy do najnowszych koncepcji finansowo-zarządczych (albo właśnie dlatego) może 

być nadal rozwijane i udoskonalane dzięki doświadczeniom płynącym z jego praktycz-

nego wykorzystania. 
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THE CONCEPT OF ASSET MAINTENANCE  

AS A TOOL FOR PROFIT MANAGEMENT OF  

A COMPANY  
 

Summary 
Modern market economy is undergoing a heavy financialization process. This condition contrib-

utes to creating new challenges for business advisors, whose success relies on them being able to 

keep up with latest finance and accounting management methods. 

The goal of this article is to present the aspects of financial management that are crucial for 

maximizing profits of a company that is operating in an environment where external factors 

affecting its performance are never constant. The solution it puts forward aims to use the concept 

of asset maintenance as a tool for gauging actual profit value with regards to inflation. 

The first part of this work tackles the subject of business valuation and how this process is often 

compromised – the results of that distort the perception of actual asset value. 

The next section is devoted to the problem of inflation and how it affects company’s funds.  

A way of possible compensating for the inflation is to use three different price categories: his-

torical, current prices and reconstructive prices. 

Last two chapters explain the asset maintenance theory with regards to its nominal, real and 

physical aspects. To show how many varied approaches to the subject currently exist, an over-

view of critical literature is presented. Practical application of these concepts, along with an 

explanation of necessary models and simplifications, is further explored on concrete examples. 

The desirable outcome of applying asset maintenance concept (be it in regards to real or physical 

capital) in financial management of a business, is to protect the funds from the consequences of 

irrational profit distribution, which, in a financial model that accounts for inflation, is expressed 

in apparent rather than real values. 
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QRQC – SYSTEMOWE PODEJŚCIE  

DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

W BRANŻY AUTOMOTIVE 
 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono opracowane przez francuskie firmy samochodowe, na czele z Valeo 

Group, systemowe narzędzie rozwiązywania problemów jakościowych – Quick Response Quality 

Control. Jest to system, który ma na celu dostarczenie konkretnych odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. Jak można rozwiązać problem szybko i skutecznie? 

2. Jak można rozprzestrzenić informację o zaistniałym problemie i zapobiegać jego ponowne-

mu wystąpieniu? 

3. Jak ulepszyć projekt produktu i procesu dla nowych wyrobów ucząc się na błędach 

z przeszłości? 

4. Jak można wykształcić kadry, które są w stanie promować postawę ciągłego doskonalenia? 

Omówiono filozofię szybkiej reakcji oraz filozofię trzech rzeczywistości. W dalszej kolejności 

przedstawiono genezę i istotę QRQC, tok postępowania charakterystyczny dla tej metody,  

ze wskazaniem zbioru przykładowych narzędzi pomocniczych. 

 

Słowa kluczowe 
szybka reakcja, rozwiązywanie problemów, ciągłe doskonalenie 

 

 

1. Wstęp 
 Wzrastająca dynamika rozwoju oraz ciągle zmieniające się wymagania jakościowe 

na rynku samochodów spowodowały w latach 90. XX w. duże zainteresowanie firm 

sektora Automotive tematyką rozwiązywania problemów dotyczących jakości oferowa-

nych produktów. Koncerny samochodowe zaczęły prace nad zbudowaniem własnych, 

standardowych rozwiązań w tej dziedzinie, które pozwoliłyby na szybkie identyfiko-

wanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów zarówno w ich procesach jak  

i w procesach dostawców. W wyniku tego zainteresowania powstały m.in. takie podej-

ścia jak: Ford Global 8D oraz Toyota A3 Reports. Jednym z ciekawszych rozwiązań  

w tym zakresie, stworzonych na gruncie europejskim, jest QRQC (ang. Quick Response 

Quality Control – szybka odpowiedź kontroli jakości) – opracowane przez francuskie 

firmy sektora Automotive na czele z Valeo Group. Podejście to integruje pewne ele-

menty takich koncepcji jak PDCA czy G8D i wzbogaca je o mechanizmy integracji 

procesu rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji oraz mechanizm 

pozwalający na znaczne skrócenie czasu rozwiązywania problemów. Celem niniejszego 

referatu jest przedstawienie wskazanej koncepcji, a w szczególności: jej istoty, genezy  

i metodyki postępowania. Idea QRQC jest dość słabo rozpoznana w literaturze przed-

miotu
1
 dlatego też autor pisząc niniejszy referat w dużej mierze korzystał z materiałów 

dostępnych w Internecie (w tym materiałów szkoleniowych firm stosujących tą metodę, 
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m.in. Valeo i Faurecia) oraz swojego doświadczenia jako konsultanta zajmującego się 

rozwiązywaniem problemów w branży Automotive. 

 

2. Pojęcie i geneza QRQC 
QRQC jest narzędziem szybkiej reakcji na zaistniałe problemy, głównie, 

o charakterze jakościowym, pojawiające się w przedsiębiorstwie. Zdaniem jej twórców 

nie jest to jednak ani metoda, ani system, a filozofia działania, której bliżej jest do 

TQM niż innych stosowanych w branży Automotive narzędzi rozwiązywania proble-

mów, takich jak raporty A3 czy fordowskie Global 8D. Podejście QRQC w obecnie 

opisywanym kształcie po raz pierwszy zostało zastosowane w 2002 r. przez firmę Va-

leo, natomiast już 10 lat wcześniej narzędzie o podobnych cechach po raz pierwszy 

zastosował Nissan. Skąd wzięła się ta rozbieżność? Rdzeniem QRQC jest leżąca u pod-

staw Kaizen (a stosowana m.in. przez firmę Nissan) koncepcja podejmowania decyzji 

Sangenshugi2
. Nazwa wspomnianej koncepcji składa się z trzech członów: 

1. San – oznacza liczbę trzy (stąd koncepcję tę często określa się mianem potrójnego 

realizmu). 

2. Gen – znaczy realny oraz aktualny i oznacza zasadę obiektywnego podejścia do 

problemu. 

3. Sugi – odnosi się do ideologii lub koncepcji. 

 Koncepcja Sangenshugi zakłada, iż każdy problem rozwiązać można na drodze ana-

lizy rzeczywistych danych, zebranych w odpowiednim miejscu a prowadzącej do odna-

lezienia faktycznych, źródłowych jego przyczyn. Założenia te związane są  

z trzema podstawowymi dla Sangenshugi pojęciami: Gemba, Gembutsu i Genjitsu3
. 

 Gemba jest japońskim słowem, które łatwiej jest zdefiniować niż przetłumaczyć 

bezpośrednio. Dosłownie termin ten oznacza: miejsce zdarzenia, miejsce wykonania 

rzeczywistej pracy, właściwe miejsce, w którym dana czynność powinna być wykona-

na, natomiast można je rozważać w dwóch podstawowych znaczeniach
4
: 

 szerokim – oznaczającym miejsce w przedsiębiorstwie, w którym zachodzą trzy 

najważniejsze dla niego procesy, tj. projektowanie, produkcja i sprzedaż, 

 wąskim – sprowadzającym się do obszaru produkcji, który uważany jest za najważ-

niejszy z punktu widzenia zarządzania. 

 Można zatem uznać, iż Gemba to obszar przedsiębiorstwa, w którym zachodzą 

najważniejsze dla niego procesy. Obszar ten jest nie mniej ważny w procesie rozwią-

zywania problemów od samych działań problem wywołujących. W przypadku poja-

wienia się problemu, pracownicy przedsiębiorstwa stosującego Sangenshugi powinni 

(zgodnie z jedną z zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty) w pierwszej kolejności udać 

się do obszaru Gemba, aby sprawdzić co się dzieje
5
. Najlepsze rozwiązania problemów 

najczęściej są wynikiem uważnej obserwacji i analizy procesów odbywających się  

w obszarze Gemba. 

 Pojęcie Gembutsu, podobnie jak Gemba, trudno jest scharakteryzować stosując je-

dynie proste tłumaczenie. Bezpośrednie tłumaczenie tego terminu to: „rzecz, którą 

można dotknąć, przedmiot fizyczny, rzeczywista rzecz”
6
. W takim znaczeniu trudno 

jednak odnieść to pojęcie do koncepcji Sangenshugi. Z punktu widzenia tej koncepcji 

Gembutsu to „przedmiot”, na którym należy się skoncentrować chcąc rozwiązać pro-
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blem. Słowo „przedmiot” nie do końca jednak oddaje ideę Gembutsu ponieważ może 

nim być zarówno maszyna, która uległa uszkodzeniu, wybrakowany produkt jak i klient 

zgłaszający reklamację
7
. Zatem Gembutsu może oznaczać obiekt zainteresowania 

(przedmiot, podmiot lub zdarzenie) ściśle związany z problemem, którego obserwacja  

i analiza jest podstawą jego rozwiązania. 

 Genjitsu to japońskie pojęcie faktu, realnego zdarzenia, które miało miejsce
8
.  

W ramach koncepcji Sangenshugi oznacza zdefiniowanie czegoś i porównanie 

z istniejącym standardem (standardami). Genjitsu są to więc dane skojarzone z Gemba  

i Gembutsu, opisujące faktyczne działania, obiekty i podmioty działające w określonym 

miejscu. To również zasada opierania się na rzeczywistych, konkretnych, potwierdzo-

nych danych.
9
 

 Koncepcja Sangenshugi jest zatem ideą podejmowania decyzji na podstawie praw-

dziwych danych (Genjitsu), zebranych w oparciu o obserwację konkretnych, rzeczywi-

stych obiektów i zjawisk (Gembutsu) mających swoje miejsce bądź rozgrywających się 

w określonym obszarze (Gemba). Zależności te graficznie ukazuje rysunek 1. 
 

 
Rysunek 1. Zależności między Gemba, Gembutsu i Genjitsu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Aoudia, Q. Testa, Perfect QRQC, Maxima, Paris 2011. 

 

3. Podstawowe założenia QRQC 
 Inżynierowie Valeo Group, poszukując skutecznego i efektywnego narzędzia roz-

wiązywania problemów, dokonali rozszerzenia Sangenshugi opracowując podstawowe 

założenia koncepcji QRQC. Opiera się ona na sześciu podstawowych zasadach:
10

 

1. Szybka reakcja – należy identyfikować problem w momencie jego powstania  

i starać się jak najszybciej doprowadzić do jego rozwiązania. 

2. Konkretni ludzie – problemy powinny być rozwiązywane przez osoby mające zakres 

wiedzy pozwalający na ich identyfikację, analizę i opracowanie skutecznych roz-

wiązań.  

3. Konkretny obiekt – należy koncentrować się na konkretnym obiekcie (przedmiot, 

jego część, zdarzenie) związanym z rozwiązywanym problemem. 

V = 2 m/s 

Gp = 8 g/cm2 

Gemba 

Gembutsu 

Genjitsu 
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4. Konkretny obszar – rozwiązując problem należy wyjść od obserwacji obszaru,  

w którym on się pojawia. 

5. Konkretne dane – proces rozwiązywania problemu powinien bazować na sprawdzo-

nych danych opisujących fakty. 

6. Logiczne myślenie – problem powinien być rozwiązywany metodycznie na drodze 

kolejnych, powiązanych ze sobą analiz. Należy wiązać ze sobą dane dotyczące zda-

rzeń, czasu i miejsc. 

 Zasady QRQC nie są w zarządzaniu jakością niczym nowym, natomiast ciekawe 

efekty daje ich łączne zestawienie.  

 Realizacja zasady szybkiej reakcji pozwala na identyfikowanie problemów  

w początkowych stadiach ich powstawania, co ma wpływ przede wszystkim na związa-

ne z nimi koszty. Bieżąca analiza pojawiających się problemów to też ciągła aktualiza-

cja ich listy oraz jej priorytetyzacja prowadzące do tego, że pracownicy zajmują się 

problemami, którymi w danym czasie zająć się powinni. Realizacja kolejnej z zasad 

wiąże się z koniecznością identyfikacji ludzi (pracowników), których zadaniem jest 

analiza konkretnego problemu. Ludzi tych dobiera się według kryterium odpowiednego 

zakresu wiedzy i doświadczenia, pozwalającego na analizę i rozwiązanie problemu.  

W ramach tej zasady wskazuje się również na konieczność zaangażowania w proces 

rozwiązywania problemów wszystkich pracowników, a nie tylko kadry kierowniczej  

i inżynierskiej. Zwraca się uwagę na konieczność angażowania wykonawców, np. ope-

ratorów maszyn, jako tych, którzy są najbliżej procesu powodującego problem. Struktu-

ra realizacji QRQC jest trójpoziomowa i zakłada zaangażowanie pracowników od 

szczebla podstawowego do naczelnego kierownictwa. Kolejne trzy zasady QRQC to 

inaczej „trzy realności” Sangenshugi opisane już wcześniej. Zasada ostatnia dotyczy 

konieczności zastosowania w procesie rozwiązywania problemów pewnych algoryt-

mów pozwalających na systematyczną, logiczna analizę faktów i wyciagnięcie z nich 

celnych wniosków. Z zebranych, opisujących problem danych należy umiejętnie 

przejść do analizy przyczyn problemu zakończonej ich weryfikacją i wreszcie do opra-

cowania możliwie najlepszych rozwiązań. Proces ten wymaga wykorzystania pewnych 

narzędzi pomocniczych, takich jak (w przypadku QRQC): analiza 5W&2H, FTA, wy-

kres Ishikawy, analiza 5 x dlaczego, czy analiza złe vs dobre.  

 Jak już wspomniano wcześniej struktura realizacji QRQC jest trójpoziomowa.  

W klasycznej wersji obejmuje ona
11

: 

 Line QRQC, 

 APU QRQC, 

 Plant QRQC. 

 Line QRQC (QRQC na poziomie linii) zakłada rozwiązywanie problemów przez 

pracowników niewielkich jednostek produkcyjnych, określanych jako autonomiczne 

strefy produkcji (APZ – ang. Autonomous Production Zone). Celem jest natychmiasto-

we usuwanie bieżących problemów pojawiających się na linii produkcyjnej poprzez 

powrót do określonych standardów. Problemy są na bieżąco identyfikowane i rozwią-

zywane przez zespół pracowników jednego APZ zarządzanego przez lidera (najczęściej 

kierownika jednostki). Czas rozwiązania problemu w ramach Line QRQC nie powinien 

przekraczać 24 godzin. 
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 APU QRQC (określane również jako: workshop QRQC czyli QRQC na poziomie 

warsztatu) sprowadza się do rozwiązywania wspólnych problemów przez pracowników 

kilku autonomicznych stref produkcyjnych składających się na tzw. autonomiczną jed-

nostkę produkcyjną (APU – ang. Autonomous Production Unit). Rozwiązywane pro-

blemy są szersze niż w przypadku Line QRQC i mogą dotyczyć np. skarg i reklamacji 

klienta, nieskutecznych rozwiązań na poziomie Line QRQC, nie osiągania przez jed-

nostkę założonych celów. Zespół QRQC APU jest przeważnie zespołem interdyscypli-

narnym, w jego skład wchodzą pracownicy produkcji, logistyki, jakości, utrzymania 

ruchu, itp. Na tym poziomie koniecznym staje się wykorzystanie narzędzi pomocni-

czych QRQC. Spotkania zespołu realizującego QRQC na tym poziomie też odbywają 

się codziennie w odpowiednio wybranym do tego celu miejscu. W odróżnieniu od  

LINE QRQC tutaj nierzadko problemów nie da się rozwiązać w ciągu 24 godzin. 

 Plant QRQC (QRQC na poziomie zakładu) przeznaczone jest do rozwiązywania 

najpoważniejszych problemów przedsiębiorstwa dotyczących np. realizacji jego strate-

gii, rozwoju działalności, groźnych wypadków, itp. W ramach codziennych spotkań 

zespołu Plant QRQC współpracują różni menedżerowie operacyjni. Na szczególnie 

istotne z punktu wagi rozwiązywanych problemów zapraszani są członkowie najwyż-

szego kierownictwa (np. dyrektor naczelny, dyrektor jakości, dyrektor produkcji). 

 Poziomu QRQC są ze sobą powiązane. W przypadku, gdy zespół niższego szczebla 

nie potrafi rozwiązać danego problemu jest on brany pod uwagę przez zespół wyższego 

rzędu. Ten trójstopniowy podział przypomina poziomy realizacji projektów kaizen.  

W przypadku tej koncepcji podział jest bowiem podobny: quick kaizen – realizowane 

przez pracowników tego samego gniazda produkcyjnego, standard kaizen – przez pra-

cowników różnych, powiązanych ze sobą w mniejszym lub większym stopniu gniazd 

produkcyjnych, advanced kazien – przez pracowników różnych służb (procesów).  

 

4. Ogólna metodyka QRQC 
 Sposób postępowania charakterystyczny dla QRQC oparty jest na cyklu PDCA  

i różni się nieco w zależności od poziomu (Line, APU, Plant). Ogólnie proces postępo-

wania przedstawia się w układzie czterech podstawowych etapów zaprezentowanych na 

rysunku 2. 
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Rysunek 2. Schemat postępowania w QRQC 
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Aoudia, Q. Testa. Perfect QRQC, Maxima, Paris 2011, s. 17. 

 

 QRQC realizowane jest na codziennych spotkaniach. Proponuje się aby na pozio-

mie linii zespoły QRQC spotykały się każdego dnia pracy na początku zmiany. Spotka-

nia trwają średnio 30 minut i rozważa się na nich bieżące problemy. W przypadku, gdy 

pewne problemy nie dają się rozwiązać na poziomie linii, przekazuje się je na poziom 

warsztatów (APU). Spotkania zespołów QRQC na poziomie warsztatów odbywają się 

przeważnie w porze obiadowej i poświęcone są rozwiązywaniu problemów pojawiają-

cych się pomiędzy różnymi liniami, a także problemów poszczególnych linii, których 

nie były w stanie rozwiązać zespoły niższego rzędu. Spotkania zespołów QRQC na 

poziomie zakładu (Plant) odbywają się przeważnie wieczorem i oprócz rozstrzygania 

spraw charakterystycznych dla tego poziomu zarządzania obejmują rozwiązywanie 

problemów, których nie udało się rozwiązać na poziomie niższym (APU). Struktura 

spotkań każdego z 3 typów zespołów opiera się na cyklu przedstawionym na rysunku 2. 

Uczestnicy spotkań identyfikują bieżące problemy. W dalszej kolejności są one komu-

nikowane innym uczestnikom zespołu na codziennych spotkaniach. Problemy są anali-

zowane – poszukuje się ich przyczyn, dla których szuka się rozwiązań, rozwiązania są 

wdrażane a cały cykl kończy weryfikacja tego co zostało przez zespół osiągnięte.  

 

5. QRQC na poziomie linii 
 Jak już wspomniano – spotkania zespołów reprezentujących QRQC na poziomie li-

nii produkcyjnych odbywają się raz dziennie na początku zmiany i dotyczą one pro-

blemów danej linii. Spotkania te odbywają się zawsze przy flipcharcie ustawianym  

w pobliżu samej linii produkcyjnej (najczęściej przy jej początku) i są prowadzone 

przez szefa tej linii. Uczestnikami zespołu są pracownicy obsługujący daną linię i bar-

dzo często przedstawiciele funkcji wsparcia procesu realizowanego na linii (np. pra-

cownicy logistyki, działu metod). Analizy prowadzone na tym poziomie nie są tak zło-

żone i głębokie jak na pozostałych poziomach ze względu na charakter większości roz-

ważanych problemów. Flipchart, przy którym dyskutują uczestnicy spotkania służy 
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Detekcja 

 

Komunikacja 

 

Analiza 

 

Weryfikacja 
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przede wszystkim do naszkicowania i wypełnienia tabeli, stanowiącej główne narzędzie 

pracy na tym poziomie QRQC. Schemat tego narzędzia zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Schemat tablicy QRQC dla poziomu linii 

Data Problem Przyczyny Działania Wyniki Opóźnienie Weryfikacja 

       

       

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych Elitys Consulting 

http://www.elitys.fr/fichiers_site/a1085eli/contenu_pages/pdf_formation/FF3-002-A-QRQC.pdf 

 

 Zebrani wokół flipchartu pracownicy mają za zadanie wskazać problemy jakie po-

jawiły się na linii od ostatniego spotkania zespołu. W dalszej kolejności określane są 

przyczyny wskazanych problemów. Na tym poziomie raczej nie wykorzystuje się na-

rzędzi analizy przyczyn problemu, takich jak: wykres Ishikawy, FTA czy analiza  

5 x dlaczego, ze względu na reżim czasowy i charakter rozwiązywanych problemów. 

Przyczyny problemów są odnajdywane na drodze obserwacji procesu, analizy doku-

mentacji oraz wywiadów przeprowadzanych z operatorami. Dla poszczególnych pro-

blemów planowane są i podejmowane działania o charakterze korygującym, sprawdza-

ne i weryfikowane są ich wyniki. O ile cała praca koncepcyjna realizowana jest na spo-

tkaniu zespołu w przeciągu 30 minut, to na wdrożenie działań naprawczych, ocenę ich 

rezultatów oraz ich weryfikację zespół ma 24 godziny. Najczęściej wygląda to w ten 

sposób, ze weryfikacja przeprowadzonych działań naprawczych odbywa się na spotka-

niu zespołu w kolejnym dniu roboczym. W przypadku, gdy weryfikacja podjętych dzia-

łań daje wyniki negatywne, problem automatycznie przesyłany jest do analizy na po-

ziom warsztatu (APU). Przeważnie na tym poziomie rozwiązywanych jest około 90% 

zidentyfikowanych problemów. 

 

6. QRQC na poziomie warsztatów i zakładu 

 Prowadzone na poziomach warsztatów i zakładu analizy problemów są bardziej 

skomplikowane ze względu na ich bardziej złożony i szerszy charakter. Metodyka po-

stępowania charakterystycznego dla tych dwóch poziomów QRQC zasadniczo jest taka 

sama – bazuje na nieco zmodyfikowanych 8 krokach charakterystycznych dla fordow-

skiego podejścia określanego jako G8D (ang. Global Eight Disciplines):
12

 

1. Powołanie miedzyfunkcjonalnego zespołu. 

2. Zdefiniowanie problemu. 

3. Podjęcie krótkookresowych działań korygujących. 

4. Określenie głównych przyczyn problemu i przyczyn jego niewykrycia. 

5. Opracowanie permanentnych działań korygujących. 

6. Wprowadzenie i zatwierdzenie permanentnych działań korygujących. 

7. Standaryzacja. 

8. Kapitalizacja. 

 W związku z tym, że metodyka QRQC dla wspomnianych 2 poziomów oparta jest 

na założeniach G8D tablica QRQC dla tych 2 poziomów oparta jest na założeniach 

raportu 8D.  
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Celem pierwszego etapu jest określenie optymalnego, z punktu widzenia prawdopo-

dobieństwa rozwiązania problemu, składu zespołu CRQC. W jego ramach zadaje się 

dwa pytania:  

1. Kto zgłosił problem?  

2. Kto jest na tyle blisko procesu, w którym powstał problem, aby mógł pomóc w jego 

analizie i rozwiązaniu? 

Odpowiedź na pierwsze z tych pytań jest również pomocna na późniejszym etapie – 

standaryzacji rozwiązania. 

 W etapie drugim dokonuje się prostej charakterystyki rozwiązywanego problemu. 

Celem tego etapu jest doprowadzenie do sytuacji, w której członkowie interdyscypli-

narnego zespołu w ten sam sposób postrzegają analizowany problem (co nie jest ani 

oczywiste ani łatwe). W ramach tego etapu bardzo często stosuje się technikę 7 pytań 

5W&2H. Uczestnicy zespołu zbierają informacje na temat: podmiotów zgłaszających 

problem, istoty problemu, czasu i miejsca, w którym problem powstał, potencjalnych 

przyczyn problemu, jego możliwych wersji/odmian oraz skutków jakie ze sobą niesie. 

Realizacja tego etapu jest niezbędna w przypadku, gdy zespół ludzi wywodzących się  

z różnych funkcji próbuje rozwiązać dość skomplikowany problem leżący na styku 

dziedzin ich zainteresowania. 

Analiza większości problemów rozwiązywanych na tym poziomie może być czaso-

chłonna. Dlatego też kolejnym etapem metodyki jest zaproponowanie i wdrożenie tym-

czasowych działań korygujących. Są to działania doraźne podejmowane po to, aby za-

bezpieczyć się przed skutkami oddziaływania problemu do momentu opracowania  

i wdrożenia działań mających go wyeliminować na stałe. Po wprowadzeniu tzw. per-

manentnych działań korygujących (opartych na szczegółowej analizie przyczyn pro-

blemu) działania tymczasowe są wycofywane. Tymczasowym działaniem korygującym 

jest np. wprowadzenie stuprocentowej kontroli dla procesu, w którym znaleziono błędy. 

Działanie to ma zapobiec skutkom tych błędów, aż do momentu znalezienia rozwiąza-

nia, które będzie zapobiegało ich powstaniu. 

Kolejne trzy etapy są realizowane jednocześnie. Zespół zastanawia się nad przy-

czynami powstania oraz niewykrycia problemu. W QRQC wychodzi się od założenia, 

iż problem powstaje w momencie pojawiania się czynników, powodujących odchylanie 

się ważnych z punktu widzenia procesu charakterystyk od przyjętych standardów. 

Rozwiązanie problemu polega zatem na takim oddziaływaniu na wspomniane czynniki 

aby charakterystyki w procesie powróciły do poziomu wyznaczonego przez przyjęte 

standardy. Dla przykładu: czynnik, jakim jest błąd operatora może spowodować złe 

ustawienie temperatury w suszarce przemysłowej (charakterystyka procesu). Przyjęty 

dla tej charakterystyki poziom to 120
o
C. W wyniku zadziałania czynnika, jakim jest 

nieuwaga operatora, temperatura została ustawiona na 100
o
C, co spowodowało niedo-

suszenie materiału i jego niezgodność z wymaganiami dalszej części procesu. Rozwią-

zaniem problemu osiągniętym dzięki CRQC powinno być doprowadzenie do sytuacji, 

w której standard (temperatura 120
o
C) będzie utrzymywany stale (np. poprzez wprowa-

dzenie urządzenia Poka Yoke uniemożliwiającego złe ustawienie temperatury przez 

operatora). Stan faktyczny porównywany jest ze standardami obowiązującymi w przed-

siębiorstwie. W przypadku, gdy stan faktyczny odbiega od standardów projektowane 

są, a następnie wdrażane permanentne działania korygujące, mające na celu nie dopusz-
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czenie w przyszłości do tego, aby błąd (odchylenie od standardu) powtórzył się w przy-

szłości. Ważnym elementem tego etapu jest również przegląd stosowanych standardów 

pod kontem ich utrzymania lub ewentualnej zmiany. Opracowane na tym etapie działa-

nia są wdrażane (zastępuje się nimi działania krótkookresowe). Analiza przyczyn pro-

blemu powiązana z proponowaniem rozwiązań, ich przygotowaniem do wdrożenia  

i samym wdrożeniem, wymaga niekiedy zastosowania narzędzi pomocniczych, takich 

jak: analiza 5 x dlaczego, wykres Ishikawy, wykres Pareto, FTA czy action plan. 

Etap szósty metodyki to standaryzacja. Jej celem jest przede wszystkim utrzymanie 

zmian wynikających z wprowadzenia permanentnych działań korygujących w czasie. 

Przykładowymi działaniami standaryzacyjnymi są: zatwierdzenie nowej instrukcji pra-

cy i wciągniecie jej na listę obowiązujących w przedsiębiorstwie dokumentów, prze-

szkolenie pracowników w oparciu o tą instrukcję, wprowadzenie mechanizmu kontroli 

nowej instrukcji. Ważnym elementem tego etapu jest również wskazanie możliwości 

wykorzystania rozwiązania w innych procesach, referencjach, wydziałach itp.  

 Ostatnim etapem QRQC jest tzw. kapitalizacja, czyli podsumowanie całego projek-

tu. Jego celem jest wskazanie tego, czego zespół nauczył się rozwiązując problem. Etap 

ten jest szczególnie istotny dla samych uczestników zespołu. Pozwala im na wyniesie-

nie z każdego projektu pewnej wiedzy, skutkującej lepszym zrozumieniem procesów 

zachodzących w przedsiębiorstwie. 

 

7. Zakończenie 
 QRQC, choć wciąż niedostatecznie opisane, jest od 12 lat z powodzeniem wyko-

rzystywanym narzędziem rozwiązywania problemów nie tylko w branży Automotive. 

Zastosowanie tego podejścia pozwala przedsiębiorstwu na: 

 znaczącą redukcję problemów jakościowych, 

 szybkie i skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów, 

 szybkie i skuteczne przekazywanie informacji o pojawiających się problemach  

i sposobach ich eliminacji, 

 zapobieganie powstawaniu już rozwiązanych problemów w przyszłości, 

 ulepszanie projektów zarówno procesów jak i produktów, w oparciu o dane odno-

szące się do błędów popełnianych przez przedsiębiorstwo w przeszłości, 

 ciągłe kształtowanie kadry tak, aby była w stanie rozwiązywać pojawiające się przed 

nią problemy, 

 rozwój autonomii i odpowiedzialności wśród pracowników zespołów produkcyj-

nych, 

 ocenę i ciągły przegląd standardów (produkcyjnych, jakościowych, wydajnościo-

wych, itp.) przyjętych przez przedsiębiorstwo. 

 Aby jednak QRQC mogło stać się nie tylko kolejnym narzędziem rozwiązywania 

problemów ale i filozofią działania, niezbędne jest wsparcie kierownictwa. Przede 

wszystkim kierownictwo powinno brać czynny udział w spotkaniach zespołów QRQC  

i wspierać je swoja wiedzą. Działanie to nie może się jednak odbywać zza biurka. Ko-

niecznym zatem stają się częste wizyty kierownictwa (niezależnie od szczebla w hierar-

chii organizacyjnej) na halach produkcyjnych i we wszystkich innych miejscach zwią-
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zanych z rozwiązywanymi problemami. Inną koniecznością jest budowanie przez kie-

rownictwo wśród załogi przeświadczenia o konieczności aktywnego wyszukiwania 

problemów, traktowania ich nie jako zła koniecznego, ale jako możliwości rozwoju 

oraz agresywnego podejścia w procesie ich rozwiązywania (wiąże się to z przeświad-

czeniem, iż każdy problem może i musi być rozwiązany). 
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Hubert Obora 

 
QRQC – SYSTEM APPROACH FOR PROBLEM SOLVING  

IN AUTOMOTIVE SECTOR 

 

Summary 
The paper presents problem solving tool – Quick Response Quality Control, developed by the 

French automotive companies at the forefront with Valeo Group. It is a system that aims to pro-

vide concrete answers to the following questions:  

1. How to solve a problem quickly and effectively?  

2. How to disseminate information about the existing problem and to prevent his new appear-

ance? 

3. How to improve new products and processes by learning on mistakes from the past? 

4. How to educate staffs which are able to promote the attitude of constant improving? 

The aim of this paper is to present one of newest team oriented problem solving method – 

QRQC. The author introduces the origin and essence of the method. He also describes the vari-

ous stages involved in Quick Response Quality Control and presents examples of auxiliary 

methods and techniques. 
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