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Wstęp

Polish Entrepreneurship & Leadership Society w Poznaniu jest organizatorem corocznego forum biznesowego młodych liderów - European Business
Alliance Forum. Śmiało można postawić tezę, że jest to największe w Polsce
(jak nie w Europie) przedsięwzięcie, które łączy ze sobą wybitnych praktyków
życia gospodarczego ze środowiskiem akademickim, a głównie ze środowiskiem studenckim.
Podczas konferencji biznesowej dla młodych profesjonalistów poruszane
są tematy dotyczące innowacji i rozwoju technologicznego oraz ich wpływu na
wzrost gospodarczy, efektywność gospodarki, a także rozwój biznesu. Podczas
konferencji eksperci wypracowują wspólne stanowisko w zakresie możliwych
działań zbliżających Polskę do kręgu państw o wysokim poziomie innowacyjności.
Spotykając się w kwietniu 2019 roku na drugiej edycji European Business
Alliance Forum w Poznaniu chcielibyśmy zaprezentować Państwu owoc pracy
naukowej, który nawiązuje wprost do struktury konferencji i tematyki na niej
poruszanej.
Niniejsza monografia „Wiedza i Innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu” za główny cel stawia ukazanie prac teoretycznych i badawczych w zakresie wiedzy i innowacji jako czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu.
Prace podzielone są na trzy wydzielone części tematyczne.
Pierwsza część dotyczy finansów. We współczesnym świecie biznesu to
właśnie finanse przez swoje funkcje rozdzielczą, fiskalną, kontrolną i stymulacyjną gwarantują powodzenie działań rozwojowych i inwestycyjnych.
Spotkamy w tej części artykuły powiązane ze stymulacyjną funkcją finansów, jak ten o technologii blockchain czy kolejny o crowdfundigu, po artykuł
związany z niezwykle istotną funkcją kontrolną, w którym dokonano próby
zastosowania prawa Benforda jako narzędzia audytu finansowego.
Druga część to ekonomia. Ekonomia jako nauka społeczna wpływa na
nasze życie tak, jak w Starożytności czyniła to filozofia, w Średniowieczu religia, w odrodzeniu sztuka i nauka a w wieku dziewiętnastym polityka. Obecnie
9
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można śmiało powiedzieć, że to ekonomia jest najważniejszą siłą, która wyznacza przyszłość człowieka.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami o lukach technologicznych, „małym zusie” czy sharing economy. Wszystkie artykuły są innowacyjne, często
dyskusyjne a zarazem odkrywcze.
Trzecia część związana jest z prawem. Pisząc o prawie, należy przypomnieć, że po dziś dzień toczy się dyskusja w środowisku naukowym o to, jak
należy definiować prawo. Ze względu na ogrom różnic kulturowych, zwyczajowych stale dostrzega się problemy z osiągnięciem konsensusu w tej kwestii.
Dodatkowo w dyskursie publicznym toczy się dyskusja, czy to prawo powinno
wyznaczać możliwy zakres rozwoju innowacji czy też powinno podążać za technologią wspierając jej rozwój.
W tej części dowiemy się między innymi o prawnych aspektach rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce czy szerokim ujęciu ochrony inwestorów przy poszczególnych metodach pozyskiwania kapitału.
Bardzo serdecznie dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania
interesujących tekstów, a recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz cenne
uwagi, które z pewnością przyczyniły się do udoskonalenia recenzowanych
opracowań. Wierzymy, że podjęta współpraca nie będzie incydentalna i przerodzi się w trwałą współpracę i dyskusję na temat wiedzy i innowacji w Polsce
i na świecie oraz ich znaczenia w kontekście rozwoju gospodarczego.

Tomasz Gabrusewicz
Krzysztof Knopp
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Blockchain
jako nowoczesność w świecie finansów

Wprowadzenie
Pomimo faktu, że od zaproponowanego po raz pierwszy w 2008 roku
rozwiązania jakim była rozproszona baza danych typu „blockchain”1 upłynęło
sporo czasu, to wciąż dla wielu osób pojęcie łańcucha bloków jest kojarzone
przede wszystkim z kryptowalutami takimi jak Bitcoin (BTC). Jednakże pod
tym pojęciem znajduje się wiele innych zastosowań, które w najprostszym wyrażeniu można uznać za rozproszoną księgę rachunkową (ang. Distributed Ledger). Posiada ona ogromny szereg zastosowań, między innymi w dziedzinie finansów, ponieważ tam znajduje się najwięcej transakcji, przy których znaleźć
może swoje powołanie właśnie ta, rewolucyjna technologia.
Celem tego artykułu jest przybliżenie pojęcia jakim jest blockchain oraz
przekazanie ważnej wiedzy dotyczącej tego, że łańcuch bloków to nie tylko
kryptowaluty. W zamyśle niniejszego tekstu, jest przedstawienie możliwych zastosowań w dziedzinie finansów. Trzeba mieć na względzie również fakt, iż
odkrywanie nowych możliwości związanych z blockchainem to proces ciągły.
Definicja i istota blockchain
Technologia blockchain2 opiera się na przechowywaniu i przesyłaniu informacji dotyczących transakcji, które odpowiednio ułożone w dziesięciominutowym okresie, tworzą łańcuch bloków. W każdym bloku mogą znaleźć się
Blockchain w tłumaczeniu dosłownym z języka angielskiego na język polski oznacza łańcuch
bloków. W artykule używany naprzemiennie, jako synonim obcojęzycznego wyrazu.
2
What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners, [online] https://blockgeeks.
com/guides/what-is-blockchain-technology/ [dostęp: 12.01.2019].
1
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różnorodne informacje o transakcjach, m. in.: informacje o aktach notarialnych, transakcjach handlowych, danych o udziałach w akcjach, a także o kupnie lub sprzedaży danej waluty. Istnieje dużo więcej możliwych zastosowań
blockchaina, ale większość z nich jest dopiero badana lub/i odkrywana.
Innowacyjność tej bazy danych przede wszystkim polega na decentralizacji, którą właśnie ta technologia oferuje. Wszystkie dane zapisane przy jej użyciu są w ten sposób publiczne i jawne. Poprzez otrzymanie nowego sposobu
weryfikacji, obecne transakcje tradycyjnego handlu mogą okazać się przestarzałe i niepotrzebne. Sieć działa bowiem na zasadzie „peer-to-peer”, czyli „użytkownik-użytkownik” - „każdy z każdym”. Właśnie za pomocą decentralizacji,
otrzymujemy zwiększone bezpieczeństwo tejże technologii i wyeliminowana
jest możliwość złamania zabezpieczeń centralnej jednostki.
Blockchain niweluje ryzyko związane z centralnym przechowywaniem danych, czyli centralizacją danych. W ten sposób, ta technologia jest odporna na
cyberataki. Przechowując dane w sieci blockchain, stają się one niezniszczalne
i nienaruszalne, każdy z użytkowników jest anonimowy, a żadnego z wcześniej
wprowadzonych zapisów do bazy danych nie da się usunąć ani sfałszować. Raz
wprowadzona i zapisana informacja o transakcji, pozostaje już na zawsze niezmieniona. Co więcej, łańcucha bloków, który uznawany jest jako księga rachunkowa transakcji, przy obecnie dostępnej technologii i mocy obliczeniowej, nie da się także w żaden sposób imitować.
W przypadku Internetu, w celu ochrony danych często mamy do czynienia z logowaniem – t.j. login (nazwa użytkownika) i hasło. Blockchain w przeciwieństwie do powszechnie znanego nam Internetu, wykorzystuje podobną,
lecz zmienioną technologię szyfrowania.
Efektem tego zastosowania, są tak zwane publiczne i prywatne "klucze".
Każda nowa informacja w rejestrze danych, musi zostać zaszyfrowana przy pomocy pary kluczy. "Klucz publiczny" jest to długi, losowo wygenerowany ciąg
liczb, który stanowi adres użytkownika w łańcuchu bloków. "Klucz prywatny"
natomiast, to hasło, które daje właścicielowi dostęp do wyznaczonych, zaszyfrowanych zasobów cyfrowych. Bezpieczeństwo konta zależy przede wszystkim
od tego, czy użytkownik potrafi bezpiecznie przechowywać przypisany mu
klucz prywatny. Warto jednak zauważyć, że to od użytkownika wymaga się
ochrony klucza prywatnego i w przypadku jego utraty, niemożliwym staje się
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odzyskanie dostępu do konkretnych danych. W podobnej sytuacji może znaleźć się użytkownik, który udostępni swoje „hasło” osobie trzeciej.
Klucze są traktowane jako podpis, ale różnią się zdecydowanie od odręcznego podpisu, więc stanowią lepsze i tym samym bardziej bezpieczne rozwiązanie. Unikalność podpisu zapewnia bazowanie na informacji o konkretnym
nadawcy, sprecyzowanej treści i dokładnym czasie zdarzenia. Weryfikacja podpisu nie ma miejsca jednak w banku, tudzież u notariusza. Każdy użytkownik
systemu opartego na technologii zdecentralizowanego łańcucha bloków, może
w dowolnym momencie sprawdzić poprawność każdej dokonanej zmiany
w systemie, więc niemożliwym jest, sprawowanie kontroli nad rejestrami przez
pojedyncze jednostki.
Ponadto, blockchain nigdy nie będzie miał styczności z defektem, jakim
jest awaria centralnego systemu. Przykładem tego, jest wynaleziona w 2008
roku kryptowaluta o nazwie Bitcoin. Jedyne zaistniałe problemy, były spowodowane włamaniami lub niewłaściwym zarządzaniem, co wiąże się z ludzkim,
a nie technologicznym błędem.
Łańcuch bloków nie może jednak istnieć bez maszyny, tj. komputera
podłączonego do sieci. Po dostarczeniu sprzętu elektronicznego podłączonego
do sieci blockchain, za pomocą specjalnego klienta, który wykonuje zadania
związane ze sprawdzaniem poprawności i przekazywaniem transakcji, otrzymujemy tak zwany „węzeł obliczeniowy”. Sieć takich węzłów tworzy łańcuch
blokowy.
Esencjonalnie - blockchain to rozproszona baza danych.
Protokół Smart Contract jako następca tradycyjnej umowy
Termin ten w 1994 roku zaproponował Nick Szabo - prawnik i kryptologa. Smart Contract to samowykonawcza umowa, która oparta jest na blockchainie 3.
Rzeczywistość, w której będziemy mogli w pełni wykorzystać to, co mają
nam do zaoferowania smart kontrakty dopiero nadchodzi. Na razie są one dostępne w małej formie, głównie ze względu na konieczność dostosowania

N. Szabo, Smart Contracts, [online] http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationIn
Speech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
[dostęp: 12.01.2019].
3
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lub/i modyfikacji wielu systemów oraz norm prawnych. Ponadto, owe kontrakty w dalszym ciągu są kojarzone przez społeczeństwo z tematem “podejrzanych kryptowalut”, aniżeli z sektorem rewolucyjnym FinTech.
Działanie smart contraktu dla uproszczenia, można przyrównać do automatu z napojami - po wrzuceniu monety, maszyna „zobowiązuje się” wydać
wyznaczony przez nas napój. W docelowym kształcie umowa posiada formę
kodu komputerowego, który zapisany jest w blockchainie. W związku z tym,
nie można go w żaden sposób naruszyć, ani zmienić. W momencie spełnienia
warunków umowy przez obie strony, następuje samorealizacja protokołu smart
contract 4.
Sposób realizacji inteligentnych kontraktów jest w pełni automatyczny.
W przeciwieństwie do tradycyjnych umów, smart contract nie polega na osobie
trzeciej, gdyż umowa jest cyfrowa i nie wymaga wydrukowania. Zawarte dane
są także przekazywane bezpośrednio do obu stron. Ponadto, oznacza to minimalizację kosztów i zapewnienie bezpieczeństwa całej transakcji.
Inteligentne kontrakty to innowacja, która pozwoli zaoszczędzić niezliczoną liczbę godzin sprawowanego przez ludzi nadzoru i pieniędzy, ze względu
na ich zautomatyzowany charakter.
Blockchain to nie tylko kryptowaluty
Tak jak w przypadku posiadania samochodu, nie trzeba wiedzieć jak dokładnie funkcjonuje blockchain by z niego korzystać. Większość osób pomija
więc ten fakt i skupia się przede wszystkim na popularnym w mediach słowie,
jakim są kryptowaluty 5. Kryptowaluty to portmanteau „waluty kryptograficznej”. Zasadniczą jednak różnicą pomiędzy blockchainem, a walutami cyfrowymi, jest koncepcja w jakim celu są używane.
Poprzez wpływ mediów, sens istnienia łańcucha bloków został błędnie
powiązany tylko z walutami cyfrowymi.

4
N. Custodio, Smart Contracts for Dummies. If you still don’t get what the heck a Smart Contract is…, [online] https://medium.freecodecamp.org/smart-contracts-for-dummies-a1ba1e0b
9575 [dostęp: 12.01.2019]
5
M. Orcutt, In 2019, blockchains will start to become boring, [online] https://www.technologyreview.com/s/612687/in-2019-blockchains-will-start-to-become-boring/ [dostęp: 12.01.
2019]

14

Blockchain jako nowoczesność w świecie finansów

Popularność kryptowalut można jednak rozważyć na dwa niżej wymienione sposoby. Istnieją bowiem pozytywne i negatywne aspekty, jakie niesie ze
sobą ogromna popularność tego słowa.
a) Pozytywne skutki:
Wraz ze wzrostem kursu poszczególnych kryptowalut, rosła znacząco
liczba chętnych na zakup walut cyfrowych, jak np. Bitcoin (BTC).
Choć technologia, która może zmienić świat powstała wiele lat temu,
stała się ona dopiero popularna w momencie zdobywania uznania
u osób, którzy chcieli zarobić jedynie na kupnie i sprzedaży walut cyfrowych. Jednakże dzięki temu, to właśnie większe instytucje i organizacje, a nawet Państwa, dostrzegły potencjał i konieczność rozwoju
między innymi w dziedzinie FinTechu.
b) Negatywne skutki:
W czwartym kwartale 2018 roku, krach dosięgnął rynek kryptowalut.
Wiele mediów i osób przypisywało całemu rynkowi, lecz przede
wszystkim Bitcoinowi, postać bańki spekulacyjnej 6.
Poprzez wpływ mediów, niezliczona ilość osób zaczęła wypowiadać się
negatywnie o kryptowalutach, co odbiło się szerokim echem na blockchainie.
Łańcuch bloków został błędnie skojarzony z bańką spekulacyjną. Co więcej, poprzez waluty cyfrowe była ona wykorzystywana w niewłaściwym celu 7.
Niejednokrotnie służyły one jako przedmiot oszustwa, chociażby poprzez tzw.
ICO (Initial Coin Offering). Jest to działanie podobne do IPO (Initial Public
Offering), jednak w przeciwieństwie do niego, (który występuje na regulowanych rynkach), emisje tokenów nie były w żaden sposób nadzorowane przez
odpowiednie instytucje, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo na rynkach
kapitałowych. 8.
Blockchain to podstawowa technologia, w której kryptowaluty są częścią
ekosystemu. Kryptowaluta może być zatem postrzegana jako narzędzie (środek
6
M. Dziadkowiak, Soros: Bitcoin to bańka, ale typowego krachu nie będzie, [online] https://
www.bankier.pl/wiadomosc/Soros-Bitcoin-to-banka-ale-typowego-krachu-nie-bedzie-75691
72.html [dostęp 02.01.2019]
7
P. Rosik, 81% ICO czyli Initial Coin Offerings to oszustwa – mówią wyniki badań, [online]
https://strefainwestorow.pl/artykuly/bitcoin/20180327/initial-coin-offerings-ico-oszustwa [dostęp 13.01.2019]
8
Tamże.
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płatniczy) lub zasób w sieci blockchain. Jednakże bez tej sieci nie mielibyśmy
możliwości zarejestrowania i przeniesienia tych transakcji. Waluty cyfrowe są
zależne od łańcucha bloków, a sam blockchain niesie ze sobą inne możliwości
rozwoju.
Możliwości rozwoju technologii w branży finansowej
Blockchain jest jedną z najświeższych i najważniejszych innowacji w sektorze finansowym ostatnich lat. Podobnie jak Uber, przekształcił sektor prywatnego transportu, a Airbnb branżę turystyczną, tak i blockchain może zrewolucjonizować przemysł finansowy.
Przykład pierwszy – KYC
KYC to skrót od „Know Your Customer”, czyli z języka angielskiego - „Poznaj swojego klienta”. Jest to procedura podmiotów finansowych, które zobligowane są do przeprowadzenia jej, w celu weryfikacji tożsamości swoich klientów. Ma ocenić potencjalne ryzyko poprzez uzyskanie odpowiednich informacji na temat danej osoby. Ta metoda jest bardzo rozpowszechniona w Stanach
Zjednoczonych, gdzie jest fundamentalna w identyfikacji klienta. Banki powszechnie stosują KYC, między innymi po to, aby zapobiec praniu brudnych
pieniędzy. W jej ramach podmioty zbierają określone, poufne dane, takie jak:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dokumentu tożsamości i obywatelstwa oraz krajowy numer identyfikacyjny (w Polsce jest to numer PESEL). Założeniem tego procesu, jest ograniczenie do minimum działań przestępczych 9.
Tradycyjne działanie KYC jest następujące:
1. Zebranie informacji;
2. Wprowadzenie i ręczna weryfikacja danych;
3. Zarchiwizowanie wrażliwych informacji;
4. Ręczna aktualizacja danych na prośbę.

Know your customer, [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer [dostęp:
13.02.2019].
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Proces ten jest manualny, co wiąże się z jego czasochłonnością, wysokim
poziomem kosztów, a także narażeniem na potencjalną kradzież oraz nieautoryzowaną zmianę wrażliwych danych.
Według badania przeprowadzonego przez Thomson Reuters 10, instytucje
finansowe, których przychód przekracza 10 miliardów dolarów, odnotowały,
że ich średnie wydatki na procedury związane z KYC wzrosły w 2017 roku
z poziomu 142 milionów dolarów do 150 milionów dolarów r/r. Ponadto średnia liczba specjalistów w dziedzinie KYC, zwiększyła się z 68 do 307 w porównaniu z rokiem poprzednim.
Propozycją ulepszenia tradycyjnej procedury KYC, jest wprowadzanie danych do sieci blockchain. Można zatem założyć następujący scenariusz: Klient
dołącza do systemu. Konieczna jest weryfikacja KYC. Bank weryfikuje dokumenty, które następnie przesyła do sieci prywatnej lub publicznej. W ten sposób każda zmiana jest śledzona i monitorowana (łatwiej zapobiegać oszustwom
i niemoralnym działaniom). Możliwy jest także bezpośredni dostęp do danych,
co przekłada się na zmniejszenie potrzebnego czasu na całą procedurę. Wystąpienie błędu ludzkiego jest także zniwelowane. Ponadto, należy pamiętać
o decentralizacji, która zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych wrażliwych. Ostatecznie zmniejsza się także koszt administracyjny całej
procedury.
Przykład drugi - Papiery wartościowe
Obecny system handlu papierami wartościowymi, opiera się na pośrednikach. Do funkcjonowania giełdy, konieczne są bardzo wymagające procedury,
które są czasochłonne, nieefektywne kosztowo i mogą być podatne na liczne
ryzyka. Wielowarstwowe procesy obecne na rynku, są bardzo złożone, co daje
możliwość dokonania analizy pod kątem wprowadzenia technologii blockchain
na rynek papierów wartościowych.
Załóżmy, że chcemy kupić udziały w spółce XYZ. Składamy więc elektronicznie zlecenie na giełdzie. Nie chcemy jednak zajmować się bieżącym zarzą-

M. D. Harrop, Thomson Reuters 2017 Global KYC Surveys Attest to Even Greater Compliance
Pain Points, [online] https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2017/october/thom
son-reuters-2017-global-kyc-surveys-attest-to-even-greater-compliance-pain-points.html [dostęp 13.02.2019].
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dzaniem aktywami – np. księgowaniem transakcji lub zarządzaniem papierami. Przekazujemy więc akcje domom maklerskim i w praktyce oznacza to,
że przy zakupie lub sprzedaży aktywów, nasze zlecenie jest przekazywane przez
niemałą liczbę stron trzecich. Ponadto, nie możemy zapomnieć o prowizji,
która niejednokrotnie może zniwelować naszą oczekiwaną stopę zwrotu i pochłonąć lwią część zysków. Wykorzystując technologię blockchain w obrocie
papierami wartościowymi, można częściowo lub całkowicie, wyeliminować
pośredników, t. j. banki depozytariuszy, obniżając przy tym opłaty za wymianę
aktywów.
Wymiana oparta na blockchain, może mieć możliwość śledzenia i zgłaszania czyjegoś nieuprawnionego dostępu do sieci, to znaczy, wszyscy użytkownicy mają pełny zapis wszystkich transakcji, co czyni cały proces znacznie bardziej przejrzystym niż ten obecny na tradycyjnych rynkach akcji.
Podobnie może być z wypłacaną przez spółki dywidendą, czyli określoną
częścią zysku netto. Bycie udziałowcem w firmie, która regularnie płaci dywidendę jest bardzo pożądane przez inwestorów. Dywidendy stanowią bowiem
znaczącą część zwrotów z inwestycji.
Można założyć, że poprzez proces automatyzacji, spółki mogą zaoszczędzić także na wypłacie dywidendy. Podobnie jak w przypadku wielu płatności,
blockchain oferuje możliwość dokonywania płatności w sposób automatyczny.
Może także wpłynąć to na zwiększenie terminowości i redukcji kosztów wytworzonych przez ludzi niezbędnych do nadzoru nad realizacją wypłaty dywidendy.
Jak może wyglądać handel papierów wartościowych z wykorzystaniem
technologii blockchain 11?
Faza pierwsza - przedtransakcyjna
Podobnie jak w przypadku dotychczasowych rozwiązań, musi istnieć osoba
kupująca. Giełda będzie ciągłym rynkiem aukcyjnym, w którym ceny są określane w sposób przejrzysty (i w sposób algorytmiczny). Kupujący i sprzedający
będą mogli sprzedawać, bezpośrednio wzajemnie, akcje za pośrednictwem
umowy smart contract, która mogłaby pełnić funkcję brokera giełdowego.

11

R. Ryan, M. Donohue, Securities on Blockchain, “The Business Lawyer” 2017/18, vol. 73.
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Smart contract, dla przypomnienia, to algorytm, który automatycznie wykonuje się, gdy spełnione są jego warunki. W przypadku, handlu warunki te
muszą być następujące:
1) Sprzedawca musi być faktycznie posiadaczem akcji;
2) Kupujący musi posiadać odpowiednią ilość środków na realizację zlecenia;
3) Cena akcji musi być zgodna ze zleceniem zarówno kupującego jak i sprzedającego.
Faza druga - transakcyjna
W przypadku smart kontraktów nie ma wymogu, aby składać zlecenie na
giełdzie. Przedsiębiorca, który chce wykonać zamówienie, zaloguje się na platformie handlowej, złoży zlecenie i za pomocą algorytmu, zostanie ono dopasowane do znajdującego się zlecenia na giełdzie. Oznacza to wyeliminowanie
opłat brokerskich dla osób trzecich za pośrednictwo.
Faza trzecia - potransakcyjna
Po dokonaniu transakcji i dopasowaniu zlecenia, zamiast przekazywać tę
informację do izby rozrachunkowej, smart kontrakt automatycznie rozliczy
transakcję i przekaże środki/papiery wartościowe pomiędzy obiema stronami.
Bez organizacji pomocniczych, aby zminimalizować ryzyko kredytowe transakcje są nie tylko rozliczane szybciej, ale także są tańsze.
Niwelowany w ten sposób jest problem, aby to pośrednik przeprowadzał
transakcje. Nie ma także konieczności oddzielnego podmiotu, aby dopasować
do siebie zamówienia.
Transakcje zawierane na giełdzie blockchain byłyby także rozliczane na
bazie T+0, czyli natychmiastowo (obecnie jest to T+2) i podlegałyby one jedynie opłacie eksploatacyjnej sieci łańcucha bloków.
Przykład trzeci – płatności
Ripple 12 to protokół płatności (Ripple Transaction Protocol), który zapewnia natychmiastowe, globalne transakcje płatnicze. Ripple w przeciwieństwie
Santander Launches First Mobile App for Global Payments Using Ripple’s xCurrent, [online]
https://ripple.com/insights/santander-launches-first-mobile-app-for-global-payments-using-rip
ples-xcurrent/ [dostęp: 13.02.2019].
12
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do Bitcoina nie opiera się na zasobożernym procesie pod względem energii
i mocy obliczeniowej. Ripple oparty jest na wspólnej, publicznej bazie danych,
która wykorzystuje proces konsensusu między tymi serwerami. Mogą one należeć do każdego, od osób fizycznych, aż po banki. Platforma Ripple przedstawia realną wartość i zastosowanie, jednakże sam token XRP jest bez większej
wartości.
Nawiązując do komunikatu prasowego z 11 stycznia 2018 roku, Ripple,
dostawca pilotażowego rozwiązania systemu płatności dla przedsiębiorstw
opartego o blockchain, nawiązał współpracę z MoneyGram, drugą co do wielkości na świecie firmą wykonującą przelewy pieniężne. Takie firmy na co dzień
używają własnych kont i możliwości do obsługi płatności. Proces ten jednak
jest zdecydowanie mniej efektywny i opłacalny od narzędzia xRapid oferowanego przez XRP.
Stworzony program xRapid, ma zapewnić błyskawiczne transakcje, obniżenie płatności, a w tym zmniejszenie kosztów walutowych i natychmiastowy
wgląd w stan swoich płatności. Prezes Ripple, Brad Garlinghouse uważa,
że dzięki temu, MoneyGram będzie w stanie "przesłać płatności tak szybko jak
informacje", bowiem czas potrzebny do obsłużenia przelewu liczony jest zazwyczaj między dwiema, a trzema sekundami. Idealnym przykładem jest
pierwsza płatność wykonana przez ReiseBank. 1000 kanadyjskich dolarów zostało przewalutowane na euro wykorzystując system Ripple. Płatność została
ukończona w 8 sekund, co stanowi ogromną różnicę do obecnych 2-6 dni roboczych, do których jesteśmy przyzwyczajeni 13.
Santander One Pay FX to usługa natychmiastowych płatności zagranicznych, która wykorzystuje technologię blockchain. Została ona uruchomiona
między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. Umożliwia realizowanie płatności międzynarodowej w kolejnym dniu, a w wielu przypadkach tej
samej doby. Co więcej, klienci zostaną poinformowani, jaka dokładnie kwota
w walucie docelowej wpłynie na konto beneficjenta, jeszcze przed wykonaniem
przelewu 14.

ReiseBank Executes First Live Ripple Payment, [online] https://ripple.com/customer-casestudy/reisebank/ [dostęp: 20.01.2019].
14
Santander Group wprowadza aplikację Ripple, [online] https://bitcoinpl.org/santander-groupripple/ [dostęp: 02.02.2019] - artykuł własny.
13
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Wobec tego grupa Santander została pierwszym bankiem, który wdraża
usługi płatnicze oparte o blockchain jednocześnie w wielu krajach.
Przykład czwarty – pozyskiwanie finansowania
ICO zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu. Warto jednak
dokładniej rozróżnić te dwie formy pozyskiwania kapitału.
Initial Public Offering to oferta publiczna, której przedmiotem jest dystrybucja akcji emitenta. Emitenci muszą spełnić rygorystyczne przepisy, takie
jak: regularna publikacja wyników finansowych i tworzenie raportów rocznych, a za naruszenie obowiązków informacyjnych, które dotyczą spółki publicznej, wiążą się wysokie kary pieniężne 15.
Initial Coin Offering to coraz popularniejsza metoda pozyskiwania kapitału na rozwój. Fundusze zebrane w ramach Initial Coin Offering w 2018 roku
wyniosły 7,852,477,043 dolarów. 16 W przeciwieństwie do IPO, mamy tutaj
do czynienia z dystrybucją waluty cyfrowej. Ze względu na brak większych regulacji ICO, proces ten jest zdecydowanie łatwiejszy do przeprowadzenia, aniżeli oferta publiczna na giełdzie. Związane są jednak z tym pewne kontrowersje, ponieważ w przeszłości większość takich zbiórek okazywało się oszustwami 17.
Na cyfrową wersję emisji decydują się często startupy, które mogą mieć
problem z pozyskaniem kapitału, a uzyskanie środków z funduszy typu venture
capital lub nawet otrzymanie pożyczki może okazać się często niemożliwe. Projekty sprzedają tokeny, które później można wymienić na inną kryptowalutę
jak Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH).
W przypadku technologii blockchain, która może służyć także do pozyskiwania finansowania, nie jest wymagana żadna odrębna platforma. Przy pomocy ICO startupy blockchainowe mogą uprościć tradycyjny proces pozyskiwania kapitału, dzięki sprzedaży i dystrybucji walut cyfrowych bezpośrednio
inwestorom indywidualnym. Ponadto, zbiórki opublikowane w Internecie są
globalne, przez co daje to emitentom dostęp do znacznie większej ilości poten-

J. Frankenfield, Initial Coin Offering (ICO), [online] https://www.investopedia.com/ter
ms/i/initial-coin-offering-ico.asp [dostęp: 02.02.2019].
16
Funds raised in 2018, [online] https://www.icodata.io/stats/2018 [dostęp: 02.02.2019].
17
P. Rosik, 81% ICO … .
15
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cjalnych inwestorów. Nie można zapomnieć także o prowizjach dla podmiotów inwestycyjnych, które pobierają marżę za przeprowadzenie IPO, co
w przypadku ICO nie ma miejsca.
Podsumowanie
Rozwój technologii blockchain stanowi kolejny kamień milowy w ewolucji całego świata. Kładzie nacisk na zmienienie funkcjonowania starych modeli
biznesowych i kreuje nowe możliwości nie tylko w branży finansowej. Zapewne wciąż wiele zastosowań zostało nieodkrytych.
Przy pomocy rozporoszonych baz danych można znacząco zmniejszyć
koszty, przyśpieszyć działanie niektórych platform oraz zapewnić pełną przejrzystość i znaczące bezpieczeństwo, które jest bardzo ważne w obliczu dzisiejszego świata.
Technologia ta, jednak może stanowić spore wyzwanie dla podmiotów
z sektora finansowego, które muszą zmierzyć się z blockchainem, ponieważ
w przypadku bierności instytucji finansowych, świat może je wykluczyć
z udziału przy podziale znaczącego zysku.
Chociaż łańcuch bloków stawia pod znakiem zapytania istotę między innymi banków, nie oznacza to, że zostaną one całkowicie odrzucone. W dalszym
ciągu będzie istnieć potrzeba zaufanych jednostek, które będą sprawowały pieczę nad ładem na rynku finansowym. Instytucje finansowe muszą jednak dostosować się do nadchodzącej rzeczywistości.
Ponadto, blockchain nie tylko ma wpływ na płatności finansowe jak Ripple, może mieć także oddziaływać znacząco na etykę w wymiarze finansów.
Technologia ta praktycznie w całości niweluje możliwość wystąpienia oszustw
i nieakceptowalnych zachowań, co w konsekwencji przełożyć się może na
wzrost poziomu zaufania pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Występuje tutaj decentralizacja i automatyzacja technologii związanej z rozproszoną
bazą danych, natomiast zachowany jest o wysoki poziom bezpieczeństwa.
Blockchain mocno narusza status quo w całej gospodarce. Można więc
pokładać nadzieje na zdefiniowanie na nowo całej branży finansowej.
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Zmiany technologiczne,
a rozwój sektora ubezpieczeń
na świecie

Wstęp
Sektor ubezpieczeń na świecie w 2016 roku zgodnie z danymi agencji
prasowej Reuters był wart ponad 4,609 miliarda dolarów 1 (mierzonego sumą
składek przypisanych brutto na rynkach wszystkich gospodarek świata), co daje
mu pozycję jednego z najważniejszych sektorów nowożytnej gospodarki na
świecie. Jednocześnie wszystkie gałęzie gospodarek, począwszy od branży budowlanej, przez sektor przemysłowy i medyczny, na rynku szeroko rozumianych finansów kończąc inwestują ogromne środki w rozwój i wdrażanie nowych technologii, których podstawowym celem jest zrewolucjonizowanie biznesu 2, który znamy dzisiaj. W momencie pisania niniejszej publikacji wykorzystanie technologii, np. w postaci współpracy zespołu ulokowanego na kilku
kontynentach jednocześnie nie należy do rzadkości 3, podobnie jak wykorzystanie robotów w przemyśle 4.

Global Insurance Market, [online] https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/ar
ticle?id=25059 [dostęp: 08.03.2019].
2
Tech firms are suddenly the world’s biggest investors, [online] https://www.economist.com/busi
ness/2018/07/28/tech-firms-are-suddenly-the-corporate-worlds-biggest-investors [dostęp: 08.
03.2019].
3
C. Habas, How Has Technology Impacted the Global Business Environment, [online] https://
bizfluent.com/about-6331349-technology-impacted-global-business-environment-.html [dostęp: 08.03.2019].
4
J. Lawton, The Role of Robots in Industry 4.0, [online] https://www.forbes.com/sites/jimlaw
ton/2018/03/20/the-role-of-robots-in-industry-4-0/#6bcc83d5706b [dostęp: 08.03.2019].
1
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Głównym celem niniejszej pracy jest próba oceny wpływu nowoczesnych
technologii na rozwój sektora ubezpieczeń na świecie, w perspektywie najbliższych kilku lub kilkunastu lat. Dodatkowo autor postawił sobie cele szczegółowe zawierające: zdefiniowanie nowego tworu technologicznego o nazwie „Insurtech”, oraz konieczność weryfikacji różnych nurtów zmian technologicznych, po części inspirowanych bliźniaczymi sektorami gospodarki (np. bankowością).
Jako hipotezę badawczą autor przyjmuje stwierdzenie, że zmiany technologiczne w perspektywie następnych kilkunastu lat wpłyną na uproszczenie
wielu procesów realizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe działające
w różnych krajach na świecie oraz na wzrost zadowolenia klientów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. Autor posługując się przykładami spróbuje
przedstawić potencjalne wykorzystanie technologii w celu wdrożenia powyższych uproszczeń oraz wzrostu zadowolenia konsumentów usług ubezpieczeniowych.
W celu weryfikacji hipotezy badawczej oraz realizacji postawionego celu
głównego i celów szczegółowych autor skorzysta z jakościowych metod badawczych, do których zalicza wywiady eksperckie z pracownikami zakładów ubezpieczeń oraz firm z sektora finansowego z różnych krajów, a także szeroką analizę źródeł literaturowych oraz internetowych dotyczących tematyki technologicznej w ubezpieczeniach.
Wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań, które szerzej
zostaną przedstawione w podsumowaniu niniejszej publikacji, potwierdzają
postawioną hipotezę badawczą. Nowe technologie, jeżeli będą odpowiednio
adaptowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe działające na różnych rynkach
całego świata, powinny pozytywnie wpłynąć na uproszczenie procesów i wzrost
satysfakcji klientów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. W ocenie autora w przeciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat sektor ubezpieczeniowy
czeka rewolucja przewyższająca tą z lat 90, kiedy w ubezpieczeniach zaczęto
wykorzystywać komputery 5.

J. Yates, The Structuring of Early Computer Use in Life Insurance, “Design, Commercial Expansion and Business History” 1999, vol. 12, no. 1, s. 20.
5
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Insurtech, czyli fabryka nowoczesnych technologii
dla sektora ubezpieczeń
Poruszając tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii przez zakłady ubezpieczeń należy rozpocząć od Insurtechu, terminu zyskującego na popularności od roku 2015. Insurtech jest jednym z działów branży Fintechowej,
która zakłada tworzenie i rozwój rozwiązań technologicznych dla branży finansowej. Mianem Fintech określamy firmy z branży technologicznej, które poświęcają się przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań dla sektora finansów,
przede wszystkim bankowości 6. Przedrostek „insur” sugeruje, że Insurtech należy do rodziny Fintech 7, ale jest w całości poświęcony rozwiązaniom dotykającym sektora ubezpieczeniowego 8.
Na światowym rynku ubezpieczeń i technologii w ostatnich latach rośnie
liczba Insurtechów. Zgodnie z danymi firmy Deloitte9 już w 2015 roku na
świecie działało prawie 3000 Insurtechów, lecz po boomie nastąpił spadek i na
koniec 2017 roku zarejestrowanych było ok. 1800 firm technologicznych. Raport firmy Accenture stwierdza, że rynek nowoczesnych startupów technologicznych poświęconych wsparciu ubezpieczycieli w 2016 roku na świecie był
wart ponad 1,7 miliarda dolarów 10.
Zgodnie z definicją InsurTech można, zatem zdefiniować jako tytułową
fabrykę nowoczesnych technologii dla sektora ubezpieczeń. Wzrost zainteresowana Insurtechami ubezpieczycieli działających na wszystkich rynkach w ocenie autora należy tłumaczyć chęcią rozwoju i wypracowania przewag konkurencyjnych we wszystkich sekcjach prowadzonych działalności. Ubezpieczyciele są zainteresowani uproszczeniem procesów prowadzonych bardzo często
ręcznie (jak np. wysyłką polis czy listów rocznicowych do klientów), lub nawet

W. Szpringer, Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie, Warszawa
2017, s. 9.
7
P. Schueffel, Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech, “Journal of Innovation Management” 2016, s. 33.
8
P. Koperski, Co to jest InsurTech?, [online] https://fintek.pl/co-to-jest-insurtech/ [dostęp:
08.03.2019]..
9
2018 Insurtech investment trends and insights, [online] https://www2.deloitte.com/us/en/pa
ges/financial-services/articles/fintech-insurtech-investment-trends.html [dostęp: 08.03.2019].
10
The Rise of Insurtech, s. 4, [online], https://www.accenture.com/t00010101T000000__
w__/gb-en/_acnmedia/PDF-50/Accenture-Insurtech-PoV.pdf, s.4, [dostęp: 08.03.2019].
6
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całkowitą ich automatyzacją. Widać także trend, który jasno wskazuje na chęć
doganiania konkurencji, lub nawet jej prześcigania, zarówno w sektorze ubezpieczeń jak i innych, pokrewnych branżach.
Z drugiej zaś strony wydaje się, że przy tak dużym zainteresowaniu nowoczesnymi technologiami w bliźniaczej branży dla ubezpieczycieli – bankowości 11, brak inwestycji w InsurTechy może spowodować swoisty dualizm na
rynku finansowym z perspektywy klienta. Wystarczy sobie wyobrazić,
że klienci w perspektywie kilku lat zaczną przyzwyczajać się do nowoczesnych
usług bankowych wykorzystujących innowacje technologiczne, a ubezpieczyciele nie podążą za tym trendem. W przytoczonym przykładzie klient może
zacząć postrzegać ubezpieczenia, jako branżę „konserwatywną”, niekorzystającą z dobrodziejstw jakie daje nowoczesna technologia.
W tabeli 1. poniżej przedstawiono potencjalne kategorie rozwiązań insurtechowych dostarczanych przez ubezpieczycieli oraz startupy technologiczne,
których głównym celem jest przygotowanie gotowych narzędzi dla ubezpieczycieli.
Thomas Puschmann zaprezentował szereg potencjalnych obszarów wykorzystania rozwiązań technologicznych zarówno w układzie business to business
(B2B), Customer to customer (C2C) jak i business to Customer (B2C). Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że technologia w ubezpieczeniach już
teraz dotyka w zasadzie wszystkich obszarów działalności zakładów ubezpieczeń. Począwszy od doradztwa, poprzez wsparcie dla ubezpieczeń życiowych
i majątkowych oraz sposoby na lepszą posprzedażową obsługę klienta na zarządzaniu ryzykiem kończąc.
W dalszej części niniejszej pracy autor, po przeprowadzeniu szeregu rozmów z praktykami obecnymi na różnych rynkach ubezpieczeniowych i po
przeprowadzeniu analizy źródeł literaturowych, przedstawi zbiór potencjalnych kierunków zmian technologicznych, które już teraz wpływają lub w przyszłości mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności zakładów ubezpieczeń
prowadzących działalność na wszystkich kontynentach.

Customers in the spotlight: How Fintech is reshaping banking, [online], https://www.pwc.
com/gx/en/industries/financial-services/publications/fintech-is-reshaping-banking.html [dostęp: 08.03.2019].
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Tabela 1. Kategorie rozwiązań insurtechowych i przykłady ich wykorzystania.

Paweł Sereda

Potencjalne technologie,
które mogą wpłynąć na światowy rynek ubezpieczeń
Technologie biometryczne, lub po prostu biometria 12, jest techniką dotyczącą dokonywania pomiarów istot żywych. Rozwiązaniom biometrycznym
zawdzięczamy np. skanery do badania linii papilarnych, rejestratory dźwięku
(ludzkiego głosu), czy rejestratory pozwalające odróżnić od siebie dwóch ludzi
dzięki wzorom zawartym w tęczówkach ich oczu.
Analiza odcisków palców czy tęczówek oczu kojarzy się najbardziej z filmami akcji, lub serialami kryminalnymi, ale w perspektywie najbliższych lat
może zostać z sukcesem wykorzystywana także w branży finansowej. W 2018
roku wiele banków (także tych, działających w Polsce) powszechnie wykorzystywało rozwiązania biometryczne w swojej działalności. Najpopularniejszym
obszarem wykorzystania biometrii są odciski palców (linii papilarnych). Banki
umożliwiają zalogowanie do aplikacji mobilnej za pomocą odcisku palca (pod
warunkiem, że smartphone obsługuje taką technologię), a nawet pozwalają dokonać przelewu 13.
Autor mimo poszerzonego wywiadu eksperckiego oraz analizy źródeł internetowych nie znalazł przypadku wykorzystania biometrii przez zakłady
ubezpieczeń. Bazując jednakże na dotychczasowych dokonaniach bankowości
w tym obszarze należy stwierdzić, że rozwiązania biometryczne mogą usprawnić procesy ubezpieczycieli. Rośnie liczba ubezpieczycieli wykorzystujących
w kontakcie z klientem aplikacje mobilne, które stanowią doskonałe pole do
wykorzystania biometrii. Oprócz przeniesienia funkcjonalności dostępnych już
w bankowości (np. logowanie do aplikacji mobilnej ubezpieczyciela za pomocą
odcisku palca), ubezpieczyciele mogą w niedalekiej przyszłości pójść o krok
dalej i rozpocząć wykorzystanie odcisków palca do zawierania umów ubezpieczenia. Masowe wdrożenie takiego rozwiązania może być utrudnione z prawnego punktu widzenia, ponieważ nie we wszystkich krajach na świecie odcisk
palca jest traktowany na równi z tzw. mokrym podpisem, czyli podpisem fizycznym, na papierowej dokumentacji.
Biometria, [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Biometria [dostęp: 08.03.2019].
A. Perala, The Convenient Revolution: How Biometric Tech is Driving Financial Innovation,
[online], https://findbiometrics.com/convenient-revolution-biometric-financial-innovation-51
0180/ [dostęp: 08.03.2019].
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Ciekawym obszarem do wykorzystania technologii biometrii jest także
call center zakładów ubezpieczeń. Mechanizmy rozpoznawania dzwoniącego
po głosie zyskują na popularności na rynku finansowym. Ciekawym przykładem z polskiego rynku jest Bank Zachodni WBK (aktualnie Santander Bank
Polska), który od sierpnia 2017 wykorzystuje biometrię głosową w swoim callcenter w celu rozpoznawania dzwoniącego klienta 14. Wydaje się, że wdrożenie
rozpoznawania dzwoniącego w call center zakładów ubezpieczeń powinno pozytywnie wpłynąć na podnoszenie standardów obsługi i zadowolenia klienta ze
współpracy z ubezpieczycielami.
W przyszłości bardzo innowacyjnym obszarem do rozwoju ubezpieczycieli (i podmiotów medycznych) może okazać się także wykorzystanie biometrii głosowej do diagnozowania chorób. Naukowcy z MIT 15 dowodzą, że szereg
schorzeń może wpłynąć na zmianę barwy głosu, która dla ludzkiego ucha może
czasami być niezauważalna, ale w przypadku systemów biometrycznych powinna być prosta do weryfikacji.
Biometria obejmująca analizę linii papilarnych, tęczówki oka oraz barwy
głosu ludzkiego może zostać z sukcesem wykorzystana przez ubezpieczycieli.
Część rozwiązań wydaje się szybka do wdrożenia i powinna zostać spopularyzowana w najbliższej przyszłości. Inne narzędzia, takie jak opisane powyżej rozpoznanie chorób po głosie dzwoniącego to prawdopodobnie perspektywa bardziej kilkunastu, niż kilku lat.
Blockchain, jest terminem powstałym dzięki złożeniu dwóch angielskich
słów block (pol. blok) i chain (pol. łańcuch), zatem cały termin moglibyśmy
przetłumaczyć jako łańcuch bloków. Najpowszechniejsza definicja stanowi, że
blockchain to zdecentralizowany system wykorzystujący rozproszoną bazę danych w modelu open source, która jest oparta na architekturze peer-to-peer 16.
Powszechności definicji nie towarzyszy niestety jej prostota i łatwość zrozumienia dla osób spoza środowiska entuzjastów usług IT i nowoczesnych technologii.

Jest Biometria w bankowości korporacyjnej – wdrożył ją Bank Zachodni WBK, [online] https://
media.santander.pl/pr/374921/jest-biometria-w-bankowosci-korporacyjnej-wdrozyl-ja-bankzachodni-wbk [dostęp: 08.03.2019].
15
E. Mullin, Voice analysis tech could diagnose disease, [online], https://www.technologyre
view.com/s/603200/voice-analysis-tech-could-diagnose-disease/ [dostęp: 08.03.2019].
16
M. Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy, Sebastopol 2015, s. 1.
14
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W internecie znajduje się sporo przykładów obrazujących mechanizmy,
na których oparta jest technologia blockchain. Autor po analizie kilku różnych
przykładów chciałby przedstawić swój własny, który w jego ocenie będzie najlepiej dostosowany do tematyki niniejszej pracy.
Wyobraźmy sobie, że dwóch uczestników rynku finansowego (uczestnik
A i uczestnik B) chcą dokonać przelewu bankowego z konta jednego, na konto
drugiego. W 2019 roku taka czynność nie wydaje się niczym skomplikowanym, bo przelewu można dokonać np. przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej
zainstalowanej na telefonie komórkowym z systemem Android lub iOS. Założenie technologii blockchain opiera się na rezygnacji z pośrednika, w tym wypadku banku. Uczestnik A prowadzi swój rachunek samodzielnie, poprzez zapisywanie aktualnego stanu konta i dokonywanych przelewów w wirtualnym
rejestrze (np. umieszczonym w chmurze). Uczestnik B prowadzi taki sam rejestr, ale oczywiście poświęcony konkretnie swojemu rachunkowi. Jeżeli chcieliby oni dokonać przelewu z rachunku A na rachunek B to zmiany dotyczące
przekazania środków musiałyby zostać zapisane jednocześnie w dwóch rejestrach (w jednym na minus, w drugim na plus).
W powyższym przykładzie jedna kwestia może budzić wątpliwość – zaufanie. Co byłoby w przypadku, gdyby uczestnik A przelał na rachunek uczestnika B 10 złotych, a uczestnik B zapisałby sobie wpływ wynoszący np. 20 złotych? Powyższy problem zaufania został w technologii blockchain rozwiązany
dzięki mechanizmom szyfrowania 17. Każda sieć oparta na technologii blockchain, czyli jednoczesnych rejestrów została wzbogacona o mechanizmy kryptograficzne, które co do zasady „utajniają” dane przechowywane na rejestrze.
Urealniając powyższy przykład należy dodać, że w prawdziwej sieci blockchain
każdy z uczestników prowadzi jednocześnie rejestr swoich transakcji i rejestry
transakcji wszystkich innych uczestników sieci. Takie zabezpieczenie oznacza,
że gdyby jeden z uczestników próbował „oszukać” resztę, np. poprzez zmianę
wysokości transakcji zostałby natychmiast wykryty przez pozostałych.
Sprowadzając technologię blockchain do poziomu sektora ubezpieczeń
należy zwrócić uwagę na w zasadzie nieograniczone możliwości jej wykorzystania. Pierwszym przykładem może być model, nad którym pracuje już (styczeń

Czym jest blockchain, jak działa i jaka technologia za nim stoli?, [online] https://www.krypto
portal.pl/poradniki/blockchain-co-to-jak-dziala/ [dostęp: 08.03.2019].
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2019) jeden z największych ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii, dotyczący
płatności składek ubezpieczeniowych za pomocą sieci blockchain. W zamyśle
twórców tego rozwiązania konsument poszukujący ochrony ubezpieczeniowej,
po zakupie polisy będzie mógł zapłacić za składkę ubezpieczeniową bezpośrednio poprzez stronę internetową zakładu ubezpieczeń bez konieczności korzystania z usług banku. Sporym wsparciem w realizacji tego projektu jest z pewnością unijna dyrektywa PSD2 18, która rewolucjonizuje rynek usług płatniczych i „zmusza” banki do otwarcia się na konkurencję, w tym także tą spoza
sektora bankowego.
Inny przykład skorzystania z technologii blockchain, tym razem z rynku
polskiego dotyczy komunikacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a jego klientami. Ubezpieczyciel działający od początku lat 90. w Polsce, od połowy 2018
roku testuje rozwiązania blockchainowe w obszarze listów rocznicowych, roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. Klient logując się na dedykowaną stronę
internetową towarzystwa będzie miał możliwość szybkiego kontaktu z ubezpieczycielem bez korzystania z poczty tradycyjnej czy poczty mailowej. Podobnym rozwiązaniem pochwalił się komunikatem prasowym we wrześniu 2018
roku bank PKO BP 19.
W ocenie autora kolejne obszary działalności ubezpieczycieli, w których
blockchain może znaleźć zastosowanie to przede wszystkim:
•

ocena ryzyka – w postaci przetwarzania danych dotyczących np. ryzyk
związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi,

•

sprzedaż ubezpieczeń – dzięki oparciu systemów sprzedażowych na technologii blockchainowej ubezpieczyciele będą mieli okazję dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów,

•

likwidacja szkód majątkowych – poprzez zbudowanie platform do rejestracji szkód oraz kontaktu ubezpieczyciela z poszkodowanym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz. U. UE. z. 2015 r. nr L 337/35).
19
PKO Bank Polski udomowił technologię blockchain, [online] http://media.pkobp.pl/komuni
katy-prasowe/informacje-o-banku/pko-bank-polski-udomowil-technologie-blockchain/ [dostęp: 08.03.2019].
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Oczywiście nawiązując do wprowadzenia, autor ma świadomość,
że w perspektywie najbliższych kilku lat powyższe obszary mogą stanowić tylko
wierzchołek góry lodowej. Należy zauważyć, że po przeprowadzonych wywiadach eksperckich to właśnie ocena ryzyka, sprzedaż ubezpieczeń i likwidacja
szkód majątkowych stanową aktualnie główny obszar zainteresowań ubezpieczycieli w perspektywie wykorzystania technologii blockchain.
Internet of Things 20, czyli Internet Rzeczy definiuje się jako grupę
przedmiotów potrafiących gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Innymi słowy IoT
jest to idea łączności między urządzeniami elektrycznymi, która zakłada możliwość wymiany informacji pomiędzy nimi.
Internet Rzeczy w opinii ekspertów ma zmienić świat. Do sieci inteligentnych urządzeń zaliczanych do Internet of Things w 2020 ma być podłączonych
ponad 20 mld urządzeń 21. Technologię IoT przebojem zaczął wykorzystywać
gigant Amazon, który w 2016 wyeliminował w niektórych sklepach, kolejki do
kas dzięki sieci kamer i czujników zamontowanych w sklepie. Ich podstawowym celem była rejestracja wszystkich produktów wkładanych do koszyka
przez klienta zakończona tylko płatnością przy kasie (bez konieczności „kasowania” poszczególnych artykułów) 22.
Sieć czujników, kamer i różnego rodzaju rejestratorów bywa już także wykorzystywana przez ubezpieczycieli. Jeden z brytyjskich ubezpieczycieli jako
element promocyjny swojego ubezpieczenia mieszkań i domów od połowy
2018 roku dodaje czujnik dymu, który jest zintegrowany z systemem straży
pożarnej. W przypadku pożaru straż zostaje powiadomiona w odpowiednim
momencie i ma możliwość reakcji zanim pożar na dobre się rozprzestrzeni.

Internet Rzeczy, [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_rzeczy [dostęp: 08.03.2019].
IoT w biznesie i w domu. Internet Rzeczy dynamicznie się rozwija, [online] https://polskati
mes.pl/iot-w-biznesie-i-w-domu-internet-rzeczy-dynamicznie-sie-rozwija/ar/13385520
[dostęp: 08.03.2019].
22
J. Daniels, Amazon’s grab-and-go stores to pressure grocers to step-up ‘smart store’ efforts, [online]
https://www.cnbc.com/2016/12/09/amazons-grab-and-go-stores-to-pressure-grocers-to-stepup-smart-store-efforts.html [dostęp: 08.03.2019].
20
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Kategoria urządzeń, które można nosić, czyli tzw. wearables 23, może zostać z sukcesem wykorzystana w ubezpieczeniach zdrowotnych. Autor w trakcie wywiadów z praktykami od lat obecnymi na rynkach ubezpieczeniowych
poznał potencjalne kierunki wykorzystania noszonych czujników zaliczanych
do grupy urządzeń Internetu Rzeczy. Dla przykładu jeden z ubezpieczycieli
działający na rynku amerykańskim planuje w perspektywie 2 lat (do 2021
roku) różnicowanie ceny ubezpieczenia w zależności od stylu życia ubezpieczonego. Styl życia będzie analizowany przez urządzenie rozdawane przez ubezpieczyciela (do noszenia na nadgarstku). Inteligentna opaska będzie mierzyła
ilość i jakość snu, aktywność fizyczną oraz puls. Te kryteria w zamyśle ubezpieczyciela mają pozwolić mu wyznaczyć poziom potencjalnego ryzyka zachorowania lub śmierci ubezpieczonego.
Z tematem czujników i narzędzi pomiarowych zaliczanych do rodziny Internetu Rzeczy bezpośrednio łączy się jedna z najgłośniejszych technologii rozwijanych przez ubezpieczycieli – telematyka. Odwołując się do definicji telematyka 24 oznacza rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb
obsługiwanych systemów fizycznych. Powszechnie termin telematyka bywa
także definiowany, jako połączenie słów telekomunikacja i informatyka.
Podchodząc do nowego terminu w sposób praktyczny, autor chciałby zauważyć, że w rzeczywistości telematyka sprowadza się do wykorzystania czujników i innych narzędzi pomiarowych (zdefiniowanych powyżej jako urządzenia Internetu Rzeczy) w celu zbierania i wykorzystywania danych dotyczących
ruchu pojazdów.
Telematyka w opinii ekspertów może stanowić doskonałe narzędzie na
ograniczenie kosztów utrzymania floty samochodowej 25, w przypadku dużych
przedsiębiorstw oraz korporacji, które ową flotę wykorzystują w celu prowa-

A. Godfrey A, V. Hetherington, H. Shum, i in. From A to Z: Wearable technology explained,
“Maturias” 2018, vol. 113, s. 40.
24
K. B. Wydro, Telematyka – znaczenia i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2005, nr 1-2, s. 117.
25
A. Fedoruk, Jak wyprzedzić konkurencję i obniżyć koszty paliwa o 20 proc., [online] https://bu
sinessinsider.com.pl/technologie/telematyka-w-transporcie-oszczednosci-dla-firmy/lmwf2fh
[dostęp: 08.03.2019].
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dzenia działalności gospodarczej. Poprzez zamontowanie urządzeń GPS właściciel firmy (lub osoba przez niego umocowana) ma możliwość monitorowania tras realizowanych przez swoich pracowników. W przeszłości częstym zjawiskiem było np. wykorzystywanie aut służbowych do celów prywatnych, co
bezpośrednio wpływało na wzrost kosztów prowadzenia działalności firm 26.
Przechodząc do potencjalnego wykorzystania telematyki w sektorze ubezpieczeń należy zwrócić uwagę, że technologia (w ocenie autora i kilku ekspertów rynkowych) w dalszym ciągu jest na etapie testów i nie można uznać jej
rozwoju za zakończony. Towarzystwa ubezpieczeń, które do tej pory zdecydowały się na skorzystanie z rozwiązań telematycznych inwestują w obszar ubezpieczeń powiązanych z samochodami, tj. kategorię ubezpieczeń komunikacyjnych.
Ubezpieczenia komunikacyjne wspierane rozwiązaniami telematycznymi
bardzo często bywają reklamowane dzięki marketingowemu sloganowi pay as
you drive (pol. płać tak jak jeździsz) 27. Na polskim rynku pionierem tej idei jest
firma YU Ubezpieczenia 28, która powstała dzięki współpracy Yanosika i Ergo
Hestia. W praktyce telematyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych sprowadza się do zamontowania czujników w aucie, które ma zostać objęte polisą
ubezpieczeniową OC. Poprzez pomiar szeregu zmiennych, m. in. średniej
prędkości realizowanej na drogach w miastach i poza nimi (również w relacji
do dopuszczalnej prędkości na tych drogach), sytuacji związanych z nagłym
przyśpieszaniem lub hamowaniem, czy zachowania kierowcy w trakcie zmiennych warunków atmosferycznych, ubezpieczyciel próbuje określić tzw. styl
jazdy kierowcy. To właśnie od stylu jazdy zależy potencjalna cena ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciele na brytyjskim rynku w ostatnich latach rozpoczęli

R. Skibińska, Telematyka pozwala obniżyć wydatki na utrzymanie floty, [online] https://www.
rp.pl/Biznes/307039871-Telematyka-pozwala-obnizyc-wydatki-na-utrzymanie-floty.html [dostęp: 08.03.2019].
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Telematics and insurance: What consider in your product development, [online] https://www.
munichre.com/motor-consulting/en/future-of-motor-insurance/1184917/telematics-insuran
ce/index.html [dostęp: 08.03.2019].
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także uwzględnianie średniej ilości pokonywanych kilometrów rocznie, w kontekście wpływu dodatkowych kilometrów na wzrost ryzyka ubezpieczyciela 29.
W opinii autora niniejszej publikacji poziom wykorzystania telematyki
przez ubezpieczycieli w najbliższych latach będzie rósł. Podstawowymi argumentami za taką tezą jest możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia (oczywiście przez bezpiecznych kierowców), oraz udoskonalenie procesów zarządzania ryzykiem przez światowe zakłady ubezpieczeń. Wydaje się, że firmy
z branży InsurTech, które na dużej próbie badawczej zdołają udowodnić zasadność i skuteczność telematyki z perspektywy prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego, będą w stanie dostarczyć rozwiązania wprost gotowe do implementacji.
Sztuczna inteligencja najczęściej bywa kojarzona z filmami z gatunku
science fiction z lat 70. i 80. Aktualnie (styczeń 2019), sztuczna inteligencja
nie jest już czymś nierealnym i zaczyna być efektywnie wykorzystywana przez
ludzkość. Definicja Wikipedii, przedstawia sztuczną inteligencję 30 (ang. artificial intelligence, AI) jako nazwę technologii i dziedzinę badań naukowych informatyki na styku z neurologią oraz psychologią. Co do za zasady AI bywa przedstawiana jako szereg procesów myślowych, będących realizowanych w całości
przez komputery.
W 2019 roku sztuczna inteligencja wykorzystywana jest we wszystkich
głównych gałęziach światowych gospodarek. Dwoma bardzo popularnymi
przykładami „namacalnej” AI są domowi asystenci 31 przygotowani odpowiednio przez Apple (Siri) oraz Amazon (Alexa). Roboty wyposażone w mechanizmy sztucznej inteligencji zostały przygotowane do odbierania poleceń głosowych ich właściciela, a następnie do ich realizacji z wykorzystaniem np. łączna
internetowego. W internecie można znaleźć mnóstwo przykładów i prezentacji
obrazujący potencjał asystentów domowych. Inny przykład to wykorzystanie

J. L. Smith, Pay as you go car insurance launches in the UK and it could save you hundreds a year,
[online] https://www.express.co.uk/life-style/cars/990135/Car-insurance-pay-as-you-go-comp
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narzędzi AI w architekturze 32. Architekci korzystają już z algorytmów opartych
na sztucznej inteligencji, które co do zasady mają ich wspierać np. w czynnościach wyliczania wytrzymałości konstrukcji.
Firmy z sektora finansowego, w tym także ubezpieczyciele także powinni
być zainteresowani korzystaniem z dobrodziejstw jakie daje sztuczna inteligencja. W 2018 roku największych siedem banków w Stanach Zjednoczonych wykorzystywało już algorytmy sztucznej inteligencji 33, do takich czynności jak np.
analiza dokumentów i danych, obsługa komunikacji z klientami, chatboty do
odpowiadania na pytania klientów online, czy wdrożenia wirtualnego asystenta. Ubezpieczyciele z drugiej strony będą mogli wykorzystywać sztuczną
inteligencję w procesach obliczeniowych, np. w analizie ryzyka i próbie taryfikacji (wyceny) poszczególnych ubezpieczeń w zależności od klienta. Aktualnie
spora część procesu analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem realizowana jest ręcznie przez dedykowanych do tego specjalistów aktuarialnych. Obszar komunikacji, zarówno w postaci listów rocznicowych jak i w aspekcie bieżącej obsługi
klientów online stanowi dobry obszar do wykorzystania AI, podobnie jak
w przypadku opisanych powyżej banków.
Przyszłość ubezpieczeń – perspektywa 2020-2030
Autor przedstawił już obszary innowacji, zmian technologicznych, które
w mniejszym lub większym stopniu dotykają aktualnie (styczeń 2019 r.) sektora ubezpieczeniowego na świecie. Technologie takie jak np. telematyka czy
Internet of Things są już wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń w kilku
krajach, natomiast inne, jak blockchain, są jeszcze w fazie inkubacji i musi
upłynąć jeszcze trochę czasu do spopularyzowania tej technologii wśród ubezpieczycieli na świecie.
Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono również szereg wywiadów eksperckich z pracownikami polskich i zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych oraz z firm z sektorów pośrednich, takich jak np. bankowość. Zdaniem eksperta pracującego w dużym zakładzie ubezpieczeniowym na rynku
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brytyjskim ubezpieczyciele w następnej dekadzie (tj. w latach 2020-2030) będą
inwestowali przede wszystkim w rozwój rozwiązań opartych na technologii
blockchain oraz sztucznej inteligencji. Rosnąca konkurencja w obszarze oferty
produktowej sprawia, że brytyjskie zakłady ubezpieczeń muszą ograniczać
koszty prowadzenia działalności, co bezpośrednio wpłynie na wysokość składek
ubezpieczeniowych. Rzeczony ekspert prognozuje, że dzięki zastosowaniu łańcuchów bloków (np. w procesach komunikacji z klientami) oraz sztucznej inteligencji (np. w modelach aktuarialnych) brytyjskie zakłady planują ograniczyć wysokość składek ubezpieczeniowych dla produktów komunikacyjnych
o nawet 40% w perspektywie roku 2030.
Podczas innego wywiadu, tym razem z pracownikiem zakładu ubezpieczeń obecnego w Polsce, oraz innych krajach Europy Zachodniej autor ustalił,
że strategia długoterminowa ubezpieczyciela zakłada pełne wdrożenie rozwiązań telematycznych do oferty ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciel
na podstawie przeprowadzonych w latach 2016-2018 pilotaży zebrał wystarczającą ilość danych telematycznych, które pozwalają mu na bezpieczne szacowanie ryzyka. Dotychczas, podstawowym problem większości zakładów ubezpieczeniowych w kontekście telematyki jest właśnie ryzyko błędnej taryfikacji
składek. Gdyby ubezpieczyciel podjął próbę masowego wdrożenia telematyki
przed jej przetestowaniem w formule pilotażu stałby przed potencjalnym wyzwaniem związanym z założeniem odpowiedniego poziomu „narzutu” na ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Członek zespołu odpowiedzialnego za rozwój biznesu w Wielkiej Brytanii
oraz krajach azjatyckich subiektywnie ocenił azjatyckie tygrysy jako najbardziej
zaawansowane rynki finansowe, także w kontekście ubezpieczeniowym. Poziom inwestycji zakładów ubezpieczeń w Chinach, Japonii czy Korei Południowej w stosunku do wielkości sektora ubezpieczeniowego kilkukrotnie
przekracza inwestycje państw Europy Środkowej i Zachodniej.
Przedstawiciel jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń
w trakcie naszej rozmowy zauważył, że rozwój technologiczny i jego wykorzystanie w ubezpieczeniach na polskim rynku jest bardzo niskie w stosunku do
rozwiniętych rynków zagranicznych. W trakcie, gdy np. w Azji ubezpieczyciele
masowo testują zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach taryfikacyjnych czy Big Data, w Polsce nawet najwięksi ubezpieczyciele traktują Artificial
Intelligence jako innowację tak nową, że jej realne zastosowanie nie jest brane
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pod uwagę w perspektywie najbliższych kilku lat. Ze wszystkich przedstawionych powyżej nowinek technologicznych tylko telematyka jest testowana i wykorzystywana (ograniczonym zakresie) przez czołowe zakłady ubezpieczeń
w Polsce.
W ocenie autora tak zróżnicowana atencja polskich i zagranicznych zakładów ubezpieczeń jest spowodowana rozwojem gospodarki oraz otwartością
na innowację osób, które zarządzają zakładami ubezpieczeniowymi na różnych
rynkach, na całym świecie. Kraje azjatyckie czy Wielka Brytania kojarzone są
z postępem technologicznym i próbą wykorzystania innowacji w różnych sektorach gospodarki. Wyraz tego można zaobserwować także wśród obecnych
tam firm ubezpieczeniowych.
Zakończenie
W niniejszej publikacji autor podjął się oceny wpływu zmian technologicznych i innowacji na sektor ubezpieczeniowy na świecie. W pracy przedstawiono najczęściej pojawiające się w literaturze i prasie internetowej kategorie
zmian technologicznych, tj. rozwiązania biometryczne, technologię blockchain, telematykę, Internet of Things oraz sztuczną inteligencję. Dla każdej
z nowych technologii autor wskazał aktualne zastosowanie w ubezpieczeniach,
oraz potencjalny kierunek rozwoju technologii i jego wykorzystania, np. w dystrybucji lub analizach Big Data.
Głównym celem artykułu była ocena wpływu zmian technologicznych na
rozwój sektora ubezpieczeń na świecie. Cel został zrealizowany dzięki analizie
źródeł literaturowych oraz przeprowadzeniu szeregu wywiadów eksperckich
z praktykami rynku ubezpieczeniowego pracujących w różnych krajach.
W ocenie autora aktualne i przyszłe innowacje technologiczne wpłyną na sektor ubezpieczeń bardzo pozytywnie. Już dzisiaj (styczeń 2019 r.) zauważalne
jest wykorzystanie nowych technologii w celu uproszczenia procesów (np. obsługi klienta), obniżenia kosztów, czy finalnie wzrostu zadowolenia klientów
(np. dzięki sprawnej komunikacji obsługowej).
Cele szczegółowe obejmujące zdefiniowanie pojęcia InsurTech oraz weryfikację różnych nurtów zmian technologicznych w bliźniaczych branżach
względem ubezpieczeń (np. bankowości) również zostały zrealizowane. Bankowość w momencie pisania niniejszej publikacji jest bardziej zaawansowana niż
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ubezpieczenia, co stawia przed ubezpieczycielami możliwość czerpania z doświadczeń kolegów z bankowości.
Hipoteza badawcza na bazie przeprowadzonych badań jakościowych została potwierdzona. Ponieważ temat dotyczy przyszłości w chwili obecnej autor
nie jest w stanie przedstawić danych liczbowych na poparcie hipotezy, a opiera
się na wyniku analiz literatury i przeprowadzonych wywiadach eksperckich
wzmocnionych własną opinią.
Podsumowując, wpływ zmian technologicznych na rozwój sektora ubezpieczeń na świecie już dzisiaj jest zauważalny. Nowe technologie wspierając
wszystkie gałęzie gospodarki nie pomijają także ubezpieczeń. W ocenie autora
w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat ubezpieczycieli, a zatem i nas
jako konsumentów czeka spora rewolucja, która być może kiedyś będzie porównywana do pierwszego wykorzystania komputera w działalności ubezpieczycieli.
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Statystyczne prawo Benforda
jako narzędzie audytu finansowego

Wstęp
Współczesna gospodarka jest w znacznym stopniu oparta o duże zbiory
informacji, wynika to głównie z coraz bardziej złożonych modeli matematycznych, stosowanych w praktycznie każdej dziedzinie nauki. W 2016 roku oszacowano, że 90% wszystkich danych, które posiada ludzkość, zostało stworzone
w ciągu dwóch poprzednich lat 1. Biorąc pod uwagę tak diametralne tempo
przyrostu informacji, problem przetwarzana tych wszystkich danych przy ograniczeniach sprzętowych oraz czasu obliczeniowego stał się przedmiotem badania w naukach informatycznych. Powstała cała dotycząca tych zagadnień dziedzina, tzw. Big Data, której przedmiotem jest analizowanie zbiorów danych
zbyt dużych oraz zbyt skomplikowanych, aby mogło sobie z tym poradzić tradycyjne oprogramowanie 2.
Jedną z dziedzin, która styka się z ogromną ilością danych, jest audyt finansowy, czyli usystematyzowane, zorganizowane i profesjonalne badanie
sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych wykonywane przez biegłych rewidentów wraz z wydaniem przez nich stosownej opinii z przeprowadzonego badania 3. Elementem badań wykonywanych przez biegłych rewiden-

B. Marr, How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should
Read [online], https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-wecreate-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#1c1193e760ba [dostęp: 30.
01.2019].
2
K. Racka, Big Data- Znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne, „Zeszyty Naukowe
PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne” 2016, t. XXIII, s. 311-312.
3
W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa 2010, s. 13-33.
1
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tów, jest również poszukiwanie fałszerstw w księgach i sprawozdaniach finansowych, czyli tzw. audyt śledczy 4. Ilość zapisów w księgach rachunkowych często obejmuje zbyt wiele rekordów, aby przeprowadzić całkowity audyt i konieczne jest selektywne badanie tylko niektórych transakcji, w celu wykrycia
oszustw i nadużyć.
Proces selekcji odpowiednich transakcji do bycia przebadanymi przez audytora, zwany audit samplingiem 5, może w być dokonywany w sposób systematyczny, za pomocą tzw. Prawa Benforda. To prawo, mówi o charakterystycznej cesze niektórych zbiorów danych (w tym danych finansowych), która
polega na tym, że rozkład pierwszej cyfry, liczb w takim zbiorze danych, nie
jest rozkładem równomiernym, a mniejsze cyfry występują częściej niż cyfry
wyższe 6.
Wykorzystanie narzędzi informatycznych znacznie zmniejsza koszty i pracochłonność analizy danych, a także zwiększa jej dokładność 7, przyczyniając
się tym samym do lepszej kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jednym z obszarów takiej analizy danych jest badanie danych finansowych pod kątem
oszustw finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie matematycznego prawa Benforda i jego potencjalnego zastosowania w opartym o nowoczesne technologie audycie finansowym. Szczegółowym celem tej pracy
przetestowanie jego użyteczności. Narzędziami służącymi przetestowaniu użyteczności będzie porównanie rozkładów danych: prawidłowych (zgodnych
z prawem Benforda) oraz zmodyfikowanych, które w sposób sztuczny zostały
sfałszowane. W artykule zostanie zaprezentowane, w jaki sposób biegły rewident może za pomocą prawa Benforda i modelu opartego o optymalizację matematyczną wyrażenia bazującego na d-statystyce Cho-Gainesa zidentyfikować
obszary w których powinien dokonać audytu. Hipoteza tego artykułu brzmi:
prawo Benforda może być użytecznym narzędziem dla audytorów.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, art. 48.
5
R.J. Elder, A.D. Akresh, S.M. Glover, J.L. Higgs, J. Liljegren, Audit Sampling Research:
A Synthesis and Implications for Future Research, “A Journal of Practice & Theory” 2013, vol.
32, supp. 1, s. 103.
6
J. Krawiec, Prawo Benforda jako narzędzie wykrywania manipulacji finansowych, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012, nr 4, s. 86-89.
7
. K. Racka, Big Data…, s. 321.
4
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Definicja audytu finansowego oraz jego cechy jakościowe
Zewnętrzny audyt finansowy można zdefiniować jako niezależne badanie
podmiotu przez biegłego rewidenta celem wyrażenia opinii audytowej o wiarygodności sprawozdania finansowego tego podmiotu, jak i wiarygodności
jego ksiąg rachunkowych, które są podstawą sporządzenia sprawozdania. Rolą
audytora nie jest wykrywanie wszystkich nieprawidłowości, a sprawdzenie czy
sprawozdanie jest zgodne z polityką rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową firmy, w tym wynik finansowy 8.
Dokonując badania sprawozdania, nie można jednak patrzeć na jego
zgodność z zasadami rachunkowości w oderwaniu od rzeczywistości i innych
cech jakościowych, które powinna mieć każda informacja. Z punktu widzenia
pracy audytującego sprawozdania finansowego, ważne są też:

•

trudność w uzyskaniu wiarygodnej i przydatnej informacji sprawozdawczej,

•

przydatność informacji, a zatem jej terminowość - informacja jest
przydatna, tylko wtedy, gdy nadal jest w stanie wpłynąć na decyzje
gospodarcze interesariusza,

•

relacja korzyści z informacji sprawozdawczej, do kosztu jej sporządzenia 9.

W obliczu powyższych problemów, wraz z rosnącą liczbą danych do
zbadania w gospodarce, współczesny audyt finansowy nie jest w stanie być
działalnością odseparowaną od nowoczesnych rozwiązań. Audytorzy muszą selekcjonować, które z tysięcy dostępnych zapisów księgowych oraz informacji
poddane zostaną badaniu. Nowoczesne technologie, jak wcześniej wspominano, zapewniają redukcję kosztów badania i pracochłonności, a także zwiększają jego dokładność, w znacznym stopniu niwelując powyżej przedstawione
problemy.

D. Krzywda, Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji, [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Lublin 2012, s. 117,118.
9
K. Sawicki, Zadania rewizji finansowej w komunikacji wiarygodnych sprawozdań finansowych,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 684, s. 169.
8
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Prawo Benforda
Prawo Benforda dotyczy zachowania zbiorów liczb, które powstają w naturalny (nielosowy) sposób. Po raz pierwszy zostało ono zauważone przez innego badacza, Simona Newcomba. który w 1888 w „American Journal of Mathematics” opisał charakterystyczne zachowanie liczb wiodących. Dokładny
matematyczny opis tego zjawiska, został jednak dokonany dopiero przez
Franka Benforda w roku 1938 na łamach „Proceedings of the American Philosophical Societ”y 10.
To prawo mówi o częstotliwości występowania cyfr na różnych pozycjach
w liczbie. Często dokonuje się analizy pierwszej cyfry znaczącej, ale charakterystyczne zachowanie dotyczy również większej ilości cyfr znaczących. Formalnie prawo Benforda można zapisać w następujący sposób: prawdopodobieństwo że dla k-tej (co jest oznaczane jako D1,D2,...,Dk) pozycji znaczącej w liczbie pojawi się cyfra ik oblicza się ze wzoru:
9

9

9

-1

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷1 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 ) = � � . . . � 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 [1 + �ℎ1 ⋅ 10k-1 +. . . +ℎk-1 ⋅ 10 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 � ],
ℎ1 =1 ℎ2 =0

ℎk-1 =0

gdzie: 𝑖𝑖𝑖𝑖1 ∈ {1,2, . . . ,9}, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ {0,1, . . . ,9}, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 2,3, . . . , 𝑘𝑘𝑘𝑘.

11
10F

Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych cyfr jako pierwszej cyfry danej liczby według prawa Benforda, przedstawia Tabela 1.
Jak nie trudno zauważyć, wraz z wysokością danej cyfry prawdopodobieństwo jej wystąpienia spada. Oznacza to, że rozkład liczb, od którego oczekujemy, że jest zgodny z prawem Benforda, powinien składać się w około 30,1%
z liczb rozpoczynających się od jedynki, w 17,6% z liczb rozpoczynających się
od dwójki, itd.
Pozostaje jednak zastanowić się nad pytaniem, jakie rodzaje danych są
zgodne z rozkładem Benforda. Frank Benford, aby zweryfikować to prawo,

K. Wnek, Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2016, t. 38, nr.4, s. 121-122.
11
M. Baryła, O pewnym modelu pozwalającym identyfikować K najbardziej podejrzanych rekordów
w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych, „Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 203, s. 11-18.
10
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Tabela 1. Rozkład Benforda
Cyfra

Prawdopodobieństwo

1

0,301

2

0,176

3

0,125

4

0,097

5

0,076

6

0,067

7

0,056

8

0,051

9

0,046
Źródło: opracowanie własne

dokonał analizy około trzystu różnych zbiorów liczb, m. in. wielkości zbiorników wodnych, długości rzek, populacji państw, cen akcji, stałych fizycznych
itp 12.
Nie do wszystkich rodzajów danych prawo Benforda jest aplikowalne.
W pracy z 2004 Durtschi, Hillison i Pacini wskazali listę kryteriów, które pozwalają przewidywać, czy dany zbiór danych księgowych będzie podlegał temu
prawu 13. Zostało to ujęte w Tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka danych podlegających
oraz nie podlegających prawu Benforda
Prawdopodobnie podlegają prawu
Benforda:
- gdy średnia jest wyższa niż
mediana,

Prawdopodobnie
nie podlegają prawu Benforda:
- liczby są sekwencją np. numery faktur,

J. Krawiec, Prawo Benforda …, s. 87.
C. Durtschi, W. Hillison C. Pacini, The effective use of Benford's Law to assist in detecting fraud
in accounting data. J Forensic Accounting, 2004, s. 17-34.

12
13
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- liczby które są wynikiem działań
matematycznych na innych liczbach,
- dane o transakcjach,
- liczby, kształtowane poprzez operacje mnożenia z logarytmami.

- liczby kształtowane pod wpływem psychologii
(np. końcówki 0,99 zł),
- konta księgowe z wbudowanym maksimum
i minimum,
-brak transakcji.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie C. Durtschi, W. Hillison C. Pacini,
The effective use of Benford's Law … .

Z punktu widzenia pracy biegłego rewidenta procedury bazujące na prawie Benforda, mogą być cennym narzędziem. Nigrini w Benford’s Law, Applications for Forensic Accounting, Auditing and Fraud Detection (2012) opisał
swoje doświadczenia w wykorzystywaniu prawa Benforda do detekcji oszustw
księgowych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych 14. Inne prace, opisujące
wykorzystanie prawa Benforda do detekcji oszustw finansowych, są zawarte
w pracy Nigriniego z 1994 roku 15, pracy, którą napisali Durtschi, Hillison,
Pacini 16 oraz pracy autorstwa Saville 17.
Aby przekonać się, jaki jest rozkład pierwszych cyfr znaczących w badanym zbiorze danych, należy obliczyć ich częstotliwość według wzoru:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘
⋅ 100%,
𝑁𝑁𝑁𝑁

gdzie Ck oznacza częstotliwość k-tej cyfry wśród pierwszych cyfr znaczacych w procentach, N oznacza całkowitą ilość rekordów, nk ilość rekordów zaczynających się k-cyfrę (k=1,2,...,9).
Oczywiście dane charakteryzują się pewną naturalną losowością: rozkład
cyfr pierwszych z naturalnych danych odznacza się pewnymi odstępstwami od
prawa Benforda. Stopień różnic między rozkładem Benforda a empirycznym
rozkładem cyfr pierwszych można zmierzyć, a także badać jego statystyczną

J. Krawiec, Prawo Benforda ..., s. 89.
M.J. Nigrini, Using Digital Frequencies to Detect Fraud, „The White Paperˮ 1994, April/May.
16
C. Durtschi, W. Hillison C. Pacini, The effective use of Benford's Law … .
17
A. Saville, Using Benfordʼs Law to Detect Data Error and Fraud: An Examination of Companies
Listed on the Johannesburg Stock Exchange, „South African Journal of Economic and Management Sciencesˮ 2006, vol. 9, no. 3; M. Baryła, O pewnym modelu pozwalającym identyfikować
K …, s. 11.
14
15
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istotność. Istnieje wiele mierników, które pozwalają ocenić zgodność rozkładu
z prawem Benforda. W roku 2012 Farbaniec, Grabiński, Zabłocki i Zając, wykazali aż 17 takich mierników odnośnie pierwszej cyfry znaczącej 18.
Najciekawszymi wydają się testy, dostosowanie specjalnie do rozkładu
Benforda. Jednym z takich testów jest d-statystyka Cho-Gainesa, która wyraża
się następującym równaniem:
1

2

𝑑𝑑𝑑𝑑 = �𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 ∑9𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑋𝑋𝑋𝑋ę𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋ą = 𝑖𝑖𝑖𝑖) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �1 + �� ,
𝑖𝑖𝑖𝑖

gdzie N to ilość wszystkich rekordów, i=0,1,...,9 19.
Wartości krytyczne powyższego testu, niezbędne do stwierdzenia istotności statystycznej dla różnych poziomów istotności, zostały uzyskane przez Morrowa w 2010, są one przedstawione w tabeli poniżej 20.
Tabela 3. Wartości krytyczne testu
Cho-Gainesa
Poziom
istotności

Wartość
krytyczna

0,10

1,212

0,05

1,330

0,01

1,569

Źródło: opracowanie własne na
podstawie J. Morrow, Benford’s Law, Families of Distributions and a test basis,
Madison 2010.

M. Farbaniec, T. Grabiński, B. Zabłocki, W. Zając., Metody oceny zgodności rozkładów cyfr
znaczących z prawami Benforda, [w:] Metody oceny zgodności rozkładów cyfr znaczących z prawami
Benforda, [w:] Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji, red. W. Z. Chmielowski, D. Wilk-Kołodziejczyk, Kraków 2012, s. 143-178; M. Baryła, Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z Prawem Benforda – przypadek pierwszej cyfry
znaczącej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 508, s. 11.
19
W. K. T. Cho, B. J. Gaines, Breaking the (Benford) law: Statistical fraud detection in campaign
finance, “The American Statistician” 2007, nr 61 (3), s. 218–223.
20
J. Morrow, Benford’s Law, Families of Distributions and a test basis, Madison 2010, s. 7.
18
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Powyższy test można wykorzystać nie tylko do sprawdzenia, czy dany
rozkład pierwszych cyfr znaczących podlega prawu Benforda, ale czy ma on
również praktyczne zastosowanie w pracy biegłego rewidenta. Wykorzystując
mierniki dopasowania rozkładu do rozkładu Benforda, można stworzyć model,
który pozwala identyfikować m najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze
danych – taki model zaprezentował min. Baryła w 2014 21. Konstrukcja takiego
modelu sprowadza się do problemu programowania matematycznego, które
ma na celu wskazanie, które z rekordów po usunięciu ze zbioru danych spowodują zminimalizowanie danej miary dopasowania do rozkładu Benforda
(zwiększenie dopasowania rozkładu) 22.
Zakładając, że mamy zbiór danych wielkości N oraz m najbardziej podejrzanych rekordów do zidentyfikowania przypadku statystyki Cho-Gainesa, należy dążyć do minimalizacji równania:
9

𝑑𝑑𝑑𝑑N-m = �(𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑋𝑋𝑋𝑋) ⋅ � �
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
1 2
− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �1 + �� ,
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑖𝑖𝑖𝑖

gdzie ni oznacza ilość rekordów zaczynajacych się i-tą cyfrę (i=0,1,...,9),
xi to ilość rekordów zaczynających się na i-tą cyfrę, które należy usunąć, aby
poprawić dopasowanie rozkładów.
Minimalizacja powyższego równania odbywa się przy założeniach 23:
9

𝑋𝑋𝑋𝑋 = � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

∀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑋𝑋𝑋𝑋 ⩾ 0i całkowite.

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

∀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⩽ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

M. Baryła, O pewnym modelu pozwalającym identyfikować K …, s. 14,15.
Tamże, s. 14,15.
23
Tamże, s. 15.
21
22
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Aplikacja modelu na danych teoretycznych
Rozpocznijmy od przykładu danych, których rozkład pierwszych cyfr
znaczących jest zbieżny z rozkładem Benforda o wielkości N= 20 000. Tabela
4 przedstawia rozkład tych danych.
Tabela 4. Rozkład pierwszej cyfry znaczącej zgodny z rozkładem Benforda
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ni

6025

3521

2498

1938

1583

Ci

0,301

0,176

0,125

0,097 0,0792 0,067 0,058 0,051 0,046

1338 1159 1023

915

Źródło: opracowanie własne
Wartość d-statystyki, dla powyższego zbioru danych wynosi 0,03367. Dla
poziomu istotności α=5%, który zostanie przyjęty na potrzeby niniejszego artykułu, wartość krytyczna wynosi 1,330, co oznacza, że powyższy rozkład nie
jest w sposób istotny statystycznie różny od rozkładu Benforda.
Następnym krokiem będzie modyfikacja powyższego rozkładu celem zasymulowania fałszerstwa księgowego – zmienione zostanie 200 rekordów: znaczące cyfry w tych rekordach z jedynki zmienią się w różne, arbitralnie wybrane
cyfry. Zakres tych zmian pokazuje tabela 5.
Tabela 5. Modyfikacja rozkładu zgodnego z rozkładem Benforda
i zmodyfikowany rozkład pierwszej cyfry znaczącej
i

1

wartość modyfikacji -200

2

3

4

5

6

7

8

9

50

0

10

20

30

20

30

40

ni zmodyfikowane

5825 3571 2498 1948 1603 1368 1179 1053 955

Ci zmodyfikowane

0,291 0,179 0,125 0,097 0,080 0,068 0,059 0,053 0,048

Źródło: opracowanie własne
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Wartość d-statystyki dla zmodyfikowanego zbioru danych wynosi
1,49744. Rozkład po sfałszowaniu już odbiega w sposób znaczący statystycznie
od rozkładu Benforda. Może to być sygnałem dla audytora do przeprowadzenia badania.
Następnym krokiem jest identyfikacja rekordów, które powinny zostać
zbadane zgodnie z procedurą minimalizacji równania opisanego w rozdziale
drugim. Optymalizacji dokonano za pomocą narzędzia solver programu Libre
Office Calc. Wyniki optymalizacji przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Rozwiązanie problemu optymalizacji
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

xi

21

8

28

4

22 28

4

59

26

Źródło: opracowanie własne

Optymalizacja pozwoliła zmniejszyć wartość d-statystyki do 1,28955, co
nie narusza wartości krytycznej i oznacza zbieżność rozkładu z prawem Benforda. Wymienione liczby oznaczają, że audytor powinien poddać badaniu
21 zapisów zaczynających się od cyfry 1, 8 zapisów zaczynających się od cyfry
2 itd.
Zakończenie
W niniejszym artykule zaprezentowano prawo Benforda, które mówi
o tendencji, pojawiającej się w wielu rodzajach danych (w tym księgowych).
Prawo to polega na częstotliwości występowania pierwszych cyfr znaczących
w liczbach tworzących dany zbiór danych. Dane, które są poddawane manipulacji, nie wykazują już tej samej tendencji – z tego względu badanie zgodności rozkładu pierwszych cyfr znaczących z rozkładem Benforda to nowoczesne
narzędzie audytu finansowego, służące wykrywaniu oszustw w danych księgowych.
Praktyczna aplikacja prawa Benforda może być dokonana za pomocą specjalnej statystyki Cho-Gainesa, która bada zgodność rozkładu z rozkładem
Benforda – jest to pierwszy krok w badaniu sprawozdania finansowego pod
kątem oszustw księgowych za pomocą tego prawa. Krok drugi (po stwierdzeniu
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rozbieżności w stosunku do prawa Benforda) ma na celu identyfikację potencjalnie sfałszowanych zapisów, które audytor powinien zbadać. Można tego
dokonać poprzez rozwiązanie problemu optymalizacji matematycznej opartej
na statystyce Cho-Gainesa. Pozwala to audytorowi wykryć, na które cyfry zaczyna się n najbardziej podejrzanych zapisów, które powinien on zbadać.
W niniejszym artykule, zaaplikowano postępowanie zawarte w powyższym akapicie do sztucznie wygenerowanego zbioru danych złożonego z 20
000 rekordów, pierwotnie zgodnego z prawem Benforda, który następnie poddano modyfikacji (sztucznemu sfałszowaniu) poprzez zmianę 200 rekordów.
Narzędzia oparte o d-statystykę, pozwoliły sprawdzić, czy zbiór danych jest
zgodny z prawem Benforda – był on statystycznie zgodny w przypadku danych
pierwotnych oraz statystycznie niezgodny w przypadku danych, które uległy
sfałszowaniu. W przypadku danych sfałszowanych wykonano optymalizację
problemu matematycznego w celu znalezienia, w jakiej proporcji (ile rekordów
zaczynających się od różnych cyfr znaczących) należałoby usunąć 200 zapisów
w danych, aby maksymalnie zwiększyć dopasowanie zbioru do prawa Benforda. Rozwiązanie tego problemu matematycznego wskazało najbardziej „podejrzane” zapisy, które powinien w pierwszej kolejności zbadać audytor.
Wykorzystanie tych metod w nowoczesnym audycie finansowym prowadzi do poprawy wydajności, obniżenia pracochłonności, a tym samym obniżenia ilości czasu oraz kosztów poniesionych w trakcie procesu badania zapisów
księgowych.
Zdaniem autora przytoczone narzędzia pokazują praktyczne zastosowanie
prawa Benforda w badaniu sprawozdań finansowych.
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Alternatywne Spółki Inwestycyjne
na rynku inwestycji

Wstęp
W związku z wprowadzeniem do polskiego obrotu prawnego w 2016
roku zupełnie nowych instytucji Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (dalej
jako „ASI”) oraz Zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (dalej
jako „ZASI”) zmieniły się w Polsce realia funkcjonowania między innymi
rynku venture vapital i private equity. Podmioty prowadzące działalność inwestycyjną w Polsce, w tym podmioty inwestujące w innowacje powinny od tego
czasu prowadzić działalność regulowaną, w określonej przepisami prawa formie.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie rozmiarów rynku venture capital
w Polsce, aby poznać formy prawne podmiotów inwestujących w innowacje
funkcjonowały do 2016 roku. Segment rynku venture capital jest bowiem jednym z zainteresowanych, by dalsze działania inwestycyjne prowadzone przez
podmioty w nim uczestniczące prowadzić w formie ASI. Należy też wskazać
rolę ZASI w procesie układania schematu organizacyjnego podmiotu prowadzącego działalność inwestycyjną w formie ASI. Rola ta, nie ogranicza się jedynie do stworzenia ram organizacyjnych, filarami działalności ZASI są bowiem właściwie dopasowana do specyfiki rynku innowacji polityka i strategia
inwestycyjne. Niezbędne jest przeprowadzenie analizy dogmatycznej obowiązujących przepisów dotyczących ASI i ZASI, a także oparcie rozważań o analizę
ekonomiczną rynku venture capital w Polsce.
Wspomniane aspekty rynku venture capital oraz działalności Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych wymagają również szerszego kontekstu przyjrzenia się zasadnej wykładni dotyczącej przepisów regulujących ASI oraz ZASI,
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stosowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpływającej stymulująco na
rynek venture capital inwestujący w innowacje.
Rynek funduszy venture capital przed 2016 rokiem
Analiza rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital oraz private equity, dalej jako „Rynek VC/PE”) w Polsce należy rozpocząć od przemian społeczno-gospodarczych z początku lat dziewięćdziesiątych. Pełny raport dotyczący rynku VC/PE w Polsce aż do 2016 roku został przygotowany i opublikowany na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako
„NCBR”) w 2017 roku. 1 Autorzy przedstawili w nim w sposób skondensowany ogólny zarys kształtowania się oraz rozwoju Rynku VC/PE w Polsce.
Analiza wyników tych badań w kontekście niniejszego opracowania jest istotna
z dwóch zasadniczych powodów. W pierwszej kolejności, umożliwi odpowiedź
na pytanie o jakiej skali działalności podmiotów na Rynku VC/PE mamy do
czynienia w Polsce i czy rynek ten jest rynkiem rozwijającym się, a jeśli tak, to
na jakich polach? W dalszej zaś kolejności, pozwoli zastanowić się, czy zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie polegające na uregulowaniu ASI
oraz ZASI odpowiada aktualnym potrzebom tego rynku.
Przed przystąpieniem do szerszej analizy Rynku VC/PE, należy jeszcze,
doprecyzować kilka użytych już pojęć. Z kilku używanych w literaturze przedmiotu definicji venture capital. warto wskazać, za A. Kornasiewicz 2 dwie, szeroko ujmujące to zagadnienie, w których definiens kładzie akcent na różne
aspekty. Po pierwsze, w definicji wskazanej w Executive Encyclopedia 3 venture
capital jest nazywany kapitałem ryzyka –
stanowi on bardzo ważne źródło finansowania nowo powstających, z reguły
małych przedsięwzięć, jak również przedsięwzięć o charakterze restrukturyzacyjnym. Zarówno jedne, jak i drugie przedsięwzięcia wiążą się z większym ryzykiem inwestycyjnym niż inne inwestycje kapitałowe. Oferują jednak większy,
1
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r.,
Gdańsk 2017; projekt zrealizowany w ramach badania „Ewaluacja pomocy publicznej udzielnej
za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR” na zlecenie
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2
A. Kornasiewicz, Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Warszawa 2004.
3
Friedman J.P., The Executive Encyclopedia, New York 1987, s. 613.
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niż średnio uzyskiwany, zwrot z zainwestowanego kapitału. Uważa się,
że przedsięwzięcia wprowadzające lub wdrażające nowe rozwiązania technologiczne są głównymi odbiorcami finansowania typu venture capital 4.

Definicja ta, wskazuje zatem głównie adresatów inwestowania przez podmioty
venture capital – są to projekty biznesowe o stosunkowo niewielkim rozmiarze,
działające najczęściej w sferze tzw. nowych technologii. Drugą definicję wartą
uwagi, jaką wskazuje A. Kornasiewicz, to zaproponowana przez R.A. Brealeyi
oraz S.C. Myers:
inwestycja kapitałowa w nowe, prywatne przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie typu
venture capital finansowane jest przez specjalne fundusze venture capital, wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tego rodzaju działalnością 5.

W tej definicji widzimy nacisk położony nie na podmioty otrzymujące finansowanie venture capital, lecz na podmiot który tego finansowania udziela. Obie
definicje kładą szczególny nacisk na podwyższone ryzyko związane z inwestycjami venture capital, co oczywiście nie powinno dziwić, zważywszy na fakt,
że inwestycje tego typu dokonywane są najczęściej w projekty biznesowe niezweryfikowane jeszcze przez rynek.
Na marginesie należy jeszcze wskazać na ciekawy i wydaje się ważny element definicji venture capital, a mianowicie, że są to inwestycje w przedsięwzięcia prywatne, nie zaś publiczne. Rozróżnienie to należy mieć w pamięci,
gdyż nie wyklucza to oczywiście ani tego, że same instytucje venture capital
mogą mieć charakter publiczny, lub quasi-publiczny, ani tego, że podmioty,
w które venture capital inwestuje mogą oczywiście korzystać z innych źródeł
wsparcia finansowego, w tym źródeł publicznych. Dla pełnego ujęcia zjawiska,
niezbędna jest synergia obu tych definicji, dlatego w niniejszym opracowaniu
venture capital będzie rozumiane jako:
inwestycja kapitałowa o podwyższonym ryzyku w nowe, prywatne przedsięwzięcie wprowadzające lub wdrażające nowe rozwiązania technologiczne, dokonywane przez specjalne wyspecjalizowane instytucje, w tym fundusze inwestycyjne.
4
5

A. Kornasiewicz, Venture…, s. 17.
Tamże, s. 17.
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Rynek VC/PE obok elementu venture capital, ma również drugi element
– private equity. Różnica pomiędzy tymi dwoma elementami zawarta jest
w skali inwestycji. O ile private equity to wszelkie inwestycje na niepublicznym
rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio - i długoterminowych zysków
z przyrostu wartości kapitału 6, o tyle venture capital jest definicją o węższym
zakresie pojęciowym, bowiem obejmuje jedynie inwestycje w przedsięwzięcia
„nowe”. Niemniej, w Europie, odwrotnie niż w Stanach Zjednoczonych,
w których Rynek VC/PE się narodził, pojęcia te używane są zamiennie. Tym
bardziej na rynku polskim, który jest rynkiem młodym, różnice pomiędzy tymi
dwoma rodzajami finansowań są na tyle niewydatne, że swobodnie pojęć tych
używa się zamiennie jako synonimy 7 i tak też będą one używane w niniejszym
opracowaniu.
Mając jasność definicyjną, można przejść do analizy kształtowania się
Rynku VC/PE w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zakresu inwestycji
w rynek innowacji, a także form prawnych podmiotów venture capital, dokonujących tych inwestycji. Z badania NCBR wyłania się obraz rynku zasadniczo
podzielonego na dwie fazy – początkową (do 2008/2009 roku), w którym 99%
aktywności wykazywały prywatne, zagraniczne podmioty venture capital dokonujące najczęściej dużych transakcji finansujących istniejące już i rozwinięte
przedsięwzięcia gospodarcze (w dużej mierze inwestycje związane z przeprowadzaną prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych). Druga faza rozwoju to
okres od 2010 roku, w czasie którego obserwuje się znaczny wzrost inwestycji
venture capital pochodzących ze środków publicznych, także pochodzących ze
środków przekazywanych w ramach funduszy strukturalnych. Od przełomu
tysiąclecia wzrasta również udział przedsięwzięć nakierowanych na nowe technologie i szeroko pojętą branżę IT i to pomimo zauważalnego spadku związanego z kryzysem wywołanym tzw. bańką internetową z lat 2000-2001 8. Na
szczególną uwagę zasługują programy Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Definicja wskazana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zob. Co to jest PE
/ VC? [online] https://psik.org.pl/pl/o-branzy/jak-dzialaja-fundusze/2334-co-to-jest-pe-vc [dostęp 27.01.2019].
7
Por. M. Pietraszewski, Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Włocławek
2007.
8
Szerzej o mechanizmie bańki internetowej, jako mechanizmie finansowania spółek prowadzącą
działalność w Internecie poprzez ich wchodzenie na giełdę zob. W.H. Janeway, Doing Capitalism
in the Innovation Economy, Markets, Speculation and the State, Cambridge, 2012, s. 153 i nast.
6
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oraz późniejszej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku działań których dokapitalizowano a także stworzono dziesiątki funduszy venture
capital:
W latach 2008-2016 w wyniku interwencji publicznych na inwestycje przeznaczono łącznie ponad 240 mln euro środków publicznych i około 100 mln euro
uzupełniających je środków prywatnych. Powstało ponad 110 funduszy, które
zainwestowały w 1520 projekty biznesowe 9.

Przyjrzenie się formom, zwłaszcza ramom prawnym w jakich dokonywano
inwestycji, pozwala stwierdzić, że największą popularnością wśród formuł
w jakich funkcjonują fundusze venture capital/ private equity, cieszyły się Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (FIZAN), zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Co ciekawe,
ze wszystkich 149 funduszy, które na koniec 2016 r. łącznie zarządzały aktywami o wartości ponad 100 mld zł, do takich, które faktycznie można zaliczyć
do prowadzących działalność typową dla venture capital można zaliczyć 12,
a aktywa jakimi zarządzały nie przekraczały 4,2 mld zł. 10 Warto wspomnieć
także o całkowicie prywatnych funduszach VC/PE, także obecnych na rynku
inwestycji w innowacje. Wiele z nich, zwłaszcza takich o mniejszym kapitale,
promuje się jako fundusze VC/PE, de facto nimi nie będąc:
ich faktyczna działalność związana jest z doradztwem inwestycyjnym. Podmioty te nie dysponują własnymi zasobami kapitałowymi, a ich inwestycje są
de facto wynikiem zapłaty w formie udziałów we własności za udzielone wsparcie doradcze. Polityka inwestycyjna tych podmiotów ukierunkowana jest głównie na sektor ICT, gdzie kapitałochłonność inwestycji jest stosunkowo niska,
a prawdopodobieństwo zwrotu z kapitału wysokie. Wśród spółek portfelowych
w jakie inwestuje ta grupa inwestorów znajdziemy również wyjątki reprezentujące wysokie technologie oraz spółki realizujące prace badawczo rozwojowe 11.

Do 2016 roku, te małe fundusze działały w formie tzw. spółek inwestycyjnych
tj. spółek prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną, na podstawie
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Diagnoza…, s. 8.
Tamże, s. 11.
11
Tamże, s. 12.
9

10
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własnej polityki inwestycyjnej w dowolnej formie prawnej, bez nadzoru ze
strony organów państwa, zwłaszcza Komisji Nadzoru Finansowego.
Powyżej opisany stan, utrzymywał się do 2016 roku, kiedy to uległ diametralnej zmianie. W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 31
marca 2016 r. 12, która dokonała nowelizacji Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja
2004 r. 13 (dalej jako „Ustawa o Funduszach”). Nowelizacja ta, będąca implementacją Dyrektywy 2011/61/UE 14 (tzw. Dyrektywa ZAFI), wprowadziła
mocne ograniczenie dowolności prowadzenia działalności inwestycyjnej prowadzonej przez spółki prawa handlowego. Działalność inwestycyjną rozumieć
przy tym należy jako kumulowanie kapitału inwestorów prywatnych oraz dalsze inwestowanie go przez spółki prawa handlowego, co jest zgodne z definicją
wskazaną w Ustawie o Funduszach: „zabieranie aktywów od wielu inwestorów
w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką
inwestycyjną” (dalej jako „Działalność Inwestycyjna”). Nie tylko Działalność
Inwestycyjną prowadzić może zamknięty katalog podmiotów:
a.
b.

Otwarte Fundusze Inwestycyjne, oraz
Alternatywne Fundusze Inwestycyjne, wśród których można wyodrębnić Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte a także Alternatywne Spółki Inwestycyjne, czyli
ASI, ale także prowadzenie jej przez inne podmioty podlega odpowiedzialności karnej. 15 Tym samym, podmioty, które do tej pory prowadziły Działalność Inwestycyjną w dowolnej formie, od 4 czerwca 2016
r. spełniają kryteria uznania je za Alternatywne Spółki Inwestycyjne,
muszą prowadzić swoja działalność w formie ASI.

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615.)
13
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. Zm.).
14
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE
i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/201 (Dz. Urz. UE. L
174/L) s. 1,
15
Art. 287 oraz art. 295 wprowadzają odpowiedzialność karną podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną bez zezwolenia lub wpisu do rejestru; zob. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych … .
12
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Utworzenie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną
Zgodnie z art. 8a Ustawy o Funduszach ASI to Alternatywny Fundusz
Inwestycyjny inny niż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prowadzący Działalność Inwestycyjną. Natomiast, zarządzający ASI (dalej także jako „ZASI”) to spółka kapitałowa, której jedynym przedmiotem działalności może być zarządzanie ASI, włączając
w to wprowadzenie ASI do obrotu gospodarczego. ASI może prowadzić działalność zarówno w formie spółki kapitałowej (włączając w to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską), jak i formie
spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach można wyróżnić dwie kategorie podziału Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi:
1)

Pierwszy podział może być dokonany ze względu na wymóg uzyskania
zezwolenia:
- ZASI wymagający uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI
- ZASI niewymagający uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
Kryterium tego podziału leży w wartości aktywów wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych: w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza, z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000
000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro 16.

2)

Drugim kryterium podziału ZASI są forma prawna i sposób zorganizowania ZASI, możemy zatem wyodrębnić:

16

Art. 70zb ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych … .
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- wewnętrznie zarządzającego ASI; w takiej formie to ASI sama dokonuje czynności związane z zarządzaniem ASI i sama będąc w ten sposób ZASI. Powstaje zatem tożsamość pomiędzy ASI i ZASI. Wewnętrzny ZASI musi posiadać 300 000 euro kapitału początkowego
na wykonywanie swojej działalności.
- zewnętrznie zarządzającego ASI; w tej formie ASI i ZASI są osobnymi spółkami. Najczęściej mamy do czynienia z tą formą w przypadku gdy ASI przyjmuje formę spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Zewnętrznie zarządzający ZASI na kapitał początkowy
na wykonywanie działalności musi wynieść równowartość przynajmniej 125 000 euro.
ZASI przyjmuje postać spółki kapitałowej, najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przyjrzeć należy się obu tym podziałom, zwłaszcza wskazać najważniejsze
różnice, mające wpływ na proces inwestycyjny. Szczególną uwagę należy zwrócić na moment, w którym ZASI powinno powstać. Momentem tym będzie
chwila, w której spółka planująca prowadzić działalność ZASI powinna zwrócić się z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalność ZASI, bądź z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów zarządzających ASI. Wydaje się, że właściwe momenty zależne są od
rodzaju ZASI. Dla zewnętrznie zarządzającego ASI możliwe jest złożenie takowego wniosku w chwili gdy spółką składająca wniosek już jest zarejestrowana
w sądzie rejestrowym, ale przed złożeniem wniosku o rejestrację ASI, którym
ma zarządzać. Zaś dla spółki mającej być wewnętrznie zarządzającym ASI, momentem właściwym dla złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub wpis do
rejestru ZASI, jest powstanie spółki kapitałowej w organizacji 17. Złożenie
wniosku z pominięciem powyższych reguł będzie stanowiło przesłankę odmowy wpisu do rejestru ZASI, a spółka taka, w myśl art. 70zc ust. 3 Ustawy
o Funduszach będzie traktowana jako „podmiot nieuprawiony”.
Z punktu widzenia możliwości operacyjnych ZASI, należy wspomnieć
o szerszym zakresie potencjału prowadzenia działalności przez zewnętrznie zarządzającym ASI. Zgodnie z art. 70e ust. 3:

17

Art. 70zc ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych … .
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Zewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać więcej niż jedną alternatywną
spółką inwestycyjną prowadzącą działalność w formie określonej w art. 8a ust.
2 pkt 2 lub więcej niż jednym unijnym AFI. Wewnętrznie zarządzający ASI
może zarządzać wyłącznie daną spółką będącą alternatywną spółką inwestycyjną 18.

Ogranicza to w sposób istotny możliwości wewnętrznie zarządzającego ASI
w zakresie horyzontalnym zarządzania ASI. Uzasadnienia dla takiego stanu
prawnego A. Kapijas upatruje w tym, że:
ze względu na to, że w takim wypadku ASI sama zarządza swoją działalnością
i portfelem inwestycyjnym, a zatem jest ona wewnętrznie zarządzającym ASI,
zastrzeżenie ustawodawcy, że zarządzający taki może zarządzać wyłącznie jedną
spółką, staje się oczywiste.

Wbrew pozorom nie wydaje się to aż tak oczywiste, jak mogłoby się z pozoru
wydawać. Owszem, w przypadku wewnętrznego ASI, jej zarząd reprezentuje
na zewnątrz zarówno ASI jak i ZASI, zaś w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI jej zarząd reprezentuje jedynie komplementariusza ZASI, to nie wydaje się to jednak wystarczająca przesłanka ku temu, by wewnętrznie zarządzającemu ASI odbierać potencjalną możność zarządzania innym ASI. Z punktu
widzenia praktycznego i organizacyjnego nie wydaje się to schemat niemożliwy
do ułożenia, choć zapewne dla uniknięcia choćby pozorów wątpliwości kogo
reprezentuje ZASI działając przez swoje organy, należy ograniczenie zakresu
działania wewnętrznego ZASI uznać za słuszne 19.
Komisja Nadzoru Finansowego w swoim stanowisku w sprawie zasad
sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI z dnia 27 sierpnia 2018 r. zwraca uwagę na bardzo istotny aspekt
działalności ZASI działającego na podstawie rejestracji, a nie zezwolenia. ZASI,
który prowadzi działalność na podstawie wpisu do jawnego rejestru zarządzających ASI, ma obniżone wymogi w stosunku do tego, który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia. Wymogi jakie nakłada ustawa na te pierwsze

Art. 70e ust. 3 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych … .
M. Kapijas, Art. 70(e), [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–
157, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.

18
19
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w stosunku do dokumentacji załączonej do wniosku o wpis jest ograniczona.
Zgodnie ze wskazaniem KNF
Komisja nie weryfikuje kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków organów spółki, ani też innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami,
nie analizuje aktualnej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz możliwości
finansowych prowadzenia działalności w przyszłości, nie gromadzi szczegółowych informacji, w tym danych finansowych, na temat akcjonariuszy oraz
grupy kapitałowej wnioskodawcy. Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru
zarządzających ASI nie musi posiadać i utrzymywać określonej wysokości kapitałów własnych, przyjmować do stosowania szeregu regulacji wewnętrznych
w zakresie sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, w szczególności dotyczących konfliktów
interesów, ochrony informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, polityki wynagrodzeń, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny
aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania
wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych 20.

Komisja zwraca ponadto uwagę na fakt, że nie sprawuje bieżącego nadzoru
nad zarządzającymi ASI prowadzącymi Działalność Inwestycyjną jedynie na
podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI. Tym samym KNF przestrzega
potencjalnych inwestorów przed powiększonym ryzykiem związanym w dokonywanie inwestycji w ASI zarządzane przez ZASI działające na podstawie wpisu
do rejestru ZASI. Ostrzeżenie to, wybrzmiewa szczególnie słusznie z uwagi na
fakt, że nieformalni inwestorzy venture capital bardzo często zaznaczają, że inwestują nie tylko po to, by osiągnąć zysk, lecz także dlatego, by czerpać radość
z samego inwestowania 21.
Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzi swoją działalność na założeniu,
że będzie z pozycji komplementariusza zarządzał jednym, bądź kilkoma ASI
utworzonych w formie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad
zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI z dnia 27 sierpnia 2018 r., [online]
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_w_sprawie_nadzoru_
Komisji_nad_zarzadzajacymi_ASI_wpisanymi_do_rejestru_ZASI_62655.pdf [dostęp: 20.01.
2018]
21
B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Warszawa 2007, s. 73.
20
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Zadaniem tych spółek jest prowadzenie działalności zastrzeżonej dla ASI, czyli
zbieranie kapitału oraz jego dalsze inwestowanie. Dokonanie odpowiedniego
wyboru sposobu zarządzania ASI oraz stworzenie właściwej struktury powinno
zadziać się już na etapie planowania złożenia wniosku zarządzającego ASI
o wpis do rejestru lub wydanie zezwolenia przez KNF. Takie ułożenie schematu organizacyjnego ASI jest zbieżne z cechami charakterystycznymi dla podmiotów venture capital, utrwalonych dotąd w doktrynie ekonomiczno-prawnej. Do niezbędnych elementów dla spółek venture capital wskazywano konieczność zaistnienia w strukturze:
•

„poolu kapitałowego (masy kapitałowej) zorganizowanego w postaci odpowiednej struktury prawnej;

•

inwestorów kapitałowych, czyli różnego rodzaju podmiotów finansowych
i niefinansowych, którzy przez wniesienie odpowiednich wkładów do masy
kapitałowej obejmują udziały, stać się współwłaścicielami;

•

podmiotu zarządzającego, czyli podmiotu, który na podstawie kontraktu zawartego z inwestorami, zarządza kapitałem pochodzącym od inwestorów 22.

Uregulowanie ASI oraz ZASI w Ustawie o Funduszach wydaje się spełniać
powyższe wymagania, tym samym tworzy holistyczne ujęcie problemu, a swym
zakresem umożliwia prowadzenie Działalności Inwestycyjnej na wciąż elastycznych warunkach w określonych ramach prawnych. Takie rozwiązanie, o ile
pójdzie za tym odpowiednia praktyka może wspierać projekty venture capital
w Polsce, umożliwiając zwłaszcza mieszanie kapitału prywatnego z formami
wsparcia kapitału publicznego. W tym zakresie, na szczególną uwagę zasługują
działania Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach którego działa spółka PFR
Ventures, wspierająca w imieniu PFR Starter FIZ start-upy poprzez udział jako
inwestor publicznych w Działalności Inwestycyjnej ASI wybieranych na zasadach konkursu. Cały proces realizowany jest w ramach programu Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój i do końca 2018 r. PFR Ventures ulokowało blisko 1 mld złotych w utworzone w ten sposób podmioty venture capital
w formie ASI.

22

W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Warszawa 2011, s. 55.
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Alternatywna Spółka Inwestycyjna w procesie inwestycyjnym
Zbieranie kapitału polega na przekazywaniu przez inwestorów (prywatnych bądź publicznych) zainteresowanych polityką inwestycyjną danego funduszu venture capital. W określony sposób kapitał ten ma być pomnażany,
z uwzględnieniem oczywiście pewnego wpływu na ASI, który uzyskuje dzięki
inwestycji. Jak słusznie określiła ta G. Golawska Witkowska:
Istotą venture capital jest to, że dawca kapitału – inwestor uzyskuje zgodę na
czasową współwłasność i współudział w zarządzaniu jednostką. Zwiększa kapitał przedsiębiorstwa nabywając jednocześnie określone prawa zawarte w akcjach
czy udziałach 23.

ASI może zbierać kapitał od inwestorów prywatnych i publicznych w zamian
za udział w strukturze kapitałowej ASI i dokonuje tego w dwojaki sposób, poprzez:
•

nabycie udziałów lub udziałów w ASI prowadzącym działalność w formie spółki kapitałowej; lub

•

nabycie akcji bądź nabycie ogółu prawa i obowiązków komandytariusza odpowiednio w ASI prowadzącym działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Rozpatrując zaś sposób pozyskiwania inwestorów wydaje się, że można
uprościć ich podział również do dwóch rodzajów, w zależności od przyjętej
przez ZASI strategii pozyskiwania inwestorów. Formy te zostały opisane przez
W. Przybylska-Kapuścińska jako:
•

formę pasywnego oczekiwania na projekty inwestycyjne przedstawiane przez
przedsiębiorców poszukujących kapitału,

•

formę samodzielnego (aktywnego) poszukiwania projektów inwestycyjnych 24, których głównym celem powinno być: „maksymalne zmniejszenie
ryzyka dotyczącego inwestycji 25.

G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, E. Mazurek-Krasodowska, Venture Capital w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka, Gdańsk 2014., s. 25.
24
W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał…, s. 70.
25
Tamże, s. 70.
23
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Niezwykle istotne z punktu widzenia inwestorów są polityka inwestycyjna
oraz strategia inwestycyjna, jaką przyjmują zarządzający ASI, z uwagi na to, że
jak wskazują ekonomiści, w tym D. Zawadka:
przedsiębiorstwa we wczesnej fazie cyklu życia z definicji charakteryzują się zapotrzebowaniem na kapitał i często negatywnymi przepływami pieniężnymi.
Niesie to istotne implikacje dla inwestorów na rynkach alternatywnych.
Z uwagi na wczesną fazę cyklu życia oraz wysoki poziom asymetrii informacyjnej, mogą oni nie być w stanie prawidłowo ocenić wartość aktywów przedsiębiorstwa, z których istotną część stanowią wartości niematerialne i prawne 26.

Dlatego, tak ważne dla ZASI jest wypracowanie właściwej strategii inwestycyjnej przewidującej zwłaszcza rodzaje aktywów w jakie ASI będzie inwestować
w poszczególnych sektorach gospodarki, najlepiej po dokonaniu analizy ekonomicznej. Strategia inwestycyjna obok dokumentu polityki inwestycyjnej stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do założenia ASI, wymaganych przez
przepisy Ustawy o Funduszach do uzyskania wpisu do rejestru zarządzających
ASI.
Obok klasycznego rodzaju finansowania, polegającego na dokapitalizowaniu spółki portfelowej polegającej na nabyciu akcji lub udziałów tej spółki,
należy również wyróżnić specyficzne dla venture capital formy finansowania,
które mogą być zawarte strategii inwestycyjnej ASI w zależności od przyjętego
modelu i polityki inwestycyjnej (za G. Golawską-Witkowską):

26
27

•

„wykup menadżerski (MBO – Management Buy-Out),

•

zewnętrzny wykup menadżerski – MBI (Management Buy-In)

•

wykup lewrowany – wspomagany – LBO (Levaraged Buy-Out)

•

venture management

•

spin-off

•

finansowanie pomostowe

•

finansowanie mezzanine (finansowanie pośrednie)

•

prywatyzację

•

fuzję, przejęcia i konsolidacje branżowe,

•

odpublicznienie 27.

D. Zawadka, Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, Poznań 2013, s. 119.
G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, E. Mazurek-Krasodowska, Venture…, s. 69
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Powyższe jest o tyle istotne, że przepisy Ustawy o Funduszach nie precyzją
w sposób szczegółowy kształtu ani polityki ani strategii inwestycyjnej, jakie powinny przyjąć i stosować ASI. Jedynie polityka inwestycyjna ASI musi spełniać
ogólne kryterium określenia sposobu lokowania aktywów ASI 28. W związku
z powyższym, Komisja Nadzoru Finansowego wydała kolejne stanowisko
w sprawie treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej
alternatywnej spółki inwestycyjnej z dnia 5 marca 2018 r., w którym dokonała
wykładni systemowej tego przepisu, rozszerzając na ASI wymogi dla polityki
inwestycyjnej określone w art. 20 Ustawy o Funduszach, a przewidziane dla
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W ten sposób KNF określiła minimalne wymogi, jakie
powinna spełniać polityka inwestycyjna ASI aby spełnić wymogi formalne do
dokonania wpisu w rejestrze podmiotów zarządzających ASI. KNF nie przedstawiła argumentacji przemawiającej za takim rozwiązaniem, ograniczając się
do zaprezentowania swojego stanowiska. Z uwagi na fakt, że zarówno specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz
ASI prowadzą działalność o niezwykle zbliżonym charakterze, różniąc się głównie formą prawną tej działalności oraz, co oczywiste różnicami dotyczące reżimów prawnych ich działań, można uznać sposób dokonanej wykładni KNF za
słuszny i zasługujący na aprobatę. Z pewnością zabezpiecza on w sposób wystarczający interesy inwestorów ASI, którzy mają prawo wymagać, by polityka
i strategie inwestycyjne podmiotów, w które chcą zainwestować mieściły się
nie tylko w ramach prawnych, ale również wypracowanych już, wskazanych
powyżej standardach rynkowych.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że zarówno w Europie jak i Dalekim
Wschodzie, wiele firm innowacyjnych ma formę przedsiębiorstw rodzinnych 29, co przekłada się na sceptycyzm i ograniczone zaufanie w stosunku do
potencjalnego inwestora. Zarówno jasna polityka, jak i strategia inwestycyjna
również z punktu widzenia spółki będącej przedmiotem inwestycji, wzmacnia
zaufanie do osoby inwestora, przyczyniając się tym samym do zrealizowania się

Art. 70b ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych … .
Por. C. Mayer, The Financing and governance of new technologies, [w:] Financial Systems, Corporate Investment in Innovation and Venture Capital, red. A. Bartzokas, S. Mani, Cheltenham
2004, s. 35.
28
29
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transakcji inwestycyjnej. Finalnym zaś efektem każdego procesu inwestycyjnego, opartego o politykę i strategię inwestycyjną niemniej urealnioną w określonym stanie faktycznym jest transakcja, o określonym celu i strukturze, na
którą składają się według K. Sobańskiej:
Na strukturę transakcji składa się m.in. wielkość środków, jakie fundusz zamierza zainwestować w spółkę oraz proporcje między wielkością udziałów lub akcji
funduszu i dotychczasowych właścicieli. Kolejnym elementem struktury transakcji jest forma zaangażowania środków funduszy 30.

Takie rozumienie transakcji inwestycyjnej świetnie oddaje ducha innowacyjności, której definicję przytoczył w swojej rozprawie doktorskiej A. Dymitrowski:
Innowacyjność natomiast definiowana jest jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów przez ludzi, którzy z czasem angażują się w transakcje z innymi w porządku instytucjonalnym 31.

Te transakcje z innymi, będące nie celem, ale raczej naturalną konsekwencją
innowacji, mają dużą szansę intensyfikacji dzięki sprzyjającym rozwiązaniom
prawnym oraz towarzyszącej jej koniunkturze gospodarczej.
Zakończenie
Rynek podmiotów venture capital/private equity inwestujących w innowacje w Polsce to rynek sukcesywnie rosnący. W 2016 roku rynek ten uzyskał
nowe instytucje prawne w postaci ASI i ZASI. Instytucje te wykorzystywane są
coraz częściej przez podmioty już prowadzące, lub dopiero planujące prowadzenie Działalności Inwestycyjnej. Zwłaszcza dla tych drugich niezwykle
istotne jest właściwe ułożenie schematu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej
spełniającego wymogi planowanej polityki i strategii inwestycyjnej. Istotne
różnice pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ZASI oraz ZASI wymagają-

K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestycje private equity/venture capital, Warszawa 2004, s. 100.
A. Dymitrowski, Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników
przedsiębiorstwa, Poznań, 2014, s. 13.
30
31
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cymi zezwolenia KNF, bądź jedynie wpisu do rejestru zarządzających ASI istotnie wpływają na kształt struktury ASI, a także powinny być brane pod uwagę
przez potencjalnych inwestorów Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
Powyższa analiza pozwoliła wskazać kluczową rolę ZASI w Działalności
Inwestycyjnej prowadzonej przez ASI, polegającą na stworzeniu odpowiednio
dopasowanych ram organizacyjnych, a także właściwie dopasowanej do specyfiki rynku innowacji polityki i strategii inwestycyjnej.
Przy wykładni przepisów dotyczących ASI oraz ZASI z uwagi na bardzo
ogólne postanowienia dotyczące ZASI, szczególnie wymogi jakie muszą spełniać, ważną rolę pełnią stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, w których
KNF przedstawia interpretację przepisów jaką się kieruje analizując dokumenty dostarczane przez ZASI i ASI. Należy wykładnię tę ocenić pozytywnie,
gdyż zachowuje jednolitość wymagań dla całego systemu Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, tym samym dając możliwość rozwoju całego segmentu
rynku venture capital inwestującego w innowacje na zasadach równości. Tym
samym, w przyszłości należy się spodziewać dalszego wzrostu znaczenia Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych na tym rynku.
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Współczesne wyzwania i tendencje
zmian w zakresie wykorzystania
nowoczesnych technologii w ramach
procesu konsolidacji sprawozdań
finansowych grup kapitałowych

Wstęp
Podejmowanie decyzji ekonomicznych, zarówno w skali makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej wiąże się z możliwości wystąpienia określonego ryzyka. W zależności od rodzaju owego ryzyka, jego wystąpienie może
prowadzić do negatywnych skutków, które to niekiedy doprowadzają określony kraj czy też pojedyncze przedsiębiorstwo do stanu zagrażającego jego istnieniu. W związku z powyższym co raz częstsze oraz co raz szybsze podejmowanie decyzji powinno opierać się na rzetelnych informacjach, dzięki którym
to osoby decyzyjne będą w stanie zminimalizować możliwość wystąpienia negatywnych skutków podejmowanych działań. Niestety obecna ilość informacji
w gospodarce oraz związane z tym zjawisko szumu informacyjnego powoduje
trudności zarówno na etapie ich pozyskania, przetworzenia jak i analizy. Próbując więc sprostać wyzwaniom, które stoją przed współczesnymi podmiotami
życia gospodarczego, w ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować
znaczny wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach procesów
przetwarzania informacji.
W związku ze wszystkimi powyższymi kwestiami, w niniejszym artykule
jego autor podejmuje próbę przedstawienia aktualnych zmian zachodzących
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach przetwarzania
informacji. Celem opracowania jest więc przedstawienie zarówno aktualnych
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problemów związanych z przetwarzaniem informacji, ukazanie bieżących oczekiwań emitentów giełdowych w zakresie przetwarzania i wykorzystania informacji, jak również zaprezentowanie obecnie oferowanych przez spółki branży
IT rozwiązań, które stanowią istotne wsparcie w ramach procesu zarządzania
informacjami. Ze względu na szeroki zakres tego zagadnienia, autor pracy ogranicza przeprowadzaną analizę do kwestii związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach przeprowadzanych procesów konsolidacyjnych
grup kapitałowych. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, iż dalsze zaspakajanie
potrzeb informacyjnych interesariuszy spółek giełdowych będzie możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, umożliwiających przeprowadzanie co raz to bardziej złożonych procesów konsolidacyjnych. Dokonana analiza empiryczna (w postaci porównania aktualnych oczekiwań interesariuszy i samych spółek giełdowych do obecnie proponowanych
rozwiązań technologicznych) wykazała, iż rosnące wymagania informacyjne
stawiane spółkom giełdowym oraz rozszerzające się procesy globalizacji i internacjonalizacji podmiotów gospodarczych powodują, iż w co raz to szerszym
zakresie emitenci papierów wartościowych oczekują wsparcia nowoczesnych
technologii w ramach przeprowadzanych okresowych procesów raportowania
finansowego. Co więcej wykazano, iż obecny rynek IT oferuje szereg rozwiązań
technologiczno-informatycznych, dzięki którym to oczekiwania emitentów
papierów wartościowych mogą zostać spełnione w znacznym zakresie już
w obecnym momencie. Na zakończenie przeprowadzonej analizy zauważono
również, iż ze względu na niezmiernie szybkie tempo zmian w otoczeniu grup
kapitałowych oraz rosnące wymagania ustawodawcze w zakresie transparentności podmiotów rynku finansowego, kolejny postęp w zakresie nowoczesnych
technologii jest niezmiernie istotny dla dalszego rozwoju grup kapitałowych
zarówno na rynkach krajowych, jak również (a nawet w szczególności) na
rynku międzynarodowym. Nie mniej jednak, przed samym zapoznaniem się
ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonej analizy, autor pracy przedstawia
najczęściej zgłaszane potrzeby i problemy spółek giełdowych, związane z zarządzaniem informacjami w ramach procesów raportowania.
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Współczesne problemy i wyzwania procesów
konsolidacyjnych grup kapitałowych
Co raz to szybciej zmieniające się otoczenie podmiotu gospodarczego
powoduje potrzebę podejmowania niezmiernie szybkich decyzji zarówno po
stronie kadry zarządzającej, jak również innych interesariuszy jednostki. Reagowanie na zachodzące zmiany niezmiernie istotne jest tym bardziej w przypadku podmiotów notowanych na rynku kapitałowym, gdzie skutki określonych działanie, jak również sposób i tempo przekazywanych informacji (wynikające ze stosowania odpowiedniego systemu rachunkowości, umożliwiającego
odpowiednie zrozumienie i interpretacje danych 1), odzwierciedlane jest w ramach rynkowej wyceny podmiotu. W związku z powyższym w co raz to większym stopniu podmioty gospodarcze przywiązują uwagę do rodzaju i jakości
upublicznianych sprawozdań finansowych i niefinansowych. To właśnie one
stanowią narzędzie do realizacji jednego z głównych celów rachunkowości, jakim jest uzyskiwanie i prezentowanie wiarygodnego obrazu działalności jednostki 2.
Osiągnięcie wspomnianego celu może odbywać się jedynie dzięki odpowiednio zorganizowanemu procesowi raportowania, który to tym bardziej
w przypadku międzynarodowych grup kapitałowych jest niezmiernie złożony.
Mianowicie już na samym początkowym etapie organizowania systemu rachunkowości w grupie, niezmiennie ważne jest ujednolicenia stosowanych zasad na poziomie całej grupy (zarówno polityki rachunkowości jak i formatu
pozyskiwania i przetwarzania danych), przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych charakterów jej poszczególnych spółek 3. Obecnie postępująca
internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz co raz częściej występująca różnorodność prowadzonych działalności wymaga, aby zachodzące w otoczeniu podmiotu zdarzenia gospodarcze ujmowane zostały w sposób perspektywistyczny

J. Trąbka, Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania
systemów informatycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”
2010, nr 838, s. 147-148.
2
B. Micherda, M, Szulc, Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, „Zeszyty
Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie” 2012, nr 12, s. 265-266.
3
K. Rzońca-Bajorek, Przydatne praktyki w procesie raportowania finansowego, [online] https://
www.youtube.com/watch?v=LlM_e3_uVT0 [dostęp: 22.01.2019].
1
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oraz przestrzenny. Co więcej, sam proces konsolidacji sprawozdań finansowych w swym założeniu prowadzić ma do przedstawienia sytuacji majątkowo
– finansowej całej grupy jako pojedynczego podmiotu 4.
Po określeniu polityki rachunkowości grupy kapitałowej, kolejnym z niezmiernie istotnych działań w ramach przeprowadzania procesów konsolidacji
jest utworzenie wzorcowego pakietu konsolidacyjnego, za pomocą którego to
pozyskiwane będą niezbędne informacje do stworzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Pakiety dodatkowych informacji powinny zawierać oprócz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki kontrolowanej,
również rozwinięcie ich poszczególnych pozycji (najczęściej w formie tabelarycznej). Układ ten umożliwia jednostce dominującej zarówno wzajemne
uzgodnienie i ujednolocenie poszczególnych danych (pozycji), jak również pozyskanie szczegółowych informacji niezbędnych do przygotowania korekt konsolidacyjnych oraz (w dalszej kolejności) obowiązkowych not zawieranych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo warto pamiętać,
iż wspomnianego uzgodnienia pakietów konsolidacyjnych dokonuje się w ramach współpracy pracowników jednostki dominującej z pracownikami odpowiedniej spółki powiązanej. W zależności od szczegółowości stosowanych pakietów konsolidacyjnych oraz wielkości i złożoności działalności podmiotu raportującego, proces weryfikowania może być niezmiernie pracochłonny, dlatego też co raz częściej wymaga się, aby przygotowywane pakiety konsolidacyjne (już na etapie ich tworzenia i programowania) zawierały w sobie wbudowany zestaw różnych formuł i zabezpieczeń umożliwiających eliminację (lub
przynajmniej automatyczne wykrywanie) określonych rodzajów błędów informacyjnych 5.
Kolejnym etapem w ramach przeprowadzanych procesów konsolidacyjnych jest pozyskanie informacji na temat zaistniałych w danym okresie sprawozdawczym transakcji wewnątrzgrupowych. W zależności od ilości spółek
w grupie, ich wielkości oraz powiązań operacyjnych i finansowych pomiędzy
nimi, liczba owych transakcji wewnątrzgrupowych może oscylować nawet do

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, „Rachunkowość” 2016, nr. 12.
s. 39.
5
A. Raciński, Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, [online] http://in
westycje.pl/firma/Zasady-sporzadzania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2;50636
;0.html [dostęp: 24.01.2019].
4
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kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy pozycji rocznie. Obciążenie czasowe
związane z całościowym procesem pozyskania i uzgodnienia owych transakcji
rozłożony jest zarówno pomiędzy pracownikami spółek bezpośrednio związanych z daną transakcją, jak również pracownikami spółki dominującej, którzy
to zapewniają prawidłowość i zgodność wprowadzonych danych. Zarówno
zgodność wewnętrzna owych transakcji pomiędzy obiema spółkami (w określonych przypadkach dopuszczone są różnice w ujęciu poszczególnych transakcji przez oba podmioty), jak również zgodność z danymi zaraportowanymi
w pakiecie konsolidacyjnym jest niezmiernie istotna ze względu na wykorzystanie owych transakcji w ramach sporządzenia określonych korekt konsolidacyjnych, dzięki którym to możliwe jest wyeliminowanie błędnego zniekształcania wyników finansowych całej grupy na skutek transakcji zachodzących pomiędzy jej poszczególnymi spółkami. Co więcej, z powodu iż co raz częściej
określone spółki z grupy specjalizują się w określonym etapie łańcucha wartości
dodanej, liczba owych transakcji wewnątrzgrupowych może zdecydowanie
wzrastać. W związku z tym, iż proces ten staje się dość uciążliwy, wiele z istniejących na rynku grup kapitałowych decyduje się na przyjęcie określonego
poziomu istotności w ramach zbierania owych transakcji. Rozwiązanie to
wprawdzie jest dopuszczalne przez istniejące przepisy krajowe jak i międzynarodowe (chociażby poprzez stosowanie zasady istotności), jednakże należy być
świadomym niedoskonałości prezentowanych wyników 6.
Kolejnym etapem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest przygotowanie i uwzględnienie pozostałych (oprócz wspomnianych
już powyżej wyłączeń z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych) korekt konsolidacyjnych. Ich podstawową grupę stanowią korekty kapitałowe, wśród których
to znajdują się między innymi 7:
a) korekty wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, wycenionych na dzień przejęcia kontroli,
b) testy określające utratę wartości przez wartość firmy,
c) czynności zmierzające do ponownej wyceny udziałów niekontrolujących.

J. Welc, Konsolidacja sprawozdań finansowych – jak wpływa na obraz spółki, [online] http://okie
mmaklera.com/konsolidacja-sprawozdan-finansowych-jacek-welc/ [dostęp: 24.01.2019].
7
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa 2013, s. 227.
6
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Powyżej wspomniane czynności i korekty konsolidacyjne stanowią jedynie podstawowe przykłady zadań, z którymi związany jest proces konsolidacji
sprawozdań finansowych. Należy więc pamiętać, iż ze względu na fakt funkcjonowania grup kapitałowych w zmiennym otoczeniu, ich cele stawiane przez
akcjonariuszy podlegają okresowym zmianą. Sama forma przyjętego rozwoju
przedsiębiorstwa może w niezmiernie istotny sposób wpływać na rodzaj i formę
przeprowadzanych konsolidacji. W przypadku dokonywania transakcji M&A
(przejęć, połączeń czy też sprzedaży akcji i udziałów posiadanych spółek), niezmiernie ważne jest przeprowadzenie prawidłowych analiz i obliczeń już na
samym początku dokonywania transakcji. Fakt ten jest o tyle istotny, iż wyniki
dokonanych obliczeń mogą w znaczący sposób wpływać na sytuację finansową
grupy w każdym z kolejnych okresów sprawozdawczych. Co więcej dokonanie
przez grupę kapitałową zagranicznej akwizycji (których w przypadku polskich
spółek giełdowych przybywa z roku na rok8) wiązać się będzie w większości
przypadków z potrzebą dokonania okresowych dodatkowych przeliczeń związanych z ujednoliceniem walut funkcjonalnych wszystkich spółek zależnych
w danej grupie 9.
Jak więc można zauważyć, zakres informacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu konsolidacyjnego jest niezmiernie szeroki. Struktura zachodzących powiązań pomiędzy podmiotami danej grupy kapitałowej oraz zakres ich
działalności powoduje co raz większą złożoność przeprowadzanych procesów
konsolidacyjnych. Globalizacja przedsiębiorstw powoduje uwzględniania
w procesie konsolidacyjnym co raz to nowszych rodzajów ryzyka, z którymi to
związane jest funkcjonowanie podmiotów na rynku zagranicznym. Informowanie interesariuszy spółki o ich występowaniu oraz sposobach ograniczania
ich wpływu na ekonomiczno-finansową sytuację grupy, wynika przede wszystkim z obowiązujących przepisów krajowych (w szczególności odpowiednich

8
J. Kospin, M&A Index Poland. Fuzje I przejęcia w 2018 roku. Raport przygotowany przez firmy
Navigator Capital oraz FORDATA, [online] http://www.navigatorcapital.pl/wp-content/uplo
ads/2018/12/Raport_MnAIndexPoland_rok2018_PL.pdf [dostęp: 25.01.2019].
9
A. Bartwicka, Jak odzwierciedlić zmiany w grupie kapitałowej w jej skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?, [online] https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/jak-odzwierciedlic-zmiany-wgrupie-kapitalowej-w-skonsolidowanym-sprawozdaniu-finansowym.html [dostęp: 25.01.
2019].
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ustaw 10 oraz określonych rozporządzeń Ministra Finansów 11) jak i międzynarodowych (MSR/MSSF 12). Podstawowym zadaniem, które przyświeca krajowym jak i zagranicznym regulacjom prawnym jest zapewnienie bezpieczeństwa
i stabilności na rynkach kapitałowych. Każdorazowa ich zmiana, musi więc
zostać uwzględniona w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw (w tym
również systemie rachunkowości) aby rzeczywiście oczekiwany przez ustawodawcę rezultat został osiągnięty.
Wszystkie powyżej poruszone kwestie powodują, iż obecnie trudno jest
sobie wyobrazić przeprowadzania złożonych procesów konsolidacyjnych bez
wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W związku z powyższym, już od pewnego czasu na rynku usług informatyczno-technologicznych można zauważyć szereg pojawiających się rozwiązań (najczęściej w formie
określonego oprogramowania), za pomocą których to grupy kapitałowej mogą
dokonywać okresowych procesów konsolidacyjnych.
Wykorzystanie współczesnych technologii
w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych
Tak jak już wspomniano na samym początku niniejszego opracowania,
proces konsolidacji sprawozdani finansowych związany jest z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem ogromnej ilości danych finansowych i niefinansowych. Jeszcze do nie dawna, większość czynności (bo aż około 85%) związanych z przetwarzaniem pozyskanych danych dokonywane było za pomocą podstawowych
narzędzi oferowanych głównie przez oprogramowanie Office (w szczególności
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2016, poz.1047 z późn. zm. t.j.); Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 2016, poz. 1289, t.j.);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2016, poz. 1636
z późn. zm. t.j.).
11
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. 2017 r., poz. 676); Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz.
133, t.j.).
12
Rozporządzenie Komisji (WE), nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE), nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29.11.2008 roku, (Dz. U.
UE. z 2008, nr L 320/1, t.j.).
10
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program Excel) 13. Nie mniej jednak, taką formę rozwiązania ciężko uznać za
przełomową w dobie nieustającego rozwoju nowoczesnych technologii. Na
szczególną uwagę więc zasługują pojawiające się w ostatnim czasie specjalistyczne oprogramowania służące w szczególności (często i wyłącznie) do przeprowadzania procesów jednostkowego i skonsolidowanego raportowania.
Dokonując przeglądu aktualnie oferowanych usług z zakresu wsparcia
procesów konsolidacyjnych należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na
fakt, iż obecnie większość z dostępnych rozwiązań stanowią systemy (czy też
aplikacje) o stałym i bezproblemowym dostępie. Możliwość ta wynika przede
wszystkim z dostępnej opcji korzystania z nich poprzez podstawowe przeglądarki internetowe. Rozwiązanie to wydaje się niezwykle ważne chociażby ze
względu na fakt, iż co raz częściej spółki w ramach konkurencji o potencjalnego
pracownika na rynku pracy, oferują możliwość wykonywania pracy zdalnej.
Co więcej, dokonywana zagraniczna ekspansja spółek powoduje, iż poszczególne jej oddziały bywają niekiedy zlokalizowane na odmiennym od spółki
matki kontynencie, co w znaczący sposób utrudnia bezpośrednie kontakty poszczególnych pracowników współpracujących w ramach tej samej grupy kapitałowej 14.
Dodatkowo różnorodność geograficzna poszczególnych podmiotów tej
samej grupy kapitałowej może również wpływać na zakres przepisów, na podstawie których to prowadzone są księgi rachunkowe poszczególnych spółek.
W związku z tym, kolejną podstawową funkcją którą umożliwia większość dostępnych aplikacji jest opcja dokonywania, na podstawie tych samych danych,
równoległych procesów konsolidacyjnych w oparciu o różne podstawy prawne
(np. Ustawę o rachunkowości, MSR/MSSF czy też US GAAP) regulujące kwestie rachunkowości i sprawozdawczości w danym kraju 15.
Kolejną opcją techniczną oferowaną przez producentów omawianych systemów jest możliwość łatwego i samodzielnego definiowania określonych rozwiązań operacyjnych. W zależności od potrzeb informacyjnych oraz sposobu

13
J. Kluszczyński, M. Łężak, Konsolidacja sprawozdań finansowych może być prosta i szybka,
[online] http://www.controlling.info.pl/artykuly/konsolidacja-sprawozdan-finansowych-mozebyc-prostsza-i-szybsza,180.html [dostęp: 27.01.2019].
14
Tamże.
15
Program do konsolidacji. Czym jest Mona Group Reporting?, [online] https://www.mddp-bc.pl/
uslugi/programy/program-do-konsolidacji/ [dostęp: 29.01.2019].
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rozwoju grup kapitałowych, ich pracownicy (którzy zostali do tego upoważnienie) posiadają opcję możliwość samodzielnego dostosowywania poszczególnych zakresów aplikacji do swoich potrzeb. W szczególności dotyczy to takich
obszarów jak: korygowania i rozszerzania struktury szablonów pakietów konsolidacyjnych, dodawania i usuwania kolejnych spółek w strukturze grupy, czy
też ograniczania lub rozszerzania uprawnień poszczególnych użytkowników.
Opcje te w konsekwencji umożliwiają dokonywanie zmian w zależności od
rzeczywistych i aktualnych potrzeb indywidualnych jednostek 16.
Przechodząc już jednak do samego sedna procesu raportowania należy
stwierdzić, iż oferowane na rynku rozwiązania technologiczne w większość
przypadków umożliwiają przeprowadzenie już rzeczywiście całościowego procesu konsolidacyjnego, którego etapy wykonane w oferowanych systemach
możemy podzielić na 17:
1. Wprowadzania danych grupowych (w szczególności ustawień podstawowych grupy kapitałowej takich jak: powiązania pomiędzy poszczególnymi podmiotami, określenie walut funkcjonalnych poszczególnych spółek czy też ustawienie kursów walutowych).
2. Wybór wzorców sprawozdań (czyli określenie struktury pakietów
konsolidacyjnych, czy też innych raportów okresowych).
3. Wprowadzanie danych jednostkowych (najczęściej dokonywane
poprzez automatyczne zaimportowanie do aplikacji określonych
danych finansowych).
4. Analiza transakcji i marż z bieżącego okresu (porównanie i wewnętrzna analiza transakcji zaistniałych pomiędzy spółkami
z grupy).
5. Automatyczna informacja o nieprawidłowościach (obejmująca zarówno automatyczną informację o niespójności wewnętrznej różnych danych zaimportowanych przez określoną konkretną spółkę,
jak również informację o różnicach pomiędzy danymi dotyczącymi
danej transakcji zaimportowanymi przez różne podmioty).

16
17

Tamże.
J. Kluszczyński, M. Łężak, Konsolidacja sprawozdań finansowych … .
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6. Generowanie mapy wyłączeń konsolidacyjnych (zarówno obejmującej korekty z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych jak i korekty
kapitałowe).
7. Generowanie końcowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w oczekiwanej i wcześniej zaprogramowanej strukturze).
Należy jednak pamiętać, iż powyżej wymienione etapy obejmują w większości przypadków jedynie standardowe schematy najczęściej spotykanych zdarzenia gospodarczych. Wszelkiego rodzaju nietypowe zdarzenia, których specyfika wynika z indywidualnych założeń spółki dominującej lub jej jednostek
powiązanych, wymagają nadal dodatkowej interwencji pracowników dokonujących procesu konsolidacji. Pomimo to, do podstawowych funkcjonalności
oferowanych systemów należy zaliczać 18:
a) organizację procesu – możliwość odpowiedniego podziału obowiązków oraz monitorowanie ich postępu,
b) elastyczność - możliwość dokonywania subkonsolidacji na dowolnym poziomie grupy,
c) konfigurowalność – możliwość tworzenia dodatkowych raportów,
jak również wprowadzanie zmian w istniejących,
d) automatyzacja – szybkie i bezproblemowe ujednolicanie danych
jednostkowych,
e) audyt – możliwość weryfikowania danych na dowolnym poziomie
i etapie procesu konsolidacji,
f) baza wiedzy – możliwość wymiany i udostępniania poszczególnych
dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych procesów
konsolidacyjnych.
Podsumowując powyższej funkcjonalności, jak również wcześniej omówione cechy i etapy procesu konsolidacyjnego w obecnie oferowanych systemach informatycznych, można wskazać kilka znaczących benefitów wynikających z ich użytkowania. Benefity te stanowią powód co raz to częstszego zain-

Asseco Comprehensive Consolidated Reporting, [online] https://pl.asseco.com/sektory/centrum
-kompetencyjne/asseco-comprehensive-consolidated-reporting-350/ [dostęp: 27.01.2019].
18
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teresowania tego typu aplikacjami przez poszczególne grupy kapitałowe. Mianowicie do wspomnianych biznesowych korzyści wynikających z tytułu użytkowania aplikacji można zaliczyć 19:
a) systematyczną i jednoczesną współpracę z różnymi spółkami grupy,
b) zmniejszeni kosztów i nakładów czasowych związanych z procesem
konsolidacji,
c) stały audyt nad poszczególnymi etapami procesu konsolidacji,
d) bezpieczeństwo przeprowadzanego procesu,
e) dogodną analizę danych wynikająca z możliwości eksportowania
ściśle określonych i przetworzonych danych,
f) szybki i łatwy dostęp poprzez wybrane przeglądarki internetowe,
g) intuicyjną pracę w ramach oferowanych aplikacji.
Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, iż innowacyjne technologie z zakresu
raportowania finansowego mogą w znacznym stopniu wpłynąć na efektywności i jakość procesów konsolidacyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych
rozwiązań, czas oraz zaangażowanie czynnika ludzkiego w procesie raportowania (a w tym pojawiające się z tego tytułu błędy) mogą zostać znaczenie ograniczone (skrócone), co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwiązanie
dwóch z najczęściej przytaczanych problemów związanych z najnowocześniejszymi formami raportowania. Oferowane na rynku informatycznym usługi
z zakresu dostępnych systemów i aplikacji finansowych, już obecnie umożliwiają automatyczne przeprowadzanie określonych procesów konsolidacyjnych.
Ich mobilność oraz łatwość dostosowywania się do indywidualnych potrzeb
jednostek (a tym samym zmieniającego się otoczenia) umożliwiają ich szeroki
zakres zastosowania, za pomocą którego to spełniane są zarówno zadania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jak również kwestie związane z wewnętrznym potrzebami zarządczymi. Wykorzystywanie
sprawdzonych i powszechnie stosowanych systemów informatycznych powinno również zdaniem autora, wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa rynków kapitałowych. W dłuższej perspektywie, zautomatyzowanie oraz ujednolicenie
19

Tamże.
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procesów konsolidacyjnych powinno ograniczyć zarówno przypadkowe jak
i celowe zniekształcanie wyników finansowych spółek giełdowych. Co więcej,
ilość dostępnych informacji oraz internacjonalizacja świata gospodarczego powoduje, iż samo dalsze wykorzystywanie dawnych narzędzi raportowania (zarówno finansowego jak i niefinansowego) wydaje się niewystarczające, tym
bardziej w przypadku grup kapitałowych chcących pozostać przysłowiowymi
globalnymi czempionami.
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Fundusze europejskie
jako instrument rozwoju
innowacyjności przedsiębiorstw
w Polsce Wschodniej

Wstęp
Celem głównym perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest wzrost
konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Osiągnięcie powyższych celów zgodnie z założeniem ma wpłynąć pozytywnie na poziom
życia mieszkańców jak również inicjować wzrost gospodarczy oraz wzrost poziomu zatrudnienia. W tym kontekście, niezwykle istotne jest uwzględnienie
roli funduszy europejskich przeznaczonych na innowacje we wspieraniu wzrostu gospodarki, a także rozwoju biznesu w regionach słabiej rozwiniętych.
Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu realizowanych programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich w Polsce Wschodniej na
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w tym makroregionie. Główna część analizy dotyczy realizacji celów skierowanych do przedsiębiorstw, zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych programu
Polska Wschodnia. Szczególnie istotne w tej kwestii wydaje się analiza działań
prowadzonych w ramach I Osi Priorytetowej - Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, które skierowane są na propagowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw, wdrażanie innowacji, tworzenie produktów sieciowych oraz wspieranie konkurencyjności. Celem szczegółowym artykułu była analiza dotychczasowej absorpcji środków, beneficjentów oraz identyfikacja branży, w których
pozyskiwane jest najwięcej środków europejskich. Przyjmując koncepcję roz-
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woju jaką jest model rdzenia i peryferii zaproponowany przez Jonathana Friedmanna zasadne wydaje się stwierdzenie, że największa liczba innowacji tworzona jest przez główne ośrodki miejskie - w tym przypadku stolice województw. Narzędziem wykorzystanym do weryfikacji postawionej hipotezy była
analiza 46 przypadków (liczba projektów zrealizowanych i zakończonych w ramach Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne), z których wybrano projekty zrealizowane w ramach poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP. Wnioski uzyskane w ramach przeprowadzonej analizy okazują się zaskakujące, bowiem centrami rozwoju innowacji w makroregionie
Polski Wschodniej wydają się być mniejsze ośrodki miejskie, a dziedziny
w których rozwijane są innowacje w poszczególnych województwach nie odpowiadają specjalizacjom określonym w regionalnych strategiach innowacji.
Przedsiębiorstwa jako główne ośrodki rozwoju innowacji
Innowacja zgodnie z definicją OECD jest wdrożeniem w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu,
w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem 1. Oznacza to, że nie
każde nowe rozwiązanie czy produkt, który stanowi nowość na rynku jest innowacją. Ogólna definicja nie wskazuje obszaru, dla którego dane rozwiązanie
ma być innowacyjne. Innowacje klasyfikuje się najczęściej w cztery grupy: innowacje produktowe – polegające na wprowadzeniu nowego produktu, innowacje procesowe – polegające na ulepszaniu metod produkcji, innowacje organizacyjne – polegające na wdrażaniu nowych metod organizacji pracy, współpracy z dostawcami oraz innowacje marketingowe – polegające na wprowadzaniu nowoczesnych strategii oddziaływania na rynek 2.
Przedsiębiorstwa stanowią podmioty gospodarcze, które wykazują największą aktywność w kreowaniu innowacji. Ciągle rozwijający się rynek wymusza na firmach konieczność dostosowania się do nowych warunków oraz
tworzenia nowych produktów, które będą odpowiadały ciągle rosnącym potrzebom odbiorców. Wdrażanie innowacji przez tego typu podmioty jest uwa-

A. Czubała, Innowacje w sektorze usług w Polsce, „Zeszyty naukowe MWSE w Tarnowie” 2015,
nr 1(26), s.37.
2
OECD, Oslo Manual, Paryż 2005.
1
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runkowane przede wszystkim chęcią dostosowania się do zmian otoczenia, niskim stopniem sformalizowania sposobu zarządzania w małych i średnich firmach, postawą proinnowacyjną wykazywaną przez kadrę zarządzającą oraz
wsparciu instytucji otoczenia biznesu we wdrażaniu nowych technologii 3.
Istotną barierą na drodze rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw są finanse.
Wiele firm ma problem z pozyskaniem kapitału wspomagającego ich rozwój.
Przedsiębiorstwa mogą być finansowane przez kapitał własny lub obcy. Ten
pierwszy może pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Kapitał obcy pochodzi zawsze ze źródeł zewnętrznych.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zostały zobowiązane do
podnoszenia poziomu konkurencyjności swoich gospodarek, na co otrzymują
fundusze w ramach polityki spójności UE. Istotnym narzędziem realizacji tego
zobowiązania jest tworzenie w oparciu o regionalne strategie innowacji - regionalnych systemów innowacji. Założenie, które towarzyszy realizacji polityki
innowacyjności na poziomie regionalnym mówi o tym, że powiązanie lokalnego społeczeństwa (właściciele małych i średnich przedsiębiorstw) z silnym
otoczeniem instytucjonalnym zachęci do wdrażania innowacji, umożliwi ich
dyfuzję oraz w perspektywie długoterminowej przyczyni się do podniesienia
poziomu konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw na rynku europejskim.
Jest to niejako odzwierciedlenie teorii regionu uczącego się. W opisanej przed
Richarda Floridę teorii, regiony odgrywają kluczową rolę jako ośrodki wiedzy
i centra kreatywności, które posiadają zdolność do tworzenia infrastruktury
niezbędnej dla inicjowania innowacji.
Biorąc pod uwagę element struktury wymienione w powyższej tabeli, regionem uczącym się jest jednostka terytorialna gwarantująca infrastrukturę
produkcyjną opartą na powiązaniach między dostawcami a nabywcami, pracowników zdolnych do ustawicznego kształcenia, infrastrukturę komunikacyjną i transportową, które umożliwiają wymianę wiedzy oraz rynek finansowy
i politykę przemysłową dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców chcących
wdrażać innowacje 4.

W. Jastrzębska, Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii
regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005, nr 7.
4
M. Godowska, Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8, s. 279.
3
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Tabela 1. Struktura regionu uczącego się wg. R. Floridy
Region uczący się
Infrastruktura produkcyjna

Tworzenie
sieci poddostawców i
outsourcing

Infrastruktura
rynku pracy

Pracownicy,
którzy są zdolni
do ustawicznego
kształcenia się

Infrastruktura
komunikacyjna
Przepływ
ludzi, informacji,
dóbr
i usług

Infrastruktura
rynku finansowego

Polityka
przemysłowa

Wsparcie
w postaci kredytów i innych
możliwości uzyskania kapitału

Formalne
i nieformalne relacje między
firmami
a instytucjami

Źródło: R. Florida, Toward the learning region, “Futures” 1995, nr 27/5.

Wspieranie rozwoju innowacyjności przez Unię Europejską
Wspierane innowacyjności przez Unię Europejską ma swoje odzwierciedlenie w Strategii Europa 2020, w której zawarto inicjatywę flagową „Unia
innowacji”. Kierunki, w których powinny się rozwijać państwa członkowskie
zawarto w strategii Horyzont 2020. Pobudzanie innowacyjności było także celem zawartym w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. W owej
perspektywie realizowano działania mające na celu wsparcie innowacyjności
poprzez: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (szczególnie osie
priorytetowe 1-5 i 8), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działania
2.1,2.3,4.2), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (oś priorytetowa
1) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Rozwój innowacyjności jest zmienną trudno mierzalną. Wynika to przede
wszystkim ze złożonego procesu wdrażania innowacji. Aby porównywać regiony w skali ich innowacyjności używa się zbiorczych indeksów, które biorą
pod uwagę m.in. poziom kapitału ludzkiego, możliwość uzyskania wsparcia
dla inwestorów, jakość czy też atrakcyjność krajowego systemu badań, poziom
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inwestycji firm w innowacje, poziom współpracy jednostek, liczbę wytworzonych produktów innowacyjnych 5. Na takich wskaźnikach bazuje m.in. European Innovation Scoreboard, który dzieli państwa członkowskie Unii Europejskiej na cztery grupy: Innovation Leaders, Strong Innovators, Moderate Innovators i Modest Innovators. Niekwestionowanym liderem całego rankingu
w 2018 rok jest Szwecja, pod względem kapitału ludzkiego i środowiska sprzyjającemu rozwojowi innowacji dominuje Dania, pod względem atrakcyjności
krajowego systemu badań na prowadzeniu znajduje się Luksemburg. Najbardziej wspierającym merytorycznie i finansowo państwem jest Francja, Irlandia
uzyskała najwyższe wskaźniki dotyczące innowacyjności małych i średnich
przedsiębiorstw, a najbardziej rozwiniętym poziomem współpracy w zakresie
rozwoju innowacyjności może pochwalić się Belgia 6. Polska w ubiegłorocznym
rankingu została zakwalifikowana jako Moderate Innovators, co pozwala
stwierdzić, że rozwój innowacyjności w naszym kraju jest na niskim poziomie.
Jednym z rozwiązań tej sytuacji są niewątpliwie fundusze europejskie, których
zadaniem jest zwiększenie poziomu spójności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów członkowskich.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku. Jest również głównym beneficjentem polityki spójności prowadzonej przez organizację. Od momentu akcesji ma miejsce stały wzrost gospodarczy, jednak wciąż trudno mówić o osiągnięciu poziomu bliskiemu państwom tzw. starej Unii. Czynnikami
wpływającymi na stały rozwój Polski są przede wszystkim: wprowadzenie swobód dotyczących przepływu towarów, usług, kapitału oraz zasobów ludzkich,
postęp reform gospodarczych wynikających z konieczności dostosowania prawodawstwa do standardów unijnych, napływ inwestycji zagranicznych oraz
dodatkowy zastrzyk środków finansowych w postaci funduszy unijnych7.
W obecnej perspektywie finansowej Polska otrzymała ok. 82,5 mld euro na
realizację założeń wynikających z Umowy Partnerstwa. Środki są wydatkowane
przede wszystkim na inwestycje zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej, podnoszenie poziomu

European Innovation Scoreboard 2018, [online], https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en [dostęp: 30.01.2019].
6
Tamże.
7
R. Rapacki, M. Próchniak, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomia” 2014, nr 39, s. 117.
5
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sprawności administracji a także tworzenie innowacji. W kontekście rozwoju
innowacyjności szczególnie istotne wydają się dwa programy operacyjne: Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Inteligentny Rozwój (PO IR). Oba programy stanowią kontynuację rozpoczętych w poprzedniej perspektywie finansowej programów: Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. PO WER
jest zorientowany przede wszystkim na pomoc osobom młodym rozpoczynającym swoją karierę zawodową, rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, rozwój szkolnictwa wyższego, wdrażanie innowacji społecznych, rozwój mobilności ponadnarodowej 8. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PO IR dotyczą
przede wszystkim wspierania transferu technologii, rozwoju usług proinnowacyjnych, współpracy między przedsiębiorstwami w ramach krajowego systemu
innowacji 9. Powyższe programy mają charakter krajowy, co oznacza, że mogą
z nich korzystać wnioskodawcy z całej Polski. Jednak poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz innowacyjności w Polsce nie jest jednolity terytorialnie. Zauważono to już na etapie negocjowania zapisów Umowy Partnerstwa, co skutkowało decyzją o skierowaniu specjalnego wsparcia dla pięciu najsłabiej rozwiniętych województw w Polsce w postaci Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia (PO PW).
Makroregion Polska Wschodnia obejmuje terytorium pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Obszar ten stanowi blisko jedną trzecią powierzchni całego kraju. Granica, przy której znajduje się makroregion jest zarazem wschodnią granicą Unii Europejskiej za która znajdują się obszary jeszcze biedniejsze.
Poniekąd jest to ograniczenie możliwości współpracy gospodarczej 10. Peryferyjność makroregionu ma więc nie tylko wymiar przestrzenny, ale również społeczno-gospodarczy. Poziom rozwoju gospodarczego jest na tym obszarze jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej. Niewątpliwy wpływ na taki stan
ma niski poziom innowacyjności, konkurencyjności a także atrakcyjności inwestycyjnej terenów należących do Polski Wschodniej. Na niski poziom rozwoju tego obszaru wpływ mają także uwarunkowania historyczne. Wschodnia
8
Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój, [online] https://www.power.gov.pl/strony/o-pro
gramie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ [dostęp: 31.01.2019].
9
Serwis Programu Inteligentny Rozwój, [online] https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/za
sady/co-mozna-zrealizowac/ [dostęp: 31.01.2019].
10
T. Komornicki, A. Miszczuk, Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej, Warszawa 2011, s. 83.
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część Polski już w czasach II Rzeczypospolitej stanowiła zaplecze rolnicze dla
uprzemysłowionych województw zachodnich.
Województwa należące do makroregionu Polski Wschodniej są obszarami najmniej atrakcyjnymi dla inwestorów. Taki stan jest spowodowany dużymi rezerwami w zasobach oraz niskimi kosztami pracy charakteryzującymi
ten obszar. Ośrodki decyzyjne jakimi są władze regionalne charakteryzuje niska
aktywność w poszukiwaniu zagranicznych oraz krajowych inwestorów. Wartość syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów liczona jest na podstawie zmienny takich jak dostępność transportowa,
zasoby oraz koszty pracy, rynki zbytu, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, oraz bezpieczeństwo społeczne 11. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej przeprowadzonym w 2015 roku, województwa Polski Wschodniej
zajęły pięć ostatnich miejsc, z czego najsłabsze okazało się województw podlaskie, które od kilku lat niezmiennie zajmuje tę pozycję.
Wszystkie województwa Polski Wschodniej zostały zaliczone do regionów o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej. Twórcy raportu dotyczącego atrakcyjności twierdzą, że słaba pozycja tego obszaru wynika z długofalowych procesów społeczno-gospodarczych takich jak niska intensywność urbanizacji oraz
niski poziom uprzemysłowienia 12. Na wschodzie kraju brak również zachęt dla
inwestorów w postaci korzyści skali czy korzyści aglomeracyjnych. Obszary te
cechuje niska dostępność transportowa, która jednak w porównaniu z poprzednimi latami ulega poprawia, głównie ze względu na dostępność środków z funduszy europejskich.
Tabela 2, Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2015 roku
Województwo

Wartość wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej

Pozycja w rankingu

Śląskie

0,85

1

Mazowieckie

0,51

2

Dolnośląskie

0,46

3

Małopolskie

0,41

4

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2015, Warszawa 2015, s. 7.
12
M. Tarkowski, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015, Gdańsk 2015,
s. 5.
11
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Wielkopolskie

0,30

5

Zachodniopomorskie

0,19

6

Pomorskie

0,14

7

Łódzkie

0,11

8

Opolskie

-0,12

9

Kujawsko-Pomorskie

-0,14

10

Lubuskie

-0,25

11

Podkarpackie

-0,34

12

Warmińsko-Mazurskie

-0,47

13

Świętokrzyskie

-0,48

14

Lubelskie

-0,52

15

Podlaskie

-0,63

16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Tarkowski, Atrakcyjność inwestycyjna
województw i podregionów Polski 2015, Gdańsk 2015, s. 7.

Wsparcie rozwoju innowacyjności w ramach PO PW
Główny cel realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia to
wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
Aby go osiągnąć program oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzonej przez nie działalności innowacyjnej. Wsparcie
odbywa się przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do powstawania
i funkcjonowania firm tworzących innowacje oraz pomoc w umiędzynarodowieniu wytworzonych przez nie produktów, poprawę efektywności układów
transportowych oraz zwiększenie dostępności transportowej regionu 13. PO
PW jest wdrażany w ramach czterech osi priorytetowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Ponadregionalna
Infrastruktura Kolejowa oraz Pomoc Techniczna. Kluczowa dla rozwoju innowacyjności jest realizacja projektów w ramach pierwszej osi priorytetowej. Na
jej realizację przewidziano prawie 36% alokacji w ramach programu co stanowi
ok. 719 mln euro. W ramach osi pierwszej realizowane są trzy działania: platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja MŚP oraz ponadregionalne powiązania kooperacyjne.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Warszawa 2019, s. 5.
13
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Niniejszy artykuł skupia się na analizie projektów realizowanych w ramach Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie
1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy otrzymują wsparcie dla działalność proinnowacyjną jedynie w ramach
tego poddziałania. Jednak ze względu na ogromną liczbę projektów realizowanych w ramach osi pierwszej 14, zakres analizy został zawężony do projektów
zakończonych i zrealizowanych w ramach poddziałania 1.3.1. W ramach tego
poddziałania realizowane są projekty, które prowadzą do stworzenia innowacyjnych produktów lub polegają na opracowaniu innowacyjnych procesów
technologicznych, szczególnie w oparciu o wyniki wcześniej prowadzonych
prac z zakresu B+R 15.
Tabela 3. Projekty zrealizowane w ramach poddziałania 1.3.1 wg stanu na
31.01.2019
Tytuł projektu

Województwo

Wartość
projektu [zł]

Branża

Nowa generacja zaworów
dla lotniczych układów hydraulicznych

podkarpackie

10 292 000.00

transport

Uruchomienie
produkcji
opakowań o zmniejszonej
gramaturze oraz nowych
wartościach
estetycznych
dzięki wdrożeniu prac B+R

podkarpackie

13 222 500.00

chemia

Wdrożenie
innowacyjnej
technologii LRTM w celu
podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej dla przedsięwzięć

podkarpackie

13 484 370.00

budownictwo

775 projektów wg stanu na 31.01.2019; zob. Serwis Programu Polska Wschodnia - Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020, [online] https://www.polskawschod
nia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/stan-wdrazania-funduszy-europejskich-w-polsce-wlatach-2014-2020-nabory-wnioski-o-dofinansowanie-umowy-wnioski-o-platnosc/[dostęp: 01.
02.2019].
15
Tamże, s. 23.
14
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realizowanych w ramach ponadregionalnego
porozumienia kooperacyjnego
PVGLASS+ wdrożenie do
produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej

podkarpackie

12 300 000.00

budownictwo

Wdrożenie produkcji innowacyjnej deski tarasowej
z WPC

podlaskie

15 129 000.00

budownictwo

Wdrożenie produkcji elementów dla energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego

podlaskie

12 661 620.00

budownictwo

Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą
okluzją tętnic wieńcowych

lubelskie

10 100 000.00

zdrowie

Wdrożenie wyników prac
badawczo-rozwojowych
sposobem na wprowadzenie
innowacji
produktowej
w ANTEX II

lubelskie

14 347 089.00

IT

Innowacyjne
energooszczędne okno jako efekt
wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

warmińskomazurskie

17 216 187.00

budownictwo

Wdrożenie wyników prac
B+R poprzez uruchomienie
produkcji opakowań cienkościennych
wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz
szkółkarstwie

lubelskie

12 296 925.00

chemia

Wdrożenie wyników prac
B+R umożliwiające produkcję wysoce innowacyjnych
opakowań
tekturowych
związanych z przedmiotem

podlaskie

10 230 000.00

chemia
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działalności
STER

ARMAKLA-

Wdrożenie wyników prac
B+R poprzez uruchomienie
produkcji specjalnie zabezpieczonych kartoników dedykowanych dla przemysku
farmaceutycznego

lubelskie

14 341 800.00

zdrowie

Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów Krośnie Sp. z o.o.

podkarpackie

14 289 051.59

budownictwo

Wdrożenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie
Wielobranżowym
SADEX Janusz Sadlik

lubelskie

14 268 000.00

budownictwo

Wdrożenie
ekologicznej
technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne
pozyskane z recyklingu

lubelskie

12 035 815.13

budownictwo

Wykonanie nowatorskiej instalacji do produkcji ultrasuchego wypełniacza dla sektora chemii budowlanej w
oparciu o wyniki prac B+R

podlaskie

15 277 223.61

budownictwo

Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP

lubelskie

11 146 133.00

budownictwo

Wdrożenie wyników prac
B+R polegających na innowacyjnej metodzie odwodnienia wykopów w gruntach
przepuszczalnych

lubelskie

12 300 000.00

budownictwo
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Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad
wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną

podkarpackie

10 817 702.38

budownictwo

Wdrożenie innowacyjnego
produktu w firmie P.H. Dobis Sp. z o.o.

podkarpackie

9 773 925.04

przemysł
spożywczy

Uruchomienie produkcji tanich przyczep PRAKTI
DUMPER w efekcie samodzielnie przeprowadzonych
prac badawczo - rozwojowych

lubelskie

7 883 070.00

transport

Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa CLOVIN
S.A. przez wdrożenie prac
B+R nad innowacyjnymi
środkami detergentowymi
piorącym oraz do zmywania
naczyń

podlaskie

9 544 800.00

chemia

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych
pasywnych
okien w technologii Real
Wood w firmie P.W. Vikking KTS

lubelskie

6 366 416.95

budownictwo

Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę Union
Parts sp. z o.o.

podkarpackie

6 222 570.00

transport

Wprowadzenie na rynek wysoce zindywidualizowanych
opakowań i mebli ekspozycyjnych z tektury falistej w
ARMAPAK SP. Z O.O.
SP.K. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

podlaskie

4 696 152.47

przemysł
spożywczy
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Wdrożenie wyników prac
B+R przez ZAKŁADY
CHEMICZNE PERMEDIA S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej grupy produktowej
Plastomix

lubelskie

6 047 418.00

chemia

Wdrożenie produkcji elektrostatycznych
posadzek
syntetycznych ES+

podkarpackie

5 675 874.00

budownictwo

Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych

podkarpackie

4 920 000.00

budownictwo

Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC
w firmie Koltex Recykling
s.c.

podkarpackie

4 735 500.00

chemia

Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego
drewna z technologicznym
zabezpieczeniem
powierzchni

podkarpackie

5 355 805.02

budownictwo

Wdrożenie
ekologicznej
technologii
produkcji
drewna Black Oak Technology

lubelskie

5 043 000.00

przemysł
drzewny

Wdrożenie wyników prac
B+R poprzez uruchomienie
produkcji gokarta z napędem elektrycznym i wymiennym systemem zasilania

lubelskie

3 955 000.00

transport

Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

podkarpackie

4 769 940.00

budownictwo
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Wdrożenie wyników B+R
poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych kotłów wodnych typu SKP
BIO

lubelskie

5 257 700.68

budownictwo

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie
do produkcji własnych prac
B+R.

warmińskomazurskie

3 926 775.00

przemysł
drzewny

Uruchomienie innowacyjnej
platformy B2B do zarządzania kampaniami direct mail

podkarpackie

3 542 400.00

IT

Wdrożenie do praktyki rynkowej nowego typu mebli z
innowacyjnym systemem
montażu

lubelskie

2 757 759.00

budownictwo

Implementacja nowej technologii wypieku pieczywa
półcukierniczego z wykorzystaniem metody chłodnego
rozrostu ciasta

lubelskie

2 896 650.00

przemysł
spożywczy

Wdrożenie na rynek europejski innowacyjnej usługi w
postaci przyjęcia i przetworzenia kartridży

lubelskie

2 444 010.00

IT

Wdrożenie do praktyki rynkowej innowacyjnych usług
odzysku metalu i gumy
z kordu

lubelskie

2 389 890.00

chemia

Wdrożenie produkcji silników elektrycznych do zastosowań specjalnych, w tym
lotniczych

podkarpackie

1 815 480.00

transport

Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COM-

lubelskie

1 341 475.00

IT
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PREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa
Wdrożenie na rynek innowacyjnej tabletkarki rotacyjnej TR6BDHQĒ

lubelskie

1 447 798.03

chemia

Wdrożenie kompleksowego
systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu
Raynauda

podlaskie

1 324 342.46

zdrowie

Rozwój przedsiębiorstwa Pamexpol oraz wprowadzenie
na rynek nowych innowacyjnych produktów poprzez
inwestycje w specjalistyczne
wyposażenie

świętokrzyskie

2 036 972.37

budownictwo

Wdrożenie do produkcji nowego wózka akumulatorowego podnośnikowego prowadzonego

podlaskie

1 574 400.00

transport

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Dotacji UE, [online]
http://www.mapadotacji.gov.pl/ [dostęp 31.01.2019]

Jak pokazuje powyższa tabela, do końca stycznia 2019 roku zrealizowano
46 projektów: 20 w województwie lubelskim, 15 w województwie podkarpackim, 8 w województwie podlaskim, 2 w województwie warmiński-mazurskim
i 1 w województwie świętokrzyskim. Mogłoby się wydawać, że najwięcej produktów innowacyjnych powinno zostać wytworzonych w województwie podkarpackim, gdzie od wielu lat z wieloma sukcesami na koncie funkcjonuje klaster „Dolina Lotnicza”, jednak w dziedzinie innowacji prym wiedzie województwo lubelskie. Kolorem szarym zaznaczono innowacje, które zgodnie
z krótkim opisem projektu umieszczonym na stronie mapadotacji.gov.pl wydają się być produktowe. Nieco więcej (26) innowacji ma charakter produkcyjny. Wśród zrealizowanych projektów żaden nie posiada cech innowacji organizacyjnej czy marketingowej.
105

Dominika Czapla

Wartym zauważenia jest fakt, że wiele zrealizowanych w obecnej perspektywie finansowej projektów stanowi kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych
w poprzednich ramach finansowych, co pozwala postawić tezę, że fundusze
skierowane do makroregionu Polski Wschodniej są wykorzystywane efektywnie oraz inicjują kolejne proinnowacyjne działania. Największa liczba innowacji dotyczy szeroko rozumianego sektora budownictwa. Przedsiębiorstwa często decydują się na doskonalenie swoich systemów produkcji, a także tworzą
nowe produkty odpowiadające na aktualne potrzeby społeczeństwa. Warto zauważyć, że wiele ze zrealizowanych projektów dotyczy kwestii ekologicznych.
Przedsiębiorcy proponują nowe rozwiązania w zakresie selektywnego odbioru
odpadów oraz ich ponownego wykorzystywania. 8 zrealizowanych projektów
dotyczyło innowacji w sektorze chemicznym. Polegały one przede wszystkim
na wytworzeniu nowego rodzaju opakowań. 6 projektów dotyczyło sektora
transportu, innowacje dotyczyły głównie materiałów niezbędnych do budowy
dróg, elektromobilności oraz udogodnień dla lotnictwa. Pozostałe zrealizowane projekty dotyczyły branży takich jak IT – propozycje nowych systemów
dla wysyłania reklam czy automatyczny system wykrywania zagrożeń, zdrowie
– głównie usprawnienie procedur diagnostycznych, przemysł spożywczy –
usprawnienie procesów produkcji oraz przemysł drzewny – usprawnienia
w zakresie ekologii i wykorzystania nowych materiałów.
Zakończenie
Łączna wartość projektów dotychczas zrealizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 wynosi 363 500 540,70 zł, a przyznane dofinansowanie to
ok. 189 673 933,50 zł, jednak jak przedstawia podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak – 100% środków zaplanowanych na realizację poddziałania 1.3.1 zostało zakontraktowane 16. Resort podjął
decyzję o zwiększeniu puli dostępnych środków i ogłoszeniu kolejnego naboru
wniosków w marcu 2019 roku. Wspomniana decyzja daje nadzieję na realizację większej liczby projektów proinnowacyjnych w województwie świętokrzyskim, z którego jak pokazuje mapa dotacji umowę o dofinansowanie podpisało
dotąd jedynie 8 beneficjentów.
Serwis Programu Polska Wschodnia - 100% na innowacje produktowe w Polsce Wschodniej zainwestowane, [online] https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/100-na-innowacje-produktowe-w-polsce-wschodniej-zainwestowane/ [dostęp: 01.02.2019].
16
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Wartym zauważenia jest fakt, iż ponad 90% beneficjentów posiada swoje
siedziby poza stolicami województw makroregionu Polski Wschodniej, co
wskazuje na duży potencjał we wdrażaniu innowacji i konkurencyjność mniejszych ośrodków miejskich. Ciekawa wydaje się także dominacja województwa
lubelskiego w kreowaniu innowacji. Powyższa analiza dotyczy jedynie jednego
poddziałania, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów, co nie daje możliwości generalizacji uzyskanych wyników. Jednakże, niewątpliwie duży wpływ na efektywność pozyskiwania dofinansowania przez MŚP z województwa lubelskiego ma fakt, że ponad 50%
właścicieli małych i średnich firm deklaruje prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych lub badań nad innowacjami, a to stanowi pierwszy krok
na drodze otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich w ramach analizowanego poddziałania 17.
Niewątpliwie zaskakujący jest fakt, że dziedziny, w ramach których realizowane są projekty w poszczególnych województwach w większości nie pokrywają się ze specjalizacjami uwzględnionymi w regionalnych strategiach innowacji 18. Jednakże, zrealizowane projekty stanowią praktyczne wykorzystanie
wyników uzyskanych przy realizacji wcześniej prowadzonych prac z zakresu
B+R. Zasadna więc wydaje się więc konieczność redefinicji celów uwzględnionych w regionalnych strategiach innowacji, które nie odpowiadają obecnym
trendom ani wymaganiom społeczeństwa.

Bis J., Żminda T., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim. Artykuły Naukowe, nr 1/2016, s. 36.
18
Lubelskie: biogospodarka, medycyna i zdrowie, informatyka, energetyka niskoemisyjna; podkarpackie: lotnictwo, jakość życia, IT; podlaskie: sektor rolno-spożywczy, usługi medyczne, ekoinnowacje, przemysł maszynowy; świętokrzyskie: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, IT,
zrównoważony rozwój energetyczny i branża targowo-kongresowa; warmińsko-mazurskie: ekonomia wody, meblarstwo, żywność wysokiej jakości; zob. RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje, [online] http://brante.pl/ris/ [dostęp 01.02.2019].
17
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Crowdfunding –
analiza zjawiska, regulacji
oraz postulaty de lege ferenda

Wstęp
W dobie Internetu wszystko staje się możliwe. Wizje i plany biznesowe,
które jeszcze nie tak dawno nie miały szansy na wejście w życie, głownie ze
względu na aspekt finansowy, dzisiaj mają szanse być zrealizowane dzięki nowej technologii. Przedmiotem rozważań tego artykułu jest crowdfunding, czyli
jedna z metod finansowania społecznościowego, a także konsekwencje prawne
i podatkowe stosowania tej formy pozyskiwania kapitału. Celem poniższego
opracowania jest analiza zjawiska, regulacji oraz próba postawienia postulatów
jakie mogłyby być wprowadzone do dotychczasowych regulacji. Jest to zupełnie nowy model finansowania biznesu przez bardzo liczną grupę, zazwyczaj
rozproszonych, drobnych inwestorów. Crowdfunding jest stosunkowo nowym
zjawiskiem, dlatego warto zastanowić się, czy znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w prawie oraz czy powinien być przedmiotem dodatkowych
rozważań ustawodawcy. Należy się nad tym pochylić głównie ze względu na
zabezpieczenie potencjalnych inwestorów i zwiększenie przejrzystości całego
procesu.
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Pojęcie
Termin crowdfunding jest neologizmem, powstałym z dwóch słów –
crowd ( tłum) oraz funding (finansowanie). Jest on definiowany jako
proces współpracy większej liczby osób, które decydują się na wyasygnowanie
własnych pieniędzy, w zasadzie małych sum, na wsparcie wysiłków, projektów
i wizji innych prywatnych osób, ale także firm, przedsiębiorstw i organizacji 1.

Często po stronie finansujących motywacją do działania nie jest korzyść finansowa. Wzięcie udziału w sponsorowaniu danego projektu nie musi się ostatecznie wiązać z żadnym zyskiem materialnym. Crowdfunding to narzędzie do finansowania dowolnego rodzaju przedsięwzięcia.
Wykorzystywany był z powodzeniem do odbudowy po trzęsieniu ziemi, do
wpierania sztuki i dziedzictwa kultury, a nawet do finansowania kampanii wyborczej 2.

Z perspektywy tego artykuł główny nacisk warto położyć na finansowaniu
projektów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju gospodarczego.
Modele crowdfundingu
Crowdfunding jest na tyle dynamicznym zjawiskiem, że istnieje jego bardzo wiele form i odmian. W Polsce stosowane są głownie następującego określenia: model dotacyjny, czyli niezwiązany ze świadczeniem zwrotnym, sprzedażowy, który zazwyczaj uwzględnia nagrodę lub inną formę odpłaty za przekazane środki, udziałowy, który w dużej mierze opiera się na zakupie udziałów
w spółkach oraz model pożyczkowy. Różnorodność możliwości form finansowania społecznościowego najlepiej oddaje jednak rozróżnienie modeli wg systemu włoskiego. Są one uszczegółowieniem tego co zawiera się w szerokich
pojęciach stosowanych w systemie polskim.
Reward based crowdfunding to najbardziej popularny model, związany
z „nagrodą”, skąd też wziął swoją nazwę. Polega na tym, że beneficjent wpłaconych środków odwdzięcza się darczyńcy nagrodą stosownie do wielkości
wpłaty. Mogą to być nagrody różnego rodzaju, np. produkty z pierwszej limi-

1
2

A. Brunello, Crowdfunding. Podręcznik, Warszawa 2015, s. 11.
Tamże, s. 16.

112

Crowdfunding …

towanej edycji danego przedsiębiorstwa. Ważną cechą tego modelu finansowania społecznościowego jest to, że darczyńca w żaden sposób nie staje się właścicielem czy akcjonariuszem. Nie uzyskuje też prawa do ewentualnych zysków
z danego projektu. Jego wynagrodzeniem za wkład w przedsięwzięcie jest
wspominana wcześniej nagroda. Jest to odpowiednik polskiego modelu sprzedażowego. Dzieli się na dwie kategorie:
- All or nothing – jest to model bardzo bezpieczny z punktu widzenia darczyńcy.
Wpłata dokonana na konkretny projekt zostaje niejako zamrożona na rachunku bankowym darczyńcy i rzeczywiście przechodzi na konto beneficjenta
dopiero kiedy suma wpłat osiągnie kwotę minimalną. Oznacza to,
że jeżeli w terminie wyznaczonym na dany projekt nie uda się uzbierać wystarczającej sumy pieniędzy nie będą one pobrane od darczyńców, a oni nie stracą
nic za chęć pomocy. Jest to model dodatkowo mobilizujący autora projektu
aby tak przeprowadzić kampanię by uzyskać minimalny próg środków.
W przeciwnym wypadku niczego nie zyska, a wręcz będzie obarczonym kosztami organizacji zbiórki.
- Take it all – to model, który znacznie bardziej wspiera autora projektu. Jeżeli
potrzebna do realizacji projektu kwota nie zostanie osiągnięta środki i tak zostają przekazane do dyspozycji projektodawcy i on ma swobodę w ich rozdysponowaniu. Należy jednak pamiętać, że ograniczeniem jest zaufanie darczyńców, a jego nadwyrężenie może przekreślić inwestowanie w projekt danego
podmiotu w przyszłości.
Equity based crowdfunding – to model, który jest głównym przedmiotem zainteresowania poniższego artykułu ze względu na bezpośrednie przełożenie na
rozwój gospodarczy. Służy on przede wszystkim zakładaniu firm i jest oparty
na realizacji znacznie wyższych wpłat niż przy reward based crowdfunding. Equity based crowdfunding:
polega bowiem na wykorzystywaniu crowdfundingu do tworzenia kapitału
spółki, co w praktyce ochrania publiczne oszczędności. Działaniami tymi zajmują się specjalne platformy, które dzielą projekt na kwoty o równej wartości.
Każda z tych małych kwot jest oferowana na rynku finansujących jako jedna
akcja.
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Taka forma finansowania społecznościowego może wspomóc pomysłodawcę
w nowo powstałej spółce ale także przyczynić się do rozwoju istniejącej już
spółki. Metoda ta stosowana jest głównie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak poprzedni model ten również dzieli się na kilka rodzajów.
Model klubowy – wystawiane przez projektodawcę akcje nie są adresowane do
szerokiego, niesprecyzowanego grona, lecz do członków klubu, który powstał
specjalnie do tego aby skojarzyć ze sobą przyszłych inwestorów.
Model holdingowy – projekt nie jest realizowany przy pomocy wpłat indywidualnych inwestorów, a jest efektem połączenia w holding i sponsorowania
projektu jako osoba prawna.
Zbieranie subskrypcji – po prezentacji projektu finansujący subskrybują online
oferowane kwoty, czyli akcje i stają się pod wszystkimi wglądami udziałowcami tego kto zaproponował projekt.
Taka forma finansowania społecznościowego jest obarczona dużym stopniem ryzyka. Finansujący muszą mieć świadomość, że kiedy inwestują swoje
środki w spółkę istnieje duże ryzyko wahań jej wartości, a także niewydolności
finansowej. Skutkować to może obniżeniem wartości akcji, a nawet upadłością
spółki. Nie ma innej drogi do uchronienia się przed tymi skutkami jak racjonalność w doborze projektów.
Social lending – to kolejny model finansowania, chociaż bardziej precyzyjne
wydaje się być tutaj określenie – pożyczkowania. Ten model jest bardzo popularny głownie w krajach anglosaskich 3. Taka forma pozyskiwania pieniędzy jest
bardzo atrakcyjna dla podmiotów, które nie są w stanie uzyskać pożyczki
w instytucjach finansowych. Jedną z cech modelu pożyczkowego finansowania
społecznościowego w internecie jest to, że zwykle nie wymaga on zabezpieczeń
i przyciąga sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają szans na
uzyskanie finansowania w ramach tradycyjnych kredytów bankowych 4. Jednak

Tamże, s. 52.
C. Keh-Wen, M. Songtao i in., The Evolving Role of Peer-to-Peer Lending: A New Financing
Alternative, “Journal of the International Academy for Case Studies” 2016, vol. 22, no. 3, s. 33;
3
4
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aby finansowanie przebiegało w sposób zgodny z literą prawa wymagane jest
pośrednictwo specjalistycznej platformy. Platformy social lendingu - są to
spółki non profit, które umożliwiają osobom proszącym o pożyczkę wejść
w kontakt z osobami, które zamierzają inwestować małe albo bardziej poważne
sumy pieniędzy w system pożyczek pomiędzy osobami prywatnymi 5. Spółki
lendingowe zajmują się kompleksową obsługą procesu pożyczki. Ich rolą jest
skojarzenie potencjalnych stron stosunku pożyczki, analiza danych o tych podmiotach i ich kondycji finansowej, ale także współpraca z ośrodkami ryzyka,
aby zapewnić asekurację filara gwarancyjnego. Po sfinalizowaniu kontraktu
platforma pośredniczy także w przelewie środków na konto beneficjanta,
a także w transakcji zwrotnej, czyli ratach spłaty pożyczki. W kompetencji spółek kojarzących pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę jest również wyjaśnianie wątpliwości i łagodzenie sporów między tymi podmiotami.
Oprócz możliwości udzielenia pożyczki podmiotem bez wystarczającej
zdolności kredytowej takie platformy mają jeszcze jedną ważna przewagę nad
standardowymi instytucjami finansowymi. Dzięki temu, że ich działalność realizowana jest tylko w sieci, a poprzez zaawansowaną technologię część procesów przebiega automatycznie mają znacznie mniejsze zaplecze administracyjne.
Oznacza to znacznie zmniejszenie kosztów w stosunku np. do pożyczek oferowanych przez banki. Niewątpliwie przekłada się to na znacznie niższe oprocentowanie pożyczki a jednocześnie możliwość większego zysku po stronie inwestującego swoje środki.
Instytucja crowdfundingu nie jest znana polskiemu systemowi prawnemu 6, co oznacza brak definicji legalnej crowfundingu, pomimo tego, że zjawisko rośnie pod względem popularności wśród społeczności polskiej. Początkowo regulację crowdfundingu wyprowadzano z ustawy o zbiórkach publicznych 7 jednak ze względu na prywatny cel organizowania zbiórek oraz pod-

D. T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 10(3); tenże, Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Warszawa 2014.
5
A. Brunello, Crowdfunding …, s. 52.
6
Tamże, s. 121.
7
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz.
498 t.j).
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mioty, które się tym zajmowały nie sposób było połączyć obowiązujące przepisy z naturą takiego modelu finansowania społecznościowego 8. We wspomnianej ustawie przepływ środków miał się odbywać w formie gotówkowej,
co również nie ma zastosowania w przypadku crowdfundingu. Pomimo ruchu
Polskiego Towarzystwa Crowdfungingu i wyjścia z pomysłem zmiany używanych w ustawie pojęć nie zostały one wprowadzone w życie i mimo jej nowelizacji ustawy w 2014 roku crowdfunding nie został objęty tą regulacją.
W przypadku braku przepisów szczególnych z pomocą przychodzą naczelne zasady systemu prawa. W wyniku tego, iż crowdfunging opiera się
w dużej mierze na stosunku umownym między podmiotami, właściwe będą
regulacje prawa cywilnego, zarówno dotyczące umów nazwanych – jak sprzedaż, ale także nienazwanych. Naczelną zasadą, będzie oczywiście zasada swobody umów i wynikające z niej uprawnienie stron do dowolnego kształtowania
stosunku prawnego, byleby był on zgodny z literą prawa i zasadami współżycia
społecznego.
Należy podkreślić że do każdego z modeli finansowania społecznościowego zastosowanie będzie miała inna regulacja z kodeksu cywilnego. I tak
w przypadku crowdfundingu, gdzie darczyńca nie oczekuje zysku w zamian za
swoją wpłatę ani innej formy świadczenia zwrotnego będą miały zastosowanie
przepisy o darowiźnie. Natomiast w modelach, gdzie finansujący jest nagradzany jest ewentualną nagrodą, która nie musi być nawet współmierna do
wniesionego w przedsięwzięcie wkładu, uzyskuje w zamian za świadczenie zysk
w formie materialnej, nabywa udziały w spółce lub staje się przyszłym odbiorcą
usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, w którego tworzenie wniósł wkład
- zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży lub
przedsprzedaży, pożyczki czy nabywaniu udziałów w spółkach kapitałowych
zależne od formy organizacyjnej finansowanej spółki.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną - w kształcie prawnym obowiązującej Ustawy z dnia 15 marca
1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732 t.j.) – mogło być udzielone tylko
wówczas, gdy cel zbiórki nie był przeciwny prawu oraz z punktu widzenia interesu publicznego
był godny poparcia. Za takie cele uważał natomiast ustawodawca przede wszystkim cele religijne,, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Pozwolenie na zbiórkę publiczną w tym kształcie mogło być udzielone jedynie stowarzyszeniom
i organizacjom posiadającym osobowość prawną albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia zbiórki na określone cele, z kolei cel zbiórki winien był być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji bądź aktem organizacyjnym komitetu..
8
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Analogicznie do regulacji samej umowy, transakcji finansowania, inaczej
będą kształtowały się regulacje dotyczące prawnopodatkowych aspektów.
Crowdfunding nie jest transakcją szczególnie uregulowaną w polskim prawie
podatkowym, polega on dokładnie takim samym zasadom jak pozostałe transakcje w obrocie gospodarczym. Jego skutki podatkowe zależne są przede
wszystkim od tego jaki model finansowania zostanie wybrany przez pomysłodawcę, konkretyzując czy za wpłatę nastąpi świadczenie zwrotne lub wpłata
będzie wiązała się z nabyciem udziałów w przedsiębiorstwie. Konsekwencje
prawnopodatkowe należy rozpatrywać z perspektywy trzech podmiotów biorących udział w crowdfundingu.
Konsekwencje prawnopodatkowe w przypadku crowdfundingu
bez świadczenia zwrotnego – crowdfunding klasyczny
Platforma crowdfundingowa, bez względu na formę prowadzenia działalności oraz na model finansowania społecznościowego, będzie zobowiązana do
rozliczenia przychodu z tytułu wykonania usługi na zasadach ogólnych. Przychodem będzie min. prowizja potrącana w momencie dokonywania przelewu
zebranych środków na rzecz beneficjenta, opłata rejestracyjna dla pomysłodawców. Platforma będzie przy tym zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowania usługi elektronicznej w rozumieniu art.
2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawę opodatkowania będzie stanowić kwota pobranej prowizji pomniejszona o VAT. Obowiązek ten
nie zaistnieje w przypadku korzystania ze zwolnienia sprzedaży dokonywanej
przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł 9.
Brak świadczenia zwrotnego znacząco przekłada się na obowiązki strony.
Po stronie finansujących nie zaistnieje obowiązek dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu dokonanych wpłat wspierających projekt crowdfundingowy.
Należy zwrócić uwagę, że w przeważającej większości wpłaty pochodzić będą
od osób prywatnych. Jeżeli jednak będzie nim przedsiębiorca wpłaty nie będą
mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na wy-

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j.); oraz Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).
9
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łączenia wskazane odpowiednio w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 o podatku dochodowym od osób fizycznych 10.
Do wiele bardziej skomplikowanych należą kwestie prawnopodatkowe
po stronie beneficjenta finansowania crowdfundingowego. Są one uzależnione
od tego, czy pomysłodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej czy osobą prawną.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą regulacja
rysuje się analogicznie, ze względu na brak doprecyzowania podmiotu w art. 1
ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ( inaczej: interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie IPPB1/415-1405/14-2/ES 11). Przychody
z crowdfundingu, jeżeli wpłaty nie przekroczą ustawowego progu, nie będą
podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ponieważ będą one
zwolnione z tytułu przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 o podatku od spadków i darowizn
opodatkowaniu podlegać będzie wpłata przekraczająca kwotę wolną w wysokości 4902,00 zł (dla osób niespokrewnionych i niespowinowaconych z beneficjentem) w części ją przewyższającą. Do kwoty wolnej zalicza się nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 6 ust. 1 pkt 4 o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia 12. W związku z tym powstaje intersującą kwestia sporna. Zgodnie ze wcześniejszym przedstawieniem modeli finansowania,
w przypadku niektórych z nich nie zachodzi automatyczne, bezpośrednie przelanie przez platformę środków wpłaconych przez darczyńcę beneficjentowi.
K. Biernacki, D. Staszak, Podatkowe aspekty rozliczeń tzw. crowdfundingu w Polsce, „MOPOD”
2018, nr 4.
11
W decyzji organ podatkowy wskazuje, iż środki pieniężne otrzymane przez osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą stanowić będą przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 2 PDOFizU, a więc przychody z działalności gospodarczej. Wtedy następuje rozliczenie
przychodu łącznie z pozostałymi przychodami osiągniętymi przez przedsiębiorstwo na zasadach
ogólnych.
12
K. Biernacki, D. Staszak, Podatkowe aspekty rozliczeń … .
10
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Zdarzyć się może, że od dnia obciążenia rachunku darczyńcy do rzeczywistego
przepływu środków do pomysłodawcy minie kilka dnia, a nawet tygodni. Logicznym zatem wydaje się przyjęcie założenia, że spełnienie świadczenia następuje w momencie zasilenia rachunku bankowego beneficjenta, a w przypadku
nieuzbierania kwoty minimalnej do spełnienia świadczenia nie dojdzie wcale.
Oznacza to, że obowiązek podatkowy wcale nie powstanie. Niestety polskie
organy podatkowe przyjmują odmienną interpretację (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
znak: IBPB-2-1/4515-69/16/MD). Rozróżnienie tych terminów ma doniosłe
znaczenie w przypadku wpłat przewyższających kwoty wolne od obowiązku
podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 17a ust. 1 PSpDarU właściwą deklarację
podatkową (SD-3) składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Odrębnie przedstawia się regulacja, gdy beneficjentami będą jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, np. spółki osobowe, w których podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy. Pomimo tego, spółki
osobowe posiadają zdolność prawną, a to oznacza, że za obdarowaną należy
uznać spółkę, nie jej wspólników 13. W tej sytuacji nie znajdą zastosowania
przepisy omówione powyżej i należy zastosować regulacje zawarte w ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekłada się to na to, iż i beneficjent, a właściwie jego wspólnicy, będą obowiązani do rozliczenia przychodu,
o którym mowa odpowiednio w art. 14 ust. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku. Wspólnikiem spółki cywilnej
może być także osoba prawna, wtedy stosujemy odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 14.
W modelu donacyjny po stronie beneficjenta nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT. Jest to oczywista konsekwencja braku świadczenia wzajemnego w postaci dostawy towaru lub świadczenia usług.
Beneficjent będący czynnym podatnikiem podatku VAT może przy tym odliczyć podatek naliczony z faktury otrzymanej od platformy crowdfundingowej

13
14

Stanowisko takie zajął NSA w wyroku z 08.01.2013 r. (II FSK 1019/11).
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na zasadach ogólnych, tj. jeśli wykaże związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanym 15.

Konsekwencje prawnopodatkowe w przypadku crowdfundingu
ze świadczeniem zwrotnym
Analogicznie jak w poprzednim modelu dla osób fizycznych dokonane
wpłaty nie mają przełożenia na rozliczenia podatkowe. W przypadków przedsiębiorców wpłaty nie tworzą obowiązku podatkowego, ale mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Ma to zastosowanie, gdy zachodzi związek między wpłatą, czyli poniesionym wydatkiem
a przychodem.
Transakcja zwrotna za wpłatę jest przykładem czynności opodatkowanej
podatkiem od wartości dodanej (VAT). W razie gdy beneficjent będzie czynnym podatnikiem VAT oraz nagroda lub inne świadczenie zwrotne nie będzie
towarem (usługą) podlegającą zwolnieniu to finansujący – również będący
czynnym podatnikiem VAT, będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury w zakresie, w jakim towar i usługa
są wykorzystywane do wykonywania innych czynności opodatkowanych.
Proces prawidłowego złożenia rozliczeń podatkowych ze strony beneficjenta jest dużo bardziej złożony i uzależniony od rzeczywistego przekazania
świadczenia zwrotnego do finansującego. Jeżeli to nie nastąpi, pomimo innego
modelu finansowania, zastosowanie będą miały odpowiednio regulacje opisane
poprzednio. Odnośnie podatku dochodowego,
zgodnie z art. 12 ust. 3, 3a i 4 pkt 1 PDOPrU, beneficjent powinien rozpoznać
moment powstania przychodu w dniu wydania rzeczy lub wykonania usługi,
nie później niż z chwilą wystawienia faktury lub uregulowania należności.
Samo otrzymanie wpłat, które traktowane powinny być jako zaliczki lub przedpłaty, nie skutkuje w analizowanym stanie faktycznym powstaniem przychodu.
Analogiczne konsekwencje pojawią się przy rozliczeniu na podstawie PDOFizU. Zastosowanie znajdą bowiem odpowiednie regulacje zawarte w art. 14
ust. 1, 1c i 3 pkt 1 tej ustawy 16.

15
16
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Koszty uzyskania przychodu będą rozliczne analogiczne jak przy crowdfundingu bez świadczenia zawrotnego, ale przedsiębiorca będzie mógł do nich
doliczyć również środki wykorzystane na wytworzenie towaru lub usługi będącego świadczeniem relewantnym za wpłatę.
Kwestie rozważań nad podatkiem o wartości dodanej należy rozpocząć od
sprawdzenia czy beneficjent jest podatnikiem VAT, a także czy nie spełnia
przesłanki o zwolnieniu od VAT drobnych przedsiębiorców, omawianej już
w niniejszym artykule przy opodatkowaniu platform crowdfundingowych. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wyczerpuje to katalog
typowych beneficjentów finansowania społecznościowego, a więc przeważającej większości przepisy o VAT znajdą zastosowanie. Jednak szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych przypadków zaistnienia bądź nie obowiązku podatkowego znacznie przewyższają ramy tego artykułu. W ramach zasygnalizowania
należy wspomnieć tylko, iż będzie to uzależnione głównie od zaangażowania
podmiotu dokonującego wpłaty, a także warunków, które należy spełnić, aby
świadczenie uzyskać. Internet, przynajmniej w ogólnym założeniu umożliwia
anonimowe działanie. Jednak w kwestiach podatkowych niezbędna jest przejrzystość, co przekłada się na konieczność znajomości danych osobowych wpłacającego, co często jest trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Crowdfunding z samego założenia opiera się na niewielkich wpłatach wielu osób
i w dobie RODO nie wszyscy będą zainteresowani podaniem danych osobowych w zamian za świadczenie o niewielkiej wartości. Dodatkowo, w tym modelu
mogą zostać wprowadzone dodatkowe warunki zawieszające, zgodnie z którymi
świadczenie zwrotne zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, np. gdy przedsięwzięcie zostanie skutecznie zrealizowane 17.

Jeżeli w konsekwencji tych obwarowań podmiot nie zdecyduje się na podanie danych i nie dojdzie do spełnienia świadczenia zwrotnego stosuje się odpowiednio przepisy jak w crowdfundingu klasycznym.

17
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Konsekwencje prawnopodatkowe
w przypadku equity based crowdfunding
Przy zastosowaniu tego modelu finansowania wspierający przedsięwzięcie
mają szansę uzyskać znacznie większe korzyści, stąd zwiększona ilość powinności dotycząca podatków, chociaż niektóre z nich są oddalone w czasie. Zgodnie
ze wcześniej wspomnianą formą świadczenia zwrotnego, czyli nabycia udziałów w spółce z o.o. pierwszy obowiązek podatkowy powstaje z tytułu zawarcia
umowy sprzedaży, tj. nabycia prawa majątkowego w postaci udziałów. Zgodnie z art. 7 par. 1 ust. 1 lit. b) podatku dochodowego od osób prawnych podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa nabytych praw majątkowych, stawka podatku wynosi 1%. Obowiązek podatkowy powstanie
z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.
Na moment dokonania wpłat po stronie finansujących nie wystąpi przychód.
Nie będą oni również zobowiązani do rozliczenia VAT, ponieważ ani nabycie,
ani sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nie jest czynnością opodatkowaną
VATem 18.

Jeżeli finansujący zdecyduje się na wystąpienie ze spółki, kolejną powinnością
będzie rozliczenie z płatnego zbycia udziałów w spółce. Wysokość zobowiązania podatkowego wyliczona będzie na podstawie przepisów szczególnych. Zależnie od formy organizacyjnej finansującego zastosowanie znajdą przepisu
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub podatku dochodowym
od osób fizycznych. Natomiast beneficjent będący osobą prawną dokona rozliczenia zysków ze sprzedaży udziałów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Postulaty zmian
Crowdfunding to bardzo skuteczne narzędzie do osiągnięcia wzrostu gospodarczego i możliwość realizacji inspirujących projektów. Chociaż początkowo kwestia regulacji prawnej tego zjawiska może budzić pewne zastrzeżenia
nie zaistniała tu wyraźna luka praw, a przepisy, w szczególności podatkowe,
dzięki pojemności używanych pojęć doskonale radzą sobie z normatywizacją
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tego zjawiska. Kwestie dodatkowej regulacji można skierować jedynie ku wyjaśnieniu czy świadczenie zwrotne jest essentialia negotii stosunku reward based
crowdfundingu oraz ustawowemu obowiązkowi udostępnienia danych podmiotów finansujących w takim stopniu, aby zawsze możliwe było wydanie
świadczenia zwrotnego. Brak takiej regulacji może prowadzić do poczucia rozczarowania, gdy nie uzyska się obiecanego świadczenia, a z drugiej strony może
budzić wątpliwości na jakiej podstawie platformy crowdfundingowe zbierają
szczegółowe dane osobowe. Niezbędne wydaje się być również zwiększenie
kontroli nad podmiotami, które zarządzają platformą crowdfundingową oraz
rozważenie w jaki sposób można uchronić potencjalnych inwestorów przed
nadużyciami z użyciem ich danych osobowych. Nie są to jednak uwagi skierowane do polskiego ustawodawcy. Należy zwrócić uwagę, że internet jest ponadpaństwowy. Z dużo większym skutkiem funkcjonowałaby regulacja na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ środki mogą wpływać i wypływać na zewnątrz państwa, a nieznajomość prawa wewnętrznego innego kraju może stanowiąc barierę do zainwestowania w dany projekt. Dla kontrastu podnosi się
postulat, iż w USA regulacje są zbyt skomplikowane, stawiają klasyczne instytucje finansowe w uprzywilejowanej pozycji przez co hamują rozwój crowdfundingu, a przez to inicjatyw, które nie mają racji bytu przy zastosowaniu
standardowych rozwiązań finansowania.
Podsumowanie
Ezra Pound, poeta amerykański twierdził, iż mała ilość pieniędzy, która
zmienia szybko właściciela, przyniesie dużo więcej pożytku niż pieniądz poruszający się powoli. Inwestując niewielkie kwoty w projekty, które są przyszłościowe
budujemy wachlarz firm, które w przyszłości mogą ułatwiać życie lub czynić je
dużo bardziej komfortowym. Jest to niewątpliwie dobro, które chociaż nie jest
widoczne od razu przynosi efekty długoterminowe. Zainwestowanie w crowdfunding większych sum pomimo wskazanych w tym artykule wątpliwości wydaje się być bezpieczną formą powiększania kapitału. Dobry system prawny to
taki, który bez większych zmian poradzi sobie z coraz to innymi nowinkami,
za którymi nie nadążą i nie ma prawa nadążać. Pomimo pewnych niedociągnięć w regulacji crowdfundingu polski system prawny poprawnie zweryfikował zapotrzebowanie i przy obecnie obowiązujących przepisach można z cała
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pewnością legalnie, w sposób prosty i zrozumiały przeprowadzać tego rodzaju
przedsięwzięcia.
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Model luki technologicznej
Barta Verspagena w odniesieni
do problemu luki technologicznej
polskiej gospodarki w okresie
transformacji po 1989 r.

Wstęp
Prezentowany model opiera się na analizie różnic miedzy krajami w odniesieniu do możliwości technologicznych gospodarki.
Celem pracy jest przedstawienie założeń, konstrukcji oraz wartości poznawczych modelu holenderskiego badacza w dziedzinie ekonomii międzynarodowej Barta Verspagena 1 w odniesieniu do niwelacji luki technologicznej
w Polsce przełomu XX i XXI w., znajdującej się w bardzo dynamicznym procesie transformacji ustrojowej i systemowej z gospodarki zamkniętej do otwartej, z systemu nakazowo-rozdzielczego do otwartej gospodarki rynkowej.
Z jednej strony poziom zasobów wiedzy jest różny w poszczególnych krajach, więc istnieją możliwości przepływu wiedzy (spillover) z kraju zaawansowanego technologicznie do kraju zacofanego technologicznie. Proces ten jest
przedstawiany w modelach określanych mianem catch-up (doganiania). Wyjaśnienie pojęcia poziomu technologicznego i luki technologicznej jest niezbędne na etapie wstępnym analizy. W celu identyfikacji poziomu technologicznego względem innych gospodarek niezbędne jest rozpoznanie wdrażanych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych stanowiących nowość w skali całego
kraju (choć nie koniecznie nowość w odniesieniu do zagranicy, gdyż możemy
Sylwetka Barta Verspagena profesora z Uniwersytetu w Maastricht; [online] https://www.me
rit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=83&stage=2#pub [dostęp 26.01.2019].
1
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mieć do czynienia z importem starej technologii do kraju zacofanego, ale
w tymże kraju zacofanym jest to nowość) oraz obserwacja przemian technologicznych w poszczególnych podmiotach badanej gospodarki (czy zachodzi proces wymyślania i wdrażania własnej technologii oraz wdrażania importowanej
technologii). Na poziomie makroekonomicznym dla rozpoznania poziomu
i luki technologicznej pomiędzy krajami stosuje się wskaźniki syntetyczne, niestety pośrednio oddające poziom technologiczny np. wskaźnik produktywności kapitału (K/L) wydajności pracy mierzony poziomem realnego PKB na zatrudnionego w gospodarce (Y/L) , czy też struktury gospodarczej z wyodrębnianiem sektorów i branż o istotnym wkładzie wiedzy naukowo-technicznej
czy charakteryzującej się wysokimi wydatkami na badania i rozwój i zgłaszanymi (zastrzeganymi) patentami 2.
Możliwości pozyskiwania wiedzy (learning capability) różnią się w poszczególnych krajach. Podjęcie niniejszego tematu wynika z braku szerszego
omówienia modelu Verspagena w literaturze polskiej przełomu XX i XXI w.
za wyjątkiem równań modelu Verspagena przybliżonych przez S. Kubielasa 3
oraz zainteresowań autora w zakresie badania agregacji i wykorzystania zasobów czynników produkcji dla zapewnienia długoterminowego wzrostu gospodarczego 4.

2
Porównaj D. Firszt, Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden
z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki, „Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy”
2010, nr 16, s. 227-228; T. Geodecki, Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich
i bezpośrednich wskaźników innowacji, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 3, s. 28-32.
3
S. Kubielas, Technology gap and economic crisis in new and old Europe, “Studia Ekonomiczne”
2016, nr 1, s. 14-15.
4
Autor reprezentuje stanowisko, że technologia to jeden z czterech podstawowych czynników
produkcji obok kapitału, pracy i ziemi oraz, że jest to absolutnie najważniejszy z czynników dla
kreowania wysokiego tempa wzrostu w gospodarce opartej na wiedzy. Im bardziej dany kraj jest
wyposażony w technologie wysoko zaawansowaną w stosunku do swych rywali, tym więcej uzyska przewag komparatywnych i okazji do wyprzedzenia konkurentów pod względem poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego. Problem stanowi szacowanie wartości i jakości technologii
czy organizacji. Szerzej na ten temat: D. Grala, Kondycja gospodarcza Polski na tle europejskim
w latach 1990–2004 w aspekcie wykorzystania czynników produkcji, „UR Journal of Humanities
and Social Sciences” 2018, nr 2 (7), s. 43-44.
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Założenia i budowa modelu Barta Verspagena
Model opisuje wpływ współzależności technologicznych między krajami
w sytuacji różnic stóp wzrostu gospodarczego. Główna treść ekonomiczna modelu jest zaczerpnięta z neokeynsowskiego modelu Dixona i Thirlwalla 5.
Zaprezentowane przez Verspagena podejście do wyjaśnienia różnic stóp wzrostu bierze pod uwagę endogenne zmiany technologiczne. Jednak współzależność ekonomiczna w modelu Barta Verspagena ma mniejsze znaczenie niż
współzależność technologiczna.
W przedstawianym modelu autor skupia się na luce technologicznej i poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedne kraje są w stanie dogonić liderów technologicznych (catch-up), a inne nie i pozostają w tyle (falling-behind)
pod względem technologicznym, co przekłada się na ich stopy wzrostu 6.
Model uwzględnia aspekt luki technologicznej i imitacji wiedzy. Natomiast
skumulowany charakter zmiany technologicznej jest zawarty w modelu pod
pojęciem dystansu technologicznego (technological distance).
Proces imitowania wiedzy jest tym trudniejszy dla danego kraju, im większy jest dystans pomiędzy bieżącym poziomem wiedzy technologicznej, a tym
który ma być przyswojony.
Przedstawiany model opiera się na założeniu, że możliwości technologiczne krajów są różne.
Oznacza to nie tylko różnice w odniesieniu do ich możliwości kreowania
wiedzy technologicznej (produce technological knowledge), ale również możliwości naśladowania (imitate) wiedzy odkrytej gdzie indziej.
Uwzględniając wspomniane aspekty luki technologicznej i imitacji wiedzy,
model dotyczy przypadku dwóch krajów 7:
 zaawansowanego technologicznie (nazwanego na użytek modelu
North-N),
5
Regional growth - Export demand models, agglomeration and cumulative growth, Portsmouth
2010, s. 2; R. Dixon, A. P. Thirlwall, A Model of Regional Growth-Rate Differences on Kaldorian
Lines, “Oxford Economic Papers” 1975, vol. 27(2).
6
B. H. Verspagen, Uneven growth between interdependent economies. An evolutionary view on
technology gaps, trade and growth, Maastricht 1992, s. 104-106.
7
B. Verspagen, B. Los, The Evolution the Productivity Gaps and Spezialisation Patterns, [online]
http://www.uq.edu.au/economics/PDF/int/Verspagen1Metro.pdf, s. 5-6, [dostęp: 29.01.
2019].
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 zacofanego technologicznie (nazwanego dla kontrastu South-S).
Wiedza technologiczna jest jedynym determinantem wzrostu choć wywiera
efekt bezpośredni i pośredni. Efekt bezpośredni wyrażony jest przez Zbiór
Wiedzy - T , który ma pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego
kraju. Efekt pośredni wyrażony jest poprzez wiedzę technologiczną związaną
z eksportem (zastosowaną przy produkcji towarów eksportowych ), wpływającym na wzrost gospodarczy. Zakłada się, że zasób wiedzy technologicznej rośnie wraz ze wzrostem eksportu, co ma dodatni wpływ na stopę wzrostu danego
kraju 8.
Równanie V.1

W równaniu nr 1 wzrost produkcji danego kraju (Qi) jest przedstawiony
jako suma efektu bezpośredniego i efektu pośredniego.
Argument o związku eksportu ze wzrostem gospodarczym został zaczerpnięty z neokeynesowskiego modelu: Dixona i Thirlwalla argumentującego, że
w długim okresie eksport jest jedyną formą zewnętrznego efektu popytowego
(exogenous effective demand) i jest czynnikiem determinującym pełne zatrudnienie a także sprzyja zjawisku uczenia się poprzez działanie (założenia modelu
keynesowskiego)9.
W gospodarce otwartej, przy pełnym zatrudnieniu i stabilnej populacji
(w długim okresie) wzrost eksportu nie byłby stymulatorem wzrostu. Jednak
patrząc realnie, pełne zatrudnienie nie było stanem dominującym w historii
gospodarki (stan pełnego zatrudnienia pojawiał się tylko w pewnych okresach
historycznych w nielicznych krajach np. RFN w latach 60. XX w.)10.
B. Verspagen, Uneven growth between…, s. 105.
D. Drabińska, Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym,
„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 16; R. Dixon,
A. P. Thirlwall, A Model of Regional Growth-Rate Differences … .
10
W. Łuczyński, Analiza dynamiki procesów gospodarczych Niemiec w latach 1949 – 1996, Poznań 1998, s. 73-74.
8
9

130

Model luki technologicznej Barta Verspagena …

Jako pierwsze przedstawione zostało równanie opisujące czynniki determinujące stopę wzrostu produkcji (Q), gdzie: T - poziom wiedzy a zmienna
X-eksport: Qi = αTi + έXi
Reasumując, model tłumaczy dwa główne procesy ekonomiczne 11:
 możliwość dogonienia (catch-up) kraju zaawansowanego technologicznie dzięki przepływowi technologii (spillovers) do kraju mniej rozwiniętego i osiągnięcie przez niego wyższego poziomu rozwoju,
 Pozostawanie w tyle (falling behind) przez kraje zacofane technologicznie, które nie są w stanie zaadaptować technologii do swojego systemu
ekonomicznego.
Wiedza technologiczna
Wiedza technologiczna jest niejednorodnym dobrem, które jest uosobione w niejednorodnych dobrach inwestycyjnych. Wyobrażamy sobie zakres
dóbr, które uosabiają technologię jako zakres, który może być zamówiony
w stosunku do poziomu technologicznego. Zakładając, że kraj używa dóbr inwestycyjnych z dolnej części zakresu, łatwiej jest mu przenieść się do bardziej
zaawansowanych dóbr niż do bardziej zaawansowanego typu kapitału.
Stan badań nad problemem luki technologicznej
Idea Verspagena znalazła odzwierciedlenie w literaturze ekonomicznej
różnych gałęzi ekonomii. W mikroekonomii w odniesieniu do poziomu firm
(np w modelu Cohena i Levinthal) - poziom rozwoju, do którego firma może
korzystać z wiedzy generowanej przez inne przedsiębiorstwa do kreowania nowych rozwiązań (efekt spillover) zależy od nakładów na R&D (badania i rozwój). Na poziomie makroekonomicznym w odniesieniu do poziomu rozwoju
ekonomicznego w wielu modelach wskazywano na to, że możliwość przyswajania wiedzy technologicznej jest kluczowa w procesie międzynarodowej dyfuzji wiedzy 12. Znalazło to również potwierdzenie w przypadkach analizy danych

H. Verspagen, Uneven growth between…, s. 104-105.
T. Kristensen, Development in Rich and Poor Countries, Praeger, Nowy York 1974; W. W.
Rostow, Why the Poor Get Richer and the Rich Slow Down. Essays in the Marshallian Long Period,
11
12
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dotyczących rozwoju gospodarczego i transferu wiedzy np. badania Westphala
odnośnie Korei Południowej 13.
Dynamika eksportu w modelu Verspagena
W analizowanym modelu dynamika eksportu jest przedstawiona przez
reguły ekonomicznej selekcji. W przybliżeniu proces selekcji jest reprezentowany przez liniową relację pomiędzy konkurencyjnością kraju i sumą poziomu
wzrostu udziału rynku danego kraju w rynku światowym.
Poziom wzrostu całego eksportu jest równy stopie wzrostu udziału rynku
w rynku światowym i wzrostu całkowitego wolumenu rynku.
Równania nr 2 i 3 wskazują na zależność zasobu wiedzy jako wskaźnika
konkurencyjności w tym procesie 14.
Równania V.2 i V.3.
V.2

V.3

Logarytm naturalny pozwala łatwo obliczyć, że gdy Tn = Ts, to stopa wzrostu
udziału w rynku jest równa 0. (bo liczymy logarytm z 1 -> = 0)
Równania nr 2 i 3 wskazują, że jeśli poziomy wiedzy w obu krajach są
równe, to udziały w rynku światowym są stabilne i poziom wzrostu eksportu
w obu krajach będzie równy wzrostowi wolumenu (wielkości) rynku.
Z powodu różnic w poziomie wydajności, kraj zaawansowany technologicznie będzie zwyciężał w rywalizacji o rynek (tym samym będzie miał wyższy

Londyn 1980; W. J. Baumol i in, Productivity and American Leadership. The Long View, Cambridge 1989; B. Verspagen, A New Empirical Approach to Catching up or Falling Behind, “Structural Change and Economic Dynamics” 1991, vol. 2, nr 2, s. 361-363.
13
Ch. R. Frank Jr., Kwang Suk Kim, L. E. Westphal, Foreign Trade Regimes and Economic
Development: South Korea, Cambridge 1975, s. 245 – 257.
14
B. Verspagen, Uneven growth between…, s. 105.
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poziom wzrostu), podczas gdy kraj zacofany, pozostający w tyle będzie tracił
udziały w rynku (i tym samym będzie miał niższy poziom wzrostu).
Równania Verspagena dotykają tylko niektórych aspektów dynamiki wzrostu
eksportu (pominięto np. istotny czynnik, jakim są stawki wynagrodzenia).
Przy wysokim poziomie wiedzy i wysokiej produktywności stawki płac są wyższe (wysoki koszt pracy specjalistów), co obniża konkurencyjność cenową.
Luka technologiczna i efekt spillover
Lukę technologiczną - G (technology gap) możemy zdefiniować jako lukę
w Zasobie Wiedzy Technologicznej pomiędzy krajami Północy i Południa ujętymi w modelu:
Wyrażenie nr 4 jest takie samo jak w równaniu nr 2 i 3, więc wielkość
eksportu bezpośrednio zależy od wielkości luki technologicznej.
W modelu przyjmuje się, że wzrost poziomu wiedzy jest rezultatem czynników egzogenicznych - (produkcja sektora badawczego) i efektów pozyskiwania wiedzy (learning effects) oraz rozlewania się wiedzy – (spillover) uznanych za
czynniki endogeniczne15.
Równanie V. 4.

Tak zwany efekt Verdoorna jest przedstawiany przez liniową relację pomiędzy poziomem wzrostu zmian technologicznych i poziomem wzrostu produkcji 16. Wpływ sektora badawczego powinien być czynnikiem endogenicznym, ale dla prostoty modelu uznano go za czynnik zewnętrzny.
Spillovers effect – jest to przepływ technologii będący skutkiem pobudzania i inspirowania do kreowania nowych technologicznie rozwiązań w kraju,
który przejmuje nową technologię 17. Na podstawie obserwacji międzynarodowego rozlewania się wiedzy technologicznej zrobiono rozróżnienie pomiędzy
Tamże, s. 106.
J.M. Katz, Verdoorn effects’, returns to scale, and the elasticity of factor substitution, “Oxford
Economics Papers” 1968, vol. 20 (3), s. 342-352; R. Dixon, A. P. Thirlwall, A Model of Regional
Growth-Rate Differences on Kaldorian Lines, “Oxford Economic Papers” 1975, vol. 27(2).
17
B. Verspagen, B. Los, The Evolution the Productivity Gaps …, s. 3.
15
16

133

Dariusz Grala

potential spillovers i actual spillovers. Oba terminy łączy możliwość uczenia się
danego kraju - (learning capability)18.
Learning capability kraju zależy od jego wewnętrznych możliwości (intrinsic-capability) i jego technologicznego dystansu do kraju wiodącego. Powód,
dla którego uwzględniany jest technologiczny dystans jest następujący - przy
danym technologicznym dystansie learning capability zależy od wewnętrznych
możliwości-intrinsic learning capability, które z kolei są zdeterminowane przez
mieszankę czynników społecznych, poziom edukacji pracowników, kompetencji technicznych, jakość infrastruktury, poziom kapitalizacji gospodarki,
współdziałanie pomiędzy sektorami 19. Ogólna Możliwość przyswajania wiedzy
technologicznej będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem Luki Technologicznej
- G.
Przepływ wiedzy i technologii w ramach efektu Spillover odbywa się zawsze w kierunku kraju mniej rozwiniętego technologicznie (w modelu Verspagena kraj South).
Potential spillovers i actual spillovers
Jeśli luka technologiczna byłaby równa zero (G=0) efekt spillovers by nie
wystąpił. Wartość G jest miarą potencjalnego efektu spillover.

actual spillovers < potential spillovers
Możliwości przyswojenia wiedzy technologicznej w ramach efektu spillover
spadają wraz z rozmiarem luki technologicznej w stałym tempie 1/δ. Poziom
spadku możliwości asymilacji wiedzy w ramach efektu spillovers jest funkcją
wewnętrznych czynników, określony zmiennymi polityki (policy variables),
które mogą być kształtowane przez aktywną politykę rządu w dziedzinie edukacji, inwestycji w infrastrukturę itp. Parametr δ to parametr polityki 20.

Tamże, s. 3-4.
B. Amable, Catch-up and convergence: a model of cumulative growth, “International Review of
Applied Economics” 1993, vol. 7, iss. 1.
20
B. Verspagen, Uneven growth between …, s. 107.
18
19
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Źródło: Opracowanie własne

Równanie V.5 i V.6
V.5
V.6
Powyższe równania opisują wzrost zasobu wiedzy technologicznej odpowiednio dla krajów Południa i Północy;
Traktując wartość luki technologicznej (G) jako miarę dystansu technologicznego, termin e
spillover.

–G/ δ

oznacza zdolność do asymilacji wiedzy w ramach efektu

Verdoorn Learning rate: Parametr λ (lambda)– odpowiada za learning capability i jest to parametr egzogeniczny.
nG - mierzy potencjalny spillover.
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 Czyli wyrażenie (n*G)*(e –G/ δ) -> to całkowity wzrost Zasobu Wiedzy
Technologicznej w wyniku efektu spillover.
 Βs i Βn -> odpowiadają za wzrost Zasobu Wiedzy w wyniku działalności badawczo-rozwojowej w danym kraju.
Połączenie Verdoorn effect i powiązania wzrostu gospodarczego z eksportem
sprawia, że model ma silny neokeynesowski wymiar 21.
Rozwiązanie modelu luki technologicznej
Równania opisujące stopy wzrostu dwóch krajów (N, S) jest przedstawione jako różnica (V.1) – (V.6)
Założono , że αλ <1 , w przeciwnym wypadku prawa strona równania(rhs) V.7-V.8 mogłaby być ujemna(αλ >1 ), albo nie istnieć (αλ =1 ). Ekonomiczne znaczenie tego założenia jest takie, ze samonapędzający się efekt pochodzący z efektu Verdoorna (λ) i parametru technologicznego (α) nie może
być tak duży jak wynikający z rozwoju systemu – podobne założenie przyjęto
w modelu Dixona i Thirlwall 22.
Równania V.7 i V.8
V.7

V.8

Równanie wskazuje, że poziom wzrostu produkcji jest zawsze dodatnią funkcją
luki technologicznej dla kraju North i dodatnio/ujemną funkcją luki technologicznej dla kraju South.

V. Pereira, D. Martinho, Spatial Effects and Verdoorn Law in the Portuguese Context, “Munich
Personal RePEc Archive” 2011, p. 2-3.
22
B. Verspagen, Uneven growth between…, s. 108; R. Dixon, A. P. Thirlwall, A Model of Regional Growth-Rate Differences … .
21
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Wiążąc (V.7) – (V.8) równanie w równanie wskazujące różnicę w tempach wzrostu produkcji w obu krajach mamy wynik poniżej wskazujący że różnica w tempach wzrostu produkcji jest funkcją luki technologicznej pomiędzy
krajami i różnicy w produkcji sektora badawczo- rozwojowego:
βn-βs przy czym βn>βs bo kraj North zawsze będzie technologicznym liderem.
Następnie zdefiniowana zostaje dynamika luki technologicznej, czyli to, jak
luka technologiczna zmienia się w czasie;
Równanie V.9

Poprzednio przedstawione równania (V.4)-(V.6) i (V.9) pozwalają na
analizę dynamiki luki technologicznej. Dokonując różniczkowania (równanie
V.4) w stosunku do czasu i podstawiając równania (v.5)- (v.6) i (v.9) dochodzimy do równania (v.10) 23.
Równanie V.10

Równanie to pozwala na znalezienie wartości równowagi luki technologicznej (w tym sensie, że rozmiar luki się nie zmienia w czasie). Równość (V.9)
wskazuje, że dla takiej równowagi wartość luki technologicznej, różnica pomiędzy produkcją w sektorze badań i różnica stóp wzrostu nie zmienia się.
Podsumowując różnice w poziomie produkcji sektora badawczego są stałe
a dynamika wzrostu obu krajów zależy tylko od wielkości luki technologicznej.
Poszukując wartości równowagi, równanie (V.10) przyrównujemy do zera.

23

Tamże, s. 108-109.
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Równanie V.11

W rezultacie otrzymujemy równanie V.11, na którego podstawie konstruujemy diagram fazowy, który przedstawia wartości równowagi dla luki technologicznej.

Źródło: B. H. Verspagen, Uneven growth between…, s. 109.

Wykres przedstawia trzy możliwe sytuacje dynamiki luki technologicznej;
Krzywe R reprezentują rhs-prawą stronę równania V.11 podczas gdy linia
L odpowiada lewej stronie (lhs) równania.
Czyli krzywe R1 ,R2, R3 odpowiadają różnym wartościom tempa spadku
zdolności do przyswajania wiedzy „spillover” dla dużej luki technologicznej,
gdzie to tempo spadku jest zdefiniowane jako odwrotność parametru
δ (czyli1/δ ), gdzie parametr δ odpowiada za intrisinc learning capability – czyli
za wewnętrzną zdolność kraju do przyswajania wiedzy technologicznej.
R1 reprezentuje mały poziom spadku (duże wewnętrzne możliwości przyswajania wiedzy - δ), podczas gdy R3 reprezentuje wysoki poziom spadku.
B = βn-βs oznacza różnicę pomiędzy egzogenicznym wzrostem poziomu wiedzy między krajami North i South.
Wszędzie, gdzie krzywa R jest poniżej linii L – luka technologiczna rośnie,
podczas gdy wiedza spillover przepływająca do kraju South jest mniejsza niż
138
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wzrost poziomu luki technologicznej zdeterminowany innymi czynnikami
(różnicą pomiędzy produkcją w sektorze badań i efektem Verdoorna )
Kolejny Wykres przedstawia dynamikę luki technologicznej jako funkcję parametru δ;

Źródło: B. H. Verspagen, Uneven growth between …, s. 111.

Dynamika luki technologicznej jest przedstawiona jako funkcja parametru polityki – δ.
Wykres przedstawia schemat bifurkacji – (wykres rozwidlenia) równania
dla tempa wzrostu luki technologicznej. Na osi poziomej przedstawiono wartość wewnętrznych możliwości przyswajania technologii spillover wynikających
z polityki kraju δ . Na osi pionowej przedstawiono wartość luki technologicznej z wartością równowagi luki technologicznej G* i maksimum prawej strony
równania V.11. Linia ciągła prezentuje stabilną równowagę (Es), a przerywana
niestabilną (Eu) lukę technologiczną. Zachowanie dynamiki luki technologicznej jest zdeterminowane przez wartość wewnętrznych możliwości przyswajania
technologii spillover wynikających z polityki kraju δ i początkowej wartości
luki technologicznej. Wszędzie gdzie krzywa R jest powyżej linii L luka technologiczna maleje. W przypadku krzywej R3 luka technologiczna zawsze rośnie ponieważ efekt spillover (przepływu wiedzy technologicznej ) jest za mały.
W przypadku R2 jest jeden punkt równowagi dla luki technologicznej w punkcie styczności R2 i L. (równowaga ta jest stabilna po lewej stronie od tego
punktu i nie stabilna po jego prawej stronie). Dla krzywej R1 są dwa punkty
równowagi (lewy stabilny i prawy niestabilny) 24.

24

B. Verspagen, Uneven growth between …, s. 111.
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Odnośnie dynamiki luki technologicznej można przedstawić następujące
wnioski: kraje z dużą możliwością przyswajania technologii spillover i małą początkową luką technologiczną mają szansę dogonienia liderów.

Źródło: opracowanie własne.

Kraje bardziej zacofane technologicznie, z mniejszą możliwością asymilacji wiedzy i dużą początkową luką technologiczną pozostaną w tyle.

Źródło: opracowanie własne.
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Nadto uwzględniamy następujące konkluzje dotyczące dynamiki luki technologicznej 25:
 Luka technologiczna nigdy nie zamknie się całkowicie chyba że różnica pomiędzy stopami wzrostu zasobów wiedzy (egzogennych) zniknie.
 Luka technologiczna nie zamknie się całkowicie tylko w wyniku imitacji wiedzy.
Równanie V.12

Na podstawie równania V.12 tworzony jest wykres przedstawiający dynamikę różnicy stóp wzrostu obu krajów, czyli Qn –Qs;

Gdzie:
D – growth rate differential – różnica stóp wzrostu (Qn – Qs)
Dla L2’ – na lewo od punktu styczności (Qn –Qs) > 0, a na prawo od punktu
styczności (Qn – Qs) < 0
Dla L3’ i L4’ - na lewo od punktu przecięcia z krzywą R różnica (Qn –Qs)
> 0 , a na prawo (Qn – Qs) < 0
Krzywa R – to prawa strona równania V.12
Linie L’ – to linie powstałe na podstawie lewej strony równania V.12 dla różnych parametrów
25

Tamże, s. 112-113.
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Wykres ten pokazuje, że dla coraz większej luki technologicznej różnica
tempa wzrostu rośnie w kierunku nieskończoności. W zależności od parametrów, możemy mieć zero, jeden albo dwa punkty, w których różnica stóp wzrostu obu krajów jest równa 0 (Qn –Qs = 0 ).
Dla zwiększającej się luki technologicznej, różnica w stopach wzrostu
również rośnie (aż do nieskończoności), co oznacza, że jeżeli luka technologiczna między krajami się powiększa, to również poziom rozwoju obu krajów
będzie się zwiększać. Jeśli kraj jest zacofany w aspekcie technologicznym, będzie również w tyle w sensie wzrostu.
Wartości poznawcze modelu luki technologiczne
– wyniki badań w kontekście Polski podczas transformacji
Testowany model pozwolił uzyskać cztery grupy wyników dla zmieniających się parametrów.
Równania V.13 i V. 14
V.13

V.14

a) Powyższe dwa równania (V.13 i V.14) opisują model przy założeniu, że δ > nieskończoności, czyli obrazuje sytuację, gdy brak jest powiązania pomiędzy
wielkością luki technologicznej, a zdolnością kraju Południa do przyswojenia
przepływów technologii). Żeby w tym przypadku mógł zajść efekt „catchingup”, to musi zachodzić 2εnλ < a -> czyli: efekt luki technologicznej dla przepływu wiedzy do kraju słabiej rozwiniętego musi przeważać nad efektem wynikającym z wpływu luki technologicznej na handel 26.
b) Drugi przypadek przedstawiają równania V.15 i V.16 i opisuje on sytuację,
gdy α = 0 czyli gdy brak jest powiązania pomiędzy poziomem wiedzy technologicznej a wzrostem;
26

B. Verspagen, A New Empirical …, s. 362.

142

Model luki technologicznej Barta Verspagena …

Równania V.15 i V.16
15

16

W tym przypadku kraj słabiej rozwinięty będzie zawsze rozwijał się wolniej,
(zawsze Qs < Qn), bez względu na to, jakie jest tempo doganiania kraju wyżej
rozwiniętego.
c) Trzeci przypadek (równania V.17 i V.18) dotyczy sytuacji gdy ε = 0, czyli
gdy nie ma powiązania pomiędzy wzrostem eksportu a stopą wzrostu.
Równania V.17 i V.18
V.17

V.18

W tym wypadku jedynym źródłem wzrostu produkcji jest zmiana poziomu
technologicznego zaawansowania. Zasób wiedzy technologicznej jest jedynym
źródłem wzrostu, a malejąca luka technologiczna bezpośrednio implikuje negatywną różnicę stóp wzrostu (czyli, że Qn – Qs < 0). Kraj, który rozpoczyna
proces doganiania, natychmiast realizuje wyższą stopę wzrostu niż kraj technologicznie zaawansowany. Czyli oznacza to teoretycznie, że możliwy jest „overtaking” – sytuacja, w której kraj Południa przegania Północ i sam staje się liderem technologicznym.
d) ostatni przypadek obrazuje sytuację gdzie λ = 0, czyli Brak jest efektu Verdoorna. Zatem nie istnieje powiązanie pomiędzy wzrostem produktywności
w danym kraju a jego produktem końcowym 27.

27

Tamże, s. 368-369.
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Krajowi słabiej rozwiniętemu łatwiej jest dogonić kraj zaawansowany, bo
dodatkowe źródło wzrostu zasobu wiedzy technologicznej, które działa na niekorzyść kraju doganiającego we wczesnych fazach tego procesu zostaje wyeliminowane.
Równania V.19 i V.20
V.19

V.20

Badania empiryczne odnośnie niwelacji luki technologicznej w kontekście krajów Europy Środkowej dokonujących transformacji gospodarczej na
przełomie XX i XXI w. prowadzili Stanisław Kubielas oraz wspomniany wcześniej D. Firszt 28. Badania Kubielasa dotyczyły grupy krajów z Europy Srodkowo-wchodniej versus stare kraje Unii Europejskiej w latach 1996-2012. Natomiast D. Firszt dokonał analizy dystansu dzielącego polską gospodarkę od
krajów wysokorozwiniętych w perspektywie lat 1995- 2008. Jako odniesienie
w badaniach ilościowych badacz ten przyjął wskaźnik wydajności pracy rozumiany jako PKB/zatrudnionego (PKB liczony wg. PPP w dolarach Stanów Zj.
Ameryki Pn. w cenach stałych z 2005 r.) oraz wskaźnik ilustrujący zmianę
struktury technologicznej eksportu 29. Najbardziej pozytywny wynik ukazał się
w analizie produktywności czynnika pracy. Polska w latach 1995-2008 zmniejszyła lukę technologiczna mierzoną wskaźnikiem PKB/ zatrudnionego od 10
do 20% w zależności od porównywanego kraju wysoko rozwiniętego. Jednakże
badania związane z występowaniem w eksporcie produktów wysokiej techniki
oraz rejestrowanych patentów w gospodarce w tym samym okresie czasowym
ukazują już brak dodatniej korelacji i wręcz stagnacje pod względem postępu
technologicznego rozumianego jako zassanie innowacji technicznych 30. Wskazywałoby to na brak w danym czasie 1995-2008 rozwoju przemysłów wysokiej

S. Kubielas, Technology gap and economic crisis …, s. 18-20.
D. Firszt, Niwelacja luki technologicznej …, s. 229-230.
30
Tamże, s. 231.
28
29
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techniki (high technology) jakże często wymienianych przez ekonomistów
w kontekście kreowania szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego.
Wyniki badań statystycznych S. Kubielasa ukazane w tabeli nr 1. Wskazują na istnienie wysokiej korelacji pomiędzy wzrostem całkowitej produktywności czynników produkcji w analizowanych latach a przeciętnym tempem
wzrostu krajów słabiej rozwiniętych w Europy Środkowo-wschodniej (CEE)
względem wysoko rozwiniętych krajów starej UE.
Kolejna tabela zawiera wyniki analiz statystycznych czynników wpływających na redukcję luki technologicznej pomiędzy krajami z Europy Środkowej
i Wschodniej a rozwiniętymi krajami Zachodu Europy. Kubielas podkreślił
szczególnie znaczenie dla redukcji luki technologicznej wyrażone we wskaźniku
PKB per capita w okresie po rozszerzeniu UE (2004) o nowe 8 krajów z Europy
Środkowo-wschodniej, które to kraje po akcesji bardzo mocno nadrobiły dystans rozwojowy mierzony właśnie PKB per capita w stosunku do starych krajów UE 31.
Tabela nr 1. Mechanizm innowacji i dynamika PKB w badaniach S. Kubielasa
Dependent varlable
1

2

3

4

5

6

Average GDP growth rate
CountriesPeriod

CEEC 1996-2012

Explanatory
varlables

31

Tfp

.9499524
(4.86)

.8977141
(4.88)

Epo

.0476848
(1.77)

.0844624
(2.73)

Gerd

.1198335
(2.09)

.1256258
(1.91)

Gdp pc

-.0763973
(-0.69)

-.2265182
(-2.59)

.0987297
(3.17)

-.170822
(-2.00)

.0433098
(1.71)

.0655773
(2.23)

.1691316
(2.44)

.1130475
(2.11)

.1450811
(2.37)

-.3026477
(-3.37)

.1113151
(0,83)

-.0979969
(-1.05)

S. Kubielas, Technology gap and economic crisis …, s. 32-33.

145

Dariusz Grala

Gfcf/gd
p

.3834679
(4.51)

.2584202
(2.86)

.2890453
(3.14)

.31928
(3.36)

Wto

.2898784
(3.21

.1599046
(1.76)

.4900705
(2.17)

.6210663
(2.69)

No.
Of
observations

40

40

40

40

40

40

Adjusted
R2

0.6191

0.5342

0.4858

0.4350

0.6347

0.6358

Hausman test

25.59
0.0001

2,60
0.6263

1.86
0.6009

4.41
0.220

15.76
0.0151

1.08
0.9558

FE Test
F
(p-value)

2.18
0.0600

RE

RE

RE

2.15
0.0653

RE

Źródło: S. Kubielas, Technology gap and economic crisis …, s. 27.

Wydaje się zatem, że szczególnie w pierwszych 15 latach transformacji
polskiej gospodarki (1990-2004) dokonywały się istotne zmiany w strukturze
produkcji i sprzedaży eksportowej na rynki krajów o coraz wyższych wymaganiach jakościowych, co wpłynęło na szybkie tempo wzrostu realnego PKB,
wyższe niż w krajach starej UE, ale nie towarzyszyło temu procesowi absorbowanie najnowszych technologii produkcyjnych i rozwój sektora naukowego
(Reaserch& Development) na potrzeby prywatnych przedsiębiorstw 32. Niestety firmy prywatne, szczególnie z sektora mikro i małych przedsiębiorstw
w latach 90. XX w. importowały przed wszystkim produkty używane o wyższym poziomie technologicznym niż wcześniej stosowane techniki w PRL np.
używane (z rynku wtórnego) środki transportu kołowego (osobowe i cięża-

32

D. Firszt, Niwelacja luki technologicznej …, s. 231.
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Tabela nr 2. Czynniki wpływające na redukcję luki technologicznej w latach 1996-2012

Independent
varlabes

GDP p.c.
WTO
No. of obs.
Adj.. R2
Hausman
F Test
p value

Full Panel
1
.1409299
(-12.14)
.0122733
(3.64)
.1200262
(7.47)
96
0.6900
16,62
RE

OLD EU

NEW EU

CEEC

2

1

2

1

2

1

2

-.100713
(-9.04)

-.062722
(-5.01)

-.021408
(-3.24)

-.154889
(-10.19)

-.10412
(-6.91)

-.187677
(-10.51)

-.127347
(-6.45)

40
0.2165
0.19

.0203319
(3.26)
.1614636
(6.08)
56
0.7018
7.33

56
0.4693
0.85

.0282105
(2.48)
.1945754
(6.02)
40
0.7623
3.27

40
0.5223
0.08

RE

RE

RE

RE

RE

96
0.4680
6,75
RE

-.015927
(-5.58)
.013469
(1.48)
40
0.5570
11.99
18.31
0.000

Źródło: S. Kubielas, Technology gap and economic crisis …, s. 30.
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GDP

Dependent variable change of technology gap in sub-periods

Dariusz Grala

rowe), używane maszyny i urządzenia a nawet używane komputery, meble
i urządzenia biurowe 33.
Wnioski
Połączenie neoklasycznego modelu wzrostu Dixona i Thirlwalla 34 opartego o eksport na bazie samo napędzającego się wzrostu z modelem doganiania
(catching-up model) przy uwzględnieniu obserwacji zawartych w literaturze odnośnie przepływu technologii i efektu spillovers doprowadziło do następujących
wniosków wynikających z przedstawianego modelu:
1. „Doganianie”(Catching up) nie jest procesem automatycznym, istotna jest
zdolność zastosowania wiedzy z zagranicy w systemie ekonomicznym kraju.
2. Przy założeniu, że dystans technologiczny jest czynnikiem wyjaśniającym
możliwości przyswajania technologii w ramach efektu spillover. połączenie
wielkości początkowej luki technologicznej pomiędzy krajami i wartości rzeczywistej wewnętrznej możliwości przyswajania przenikającej wiedzy- spillover
(δ) determinuje czy kraj może relatywnie dogonić (catch up) technologicznego
lidera czy pozostanie w tyle. To twierdzenie jest prawdziwe bez względu na
wszystkie inne założenia modelu. Imitacja innowacji stanowi szansę dla gospodarek zdolnych skorzystać z dyfuzji technologii, ale też zagrożenie dla tych,
które takiej umiejętności nie zdobyły. Polscy przedsiębiorcy już w latach 80.
i potem 90. XX w. wykazali się niezwykłą wręcz zdolnością do imitacji, naśladownictwa wielu technologii z krajów Zachodu. Proces ten dokonywał częściowo w zgodności z prawem a częściowo nie.
3. W zależności od wielkości poszczególnych parametrów, nadrabianie zaległości w sensie technologicznym może lub nie, oznaczać nadrabianie zaległości
w sensie wzrostu (odnosząc się do szybszego wzrostu w kraju zacofanym). Pod-

Raporty rynku motoryzacyjnego firmy Samar wskazują jednoznacznie na bardzo wysoki import pojazdów używanych do masy 3,5 tony o wieku nawet pow. 10 lat (zatem bardzo starych
pojazdów kołowych) w latach 2004 – 2018, czyli po akcesji do EU i pełnym otwarciu rynku na
wymianę towarową w ramach jednolitego rynku; Polski Rynek Motoryzacyjny, [online]
https://www.samar.pl/__/3/3.a/100461/3.sc/11/Wrzesie%C5%84-2018--kolejnymiesi%C4%85c-wzrostu.html?locale=pl_PL [dostęp 29.01.2019]; J. Cipiur, Używane ciuchy
zalewają świat; Polska dużym odbiorcą, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/uzywana-odziez-handel-ciucholand-polska/ [dostęp 29.01.2019].
34
R. Dixon, A. P. Thirlwall, A Model of Regional Growth-Rate Differences … .
33
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noszenie wewnętrznej zdolności do przyswojenia transferowanej wiedzy zwiększy prędkość technologicznego nadrabiania zaległości, a tym samym zrealizuje
przejście od wolnego do szybszego wzrostu. W odniesieniu do wskaźnika wydajności pracy użytego w badaniach D. Firszta potwierdziła się hipoteza B.
Verspagena odnośnie nadrabiania zaległości i redukcji luki technologicznej pomiędzy biednym krajem (w modelu kraj S a w przypadku empirycznym III
RP) a krajami rozwiniętymi (w modelu kraj N a w badaniach empirycznych
stare kraje Unii Europejskiej) w okresie analizowanych 14 lat o kilkanaście
procent w warunkach wolnego handlu i znoszenia barier dla transferu kapitału
oraz otwierania rynków pracy (od 2004 r.) w krajach starej UE.
4. Zakłada się, że wzrost wydajności jest jedynym bezpośrednim źródłem wzrostu produkcji (brak wzrostu opartego na eksporcie). Szybsze tempo wzrostu
w kraju zacofanym, to jedyny możliwy wynik w przypadku doganiania (catching up). Verdoorn effect nie jest niezbędnym warunkiem w przedstawianym
modelu.
Model wyjaśnia dwa spostrzeżenia:
1. Początkowy niski poziom wydajności pracy w danym kraju sprzyja
tempu postępu technologicznego, co było już wyjaśniane we wcześniejszych pracach przedstawiających catching-up model.
2. Kraje o najniższych dochodach na mieszkańca również rosną w najwolniejszym tempie, co dotychczas nie było wyjaśnione w kontekście
formalnego modelu catching-up.
Zaprezentowany model ukazał, że użycie dynamicznego modelu w połączeniu
ze spostrzeżeniami spoza formalnej części literatury dotyczącej międzynarodowego wzrostu, dostarcza bogatszej perspektywy, niż istniejące dotychczas modele (doganiania technologicznego ) czyli wzrostu napędzanego przez dyfuzję
technologii.
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Wpływ wydatków na badania i rozwój
na wzrost gospodarczy –
analiza komparatywna krajów
Unii Europejskiej i wnioski dla Polski

Wstęp
Celem niniejszego artykułu było ustalenie wpływu, jaki wydatki na badania i rozwój mają na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej i na tej
podstawie sformułowanie dla Polski wniosków dotyczących pożądanego ich
kształtowania się z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. By odpowiedzieć
na tak postawiony problem badawczy autor najpierw dokonał przeglądu teoretycznej i empirycznej literatury przedmiotu, a następnie przeprowadził analizę porównawczą różnych kategorii wydatków na B+R krajów UE. W ramach
niej autor przeanalizował szereg statystyk opisowych oraz przeprowadził badanie ekonometryczne, które polegało na oszacowaniu uogólnioną metodą momentów dynamicznego modelu dla danych panelowych.
W przypadku krajów tzw. starej UE wnioski z tego badania wskazują na
istotny i dodatni wpływ opóźnionych wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw i ujemny wpływ opóźnionych wydatków na B+R sektora rządowego
i szkolnictwa wyższego. W przypadku nowych członków UE wnioski te wskazują na istotny i dodatni wpływ wydatków na B+R sektora szkolnictwa wyższego w tym samym okresie oraz istotny i dodatni wpływ znacznie opóźnionych wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw. Wpływ wydatków na B+R
sektora rządowego jest zaś w tych krajach w każdym przypadku nieistotny.
Wnioski dla Polski jako jednego z nowych krajów członkowskich UE
wskazują, że z punktu widzenia maksymalizacji wzrostu gospodarczego warto
zwiększać wydatki B+R na szkolnictwo wyższe i stwarzać dogodne warunki dla
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Marek Radzikowski

wzrostu wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw, pomimo tego, że ich
odziaływanie przekłada się na wzrost gospodarczy ze znacznym opóźnieniem.
Nie warto zaś zwiększać lub nawet należałoby zmniejszyć wydatki na B+R sektora rządowego.
Przegląd literatury - teoria
Powiązania między innowacjami a wzrostem gospodarczym można odnaleźć już w „Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” Adama
Smitha, gdzie wskazuje on, że wiele ulepszeń zostało dokonanych przez pomysłowość osób, których pracą wcale nie była produkcja sensu stricto, ale obserwowanie rzeczywistości i wyciąganie z niej odpowiednich wniosków 1. Jednym
z pierwszych ekonomistów, który wprost podnosił znaczenie innowacji jako
siły napędowej wzrostu gospodarczego był natomiast Schumpeter. Według
niego konkurencja właśnie poprzez innowacje jest siłą napędową. Podkreślał
przy tym wagę nowych lub ulepszonych produktów, technik produkcji i struktur organizacyjnych, a także odkrywanie nowych rynków i wykorzystanie nowych czynników produkcji 2.
Dopiero jednak Robert Solow wprowadził innowacje do obszaru formalnych modeli wzrostu gospodarczego. W ten sposób w neoklasycznej teorii
wzrostu pojawił się pogląd, że zmiany technologiczne stanowią jedną z ważniejszych determinant wzrostu gospodarczego 3. Według modelu Solowa nawet
połowa wzrostu gospodarczego w krajach uprzemysłowionych nie wynika z rosnącego wykorzystania kapitału czy pracy, ale z trzeciego czynnika, nazwanego
później resztą Solowa. Reszta ta obejmuje wszystkie czynniki wzrostu wartości
niematerialnych, takie jak rozwój i tworzenie nowych środków produkcji,
zmiany w edukacji i wiedzy pracowników, zmiany w organizacji i metodach
produkcji, w tym także wyniki działań badawczo-rozwojowych (dalej „B+R”).
W ten sposób B+R uznano za ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Mimo
to neoklasyczna teoria wzrostu nie była w stanie w zadowalający sposób wyjaśnić źródeł tych zmian technologicznych, ponieważ model Solowa wciąż nie

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
J. A. Schumpeter, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,
Interest and the Business Cycle, Nowy Brunswick -Londyn 1934.
3
R. M. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, “Review of Economics
and Statistics” 1957, vol. 39.
1
2
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odpowiadał w zadowalającym stopniu na pytanie, dlaczego gospodarki rosną
w różnym tempie i dlaczego niektóre kraje są bogatsze od innych. Ponadto,
jeśli technologia jest czynnikiem wyjaśniającym długofalowy wzrost gospodarczy, to teoria powinna dążyć do jej wyjaśnienia, a nie przyjmować ten czynnik
jako egzogeniczny.
Dało to z kolei podwaliny dla teorii endogenicznego wzrostu zapoczątkowanej przez Romera. W jego modelu wiedza prowadzi do ciągłego wzrostu
gospodarczego. Opiera się on na efektach B+R, odzwierciedlonych w zmianach
technologicznych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do maksymalizacji zysków. W związku z tym Romer wskazuje, że technologia różni się
od innych produktów, ponieważ jest niekonkurencyjna i częściowo wykluczalna. W rezultacie jego model sugeruje, że długoterminowe tempo wzrostu
jest określane przez poziom nagromadzonego kapitału ludzkiego 4.
Model Romera został następnie rozwinięty przez Grossmana i Helpmana 5 oraz Aghiona i Howitta 6. Według nich każdy produkt można ulepszać
poprzez B+R, dzięki czemu powstaje lepszy produkt w tej samej cenie lub ten
sam produkt, ale po cenie niższej. Przedsiębiorstwo, które to zrealizuje będzie
miało pozycję monopolistyczną aż do pojawienia się nowych innowacji u konkurentów. Ponieważ wydatki na innowacje nie cechują się malejącymi korzyściami skali i zwiększają wydajność wszystkich nowych projektów, to umożliwia stały wzrost gospodarczy.
Przegląd literatury - empiria
Badania empiryczne opierają się na wyżej opisanej teorii endogenicznego
wzrostu, a także na poglądzie, że wpływ B+R na wzrost gospodarczy odbywa
się głównie poprzez związane z nimi efekty zewnętrzne lub tzw. spillovers, które
są nieodłączną częścią procesów badawczo-rozwojowych (patrz np. Harris
2005) 7.
4
P.M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, “Journal of Political Economy” 1986,
no. 94.
5
G. M. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge
1991.
6
P. Aghion, P. Howitt, A Model of Growth through Creative Destruction, “Econometrica” 1992,
no. 60(2).
7
R. Harris, Canada’s R&D deficit and how to fix it, “C.D. Howe Institute Commentary” 2005,
no. 211.
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Większość prac bada wpływ B+R na wzrost produktywności (zwykle łącznej produktywności czynników produkcji, ang. Total Factor Productivity) 8, rzadziej zmienną objaśnianą jest natomiast wzrost produkcji/PKB 9. Wiele z tych
badań zostało przeprowadzanych na poziomie firmy lub branży i dotyczy zwykle pojedynczych krajów 10. Ze względu na dostępność danych najwięcej prac
jest poświęconych krajom rozwiniętym 11, a mniej krajom rozwijającym się 12.
Dostępne są także badania w ujęciu porównawczym dla różnych krajów bądź
regionów, w oparciu zarówno o dane przekrojowe, jak i panelowe13.
Znakomita większość badań empirycznych wskazuje, że w krajach rozwiniętych B+R przyczyniają się do wzrostu produktywności/produkcji. Istnieją
także mocne dowody na to, że B+R w krajach rozwiniętych, w wyniku efektów
spillovers, mają pozytywny wpływ na kraje rozwijające się 14. Jednak w przypadku samych krajów rozwijających się brak jest przekonujących dowodów na
pozytywną zależność pomiędzy B+R a produktywnością/produkcją15.

Np. F.M. Scherer, Inter-Industry Technology Flows and Productivity Growth, “The Review of
Economics and Statistics” 1982, vol. 64; D. Frantzen, R&D, Human Capital and International
Technology Spillovers: A Cross Country Analysis, “Scandinavian Journal of Economics” 2000, vol.
102 no. 1; C. Ornaghi, Spillovers in product and process innovation: Evidence from Manufacturing
Firms, “International Journal of Industrial Organization” 2006, no. 24.
9
Patrz dalej.
10
Zob. przegląd literatury w A. N. Link, D. Paton, D. S. Siegel, An econometric analysis of trends
in research joint venture activity, “Managerial and Decision Economics” 2005, vol. 26(2).
11
Zob. np. Z. Griliches, R&D and Productivity Growth At the Industry Level: Is There Still
a Relationship?, [w:] R&D, Patents, and Productivity, red. Z. Griliches, Chicago 1984; oraz R.
K. Goel, J.E. Payne, R. Ram, R&D Expenditures and U.S. Economic Growth: A Disaggregated
Approach, “Journal of Policy Modeling” 2008, vol. 30(2); J. Haskel, G. Wallis, Public support
for innovation, intangible investment and productivity growth in the UK market sector, “Economics
Letters” 2013, no. 119, a także Y. K. Chou, The Australian Growth Experience (1960-2000),
R & D based, Human Capital-Based or Just Steady State Growth?, “University of Melbourne
Department of Economics Research Paper” 2002, no. 855.
12
Np. C. C. Kuo, C.H. Yang, Knowledge capital and spillover on regional economic growth: Evidence from China, “China Economic Review” 2008, no. 19; oraz J. Khan, N.U.R. Khattak, The
Significance of Research and Development for Economic Growth: The Case of Pakistan, “City University Research Journal” 2013.
13
Np. M. Falk, R & D spending in the high-tech sector and economic growth, “Research in Economics” 2007, vol. 61; lub A. Sterlacchini, R&D, higher education and regional growth: Uneven
linkages among European regions, “Research Policy” 2008, no. 37.
14
R. Griffith, S. Redding, J. van Reenen, Mapping the two Faces of R&D: Productivity Growth
in a Panel of OECD Industries, “The Review of Economics and Statistics” 2004, vol. 86(4).
15
N. Birdsall, C. Rhee, Does research and development contribute to economic growth in developing
countries?, “World Bank Policy Research Working Papers Series” 1993, No. 1221.
8
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Warto przy tym zauważyć, że w badaniach wpływu B+R naukowcy posługują się dość szeroką gamą zmiennych objaśniających. Na przykład Jones 16
wykorzystuje liczbę naukowców i inżynierów, a Porter i Stern (2000) 17 zagregowane dane o patentach. Aghion i Howitt 18 (1998) jednak przekonująco argumentują, że najbardziej właściwe w tego typu badaniach jest stosowanie
udziału wydatków na B+R w PKB, jako miary względnej, uwzględniającej wielkość gospodarki. Dlatego też miara ta dominuje w późniejszych badaniach 19.
Znacznie mniej prac analizuje wpływ zdezagregowanych wydatki na B+R,
przy czym głównie rozpatruje się tu podział wydatków na B+R na publiczne
i prywatne. Badania takie często dotyczą porównań stóp zwrotu z wydatków
na B+R finansowanych ze środków prywatnych i publicznych. Większość takich prac 20 prowadzi do wniosku, że B+R finansowane ze środków publicznych
mają niższy zwrot niż B+R finansowane ze środków prywatnych, znacznie
mniej 21 dowodzi, że nie ma w tym zakresie istotnej różnicy lub uzyskuje niejednoznaczne wyniki.
Inny nurt badań porównujący te kategorie wydatków na B+R analizuje,
czy B+R finansowane ze środków publicznych wypychają środki prywatne na
ten cel. Argumentuje się tu na przykład, że publiczne wydatki na B+R mogą
zastępować B+R finansowane ze środków prywatnych, gdyż przedsiębiorstwa
zastępują własne środki finansowaniem publicznym i kontynuują B+R na tym
samym poziomie, co wcześniej. W takich przypadku państwo finansowałoby
B+R, które i tak zostałyby przeprowadzone. Co więcej, takie działanie państwa

C.I. Jones, Time Series Test of Endogenous Growth Models, “Quarterly Journal of Economics”
1995.
17
M. E. Porter, S. Stern, Measuring the ‘Ideas’ Production Function: Evidence from International
Patent Output, “NBER Working Paper” 2000, No. 7891.
18
P. Aghion, P. Howitt, Endogenous Growth Theory, Cambridge 1998.
19
Głównie używa się wydatków na B+R (czyli strumieni), rzadziej zaś zasobów B+R.
20
M.in. F.R. Lichtenberg, D. Siegel, The Impact of R&D Investment on Productivity – New
Evidence Using Linked R&D–LRD Data, “Economic Inquiry” 1991, no. 29(2); oraz D. Di
Cagno, A. Fabrizi, V. Meliciani, The Impact of Participation in European Joint Research Projects
on Knowledge Creation and Economic Growth, “The Journal of Technology Transfer” 2014, no.
39(6).
21
Z. Griliches, The Search for R&D Spillovers, “Scandinavian Journal of Economics” 1992, no.
94 oraz B. Bilbao-Osorio, A. Rodríguez-Pose, From R&D to Innovation and Economic Growth
in the EU, “Growth and Change” 2004, no. 35(4).
16
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może także powodować istotne zniekształcenia mechanizmów rynkowych. Jeśli bowiem państwo wspiera B+R w jakiejś firmie, to może zniechęcić firmy
konkurencyjne do własnych inwestycji w tym zakresie.
Z drugiej strony jednak pojawiły się także argumenty sugerujące, że publiczne B+R mogą być komplementarne wobec prywatnych, a tym samym
mogą mieć pozytywny wpływ na B+R w sektorze prywatnym 22, szczególnie
w przypadku finansowane ze środków publicznych B+R na uczelniach, które
z natury rzeczy zwykle koncentrują się na badaniach podstawowych 23. Jednak
znaczne opóźnienia między realizacją badań podstawowych na uczelniach,
a ich wynikami w gospodarce mogą być tak długie, że te zależności są trudne
do wykrycia w badaniach ilościowych. Badania empiryczne w tym zakresie są
jednak mieszane 24.
Można przy tym zauważyć w ostatnim czasie pewne przesunięcie od poglądu, wedle którego publiczne B+R wypychają prywatne B+R do takiego,
który wskazuje, że publiczne B+R mogą być komplementarne w przypadku
dobrze funkcjonujących ram instytucjonalnych zapewniających odpowiednie
warunki do tworzenia, komercjalizacji i rozpowszechniania wiedzy potrzebnej
do innowacji. Wskazuje się tu często na takie czynniki jak odpowiedni poziom
wykształcenia ludności, kompetencje urzędników, silny system praw własności

R. Griffith, S. Redding, J. van Reenen, Mapping the two Faces of R&D … .
Zob. E. Mansfield, Academic Research and Industrial Innovation: An Update of Empirical Findings, “Research Policy” 1998, no. 26(7).
24
Np. W pracy P.A. David, B.H. Hall, A.A. Toole, Is Public R&D a Complement or Substitute
for Private R&D? A Review of the Econometric Evidence, „Research Policy” 2000, no. 29; podsumowując wyniki ponad 30 badań dotyczących zjawiska wypychania, autorzy stwierdzają, że zjawisko to jest widoczne szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w pracy D. Guellec, B.
Van Pottelsberghe de la Potterie, The Impact of Public R&D Expenditure on Business R&D, „Economics of Innovation and New Technology” 2003, no. 12(3), która obejmuje 17 krajów
OECD, autorzy dowodzą, że publiczne wydatki na B+R miały pozytywny wpływ na prywatne
B+R.
22
23
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Tabela 1, Badania wpływu poszczególnych składowych GERD na wzrost gospodarczy na podstawie danych panelowych
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Źródło: Opracowanie własne.
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intelektualnej, 25otwartość handlowa, przejrzystość polityki publicznej, respektowanie wolności obywatelskich i praw politycznych26.
Prace badające determinanty wzrostu PKB lub produktywności zwykle
potwierdzają istotny i dodatni wpływ prywatnych wydatków na B+R na te
wielkości. Wpływ publicznych wydatków na B+R jest jednak w tym przypadku
zróżnicowany – naukowcy otrzymują bowiem zarówno oszacowania istotnie
ujemne, jak również istotnie dodatnie, w zależności od specyfikacji modelu
i doboru zmiennych27.
Prace, które objaśniają wzrost gospodarczy (w przeciwieństwie do produktywności), w najlepszym ujęciu porównawczym, jaki zapewniają dane panelowe, w większości przypadków potwierdzają dodatni wpływ prywatnych
wydatków na B+R i ujemny wpływ wydatków publicznych na B+R (patrz tabela 1). Takich badań jest jednak niewiele, nie obejmują one okresu ostatnich
lat i nie porównują bezpośrednio krajów rozwiniętych, takich jak „starzy”
członkowie Unii Europejskiej (UE) z krajami rozwijających się, takimi jak
nowi członkowie UE (w tym Polska). W dalszej części niniejszej pracy autor
postara się wypełnić tę braki.
Analiza porównawcza – statystyki opisowe wydatków na B+R
Można dostrzec wysoką korelację pomiędzy poziomem wzrostu gospodarczego a całkowitymi wydatkami krajowymi na B+R – jak widać na rys.
1 im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym wyższe są te wydatki. Najwyższe wydatki (powyżej 3% PKB) w 2017 r. wystąpiły w Szwecji, Austrii,
Danii i Niemczech, a najniższe (poniżej 0,6% PKB) w Rumunii, na Łotwie,
Cyprze i Malcie. Polska, plasując się w grupie krajów z jednym z niższych poziomów PKB per capita i całkowitymi wydatkami krajowymi na B+R w wysokości 1,03% PKB, nie odbiega w tym względzie od tej tendencji. Można przy

W dalszej części pracy pełne nazwy i ich skróty będą stosowane zamiennie.
Patrz np.: A. Afonso, L. Schuknecht, V. Tanzi, Public Sector Efficiency: An International Comparison, “Public Choice” 2005, vol. 123(3), a także F. Jaumotte, N. Pain, An Overview of Public
Policies to Support Innovation, “OECD Economics Department Working Paper” 2005, no. 456.
27
Zob. D. Guellec, B. van Pottelsberghe, From R&D to productivity growth: do the institutional
settings and the source of funds matter?, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 2004, no.
66.; M. Khan, K. B. Luintel, Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?, “OECD Science, Technology and Industry Working Papers” 2006, no. 06.
25
26
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tym zauważyć dwie wyraźne obserwacje odstające (z ang. tzw. outliers) – Irlandia i Luksemburg wydają na B+R znacznie mniej niż sugeruje to poziom ich
rozwoju gospodarczego.
Jeśli podzielić kraje unijne na „starą” UE i nowe kraje członkowskie, to
wyraźnie widać, że ta pierwsza grupa wydaje na B+R (całkowite wydatki krajowe) znacznie więcej niż druga (patrz średnie na rys. 2). Po dezagregacji tych
wydatków można zauważyć, że mimo iż w każdej kategorii kraje „starej” UE
wydają więcej, to jednak różnice w wysokości wydatków sektora rządowego
pomiędzy tymi dwoma grupami krajów są nieznaczne. Różnice w wysokości
całkowitych wydatków krajowych tych dwóch grup krajów wyraźnie wynikają
z wysokości wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw i w sektorze szkolnictwa wyższego. Widać przy tym silną korelację pomiędzy całkowitymi wydatkami krajowymi na B+R a wydatkami na B+R sektora przedsiębiorstw, podczas gdy korelacja z wydatkami sektora szkolnictwa wyższego nie jest już tak
wyraźna. Można zatem wnioskować, że kraje które chcą mieć wysoki poziom
całkowitych wydatków krajowych na B+R, mogą to zrobić skutecznie tylko,
jeśli osiągną wysokie wydatki na B+R sektora przedsiębiorstw.

Rysunek 1, PKB per capita a wydatki na B+R w 2017 r.
Źródło: Opracowanie własne na podst. bazy danych Eurostat.
Wśród krajów „starej” UE najwyższe wydatki sektora przedsiębiorstw w 2017 r.
(od 2% PKB) zanotowała Szwecja, Austria, Dania i Niemcy, zaś najniższe (poniżej 1%
PKB) – Irlandia, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia i Włochy. Znacznie wyższe (od 1% PKB) wydatki w tej kategorii wystąpiły w trzech nowych krajach członkowskich – na Słowacji, w Czechach i na Wegrzech. Jednocześnie kraje te znacząco
wyróżniały się od pozostałych nowych członków UE, które zanotowały dużo niższy
poziom tych wydatków – od 0,2% PKB do 0,6% PKB, ,przy czym najniższe (poniżej
0,4% PKB) wystąpiły na Cyprze, w Rumunii, na Łotwie i Malcie. Polska, z wydatkami
na B+R sektora przedsiębiorstw w wys. 0,5% PKB uplasowała się w pobliżu mediany,
ale poniżej średniej (0,6% PKB).
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Rysunek 2, Wydatki na B+R i poszczególne składowe w krajach
Europy Śr.-Wsch w 2017 r.
Źródło: Opracowanie własne na podst. bazy danych Eurostat ….
Uwaga: Kraje uporządkowano według grup („stara” UE i nowe kraje członkowskie),
a następnie według wysokości GERD. Średnie dotyczą całkowitych
wydatków krajowych na B+R.

Jeśli spojrzeć na kształtowanie się wydatków na B+R w długim okresie,
w ujęciu porównawczym dla krajów Europy Śr.-Wsch. (patrz rys. 3) 28, to
można zauważyć, że przynajmniej od początku XXI w. Czechy i Węgry notowały istotnie wyższe poziomy całkowitych wydatków krajowych na B+R. Od
ok. 2009 r. Polska i Słowacja wydatki te silnie wzrosły także w Polsce i Słowacji, jednak krajom tym nie udało się doścignąć pod tym względem ani Węgier,
ani tym bardziej Czech, gdzie także wydatki te przyspieszyły.
Jeśli chodzi o wydatki sektora rządowego na B+R, to można tu zauważyć
odmienne tendencje w Czechach, gdzie w długim okresie one rosły (do najwyższego poziomu w tej grupie krajów) i na Węgrzech, gdzie malały (do najniższego poziomu). W Polsce i na Słowacji można zauważyć ich umiarkowany
wzrost od ok. 2008-09 r.
W przypadku wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw można zauważyć znaczący długofalowy wzrost na Węgrzech i (krótszy) w Czechach do
poziomów znacznie wyższych niż w Polsce i na Słowacji. W tych dwóch ostatnich krajach wydatki te przyspieszyły od ok. 2010-11 r.
O ile statystyki opisowe dają ciekawy pogląd na kształtowanie się interesujących nas wartości, to jednak warto pamiętać, że nie należy na ich podstawie
wyciągać daleko posuniętych wniosków. Podstawą do takich wniosków mogą
bowiem być jedynie usystematyzowane analizy, bazujące np. na modelowaniu
ekonometrycznym, którą autor zastosował w kolejnej części niniejszej pracy.

Dla przejrzystości wykresów zrezygnowano z prezentowania pozostałych nowych członków
UE, uznając, że kraje Europy Śr.-Wsch. stanowią dla Polski dobry punkt odniesienia.
28
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Źródło: Opracowanie własne na podst. bazy danych Eurostat. Wydatki na B+R w sektorze szkolnictwa wyższego w długim okresie rosły w każdym z trzech rozpatrywanych
krajów, z wyjątkiem Węgier, przy czym w Polsce wzrost ten zaczął się od ok. 2007 r.,
w Czechach już pod koniec lat 1990-tych, a na Słowacji od ok. 2003 r., przy czym
w tych dwóch ostatnich krajach ze stosunkowo niskiego poziomu.

Analiza porównawcza – ekonometryczny model wzrostu PKB
Przeprowadzona poniżej analiza ekonometryczna wychodzi naprzeciw
brakom wskazanym wyżej w przeglądzie literatury empirycznej. Badanie to jest
jednym z niewielu badań panelowych dotyczących wpływu poszczególnych
składowych GERD na wzrost gospodarczy. Jednocześnie w klasie tych badań
jest ono oryginalne ze względu na następujące cechy: jest to jedyne badanie dla
tak dużej grupy krajów, jest to jedyne badanie porównujące bezpośrednio wyniki dla starych i nowych krajów członkowskich UE oraz jedyne badanie biorące pod uwagę opóźnienia zmiennych objaśniających.
Zmienną objaśnianą jest wzrost gospodarczy ld_GDPpc (przyrost logarytmu PKB per capita w parytecie siły nabywczej). Zmienne objaśniające to:
l_GOVERD (logarytm GOVERD), l_HERD (logarytm HERD), l_BERD (logarytm BERD), zaś zmienne kontrolne: l_Invest (logarytm stopy inwestycji, tj.
udziału inwestycji w PKB), l_Tertiary (logarytm udziału populacji z wyższym
wykształceniem w populacji w wieku 15-64 lata), ld_Pop (przyrost logarytmu
populacji ogółem). W modelu uwzględniono także opóźnioną zmienną objaśnianą ld_GDPpc(-1) i wyraz wolny const. Wszystkie dane pochodzą z bazy
Eurostat.
Analiza ekonometryczna korzysta z dotychczasowego dorobku nie tylko
w zakresie doboru zmiennych kontrolnych, ale także zastosowanych technik
estymacji 29 – zastosowano dynamiczny model dla danych panelowych estymowany uogólnioną metodą momentów (GMM) z uwzględnieniem efektów czasowych.

29

Patrz przegląd literatury empirycznej.
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Tabela 2. Wyniki oszacowania modelu dynamicznego GMM
Zmienna zależna (Y): ld_GDPpc
Kraje „starej” UE
Model I

Model II

Model III

l_GOVERD −0,008

l_GOVERD_3 −0,011 *** l_GOVERD_5 −0,011 ***

l_HERD

−0,011

l_ HERD _3

l_BERD

0,005

l_BERD_3

0,012 *** l_BERD_5

0,007 **

l_Invest

0,026 *

l_Invest

0,033 **

l_Invest

0,047 **

l_Tertiary

0,009

l_Tertiary

0,022

l_Tertiary

0,013

ld_Pop

−0,280

ld_GDPpc(1)
const

ld_Pop

l_ HERD _5

−0,668

0,407 *** ld_GDPpc(-1)
−0,116

−0,027 **

const

ld_Pop

−1,108 **

0,451 *** ld_GDPpc(-1)
−0,195 *

−0,016 *

const

0,439 ***
−0,176

Liczba obserwacji/krajów/lat
275/15/min. 3, max 19

254/15/min. 2, max. 18

224/15/min. 2, max 16

Test Walda (joint)
Chi-kw.(7) = 91,33
[0,0000]

Chi-kw.(7) = 61,36
[0,0000]

Chi-kw.(7) = 61,99
[0,0000]

Zmienna zależna (Y): ld_GDPpc
Nowi członkowie UE
Model IV

Model V

l_GOVER
D

0,010

l_GOVER
D_3

−0,004

l_ HERD

0,016 ***

l_ HERD
_3

0,005

l_BERD

0,004

l_BERD_3

l_Invest

0,074 *** l_Invest

−0,002

Model VI
l_GOVERD
_10

0,010

l_ HERD
_10

0,005

l_BERD_10

0,018 ***

0,067 *** l_Invest

l_Tertiary

−0,012

l_Tertiary

−0,002

l_Tertiary

ld_Pop

−0,846

ld_Pop

−0,844

ld_Pop

l_GDPpc
(-1)

0,903 ***

l_GDPpc
(-1)

0,944 *** l_GDPpc(-1)

0,084 ***
0,012
−1,658
0,904 ***

173

Marek Radzikowski

const

0,785 *** const

0,341 **

const

0,711 *

Liczba obserwacji/krajów/lat
213/11/min. 14, maks. 21

202/11/min. 12, maks. 19

132/11/min. 5, maks. 12

Test Walda (joint)
Chi-kw.(7) = 33273
[0,0000]

Chi-kw.(7) = 94408
[0,0000]

Chi-kw.(7) = 5110,87
[0,0000]

Uwagi: * istotny na poziomie 10%, ** istotny na poziomie 5%,
*** istotny na poziomie 1%
Wszystkie regresje zawierają okresowe zmienne zero-jedynkowe, dla których nie podano oszacowań współczynników. Źródło: opracowanie własne.

Wyniki wskazują, że w przypadku krajów tzw. starej UE wszystkie rodzaje
wydatków na B+R mają nieistotny wpływ na wzrost gospodarczy w tym samym okresie. Ich wpływ w przypadku każdej kategorii jest jednak istotny,
kiedy weźmie się pod uwagę opóźnienie (zarówno 3-letnie, jak i 5-cioletnie).
Wpływ ten ma jednak inny kierunek w przypadku wydatków na B+R sektora
przedsiębiorstw (dodatni wpływ) i ujemny w przypadku wydatków sektora rządowego i szkolnictwa wyższego (modele I-III). W przypadku nowych członków UE w tym samym okresie istotne są jedynie wydatki na B+R sektora szkolnictwa wyższego, przy czym wpływ ten jest dodatni. W przypadku 3-letniego
opóźnienia (i innych opóźnień, których nie pokazano w tabeli) wszystkie kategorie wydatków są nieistotne. Dopiero przy opóźnieniu tak długim jak 10
lat, istotne i dodatnie okazują się wydatki na B+R sektora przedsiębiorstw.
Wskazuje to, że w przypadku mniej rozwiniętych nowych krajów członkowskich wpływ wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw przekłada się na wzrost
PKB dopiero po upływie tak długiego okresu jak 10 lat.
Zakończenie
Celem niniejszego artykułu było ustalenie wpływu, jaki wydatki na B+R
mają na wzrost gospodarczy w krajach UE i na tej podstawie sformułowanie
dla Polski wniosków dotyczących pożądanego ich kształtowania się z punktu
widzenia wzrostu gospodarczego. By odpowiedzieć na tak postawiony problem
badawczy autor najpierw dokonał przeglądu teoretycznej i empirycznej litera-
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tury przedmiotu, a następnie przeprowadził analizę porównawczą różnych kategorii wydatków na B+R krajów UE. W ramach niej autor przeanalizował
szereg statystyk opisowych oraz przeprowadził badanie ekonometryczne, które
polegało na oszacowaniu uogólnioną metodą momentów dynamicznego modelu dla danych panelowych.
W przypadku krajów tzw. starej UE wnioski z tego badania wskazują na
istotny i dodatni wpływ opóźnionych wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw i ujemny wpływ opóźnionych wydatków na B+R sektora rządowego
i szkolnictwa wyższego. W przypadku nowych członków UE wnioski te wskazują na istotny i dodatni wpływ wydatków na B+R sektora szkolnictwa wyższego w tym samym okresie oraz istotny i dodatni wpływ znacznie opóźnionych wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw. Wpływ wydatków na B+R
sektora rządowego jest zaś w tych krajach w każdym przypadku nieistotny.
Wnioski dla Polski jako jednego z nowych krajów członkowskich UE
wskazują, że z punktu widzenia maksymalizacji wzrostu gospodarczego warto
zwiększać wydatki B+R na szkolnictwo wyższe i stwarzać dogodne warunki dla
wzrostu wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw, pomimo tego, że ich
odziaływanie przekłada się na wzrost gospodarczy ze znacznym opóźnieniem.
Nie warto zaś zwiększać lub nawet należałoby zmniejszyć wydatki na B+R sektora rządowego.
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„Mały ZUS”
jako próba wpływu ustawodawcy
na dynamikę wzrostu gospodarczego

Wstęp
Dnia 10 sierpnia 2018 r., Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2018
r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą
skalę 1. Ustawa ta zmieniła ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych 2, jak również ustawę z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej 3. Zadaniem tej ustawy jest optymalizacja
wysokości obciążeń, które nałożone są - w postaci składek na ubezpieczenie
społeczne - na prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorców, co powszechnie przyjęło się określać jako „mały ZUS”. Celem głównym niniejszego artykułu jest analiza, w jaki potencjalnie sposób wprowadzenie przez ustawodawcę „małego ZUS-u”, wpłynąć może na rozwój wyżej wskazanych przedsiębiorców oraz czy wpłynie to na ułatwienie prowadzenia przez
nich działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1577).
2
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778,
ze zm.).
3
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508,
ze zm.).
1
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Zgodnie z hipotezą, którą autor pracy niniejszej stawia w artykule, wprowadzenie „małego ZUS-u” przyczyni się do stymulacji oraz rozwoju działalności wyżej wskazanych przedsiębiorców. W celu potwierdzenia hipotezy, autor
w artykule dokona przeglądu norm prawnych, faktów, jak również teorii związanych z polityką gospodarczą państw współczesnych. Autor - formułując
wnioski - przedstawi w pracy niniejszej w sposób możliwie jak najbardziej
szczegółowy, w jaki sposób wprowadzenie „małego ZUS-u” wpływa na obiektywną sytuację osób fizycznych, wykonujących działalność gospodarczą na
mniejszą skalę. W poszczególnych częściach artykułu, autor uwypukli znaczenie i wpływ tzw. „małego ZUS-u” na innowacyjność gospodarki i biznesu,
w tym również postara się naświetlić przewidywane skutki ekonomiczne podpisania omawianej ustawy oraz rozważy płynące z niej korzyści. W pracy niniejszej należytą uwagę przywiązano również do ewentualnych zagrożeń, płynących z wybranej przez ustawodawcę formy oskładkowania przedsiębiorców,
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nawiązując do hipotezy pracy niniejszej oraz - szerzej - do tematyki przewodniej całej monografii,
autor spróbuje wykazać, w jaki sposób „mały ZUS” przekłada się na stymulację
rozwoju gospodarczego oraz na rozwój biznesu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza hipotezą główną i wątkami z nią powiązanymi, w pracy omówiono również zwięźle zagadnienie konieczności zagwarantowania przez państwo swoim
obywatelom podstawowych praw socjalnych, jak również zabezpieczenia społecznego, z którym to zabezpieczeniem immanentnie wiąże się pojęcie składek
oraz instytucja, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Umożliwi
to - zdaniem autora - lepsze zrozumienie znaczenia dalszych wątków artykułu,
związanych już bezpośrednio z regulacją wysokości składek dla prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorców, jak również związanych z polityką gospodarczą państwa.
Polityka społeczna i prawa socjalne
Artykuły 64-76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 4 z dnia 2 kwietnia
1997 r., poświęcone są wolnościom i prawom ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym. Zgodnie z art. 67 ustawy zasadniczej, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub
4

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
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inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Ponadto, obywatel pozostający bez pracy
nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania, ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. Ten przepis
Konstytucji jest swego rodzaju wzorcem, do którego - w ramach realizowania
polityki społecznej - powinien dążyć ustawodawca. Powinien on - między innymi - zapewnić każdemu obywatelowi dostęp do ubezpieczenia społecznego,
czy też zabezpieczenia pomocy socjalnej 5. Jedną z instytucji, która przyczynia
się do realizacji wyżej wymienionych celów, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapewnić mu należyte funkcjonowanie, ustawodawca nałożył na
określone podmioty obowiązek płatności składek na ubezpieczenia społeczne,
z których - między innymi - działalność ZUS-u jest finansowana. Wskazuje się
tak również w doktrynie. Przykładowo, jak podnosi B. Banaszak, „najważniejszą formą prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego, są (…) oparte na
zasadach powszechności i wzajemności ubezpieczenia społeczne, polegające na
obowiązku płacenia składek na roszczeniowym charakterze otrzymywanych
świadczeń, których wysokość związana jest z długością okresu ubezpieczenia.
Powstaje dzięki temu z jednej strony czytelna dla każdego ubezpieczonego zależność pomiędzy jego własnym wkładem w fundusz ubezpieczeń społecznych
a materialną podstawą dla świadczeń z niego otrzymywanych” 6.
Idea zabezpieczenia społecznego urzeczywistniana jest w trzech odmiennych formach organizacyjnych, klasyfikowanych jako: metoda ubezpieczeniowa, metoda zaopatrzeniowa oraz metoda opiekuńcza 7. Tak jak wspomniane
zostało już wcześniej, środkami przeznaczonymi na realizację idei zabezpieczenia społecznego, dysponuje między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
który - poza gospodarowaniem tymi środkami - przygotowuje aktuarialne analizy oraz prognozy, dotyczące ubezpieczeń społecznych 8. Jak wskazuje J. Wantoch-Rekowski, „do realizacji zadań Zakładowi niezbędne są środki finansowe
(przychody), które przeznaczone są na pokrycie wydatków tego podmiotu.

J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005, s. 32.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 403.
7
I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, tom 1, Warszawa
2006, s.9.
8
G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2011, s. 71.
5
6
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ZUS czerpie swoje przychody głównie z odpisów z tytułu składek, które pobiera i przekazuje do właściwych podmiotów. Największe znaczenie ma odpis
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, którego wysokość ustalana jest
corocznie w ustawie budżetowej” 9. Należy przy tym nadmienić, iż to właśnie
administracja publiczna - w postaci chociażby właśnie ZUS-u - powinna należycie zadbać o bezpieczeństwo społeczne obywateli, gdyż to właśnie ona jest na tej płaszczyźnie - wykonawcą woli państwa 10.
Ustawa wprowadzająca „mały ZUS”
Ustawa, o której mowa, a mianowicie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą
skalę, liczy jedynie cztery artykuły. Pierwszy z nich w całości poświęcony został
zmianom w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych. Generalnym założeniem tej ustawy jest zmniejszenie - proporcjonalnie do przychodu, osiąganego przez określonego przedsiębiorcę - składek na
ZUS. Zgodnie z informacją, opublikowaną na stronie www.prezydent.pl,
zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o której traktuje art. 1
omawianej ustawy, ma za zadanie dostosowanie wysokości ponoszonych przez
tak zwanych drobnych (jednoosobowych) przedsiębiorców obciążeń, do ich
faktycznych możliwości finansowych. Mowa tutaj o obciążeniach z tytułu składek, uiszczanych na ubezpieczenie społeczne. Celem ustawodawcy jest tutaj
stymulacja rozwoju gospodarczego, pobudzenie przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego tych przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich szansy na
przetrwanie na rynku oferowanych przez nich usług. Jak wskazał ustawodawca,
wejście w życie tego aktu prawnego, przynieść ma rzeczywistą korzyść ekonomiczną dla 175 tysięcy wyżej wskazywanych przedsiębiorców 11.

9
J. Wantoch-Rekowski, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014, s. 113.
10
M. Pogonowski, Bezpieczeństwo socjalne w aspekcie działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Koszalin 2016, s. 41.
11
Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, [online] http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,37,sierpien-2018r.html, [dostęp: 05.12. 2018].
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Ustawa ta - przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę - każe brać pod
uwagę ich roczny przychód, uzyskiwany z tytułu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (pozarolniczej), który to przychód w ubiegłym roku kalendarzowym był niższy lub równy trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, określanego wedle stanu na grudzień ubiegłego roku. Od takiego
określania minimalnego wynagrodzenia przewidziany został jednak wyjątek,
który z matematycznego punktu widzenia należy ocenić pozytywnie. Otóż, gdy
dana działalność gospodarcza byłaby w ciągu danego roku kalendarzowego zawieszona (lub podjęta jakiś czas po rozpoczęciu roku), wówczas limit przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę, prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą, ulec powinien odpowiedniemu (zgodnie z zasadą proporcji)
zmniejszeniu. Brać przy tym należy pod uwagę, iż wyznaczona tym sposobem
najniższa podstawa wymiaru składek, równolegle przekraczać nie może 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które ogłoszone zostało w odpowiedni sposób i które dotyczy określonego roku kalendarzowego. Dodatkowo, rzeczona najniższa podstawa wymiaru musi być wyższa lub równa 30%
kwoty minimalnego wynagrodzenia (która to kwota obowiązuje w styczniu
określonego roku kalendarzowego). Ustawodawca nie nakłada przy tym przymusu skorzystania przez przedsiębiorcę z opisywanych regulacji - dany podmiot może wszak złożyć deklarację, determinującą wyższą od najniższej podstawy wymiaru kwotę, która stanowić będzie jego miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 12.
O ile artykuł pierwszy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, dotyczył zmian
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
o tyle artykuł drugi analizowanego w niniejszej części aktu prawnego, dotyczy
zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a konkretnie w art. 52 w pkt 1 lit. h. Przed nowelizacją ustawy o KAS,
przepis ten wskazywał, iż szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wykonywania ustawowych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opracowywania aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń
12

Tamże.
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społecznych oraz weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek, udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego żądanie określone dane
dotyczące podatników lub płatników. Jedną z tych danych, w poprzednim
brzmieniu ustawy o KAS, była kwota przychodów w podziale na źródła przychodów, koszty ich uzyskania oraz dochody. Po nowelizacji ustawy o KAS (dokonanej za pomocą omawianej ustawy o małym ZUS), dana ta została określona jako kwota przychodów w podziale na źródła przychodów, w tym kwoty
rocznego przychodu uzyskanego przez podatnika, o którym mowa w art. 18c
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, koszty ich uzyskania oraz dochody. Zatem to, co zmieniło się za sprawą ustawy o małym ZUS, to rozszerzenie art. 51 pkt 1 lit. h ustawy o KAS, gdzie dopisano, że szef KAS może
również udostępniać ZUS-owi takie dane podatników lub płatników, jak właśnie kwoty rocznego przychodu uzyskanego przez podatnika, o którym mowa
w art. 18c wyżej wskazanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wspomniany art. 18c, traktuje o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zmieniona ustawa o KAS, pozwala szefowi tego organu administracji
skarbowej, na przekazywanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (na jego
uprzednie żądanie) informacji, dotyczących przychodów podatnika. Intencją
jest tutaj umożliwienie weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy
wymiaru składek, które winien uiszczać ubezpieczony. Artykuły 3. oraz 4.
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia
społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą
skalę są krótkie i mają raczej charakter porządkowy. W art. 3 mowa jest o tym,
że Prezes ZUS ogłasza wysokość współczynnika na dany rok kalendarzowy,
który potrzebny jest do ustalenia podstawy wymiaru składek. Zgodnie z rzeczonym art. 3, Prezes ZUS ogłasza wysokość tego współczynnika w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2019. Art. 4 w jednym zdaniu określa natomiast, kiedy ustawa wprowadzająca „mały ZUS” wchodzi w życie (1 stycznia
2019 r., z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia).
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„Mały ZUS” a innowacyjność gospodarki i biznesu
Znaczenie uchwalenia ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, powinno się rozpatrywać przez pryzmat polityki gospodarczej państwa. Termin polityka gospodarcza należy rozumieć - jak wskazuje B. Winiarski - jako „świadome oddziaływanie władz państwowych oraz instytucji i organizacji międzynarodowych
na gospodarkę - jej dynamikę, strukturę, funkcjonowanie i skutki ekonomiczne. W użyciu jest także termin polityka społeczno-ekonomiczna, wprowadzony w celu uwydatnienia konieczności łączenia społecznych oraz ekonomicznych celów i przesłanek ingerowania organów państwa w sprawy gospodarcze. (…) Podmiotem polityki gospodarczej w przyjmowanym przez nas rozumieniu jest najczęściej władza państwowa, w której imieniu konkretne działania prowadzą jej organy” 13. Regulacje dotyczące „małego ZUS-u” mają za
zadanie - kolokwialnie rzecz ujmując - pobudzenie działalności gospodarczej
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorców, co
przyczyni się z kolei do rozwoju różnego rodzaju działalności biznesowej
w Polsce. Powiązane jest to również z polityką gospodarczą państwa. Otóż zrealizowanie zadań polityki gospodarczej, wiąże się immanentnie ze wzrostem
materialnych podstaw dobrobytu obywateli, a co za tym idzie - również z osiągnięciem efektu majątkowego (zwanego potocznie efektem bogactwa), dzięki
któremu zmienia się wielkość i struktura konsumpcji w społeczeństwie. Zwraca
się na to uwagę również w literaturze. W. Olejniczak i T. Lipczyński podkreślają, iż „realizacja celów ekonomicznych polityki gospodarczej związana z pomnażaniem bogactwa kraju i powiększaniem materialnych podstaw dobrobytu
społecznego, czyli optymalnym wykorzystywaniem zasobów, powiększaniem
produkcji, wzrostem dochodu narodowego i racjonalizacją jego podziału, wymusza konieczność wspierania szeroko pojętej przedsiębiorczości” 14. Wydaje
się więc zasadna konstatacja, iż „mały ZUS” jest jedną z odpowiedzi na te wyzwania, zmierzającą właśnie do wspierania biznesu i stymulacji wzrostu gospodarczego w kraju.
B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Warszawa 2006, s. 18.
W. Olejniczak, T. Lipczyński, Polska polityka wspierania sektora MSP, [w:] Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Szczecin 2007, s. 268.
13
14
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Wprowadzenie „małego ZUS-u” pozostaje również nie bez wpływu na
innowacyjność polskiej gospodarki. Otóż, u mniejszych podmiotów w dalszym
ciągu występuje problem z innowacyjnością oraz z wykorzystaniem optymalnych technologii. Nie jest im łatwo w sposób należyty monitorować postęp
techniczny oraz w sposób szybki i sprawny reagować na pojawiające się zmiany.
Zadaniem państwa jest więc tutaj stymulacja ich rozwoju, zapewnienie transferu technologii, odpowiedniego systemu szkoleń dla pracowników, ale także
właśnie stymulacja ich zapotrzebowania na innowację oraz pomoc, w postaci
chociażby takich ulg na świadczenia publicznoprawne, jakie wprowadzone zostały dzięki omawianej ustawie, wprowadzającej „mały ZUS” 15.
Przechodząc natomiast do wątku przewidywanych skutków ekonomicznych podpisana omawianej ustawy oraz płynących z tego tytułu korzyści, warto
przytoczyć informację prasową 16 Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, z dnia 27 grudnia 2018 r. Otóż, zgodnie z tą informacją, wprowadzenie
„małego ZUS-u” pozwoli omawianym przedsiębiorcom na zaoszczędzenie
5,4 mld zł w ciągu jednej dekady. Ministerstwo to szacuje, iż rozwiązania
z wprowadzonej ustawy, wykorzysta niemal 200 tysięcy tak zwanych drobnych
przedsiębiorców. Są to jednak ostrożne szacunki, gdyż faktycznie - oprócz
uprawnionych najmniejszych przedsiębiorców - liczba profitentów omawianego rozwiązania będzie większa, gdyż należy uwzględnić i doliczyć tutaj jeszcze podmioty, które dotychczas działały w szarej strefie, a które to podmioty
poprzez omawiane nowe regulacje prawne zostały zachęcone do zalegalizowania prowadzonej przez siebie działalności. Co więcej, jak podało MPiT w przytoczonej informacji prasowej, „obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości
przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona w tym w tym roku
1232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja płacenia niższego ZUS-u (wynoszącego
520 zł na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób
zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej założenia. Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że wysokość obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie była skorelowana z ich

E. Stawasz, Polityka innowacyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red.
K. B. Matusiak, Warszawa 2011, s. 198-199.
16
Od Nowego Roku, nowe przywileje dla przedsiębiorców Informacja prasowa, 27.12. 2018 r.,
[online] https://www.mpit.gov.pl/media/67624/IP_ZmianyDlaFirm2019.pdf, dostęp: [dostęp:
05.12.2018].
15
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możliwościami finansowymi. Stała podstawa wymiaru składek, niezależna od
wysokości przychodów, uderza w rozwój małych firm oraz negatywnie wpływa
na ich przeżywalność. To właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek ZUS, nawet 10 tysięcy przedsiębiorców rocznie
decyduje się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej” 17.
Na koniec należy zastanowić się jeszcze nad potencjalnymi wadami proponowanego przez ustawodawcę rozwiązania. Otóż, traktując o wadach czy też
zagrożeniach, można wskazać na pewną niefortunność pojęć, którymi posłużył
się ustawodawca. Otóż, w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę, mowa jest częstokroć o osiąganych przez przedsiębiorcę przychodach. Posłużenie się terminem przychodów ma w tym kontekście ważkie znaczenie i nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Dochód najkrócej rzecz ujmując - to, w sensie podatkowym, różnica między przychodami danego podmiotu, a kosztami ich uzyskania, które dany podmiot poniósł. W Rzeczypospolitej Polskiej pozapłacowe koszty pracy są w istocie bardzo wysokie 18. W związku z tym można wyobrazić sobie sytuację, w której
określony przedsiębiorca osiąga wprawdzie pewne przychody, jednakże koszty
ich uzyskania mogą okazać się na tyle wysokie, że w całości - czy też prawie
w całości - konsumują te przychody, pozostawiając faktycznie bardzo niewielki
dochód. W przypadku tzw. drobnych przedsiębiorców, których dotyczy sytuacja opisana powyżej, uchwalenie omawianej w niniejszym artykule ustawy
w istocie nie zmieni nic, lub prawie nic. Dotyczy to problemu z wysokimi
kosztami pracy w Polsce, o czym wspomniałem już wyżej. Kwestia znacznych
kosztów pracy w Rzeczypospolitej, jak również wysokich nakładów na pracę,
została z resztą zauważona w literaturze 19. Dla jednoosobowego przedsiębiorcy
pozostaje zatem nie bez znaczenia, czy składki na ubezpieczenia społeczne wyliczał będzie od postawy wymiaru, której wartość zależy od przychodów, czy
też od podstawy wymiaru, której wartość zależeć będzie od dochodów.

Tamże.
J. Bińkowski, Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich, Warszawa
2014, s. 4-7.
19
Z. Jacukowicz, Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2002,
s. 58.
17
18
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Zakończenie
Biorąc pod uwagę to, jak bardzo duże znaczenie na konkurencyjność dzisiejszych gospodarek wywiera kapitał ludzki 20, sam pomysł wprowadzenia
„małego ZUS-u” dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą
na mniejszą skalę, należy ocenić pozytywnie. Częstokroć bowiem jedynie odpowiednie zarobki pozytywnie wpływają na decyzję danego przedsiębiorcy
o prowadzeniu działalności gospodarczej w określonym kraju, co przekłada się
na wypracowywanie przez nich dochodu narodowego w danym państwie21.
Wspomniana konkurencyjność gospodarki jest niezmiernie istotna, zwłaszcza
w kontekście postępującego procesu globalizacji 22. Doniosłe znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego kraju - ma również aktywizacja przedsiębiorców lokalnych, prowadzących działalność gospodarczą poza dużymi ośrodkami miejskimi. Pod tym kątem kreować należy zmiany, służące aktywizacji
lokalnych podmiotów gospodarczych oraz miejscowej przedsiębiorczości,
a także napływowi kapitału zewnętrznego 23. Również w tym kontekście wprowadzenie „małego ZUS-u” wydaje się racjonalnym posunięciem ustawodawcy.
Postulatem de lege ferenda, który autor pragnie niniejszym wysunąć, jest
taka zmiana omawianej ustawy wprowadzającej „mały ZUS”, aby składki na
ubezpieczenia społeczne wyliczane być mogły (przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorców) od podstawy wymiaru, której
wartość zależy od dochodów, nie zaś od przychodów. Jednakże nawet de lege
lata omawiana ustawa nie pozostanie bez znaczenia dla tak zwanych drobnych
przedsiębiorców. W tym miejscu warto przypomnieć przytaczaną w już wcześniej informację prasową Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, z której wynika, iż wprowadzenie omawianej w artykule niniejszym ustawy w obecnym jej brzmieniu, pozwoli prowadzącym jednoosobową działalność gospo-

20
D. Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Szczecin 2006,
s. 5.
21
S. M. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Warszawa 2007,
s. 51.
22
M. Klamut, Proces globalizacji gospodarki – udział krajów w jej korzyściach i kosztach, Wrocław
2004, s. 17-18.
23
L. Wojtasiewicz, Problemy polityki ekonomicznej, [w:] Studia i szkice na jubileusz Profesora
Zdzisława Dąbrowskiego, red. J. Tarajkowski, Poznań 1998, s. 184.
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darczą przedsiębiorcom zaoszczędzić aż 5.4 mld zł w ciągu 10 lat. Słowem podsumowania warto zaznaczyć, że - pomimo wskazanych mankamentów uchwalenie ustawy wprowadzającej „mały ZUS”, przyczyni się, w ocenie autora, do realizacji ekonomicznych celów polityki gospodarczej, stojących przed
każdym krajem rozwiniętym. Mowa tutaj o wpływaniu na wzrost gospodarczy,
podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa, stymulacji przedsiębiorczości oraz
dostosowaniu gospodarki do aktualnych potrzeb 24.
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Czynniki ekonomiczne i społeczne
we wdrażaniu inicjatywy
funkcjonalnych bloków przestrzeni
powietrznej
Wstęp
W 2017 roku Dyrekcja Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej
ogłosiła jubileusz 25-lecia europejskiego rynku lotnictwa cywilnego. Podstawą
utworzenia liberalnego rynku przewozów lotniczych było rozporządzenie Rady
Wspólnot Europejskich z 1992 r. Priorytetem było ustanowienie polityki
transportu lotniczego na rynku wewnętrznym, stanowiącym obszar jednolity,
bez podziałów, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób,
usług i kapitału 1.
Obecnie, sektor europejskiego lotnictwa cywilnego, jako strategicznej gałęzi transportu i gospodarki, można określić mianem złożonego ekosystemu 2.
Wielowymiarowość uwarunkowań w jakich rozwija się i funkcjonuje europejskie lotnictwo cywilne została zauważona przez Komisję Europejską, której odpowiedzią na ten fakt było wydanie w 2015 roku europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa. Strategia ta realizuje konieczność ustanowienia uregulowań
i znalezienia adekwatnych rozwiązań na poziomie międzynarodowym. Jak
określono w tym dokumencie, podstawowym celem prac Komisji było wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru europejskiego rynku
lotniczego 3.

Rozporządzenie Rady nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników
lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz.U.WE. L 204/8).
2
An aviation strategy for Europe, [online] https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviationstrategy_en#package_detail [dostęp: 31.01.2019].
3
Tamże.
1
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Wspomniany ekosystem charakteryzuje, po pierwsze, mnogość procesów,
które generowane są w sposób pośredni lub bezpośredni przez rynek lotnictwa.
Przyjmuje się, że sektor ten wpływa na europejski rynek pracy, pozwalając na
utworzenie 4,8 do 5,5 mln miejsc pracy 4 (co stanowi odpowiednio ok. 44%
oraz 50% grupy 11 mln zatrudnionych w sektorze transportu w UE 5). Są to
nie tylko stanowiska związane bezpośrednio z przewozem lotniczym i obsługą
portu lotniczego, lecz także te związane z sektorem pośrednio, takie jak np.
logistyka, turystyka, handel detaliczny6, czy reklama i marketing. Jak szacuje
Dyrekcja Mobilności i Transportu KE, 1 euro zainwestowane w sektor lotnictwa cywilnego generuje trzy euro dla całej gospodarki 7. Po drugie, system ten
charakteryzuje szeroka skala czynników, które oddziałują na uwarunkowania
funkcjonowania transportu lotniczego: takich jak polityczno-wojskowych, organizacyjno-technicznych, operacyjnych, ekonomicznych, społecznych, będących często niebezpośrednio powiązanych z ruchem lotniczym.
Jednocześnie zauważa się, iż mimo, że siła napędowa rozwoju sektora lotnictwa przeniosła się z regionu Europy do państw Azji i Bliskiego Wschodu 8,
to właśnie Europa ponosi koszty negatywnych skutków procesów liberalizacji,
otwarcia i szybkiego rozwoju sektora transportu lotniczego. Poszukując rozwiązań dla zaistniałej sytuacji, zintegrowane w strukturze Unii Europejskiej
państwa podjęły ideę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (z ang.
Single European Sky - SES). Nadrzędnym celem utworzonej koncepcji jest całkowita eliminacja defragmentaryzacji przestrzeni powietrznej nad Europą poprzez modernizację systemu zarządzania żeglugą powietrzną. W efekcie, reforma ta ma pozwolić na zrównoważony wzrost ruchu lotniczego, opłacalny
ekonomicznie oraz nieszkodliwy dla środowiska naturalnego przy zachowaniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kluczowym przedsięwzięciem dla
procesu defragmentaryzacji europejskiego nieba jest tworzenie funkcjonalnych
bloków przestrzeni powietrznej (z ang. Functional Airspace Blocks - FABs).

4
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego i Komitetu Regionów - Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, Bruksela 2015.
5
Polityka transportowa UE, [online] https://europa.eu/european-union/topics/transport_pl.
6
EU Aviation: 25 years of reaching new heights, [online] https://ec.europa.eu/transport/modes
/air/25years-eu-aviation_en [dostęp: 31.01.2019].
7
Tamże.
8
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego … .
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Inicjatywa ta ma przede wszystkim poprawić efektywność działania służb żeglugi powietrznej, zakładając oddolnie wyrażaną przez państwa potrzebę konsolidacji narodowych przestrzeni powietrznych.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników o charakterze społeczno-gospodarczym, mających wpływ na ostateczny kształt i model
działalności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej. Należy podkreślić, że aspekt uwarunkowań społeczno-ekonomicznych jest jednym z obszarów analizy prowadzonej w ramach rozprawy doktorskiej autorki artykułu. Autorka planuje zbadać także inne uwarunkowania działalności FAB, w tym
aspekty prawne, polityczno-wojskowe oraz organizacyjno-techniczne i operacyjne. Autorka zakłada, że wymienione czynniki tworzą pole oddziaływań
kształtujących, nie tylko obecny charakter działalności funkcjonalnych bloków
przestrzeni powietrznej, lecz także wyznaczają przyszłe kierunki zmian modelu
biznesowego tych inicjatyw w ramach jednolitej przestrzeni powietrznej w Europie.
Uwarunkowania funkcjonowania
funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej
Koncepcja jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (z ang. Single
European Sky – SES) jest przedsięwzięciem złożonym, a na cel główny jakim
jest całkowita eliminacja fragmentacji przestrzeni powietrznej nad Europą,
składa się szereg celów szczegółowych. Podstawowe obszary potrzebnych
zmian, wdrażanych w ramach procesów ujednolicania europejskiego nieba,
wyróżnione zostały w Strategii Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
(A Blueprint for the Single European Sky) 9. Są to obszary reform, które mają
dotyczyć po pierwsze osiąganych przez system zarządzania ruchem lotniczym
(z ang. air traffic management – ATM) wyników (zarówno finansowych, jak
i operacyjnych) oraz po drugie racjonalnego budowania struktur sieci zarządzania ruchem lotniczym i po trzecie modernizacji istniejącego systemu.
Celem reformy w obszarze efektywności systemu ATM jest polepszenie
skuteczności operacyjnej, ale przez to również poprawienie wydajności finansowej. Podstawowym zakresem niezbędnych przedsięwzięć usprawniających
jest zredukowanie kosztów dodatkowych generowanych przez służby żeglugi
A Blueprint for Single European Sky, [online] https://www.iata.org/pressroom/pr/Docume
nts/blueprint-single-european-sky.pdf, [dostęp: 31.01.2019].
9
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powietrznej (z ang. air navigation services – ANS). Kierunkiem dążenia jest
przytaczany często w tym obszarze, przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie pomimo federalnej struktury państwa udało się uniknąć fragmentacji przestrzeni
powietrznej. Warto zwrócić uwagę, że wymiary omawianych przestrzeni powietrznych są podobne – Europa, to ponad 11 mln km2, a Stany Zjednoczone
to ponad 10 mln km2. Europejski rynek lotniczy i system zarządzania żeglugą
powietrzną charakteryzowało zaś silne rozdrobnienie. Stan ten odzwierciedla
fakt, że w Europie funkcjonuje ponad około czterdziestu instytucji kontroli
ruchu lotniczego, podczas gdy w USA działa jedna instytucja – FAA (Federal
Aviation Administration). Dodatkowo, do kontroli ruchu lotniczego w USA
wystarczą możliwości jedynie 20 ośrodków kontroli obszaru, przy czym w Europie funkcjonuje ponad 65 takich ośrodków. Warto również porównać liczbę
personelu zapewniającego służby żeglugi powietrznej. Jak wynika ze zgromadzonych danych, w przypadku bardziej efektywnego systemu ATM w Stanach
Zjednoczonych - jeden kontroler lotów obsługuje 1214 lotów, przy czym
w Europie jeden kontroler odpowiada za 595 lotów. Nie dziwi zatem fakt,
że eksperci zainteresowali się przykładem Stanów Zjednoczonych już w latach
90tych, na samym początku budowania koncepcji ujednoliconej przestrzeni
powietrznej w Europie. Opisaną sytuację podsumowuje zestawienie przedstawione na rys.1., pochodzące ze Strategii Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
Kolejnym działaniem usprawniającym ma być zmiana struktury służb
ANS w ramach działalności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.
Zakłada się, że to właśnie dzięki strukturom FAB uda się ograniczyć liczbę
centrów zarządzania ruchem lotniczym (a ang. air traffic control center ATCC) i w ogólnym ujęciu prowadzić do uniknięcia negatywnych procesów
fragmentacji przestrzeni. Oczywiście, nie ma to ograniczać innych form współpracy pomiędzy przedstawicielami narodowych instytucji zapewniających
służby żeglugi powietrznej (z ang. Air Navigation Services Provider – ANSP).
Dodatkowo podkreśla się, że ważne jest przygotowanie przez każdy z bloków
odpowiedniego planu wdrażania działań usprawniających, co ułatwiłoby implementację całego procesu jednolitej przestrzeni powietrznej. Niezbędnym
elementem jest również proces standaryzacji infrastruktury, który ma po
pierwsze przynieść korzyści dla tworzonych w ramach FAB struktur oraz przy-
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czynić się do zminimalizowania potencjalnych problemów związanych z kompatybilnością systemów używanych w różnych krajach, często odbiegających
od siebie poziomem zaawansowania technologicznego 10.
Rys. 1. Efekty działań usprawniających w ramach koncepcji SES

Źródło: A Blueprint for Single European Sky … .

Inicjatywa funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej ma umocowanie prawne w ramach regulacji wspólnotowych odnoszących się bezpośrednio
do koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawą
prawną całości inicjatywy FAB jest zbiór artykułów pochodzących z rozporządzeń ujętych w pakietach SES I z 2004 r. i SES II z 2008 r., wraz z rozporządzeniem zmieniającym nr 1070/2009 z 21 października 2009 r. Warto zauważyć, że podejście do idei funkcjonalnych bloków zmieniało się na przestrzeni
lat 11. W pierwszym pakiecie regulacji (SES I) zawarto definicję oraz cel utworzenia funkcjonalnych bloków, tworząc ramy funkcjonowania koncepcji jed-

A Blueprint for Single European …, s. 13.
A. Kosmała, Koncepcja funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w świetle założeń programu SES, „Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD AON”2012, nr 4, s. 69.

10
11
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nolitej przestrzeni powietrznej. W kolejnym pakiecie (SES II), zmieniono definicję funkcjonalnego bloku, a także uregulowano kwestie związane z procesem jego tworzenia i metodami zapewniania i funkcjonowania służb żeglugi
w ramach tej inicjatywy.
W pakiecie SES I przedstawiono inicjatywy FAB jako konieczny krok
w procesie implementacji koncepcji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Sformułowano podstawowe obowiązki dla państw członków decydujących się na stworzenie wspólnego bloku przestrzeni, w tym wyrażono konieczność podziału górnej przestrzeni powietrznej na poszczególne funkcjonalne bloki. Wraz z przyjęciem drugiego pakietu regulacji SES II, przedstawiono rozszerzone podejście do inicjatywy FAB. Zmiany dotyczyły przede
wszystkim celów i warunków tworzenia bloków przestrzeni powietrznej przez
państwa członkowskie oraz efektywności funkcjonowania i nadzoru Komisji
Europejskiej i państwowych władz nadzorujących (z ang. National Supervisory
Authority – NSA)12 nad providerem służb żeglugi.
Obecnie funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej rozumiany jest jako
„blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych i ustanowiony niezależnie od granic państwowych, gdzie zapewnienie służb żeglugi powietrznej i związane z nimi funkcje są ukierunkowane na osiągniecie jak najlepszych wyników oraz zoptymalizowane w celu podjęcia w każdym FAB ściślejszej współpracy między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej lub – w odpowiednich przypadkach wprowadzenia zintegrowanej instytucji” 13.
Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są niezbędną podstawą pomyślnej implementacji koncecpji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Dlatego też tak duża uwaga analityków, ekspertów oraz organów unii europejskiej jest skupiona na postępach w pracach nad osiągnięciem operacyjnej
działalności tych bloków. W ramach programu SES zaplanowano działalności
dziewięciu podmiotów typu FAB, które zostały ustanowione na mocy umów
o współpracy pomiędzy państwami członkami. Są to: North European FAB
(NEFAB), Denmark-Sweden, Baltic FAB, FAB Europe Central (FABEC),
W przypadku Polski rolę krajowego organu nadzorującego pełni Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października
2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004
oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa, (Dz.U.UE. L.2009.300.34.).
12
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FAB Central Europe (FABCE), DANUBE, BLUE MED, UK- IRELAND 14,
South West FAB (SW FAB) 15. Jednocześnie zauważa się, że funkcjonalne bloki
przestrzeni powietrznej powstały jedynie na płaszczyźnie formalnej, nie będąc
w pełni zaimplementowane. Opóźnienie w procesie realizacji tej inicjatywy stanowi ryzyko dla powodzenia funkcjonowania całego programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Jednolita europejska przestrzeń powietrzna
– potencjalne szanse i wyzwania
Środowisko funkcjonowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej tworzą uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, „charakteryzowane przy
pomocy takich kategorii, jak: wyzwania, szanse, ryzyka oraz zagrożenia” 16. Na
potrzeby niniejszej analizy szansa rozumiana jest „niezależne od woli podmiotu
okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów podmiotu” 17.
Szansami dla programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej mogą
być zatem wszystkie elementy ekosystemu rynku lotnictwa cywilnego w Europie, które charakteryzuje potencjał korzystnego rozwiązania dla funkcjonowania programu. Wyzwania zaś ujęte zostały, jako „sytuacje problemowe (…)
przed jakimi stoi podmiot”18. Są to zatem te elementy ekosystemu, których
zaistnienie powoduje konieczność podjęcia konkretnych przedsięwzięć w celu
zminimalizowania lub odpowiedniego zarządzania potencjalnie negatywnym
wpływem. Podkreślić należy, że identyfikacja szans i wyzwań stojących przed
programem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ujmowana jest
w wymiarze prognozy, tj. przewidywanych kategorii zjawisk charakteryzujących przyszłe środowisko funkcjonowania omawianego programu. Ujęcie takie
wynika z faktu, że aktualny status postępu prac nad implementacją programu
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej odbiega od zaplanowanego pierwotnie harmonogramu. Można przyjąć zatem, iż wszelkie próby prognoz
Przewiduje się, że status FAB ulegnie zmiana z powodu procesu wyjścia Wielka Brytanii z UE.
Functional airspace blocks (FABs), [online] https://ec.europa.eu/transport/modes/air/single-eu
ropean-sky/functional-airspace-blocks-fabs_en [dostęp: 31.01.2019].
16
(Mini)Słownik BBN Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, [online] https://
www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,minislownik-b
bn-propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html [dostęp: 31.01.2019].
17
Tamże.
18
Tamże.
14
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kształtu jednolitej przestrzeni powietrznej w Europie, mogą stać się materiałem
dla niezbędnych zmian i narzędziem do minimalizacji rozbieżności w realizacji
programu na dalszych etapach. W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska funkcjonowania programu SES podjęto próbę identyfikacji szans
i wyzwań, jako czynników mających w przyszłości kształtować model biznesowy i oddziaływać na operacyjność programu.
Zgodnie z zapisami wspomnianej już wcześniej Strategii Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej istnieją dwa podstawowe obszary szans stojących przed programem SES. Są to po pierwsze szanse ekonomiczne i społeczne
oraz po drugie szanse klimatyczne. W ramach szans ekonomicznych i społecznych identyfikuje się czynniki związane z rozwojem technologicznym w sektorach transportu poza lotnictwem, gdzie na zasadzie transferu technologii następuje wzbogacenie istniejącego potencjału. Odnotowuje się również czynniki
związane z budowaniem kompetencji przez europejskich producentów technologii lotniczych, których rozwój pozwala europejskiemu sektorowi na bycie
konkurencyjnym w stosunku do światowego przemysłu. Dodatkowo, zauważono także szansę w rozwijających się rynkach Ameryki Łacińskiej, Azji oraz
Bliskiego Wschodu, z którymi współpraca otworzyć ma dodatkowe możliwości rozwoju dla europejskiego rynku. Szanse w kategorii klimatycznych tworzy
implementacja tzw. strategii czterech filarów, która pozwoli zmniejszyć emisję
CO2 i w sposób pośredni zmniejszyć koszty zużycia paliwa dla przedsiębiorców
transportu lotniczego.
Tak zidentyfikowane szanse w obszarze ekonomiczno-społecznym i klimatycznym można poszerzyć o szanse w obszarze kompetencji technologicznych, jako efekt funkcjonowania programu SESAR 19, czyli technologicznego
filaru jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo, szansą jest
również planowane rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje ubiegające się obecnie o członkostwo. Nowe kraje, takie jak Albania, Była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja stanowić mogą siłę napędową
rozwoju oraz „odmładzają” lotniczy rynek starego kontynentu.

Zob. podrozdział: Wpływ funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej na innowacyjność gospodarki i biznesu – próba oceny.
19
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Należy przyjąć, że właściwa identyfikacja szans i ich właściwe wykorzystanie przesądzić może o sukcesie lub porażce pełnej implementacji programu
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 20.
Jednocześnie z poszukiwaniem szans, należy zachować świadomość wyzwań stojących przed tym programem. Próbę rozpoznania obecnych oraz prognozę przyszłych prawdopodobnych wyzwań podjęto w dokumencie European
Aviation in 2040 - Challenges of Growth 2018 (CG18) opracowanym dla EUROCONTROL.
Rys. 2. Kategorie wyzwań dla programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie European Aviation in 2040 - Challenges of
Growth 2018 (CG18), [online] https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/reports/challenges-of-growth-2018.pdf [dostęp:
31.01.2019].

Po pierwsze wyzwaniem są procesy demograficzne i wynikające z nich
zmiany w społeczeństwie, rozumianym jako końcowy odbiorca usługi transportu lotniczego. Przyjmując, że profil pasażera transportu lotniczego zmienia
się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, można założyć, że przewidywane
zmiany demograficzne wpłyną na sektor lotnictwa cywilnego. Autorzy analizy
Challenges of Growth 2018 (CG18) 21 pokazują tę zależność porównując poziom
skłonności do poruszania się transportem lotniczym z piramidą demograficzną.
Wnioskują, że odwracająca się piramida populacji zaburzy poziom skłonności
20
21
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wśród populacji do wyboru transportu lotniczego. Innymi słowy, można założyć, że w starzejącym się społeczeństwie europejskim zainteresowanie podróżami lotniczymi (niezależnie od celów turystycznych, biznesowych, czy innych) będzie stopniowo maleć.
Po drugie wyzwanie stanowi rozwój innych środków transportu. Ocenia
się, że największą konkurencją dla lotów regionalnych jest infrastruktura szybkiej kolei. Przewaga szybkich kolei wzrasta, w szczególności w aspekcie usytuowania dworców kolejowych, umożliwiając podróżnym łatwy transport do
i z centrum miast. Odpowiedzią na przewagę transportu kolejowego może być
rozwinięcie przez Komisji Europejską sektora transportu multimodalnego.
Kolejnym wyzwaniem są warunki ekonomiczne, rozumiane jako szereg
połączonych procesów. Można przyjąć, że sektor lotnictwa jest niezwykle podatny na wpływy wielorakich czynników ekonomicznych. Próbując uzasadnić
to założenie, zauważa się, że na końcowy produkt, jakim jest usługa transportowa składa się szereg elementów, równie podatnych na zmiany ekonomiczne.
Przykładowy stosunek tych elementów do ceny biletu lotniczego obrazuje poniższa grafika.
Jak można zauważyć, na cenę biletu składają się w największej części
koszty własne linii. Są to m.in. koszty utrzymania załóg, personelu technicznego i sprawowanej przez niego obsługi technicznej, a także koszty administracyjne oraz obszar reklamy marki linii lotniczych. Kolejną część biletu stanowią
opłaty pasażerskie, czyli koszty ponoszone przez linie lotnicze związane np.
z cateringiem na pokładzie statku powietrznego. Następnym elementem jest
paliwo lotnicze. Kolejną częścią są koszty, które generuje tzw. obsługa handlingowa, czyli obsługa naziemna w porcie lotniczym. W najmniejszym stopniu na
cenę produktu końcowego, jakim jest bilet lotniczy składają się opłaty nawigacyjne oraz opłaty ponoszone na rzecz portu lotniczego, czyli np. opłaty za lądowanie. Jak można wywnioskować, każdy z wymienionych powyżej elementów jest zapewniany przez różne podmioty, np. służby żeglugi powietrznej zapewniają nawigację, agenta handlingowy zapewniający obsługę naziemną.
Na każdy z tym podmiotów wpływają różnorakie czynniki ekonomiczne
(np.: wzrost cen paliw), polityczne (np. protesty personelu pokładowego) i społeczne (np. lęk pasażerów i załogi przed atakiem terrorystycznym).
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Źródło: Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo - bilet lotniczy, [online] http://wyborcza.
biz/biznes/1,101716,12255487,Ile_to_kosztuje_i_dlaczego_tak_drogo___bilet_
lotniczy.html [dostęp: 31.05.2015].
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Rys. 3. Co się składa na cenę biletu lotniczego
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Jak zauważono wcześniej, szansą dla programu jednolitej europejskiej
przestrzeni powietrznej jest rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Bałkanów
i Turcję. Istotnym wyzwaniem jest jednak proces wyjścia Wielkie Brytanii
z UE. Wielka Brytania była bardzo ważnym aktorem procesu powstawania europejskiego otwartego rynku lotniczego 22. Obecnie europejski sektor lotnictwa
cywilnego stoi w obliczu nowego wyzwania, jakim jest Brexit.
Dodatkowo, wyzwaniem stojącym przed programem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jest również ryzyko tzw. wojen handlowych oraz
wszelkiego rodzaju sankcji, utrudniające możliwości współpracy podmiotów
sektora lotnictwa cywilnego w ramach otwartego rynku.
Podsumowując należy podkreślić, że katalog szans i wyzwań jest zbiorem
otwartym. Jak zauważono we wcześniejszej części artykułu ekosystem funkcjonowania programu europejskiej przestrzeni powietrznej jest wielowymiarowy,
a im więcej czynników znajdzie się w tym systemie, tym więcej zmiennych
będzie musiało zostać zidentyfikowane. Ważnym krokiem jest zatem monitorowanie stanu faktycznego i przygotowywanie przyszłych scenariuszy, co pozwali zminimalizować skutki nieprzezwyciężonych wyzwań oraz wykorzystać
pojawiąjące się szanse.
Wpływ funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej
na innowacyjność gospodarki i biznesu – próba oceny
Należy podkreślić, że nie każda zmiana jest innowacją. Wraz z innowacją
tworzy się nową jakość, która odpowiednio wykorzystana stanowi podstawę
dalszego rozwoju. W zawartej w artykule analizie innowacja jest właśnie taką
jakością, w ujęciu zbliżonym do wyrażonego przez P.F. Druckera 23, gdyż nie
musi być ona techniczna i nie musi być nawet czymś materialnym.
Proponuje się wyodrębnić dwa obszary, które stanowią o innowacyjności
rozwiązania zapewnianego przez funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej.
Po pierwsze jest to innowacyjna koncepcja współpracy podmiotów w ramach
realizowanej inicjatywy. U podstaw takiego podejścia znalazło się nowe założenie co do przestrzeni powietrznej nad Europą, rozumianej teraz jako wspólny
Keynote Speech, International Aviation Club, Washington DC, July 19, 2018, Challenges for
Aviation DC, [online] https://www.eurocontrol.int/articles/viewpoints-single-european-sky
[dostęp: 31.01.2019].
23
P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka i zasady, Warszawa 1992.
22
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zasób. Aby zrealizować to założenie, należało ograniczyć istniejące silne rozdrobnienie i wewnętrzne podziały struktury przestrzeni powietrznej. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są przykładem innowacyjnego podejścia do
współpracy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Utworzenie
podmiotów ponad narodowych i transgranicznych ma sprzyjać efektywniejszej
realizacji zadań w obszarze zarządzania ruchem lotniczym oraz jednocześnie
sprzyjać współpracy cywilno-wojskowej w tym zakresie 24.
Po drugie innowacyjna jest warstwa technologiczna, zapewniająca odpowiedni poziom realizacji celów inicjatywy FAB. Filarem wspierającym ten obszar oraz techniczną stronę implementacji inicjatywy funkcjonalnych bloków
w ramach SES jest program SESAR (z ang. Single European Sky ATM Research).
Program ten ma zapewniać przede wszystkim modernizację infrastruktury wykorzystywanej przez służby żeglugi powietrznej. SESAR ma również stanowić
platformę do rozwoju nowej generacji rozwiązań w obszarze infrastruktury
ATM 25 i stanowi siłę napędową do badań B+R w szerokim spektrum dziedzi
wykorzystywanych przez służby ruchu lotniczego.
Warto przedstawić faktyczne przykłady zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na rzecz rozwoju inicjatywy funkcjonalnych bloków
przestrzeni powietrznej. Może to być m.in. wykorzystanie narzędzi pogłębionej
rzeczywistości dla odwzorowania ruchu lotniczego z rozbudowanym polem widzenia. Gogle wyposażone w specjalną aparaturę pozwalają kontrolerom ruchu
lotniczego widzieć więcej niż wykorzystując tradycyjną obserwację z okien
wieży kontrolnej. Obraz odbierany poprzez gogle jest wzbogacony o informacje techniczne, np. call-sign statku powietrznego oraz dane meteorologiczne,
np. kierunek i siłę wiatru oraz przewidywane poziomy widoczności. Innym
przykładem jest sztuczna inteligencja, która wspiera działalność kontrolerów
ruchu lotniczego, poprzez narzędzia do konwertowania informacji głosowej na
cyfrową wersję pisaną. To usprawnia aktualizowanie wykorzystywanego przez
kontrolerów systemu danych, który służy im do pobierania informacji przekazywanych pilotom statków powietrznych.
Należy podkreślić, że innowacyjność tworzona w programie europejskiej
przestrzeni powietrznej oraz bezpośrednio poprzez inicjatywy funkcjonalnych
bloków przestrzeni powietrznej jest rozumiana jako narzędzie do zrealizowana
24
25

Functional airspace blocks (FABs) … .
SESAR, [online] https://www.skybrary.aero/index.php/SESAR [dostęp: 31.01.2019].
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nadrzędnych celów całej koncepcji, przy niższych kosztach (materialnych i niematerialnych). Autorka zakłada, że w inicjatywie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej istnieje potencjał innowacyjności, który może mieć wpływ
na następujące obszary. Po pierwsze na konkurencyjność rynku europejskiego
w skali światowej. Innowacyjne rozwiązania pozwolą także na kooperację europejskiego rynku z nowopowstającymi rynkami. Po drugie model zarządzania
skomplikowaną siecią komunikacyjną pozwoli na zastosowanie podobnego
rozwiązania w innych sektorach transportu. Potencjał ten pozwoli zrealizować
kluczowe reformy założone w ramach implementacji SES, tj. stworzenie dojrzałego systemu wydajności, struktur instytucjonalnych zarządzania ruchem
lotniczym oraz modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym.
Obserwując jednak realny stan wdrażania inicjatywy funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, można odnieść wrażanie, że potencjał nie został
odpowiedni wykorzystany. Obecny stan implementacji koncepcji SES określa
się mianem blokady26. Pierwszą próbę oceny poziomu rozwoju inicjatywy
funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, autorki podjęła w ramach
wcześniejszych analiz. Odnotowano wtedy jedynie niewielkie postępy, po
pierwsze w ramach realizowania inicjatywy w zakresie funkcjonalnych bloków
przestrzeni powietrznej. Po drugie nie zauważono zmniejszenia się cen w zakresie opłat trasowych, ceny biletów lotniczych, czy też skrócenia średniego
czasu lotu, a tym samym zużycia paliwa. Problem dotyczy również opóźnień
w realizacji inicjatywy FAB, które są kluczowym elementem całej koncepcji.
Po upłynięciu daty granicznej przyjętej w ramach pakietu SES II, czyli 4 grudnia 2012 r. w Europie wciąż nie funkcjonuje odpowiednia, zaplanowania
w pierwszym okresie referencyjnym liczna funkcjonalnych bloków przestrzeni.
Do zrealizowania zaplanowanych jest dziewięć funkcjonalnych bloków, ale aktualnie we wspólnocie funkcjonują jedynie trzy: Danish-Swedish FAB, blok
duńsko-szwedzki oraz UK-Ireland FAB, blok Wielkiej Brytanii i Irlandii,
a także North European FAB pokrywający swoim zasięgiem Estonię, Finlandię, Łotwę oraz Norwegię. Jedynie te bloki spełniają wszystkie wymagania nałożone na FAB 27. Silne przywiązanie terytorialne do zarządzanej przestrzeni

Has The Single European Sky Project Failed? [online] http://aviationweek.com/aftermarketsolutions/has-single-european-sky-project-failed [dostęp: 31.01.2019].
27
Tamże.
26
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powietrznej, często połączone z różnorodnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi i zaszłościami historycznymi na relację z państwami sąsiadami, niekorzystnie wpływają na tempo i motywację do realizowania oddolnej inicjatywy,
jaką z założenia mają być FAB 28. Podsumowując można stwierdzić, że zasoby
europejskiej przestrzeni powietrznej nie są wykorzystywane w optymalny sposób. Podejmuje się próby wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie projektu rozwiązania tego problemu. Na przeszkodzie mogą jednak stać interesy
państw członkowskich, często pozbawione idei integracji w obszarze zarządzania żeglugą powietrzną, która przyświecała instytucjom unijnym i międzynarodowym tworzącym podstawy koncepcji jednolitej europejskiej przestrzeni
powietrznej. Wynika to zapewne nie tylko z silnej różnorodności rynków lotniczych oraz skali aktywności narodowych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej państw członkowskich 29. Wynika to także z istniejących stosunków międzynarodowych w Europie i sytuacji geopolitycznej niektórych
państw. Być może przeszkodę stanowi również swoisty brak zrozumienia ze
strony rządów, władz lotniczych oraz innych instytucji z obszaru lotnictwa cywilnego, że podłoże procesów tworzenia jednolitej przestrzeni ma charakter
ściśle ekonomiczny, w wymiarze odczuwalnym dla przedsiębiorców, czyli przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi oraz innych
podmiotów z sektora. Poprzez ograniczenie dodatkowych kosztów dla każdego
z takich podmiotów (poprzez m.in. minimalizację opóźnień, efektywniejsze
wyznaczanie tras lotów), wspiera europejską przedsiębiorczość, czyniąc tym samym nasz regionalny rynek konkurencyjnym dla silnego rynku amerykańskiego oraz bardzo dynamicznie rozwijającego się i stanowiącego silne zagrożenie, rynku Bliskiego Wschodu. I właśnie wymiar ekonomiczny powinien być
głównym głosem w dyskusji o uzasadnieniu wdrażania i racjonalności niezbędnych zmian w programie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

T. M. Markiewicz, Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym, Warszawa 2010,
s. 255.
29
A. Ruwantissa, Aviation Trends in the New Millenium, Ashgate 2001, s. 433.
28
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Zakończenie
Ocenia się, że sektor lotnictwa jest znaczącym elementem wspólnotowej
polityki transportowej 30. Nadrzędnymi celami realizowanymi poprzez przedsięwzięcia w ramach koncepcji jednolitej przestrzeni powietrznej jest poprawa
efektywności operacyjnej, stworzenie mniej kosztownego dla administratorów
i użytkowników systemu ATM oraz zapewnienie dbałości o środowisko naturalne, poprzez minimalizację wpływu sektora lotnictwa na ten obszar 31. Kolejne, przyjmowane od 2004 roku regulacje w ramach poszczególnych pakietów SES, stanowiły odpowiedź na istniejące problemy w systemie zarządzania
ruchem lotniczym. Zauważono potrzeby dodatkowych modyfikacji, w szczególności w obszarze nowych technologii, które miałyby sprzyjać osiąganiu pierwotnie przyjętych w koncepcji celów. Trzeci pakiet rozporządzeń, tzw. SES II+
ma ułatwić szybkie wdrażanie przyjętych założeń. Pakiet SES II+ jest aktualnie
opracowywany, a w marcu 2014 r. Parlament Europejski zaakceptował przedstawiony przez KE projekt pakietu 32.
Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań społeczno-gospodarczych mających wpływ na model działalności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, w ramach inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Autorka starała się potwierdzić założenie, że czynniki te tworzą nie
tylko obecny charakter działalności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, ale również wyznaczają przyszłe kierunki zmian modelu biznesowego tych inicjatyw. Kategorie czynników społeczno-ekonomicznych charakteryzują szanse i zagrożeń stojące przed procesem implementacji programu.

T.M. Markiewicz, Podstawowe zagadnienia …, s. 181.
Single European Sky, [online] http://www.naviair.dk/single-european-sky.921.aspx [dostep:
31.01.2019].
32
Single European Sky Timeline, [online] https://www.eurocontrol.int/articles/single-europeansky-timeline [dostęp: 31.01.2019].
30
31
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Mateusz Benedykt Dzięcielski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rola państwa, samorządu, biznesu
i ośrodków nauki w stworzeniu
i funkcjonowaniu innowacyjnego
regionu na przykładzie niemieckiego
kraju związkowego BadeniiWirtembergii. Próba wskazania
kluczowych determinantów rozwoju

Wstęp
Artykuł stanowi próbę zdefiniowania i zbadania przyczyn i stymulantów
rozwoju jednego z najbogatszych, a zarazem najbardziej innowacyjnych regionów Republiki Federalnej Niemiec – Badenii-Wirtembergii, który posiadając
ponad 70 różnego rodzaju uczelni ściśle współpracujących z biznesem, jako
jedyny region Niemiec obok Bawarii i Hesji może poszczycić się stabilnym
wzrostem PKB rok do roku. Celami szczegółowymi artykułu jest zbadanie wzajemnych powiązań oraz roli publicznych instytucji centralnych, lokalnych oraz
biznesu, w tym dużych korporacji międzynarodowych wywodzących się z Badenii-Wirtembergii, jak np. Bosch, Daimler czy Porsche oraz ośrodków nauki
i systemu szkolnictwa wyższego, w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju
regionalnego opartego na innowacyjności. Relacje wyżej wymienionych podmiotów, oraz ich wzajemna synergia, skutkiem której jest rozwój innowacji
i znaczący wzrost gospodarczy, zostały przeanalizowane zarówno z pozycji zewnętrznego obserwatora, jak i wewnętrznego uczestnika tego systemu, bowiem
autor spędził półtora roku studiując na jednej z tamtejszych przodujących szkół
biznesowych w Reutlingen oraz odbywając półroczne praktyki w mieszczącej
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się w tym samym mieście fabryce jednej z dużych korporacji międzynarodowych. W analizie zachodzących procesów wspierających innowacyjność na obszarze całego landu zostały również wspomniane działania podejmowane na
poziomie powiatu, opierając się na przykładzie Reutlingen, które będąc 100tysięcznym miastem położonym blisko aglomeracji Stuttgartu, dzięki decyzjom władz samorządowych oraz osiągnięciu synergii pomiędzy nauką a biznesem, zachowało pozycję miasta atrakcyjnego zarówno pod względem komfortu
życia dla zwykłych mieszkańców jak i dla przyjezdnych studentów z zagranicy,
unikając tym samym depopulacji i stagnacji.
Badenia-Wirtembergia
Badenia-Wirtembergia, położona w południowo-zachodniej części państwa, jest obok Bawarii jednym z najbogatszych regionów Niemiec. Stolicą Badenii-Wirtembergii jest Stuttgart, zaś posiadając prawie 11 milionów mieszkańców w 2017 roku była trzecim najludniejszym krajem związkowym (landem) Republiki Federalnej Niemiec. Jest to również jeden z najbardziej innowacyjnych regionów kraju, a także Europy, w którym siedziby posiadają zarówno duże korporacje i międzynarodowe koncerny, jak i wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP (trzecie miejsce w Niemczech pod względem ilości MŚP
w porównaniu do innych niemieckich landów) 1, konkurencyjnych zarówno
pod względem innowacyjności jak i efektywności biznesowej 2.
W 2016 roku PKB Badenii-Wirtembergii wynosiło 478,5 miliardów
euro, co stanowiło, wartość ponad 15% ogółu wytwarzanego PKB w Niemczech, stanowiąc trzecią pozycję - za Nadrenią Północną – Westfalią oraz Bawarią. Niemniej, Badenia-Wirtembergia została znacząco dotknięta w pierwszej fazie kryzysu finansowy i gospodarczy, czego skutkiem tylko w latach
2008-2009 PKB tego landu spadło aż o 6,8%, jednak dzięki rozważnej polityce
gospodarczej zarówno władz centralnych jak i kraju związkowego udało się
bardzo szybko wyjść na prostą, osiągając w 2010 roku tempo wzrostu wynoszące 8,3%. Roczna stopa wzrostu PKB w tym landzie osiągała w latach 20082016 średni poziom 2,9% 3. Badenia-Wirtembergia jest również największym
Baden-Württemberg, [online] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovati
on-monitor/base-profile/baden-w%C3%BCrttemberg [dostęp: 25.01.2019].
2
Tamże.
3
Tamże.
1
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eksporterem ze wszystkich niemieckich krajów związkowych, z wielkością eksportu wynoszącym w 2017 roku 201 miliardów euro, co stanowiło blisko 20%
eksportu całych Niemiec 4. W 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła tylko
2,9%, będąc drugą najniższą w całych Niemczech po Bawarii 5.
Jak to jednak możliwe, że Badenia-Wirtembergia osiąga tak doskonałe
wyniki gospodarcze jako region, zarówno w odniesieniu do całych Niemiec,
jak i porównując ją do wszystkich regionów Unii Europejskiej? Jedną z odpowiedzi jest unikalny system społeczno-gospodarczy wypracowany w tym kraju,
będącym jednym z najefektywniejszych regionalnych systemów innowacji na
świecie. 6 Jest on unikalnie zaprojektowany również w skali całych Niemiec,
będących jednym z najsilniejszych na kontynencie europejskim ośrodków badań naukowych i innowacji 7. W niniejszym artykule autor podejmie próbę
krytycznego przeanalizowania kluczowych czynników sukcesu tego regionu
pod względem innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności całej gospodarki regionu, co wpływa również na poprawę jakości życia zarówno rdzennych autochtonów jak i imigrantów zarobkowych.
Regionalny System Innowacji (RSI)
Regionalny Systemu Innowacji (RSI) to „sieć współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, działającymi w regionie, których celem jest rozwój
innowacyjności tego regionu, poprzez wspieranie potencjału innowacyjnego
przedsiębiorstw”. Jest to zatem „elastyczny, kreatywny i regionalny socjoekonomiczny układ o jak najszerszych powiązaniach, który wykorzystuje lokalne

Tamże.
Tamże.
6
Broekel T., Rogge N., Brenner T., The innovation efficiency of German regions – a shared-input
DEA approach, Marburg 2013, s. 21-26; M. Berlemann, V. Jahn, Relative Innovative Capacity
of German Regions: Is East Germany Still Lagging Behind?, „CESifo Forum” 2013, no. 1, s.4647.
7
R. Schoeman, Why Is Germany A Powerhouse In Research and Innovation?, [online] https://the
culturetrip.com/europe/germany/articles/germany-technology-research-and-innovation/ [dostęp: 26.01.2019].
4
5
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atrybuty i zasoby, które decydują o produkcji i produkcie w odpowiedni sposób do specyfiki lokalnego rynku” 8.
Podmioty uczestniczące w RSI można podzielić na trzy główne typy: władze (government), naukę (academia), biznes (industry). W przypadku BadeniiWirtembergii jako kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec, posiadającego dość dużą swobodę i autonomię w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej, aspekt władzy, czy jednostek publicznych będzie analizowany zarówno
pod kątem władz lokalnych (samorządowych), a także pod względem prowadzonej przez władze centralne polityki innowacyjnej, która winna stwarzać dogodne ramy do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności nie tylko w skali
całego kraju, ale także na poziomie regionalnym i lokalnym. W zakresie nauki
zostanie przeanalizowany system szkolnictwa wyższego na obszarze landu,
a także instytuty badawczo-rozwojowe oraz inne ośrodki tworzenia nauki bądź
innowacji. W aspekcie biznesu poddane zostaną analizie struktura oraz zaawansowanie gospodarki Badenii-Wirtembergii, jak również charakterystyka
głównych branż i przedsiębiorstwa w nich działających, z uwzględnieniem ich
zaplecza badawczo-rozwojowego 9.
Niemniej sam fakt istnienia tych trzech głównych graczy w regionalnym
systemie innowacji: władzy, nauki i biznesu nie implikuje automatycznie możliwości powstania innowacyjnego regionu, jako efektu zaistnienia w jednym
miejscu i czasie wielu różnorodnych warunków sprzyjających nie tylko powstawania innowacji, ale także wdrażania oraz ich komercjalizacji w warunkach
gospodarki rynkowej. Potrzebne jest uzyskanie między tymi trzema kluczowymi elementami synergii, sprzężenia zwrotnego, które będzie w stanie wynieść każdy z nich na nowy poziom rozwoju. Jednocześnie każde z nich zapewnia dostępność w systemie innych niezbędnych elementów – nauka jest niezbędna do rozwoju wiedzy, biznes – produkcji, a władza zapewnia stabilne
ramy interakcji między nimi 10.

Ł. Bandura, Regionalny System Innowacji, [online] https://mfiles.pl/pl/index.php/Regionalny
_System_Innowacji [dostep: 25.01.2019], za: E. Wojnicka, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Gdańsk 2004; oraz W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Warszawa
2005, [dostęp: 25.01.2019].
9
Tamże.
10
Jianhua L., Junmin P., Zhaohua J., Promoting Strategy of New Energy Vehicles Collaborative
Innovation: The Case Study of Yutong, “Procedia Engineering” 2017, vol. 174, s. 1009–1015.
8
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Przeprowadzane rokrocznie przez Komisję Europejską badania poziomu
innowacyjności regionów UE, wskazują, że jedno z najlepszych ułożeń tych
trzech elementów i ich synergii, będącej skutkiem ścisłej współpracy między
nimi, ma miejsce właśnie na obszarze Badenii-Wirtembergii. Pod względem
podziałów na regiony Unii Europejskiej obszar ten nie jest klasyfikowany jako
jeden całościowy region UE lecz jest podzielony na cztery regiony wzdłuż administracyjnego podziału landu na cztery rejencje 11. Dwie leżące na wschodzie
z siedzibami administracyjnymi w Stuttgarcie i Tybindze zaliczane są według
corocznego badania przeprowadzanego przez Komisję Europejską „Regional
Innovation Scoreboard 2017” do pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych regionów UE z klasyfikacją „Innovation Leaders +++” natomiast dwa pozostałe z władzami w Karlsruhe i we Freiburgu Bryzgowijskim klasyfikowane
są jako „Innovation Leaders ++”, znajdując się tym samym w pierwszej europejskiej dwudziestce. Warto podkreślić, że jest to jedyny kraj związkowy, którego wszystkiego regiony (rejencje) klasyfikowane są w dwóch najwyższych kategoriach, nie licząc okręgów metropolitalnych takich jak Berlin czy Hamburg,
które nie posiadają wewnętrznych podziałów na regiony UE, gdyż stanowią
same w sobie rejencje bez podziału wewnętrznego 12.
Władza
W kontekście funkcjonowania RSI w Badenii-Wirtembergii należy przyjrzeć się jaką rolę pełni rząd federalny i jego agencje oraz samorząd danego
kraju związkowego i powołane przez niego do życia instytucje wspierające rozwój środowiska przyjaznego innowacjom w danym landzie. Dodatkowo działania każdego z tych dwóch reprezentantów elementu władzy mogą przyjąć
formę „twardą” (hard) lub „miękką” (soft). Do pierwszej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju twarde inicjatywy, które mają za zadanie przynieść konkretny,
wymierny efekt w jasno określonym czasie. Przykładami takiego działania
może być stworzenie odpowiednich ram prawno-legislacyjnych, założenie nowej uczelni lub ściągnięcie bezpośredniej inwestycji zagranicznej do danego regionu. Do działań miękkich zaliczyć można różnorodne działania bazujące
Regierungsbezirke, [online] https://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/verwaltung/
regierungspraesidien [dostęp: 25.01.2019].
12
Regional Innovation Scoreboard, [online] http://ec.europa.eu/growth/node/1378_de [dostęp:
25.01.2019].
11
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przede wszystkim na szeroko pojętym kapitale ludzkim, a także mające na celu
tworzenie sieci uzupełniających lub wspierających się wzajemnie podmiotów,
np. za pomocą organizacji targów, stworzenia portali internetowych grupujących określonych odbiorców, czy promocję danego regionu za granicą. Cechą
wyróżniającą działania miękkie jest także to, że próbują one stymulować lub
pobudzić wzrost organiczny pewnych struktur lub podmiotów, nie są zaś immanentnie zdolne do kreowania nowej wartości dodanej, bowiem nie dysponują odpowiednią siłą przyciągania, aby same z siebie być motorem napędzającym przełomowe zmiany. Zazwyczaj więc są to różnorodne formy stwarzania
odpowiednich warunków do spotkania się różnych podmiotów, ludzi, idei,
inicjatyw czy systemów działań.
Celem opracowanej i ogłoszonej przez niemiecki rząd federalny strategii
rozwoju gospodarki innowacyjnej, tzw. „Hightech-Strategie 2025” 13 było
ukierunkowanie działania tak jednostek rządowych jak i samorządowych
(w tym rządów niemieckich krajów związkowych – landów) na pięć najważniejszych obszarów rozwojowych, których dotyczy opracowana strategia,
a które są do osiągnięcia w perspektywie czasowej do 2025 roku. Zalicza się do
nich:
1. Priorytetowe zadania przyszłościowe, kluczowe dla zwiększenia wartości
dodanej i poprawy jakości życia, efektem których będzie dobrobyt i zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
2. Wsparcie procesów usieciowienia (networking) i umożliwienie wewnątrz
niej transferu (udrożnienie w nich przesyłowości), celem wzmocnienia
współpracy i implementacji zmian,
3. Pobudzenie dynamika innowacji w gospodarce, celem wzmocnienia potencjału innowacji i zwiększenie wartości dodanej produkcji końcowej,
4. Ustanowienie warunków ramowych sprzyjających innowacjom, jako niezbędnego fundamentu kreatywności i innowacyjności gospodarki narodowej,
5. Trzymanie się zasad przejrzystości i współuczestnictwa, celem pobudzenia
twórczej ciekawości, a przez to wzmocnienie orientacji gospodarki na przyszłość 14.
Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland, [online] https://www.bmbf.de/
pub_hts/HTS_Broschure_Web.pdf [dostęp: 25.01.2019].
14
Tamże.
13
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Natomiast do wspominanych powyżej 10 priorytetowych zadań przyszłościowych, których dotyczył pierwszy obszar zalicza się:
1. Stworzenie miast neutralnych pod względem emisji CO2, efektywnych
energetycznie i ekologicznych,
2. Odnawialne zasoby jako skuteczna alternatywa dla ropy naftowej,
3. Inteligentna przebudowa źródeł zasilania,
4. Leczenie chorób za pomocą zindywidualizowanej terapii medycznej,
5. Zwiększenie zdrowotności społeczeństwa dzięki ukierunkowanej profilaktyce i zbilansowanemu odżywianiu,
6. Samodzielność życia obywateli również w podeszłym wieku,
7. Zrównoważona mobilność społeczeństwa,
8. Usługi cyfrowe dla gospodarki,
9. Przemysł 4.0 (Industry 4.0),
10. Bezpieczeństwo tożsamości 15.
Jednak przeprowadzenie krytycznej oceny tej strategii poddaje przede
wszystkim w wątpliwość realność założonych celów. Szczególnie tych dotyczących produkcji energii w zrównoważony, neutralny dla środowiska sposób,
biorąc pod uwagę, że obecnie Niemcy wydobywają najwięcej węgla brunatnego na świecie 16. Chociaż z końcem 2018 roku zamknięto w Niemczech
ostatnią kopalnię węgla kamiennego 17, to eksperci nadal zaznaczają, że nie
zmieni to wiele w ogólnym zużyciu węgla (brunatnego) w Niemczech, który
jest głównym składnikiem produkcji energii. Również prognozy dotyczące wykorzystywania tego jednego z najmniej ekologicznych surowców kopalnych nie
są optymistyczne 18. W 2018 roku niemiecka minister środowiska ogłosiła,
że Niemcy nie będą w stanie spełnić postawionych sobie celów klimatycznych

Tamże.
M. Hackman, Niemcy stawiają na czystą energię... i wydobywają najwięcej węgla brunatnego na
świecie, [online] http://wyborcza.pl/wiecejswiata/7,163751,24067107,niemiecka-hipokryzjaweglowa.html [dostęp: 26.01.2019].
17
Niemcy zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego, [online] https://www.rp.pl/Ekolo
gia/181229825-Niemcy-zamykaja-ostatnia-kopalnie-wegla-kamiennego.html [dostęp: 26.01.
2019].
18
T. Wójcik, Wójcik: Niemcy węglem brunatnym stoją. I stać będą, [online] https://biznesalert.
pl/wojcik-niemcy-weglem-brunatnym-stoja-stac-beda [dostęp: 26.01.2019].
15
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do roku 2020 19. Budzi to zatem obawy czy przyjęte zadania priorytetowe
w „Hightech-Strategie 2025” są w ogóle możliwe do osiągnięcia oraz czy
zwiększone na nie wydatkowanie energii społeczeństwa nie przyczyni się do
spowolnienia gospodarczego, a w konsekwencji utraty części potencjału innowacyjnego kraju i wchodzących w jego skład regionów.
W niemieckiej strategii rozwoju widać również pewne podobieństwa do
wdrażanej w Polsce przez premiera Mateusza Morawieckiego strategii zrównoważonego rozwoju, w której zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na innowacjach również zajmuje istotną pozycję, jednak nie dominującą, bowiem
występuje w niej jeszcze cały aspekt dotyczący słabości instytucjonalnej państwa polskiego. A zatem polska strategia rozwoju jest w znacznie większym
stopniu skupiona na uporządkowaniu obecnej sytuacji administracyjno-gospodarczej państwa, niż wybieganiu w przyszłość i tworzeniu futurystycznych projektów, jak np. „zindywidualizowana terapia medyczna” 20.
Nauka
Badenia-Wirtembergia obok Bawarii posiada wśród zatrudnionych
największy odsetek absolwentów studiów wyższych w Niemczech wynoszący
90-120%. Jest to ewenement na obszarze Niemiec, których znacząca
większości regionów pod względem pracujących osób ze studiami wyższymi
pozostaje na poziomie 50-90% średniej unijnej. Dla porównania, w tym
samym zestawieniu Polska umiejscawia się przeciętnie w przedziale 90-120%
średniej UE, co plasuje nas znacznie wyżej niż Niemców. W 2017 roku
w całym landzie pond 38% zatrudnionych w wieku 30-34 lat posiadało wyższe
wykształcenie, co stanowi wyższy wynik niż średnia krajowa (34%) lecz niższy
niż średnia europejska (39,9%) 21. Jednak w tym w przypadku nie oznacza to,
że cierpi na tym konkurencyjność niemieckiej gospodarki, a co za tym idzie jej
innowacyjność - Niemcy od dawna szczycą się oferowaniem alternatywnej niż
studia wyższe drogi praktycznego kształcenia zawodowego dla absolwentów

Niemcy nie realizują celów klimatycznych i wciąż pozostają krajem węgla, [online] https://ener
getyka.wnp.pl/niemcy-nie-realizuja-celow-klimatycznych-i-wciaz-pozostaja-krajem-wegla,3253
37_1_0_0.html [dostęp: 26.01.2019].
20
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
[online] https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf, [dostęp: 25.01.2019].
21
Baden-Württemberg … .
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szkół średnich. Bardzo popularne są oferowane przez przedsiębiorstwa
pełnowymiarowe, płatne staże zawodowe (apprenticeship), które mogą być
również realizowane we współpracy z ośrodkami nauki, a które stanowią
doskonały system wdrożenia absolwentów szkół średnich na rynek pracy.
Dzięki temu młodzież wchodzi się na rynek pracy terminując często w miejscu
swojego późniejszego zatrudnienia, a pracodawcy twierdzą, że model ten jest
dla nich korzystniejszy, ponieważ nie poświęcają później dodatkowego czasu
na wprowadzenie do wykonywanej pracy absolwentów uczelni, którzy mają
przygotowanie zazwyczaj przede wszystkim tylko teoretyczne 22.
Osiągnięcie efektywnego systemu nauki oraz szkolnictwa wyższego
w Badenii-Wirtemberce było możliwe głównie dzięki przemyślanym i skoordynowanym działaniom zarówno rządu federalnego - władz na poziomie
centralnym jak i landowego samorządu, często uzupełnianych o kolejny czynnik – lokalny biznes (często w postaci dużych międzynarodowych korporacji
działających w danym regionie), któremu zależy na dostępie do dobrze
wykształconej kadry pracowniczej.
Działania rządu federalnego na poziomie centralnym nadają niezbędne
ramy całemu systemowi szkolnictwa wyższego. Jedną z podjętych przez niego
twardych (hard) inicjatyw, która w znaczącym stopniu odbiła się na uniwersytetach Badenii-Wirtembergii, było stworzenie tzw. Inicjatywy doskonałości, będące odpowiednikiem słynnej amerykańskiej ligi bluszczowej (Ivy
League) w Niemczech. Jej głównym celem jest wzmocnienie pewnych wyselekcjonowanych uniwersytetów i szkół wyższych w kraju oraz podniesienie ich
międzynarodowej rozpoznawalności i renomy. Inicjatywa ta jest zarządzana
przez Niemiecką Fundację Badań wraz z Niemiecką radą ds. Nauki, a składa
się z trzech etapów realizowanych w kolejnych okresach badawczych w latach
2005-2017:
1. Ustanowienie przy uczelniach ponad 40 szkół badawczych dla młodych
naukowców i doktorantów (Graduiertenschule), które otrzymały finansowanie po 1 milion euro każdego roku.

R. Noack, Where Europe is most and least innovative, in 6 maps, [online] https://www.washin
gtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/01/where-europe-is-most-and-where-it-is-leastinnovative-in-one-map [dostęp: 25.01.2019].
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2. Stworzenie 30 tzw. Klastrów Doskonałości (Exzellenzcluster), finansowanych po 6,5 miliona euro rocznie każdy, które łączą uniwersytety z wiodącymi instytucjami badawczymi i biznesem.
3. Wybór 11 najlepszych uniwersytetów najwyższej doskonałości, które były
szczególnie intensywnie finansowane ze względu na ich zdolność do tworzenia „przyszłościowych koncepcji” (Zukunftskonzepte), w ramach strategii promowania badań naukowych najwyższej klasy. W szczególności ta
trzecia linia finansowania zyskała znaczące uznanie międzynarodowe, zarówno w zagranicznych środowiskach akademickich jak i międzynarodowych mediach 23.
Całościowo rządowy program „Inicjatywa Doskonałości” wsparł ośrodki
niemieckiej nauki i szkolnictwa wyższego sumą ponad 4,6 miliardów euro,
z czego tylko w pierwszych sześciu latach finansowania 2006-2012 przekazano
na ten cel kwotę 1,7 miliarda euro, a w ciągu kolejnych pięciu lat do 2017
roku 2,7 miliarda euro. W gronie 11 uniwersytetów najwyższej doskonałości
znalazły się takie jak: Uniwersytet w Bremie, Uniwersytet Humboldta
w Berlinie oraz Wolny Uniwersytet Berlińśki, Techniczny Uniwersytet
w Dreźnie, Uniwersytet w Kolonii, Reńsko-Westfalski Uniwersytet Techniczny w Akwizgranie, Uniwersytet Monachijski oraz Techniczny Uniwersytet w Monachium, a także Uniwersytet w Heidelbergu, w Tybindze oraz
w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim. Trzy ostatnie uczelnie znajdują się
w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Grono tych 11 uniwersytetów
najwyższej doskonałości nie jest jednak stałe i niezmienne. Część uniwersytetów znajduje się w tym gronie od samego początku otwarcia tej
możliwości dodatkowego finansowania badań naukowych w 2006 roku, część
dołączyła do programu później, a trzy znajdowały się w tym gronie do 2012
roku. Były to Uniwersytet w Getyndze, Instytut Technologiczny w Karlsruhe
oraz Uniwersytet we Fryburgu Bryzgowijskim. Ogółem zatem na zidentyfikowane w latach 2006-2017 14 przodujących w obszarze badań uczelni
przypada aż pięć znajdujacych się na obszarze Badenii-Wirtembergii, co

Exzellenzinitiative auf einen Blick, [online] http://www.dfg.de/sites/flipbook/exin_auf_einen
_blick/files/assets/basic-html/toc.html [dostęp: 25.01.2019]; G. Vogel, Germany’s excellence program gets good grades, [online] https://www.sciencemag.org/news/2016/01/germany-s-excel
lence-program-gets-good-grades [dostęp: 25.01.2019].
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stanowi blisko jedną trzecią całości nagrodzonych w programie uczelni. Jest to
bezwzględnie najlepszy wynik w całych Niemczech, bowiem w żadnym innym
landzie nie było takich uczelni więcej niż dwie. Wsparcie, które było przeznaczane na uniwersytety znajdujące się w gronie 11 najlepszych, wahało się od
7 do 14 milionów euro rocznie na daną uczelnię rocznie24.
Między innymi właśnie dzięki takiemu wsparciu, Badenia-Wirtembergia
będąc jednym z najlepiej wyedukowanych regionów Niemiec przoduje także
w nauce. Tylko w 2015 roku na jej obszarze zostało zgłoszonych 14.220 patentów, a w 2013, kiedy południe Europy dopiero zaczynało wychodzić z kryzysu
finansowego, wydatki na badania i rozwój w tym landzie wyniosły 20,2
miliardów euro 25. Infrastruktura badawcza w Badenii-Wirtembergii jest bardzo dobrze rozwinięta obejmując 9 uniwersytetów, ponad 20 prywatnych
uczelni, 11 szkół artystycznych, 6 pedagogicznych, 24 szkoły wyższe nauk
stosowanych i dualne szkoły wyższe. W Badenii-Wirtembergii w semestrze
zimowym 2016/2017 studiowało na blisko 2660 różnorodnych kierunkach
studiów ponad 360.000 studentów 26, z których tylko w 2016 roku było 4613
doktorantów 27. Z ponad 70 uczelniami i blisko 100 pozauniwersyteckimi
instytucjami badawczymu południowo-zachodnie Niemcy należy do czołowych lokalizacji tworzenia nauki w Europie. Dydaktyka i badania są tutaj ściśle
ze sobą powiązane - rezultaty działalności badawczej wpływają poprzez sprzężenie zwrotne na nauczanie uniwersyteckie, zapewniając w ten sposób wysoki
poziom zdobywanego wyszktałcenia i kwalifikacji zawodowych 28. Poza jednostkami uczelnianymi występuje na obszarze landu również znaczna ilość publicznych instytucji badawczych, będących bardzo aktywnymi w obszarze podstawowych i stosowanych badań (11 Instytutów Maxa-Plancka, 13 instytutów
24
A. Labi, Multibillion-Dollar Program Has Had Little Effect at German Universities, Report Says,
[online] https://www.chronicle.com/article/Multibillion-Dollar-Program/133103 [do-stęp:
25.01.2019]; G. Vogel, A German Ivy League Takes Shape, [online] https://www.sciencemag.
org/news/2006/10/german-ivy-league-takes-shape [dostęp: 25.01.2019]; Die Exzellenzinitiative
stärkt die universitäre Spitzenforschung [online], https://www.bmbf.de/de/die-exzellenzinitiativestaerkt-die-universitaere-spitzenforschung-1638.html [dostęp: 25.01.2019]; A. Mäder, Exzellenzinitiative. Eine Prämie für die Besten, [online] https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ex
zellenzinitiative-eine-praemie-fuer-die-besten.67e8c3a6-064d-4d95-8e95-cb03eec0fc11.html
[dostęp: 27.01.2019].
25
Studieren im Land der Zukunft!, Baden-Württemberg International 2017.
26
Tamże; Baden-Württemberg … .
27
Baden-Württemberg … .
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Towarzystwa Fraunhofera, siedem instytutów Towarzystwa Naukowego Gottfrieda Wilhelma Leibniza oraz dwa centra Towarzystwa Helm-holtza) 29.
Tak duże nakłady ponoszone na naukę dają jednak wymierne efekty.
W rankingu 30 najlepszych uniwersytetów niemieckich w 2019 roku przeprowadzanym przez renomowaną instytucję Times Higher Education, w pierwszej
10 mieszczą się aż trzy uniwersytety znajdujące się w Badenii-Wirtemberce:
w Heidelbergu (III pozycja), Freiburgu (V pozycja) oraz Tybindze (VII). Zaraz
za pierwszą 10 znajduje się uniwersytet w Mannheim (XI pozycja), a dalej
w Karlsruhe (XIV), Ulm (XVI), Konstancji (XXI), Hohenheim (XXIII)
i w Stuttgarcie (XXVIII). Biorąc pod uwagę ilość landów w Republice Federalnej Niemiec widoczna jest wyraźna nadreprezentacja Badenii-Wirtembergii
pod względem posiadania przodujących uniwersytetów niemieckich – zarówno
w pierwszej 10 stanowią one aż 33% wszystkich, jak i w pierwszej 30 zestawienia 1/3 najlepszych uniwersytetów pochodzi z tego landu 30.
Podobnie sytuacja wygląda w zestawieniu wyższej edukacji biznesowej –
ranking 20 uczelni niemieckich prowadzących najlepsze programy MBA 31 wymienia aż 5 uczelni pochodzących z Badenii-Wirtembergii: Mannheim Business School, Szkoła Wyższa w Pforzheimie, ESB Business School (Szkoła Wyższa w Reutlingen), Szkoła Wyższa w Esslingen oraz Szkoła Wyższa w Offenburgu. Oznacza to, że aż co czwarty przodujący program studiów MBA realizowany jest Badenii-Wirtemberce. Wyraźne jest również to, że poza Uniwersytetem w Mannheim, reprezentowanym przez Mannheim Business School,
nie występuje żaden inny z „wielkich” uniwersytetów – wszystkie pozostałe
uczelnie to tzw. szkoły wyższe nauk stosowanych (Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften), mocno zorientowane na praktyczne zastosowanie rezultatów
swoich badań w biznesie, choć nie są szkołami biznesowymi lub ekonomicznymi w sensie ścisłym. Przykładowo Szkoła Wyższa w Reutlingen posiada niecałe 6000 studentów, którzy kształcą się na 5 wydziałach: Chemii, Informatyki, Techniki, Tekstyliów oraz Designu, a także ESB Business School – autonomiczną szkołę biznesową, kształcącą około 2500 studentów, która według

Baden-Württemberg … .
Best universities in Germany 2019, [online] https://www.timeshighereducation.com/student/
best-universities/best-universities-germany [dostęp: 25.01.2019].
31
Top 10 MBA Programs in Germany, [online] https://find-mba.com/lists/top-business-sch
ools-by-location/top-10-mba-programs-in-germany [dostęp: 25.01.2019].
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wielu rankingów znajduje się od lat niezmiennie w gronie najlepszych uczelni
biznesowych w całych Niemczech 32.
Uczelnie działające w kraju związkowym Badenii-Wirtembergii można
podzielić na pięć różnych rodzajów: 33
•

Uniwersytety:
To ewolucyjnie najstarsze uczelnie, wywodzące się wprost od zakładanych
w XIV i w XV wieku uniwersytetów średniowiecznych. Ze względu na znaczne
rozdrobnienie administracyjno-polityczne Badenii-Wirtembergii, podobnie
jak całego obszaru dzisiejszych Niemiec, w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych, posiadanie własnego uniwersytetu w swoich włościach przez hrabiego lub księcia było najlepszym wyrazem posiadanego przez niego statusu
społecznego. Do dzisiaj pamiątkę po tych czasach noszą najstarsze uniwersytety
w swoich nazwach, wywodzących się od imion założycieli - fundatorów.
Współczesne wirtemberskie uniwersytety to klasyczne uczelnie ogólnohumanistyczne, praktykujące wykształcenia zorientowane na teorie, jak również na
ścisłą współpracę nauki z dydaktyką, tzn. łączenia badań naukowych na najwyższym poziomie z nauczaniem uniwersyteckim. One również odpowiadają
za kształcenie medyczne posiadając również własne kliniki lub szpitale.
•

Szkoły Wyższe Nauk Stosowanych (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften – HAW):
HAW są to z reguły dużo mniejsze od uniwersytetów uczelnie o specyficznym profilu kształcenia. Nie muszą posiadać pełnej oferty wyboru kierunków uniwersyteckich, przez co mogą skoncentrować się na wybranej przez siebie dziedzinie, którą analizują w kontekście praktycznego zastosowania w niej
zdobytej wiedzy akademickiej. Działając praktycznie i w sposób projektowy
blisko biznesu są w stanie uzyskać bardzo wysokie efekty kształcenia i badań
w swoich niszach. Poprzez połączenie zdobywania wykształcenia naukowego
i praktycznej dydaktyki realizowanej za pomocą projektów, ustanawiają one
punkt odniesienia i ścisły związek pomiędzy nauka a praktycznym wykorzystaniem jej zdobyczy.
Rankings, [online] https://www.esb-business-school.de/en/school/quality/rankings [dostęp:
25.01.2019].
33
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•

Dualne Szkoły Wyższe Badenii-Wirtembergii (Duale Hochschule BadenWürttemberg – DHBW):
DHBW mieszczące się w dziewięciu lokalizacjach są pierwszym i jak na
razie jedynymi państwowymi dualnymi Szkołami Wyższymi w Niemczech.
Przyjęty w nich standardowy, mocno zorientowany na praktykę i wczesne
wdrożenie zawodowe, model nauki zakłada dwa lata spędzone przez studenta
na uczelni i dwa lata terminowania danym przedsiębiorstwie. Praca w danej
firmie jest płatna podług stawek rynkowych, co pozwala studentom się utrzymać, a program studiów często przewiduje również stypendia dla studentów
fundowane przez dane przedsiębiorstwo przez cały okres studiów, nie tylko
w czasie terminowania w firmie. Praca dyplomowa jest pisana na podstawie
doświadczeń zebranych podczas stażu i pod okiem przełożonych w firmie,
a oceniana i broniona na uczelni. Ukończenie takich studiów zazwyczaj wiąże
się z automatycznym zagwarantowaniem absolwentowi miejsca pracy w danym
firmie.
•

Szkoły Wyższe Pedagogiczne:
Uczelnie te są specjalnie dedykowane dla przyszłych pedagogów i nauczycieli, a ze względu na wysoką jakość kształcenia i jego praktyczne aspekty posiadają bardzo dobrą renomę.
•

Artystyczne Szkoły Wyższe:
W Badenii-Wirtemberce znajduje się 11 uczelni artystycznych i muzycznych rozsianych na obszarze całego landu, obejmujące pełne spektrum edukacji artystycznej, często również bardzo wąsko wyspecjalizowanych, jak np. dotyczące wyłącznie muzyki kościelnej.
•

Prywatne Szkoły Wyższe:
W przeważającej większości prywatne szkoły wyższe specjalizują się ściśle
w określonej dziedzinie wiedzy i oferują w niej zarówno podstawowe jak i bardziej zaawansowane programy studiów, włączając w to studia podyplomowe 34.

34

Tamże.
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Istotnym wydaje się również zaznaczenie, że są to rodzaje uczelni wyższych występujących na obszarze landu Badenia-Wirtembergia. Poszczególne
kraje związkowe w Niemczech mogą różnić się pod tym kątem od siebie, np.
mogą nie występować w nich w ogóle typowe szkoły dualne (lub nawet programy studiów dualnych realizowanych przez inne uczelnie), natomiast mogą
działać nieobecne w Badenii-Wirtemberce uniwersytety techniczne (odpowiedniki polskich politechnik), które jednak mogą występować w danym mieście obok tradycyjnych uniwersytetów (np. Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium35 oraz Techniczny Uniwersytet w Monachium 36) lub zamiast niego (np. Technicznych Uniwersytet w Dreźnie) 37.
Zrównoważony system szkolnictwa wyższego wymaga również rozsądnej
polityki na poziomie samorządu. Wspominane już Dualne Szkoły Wyższe
(DHBW) zostały powołane przez władze landu Badenii-Wirtembergii i inicjatywę tę można przyporządkować do działań o charakterze twardym (hard).
Ustanowiono 9 dualnych szkół wyższych w następujących miejscowościach:
Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Lörrach, Mosbach, Ravensburg, Stuttgart, Villingen-Schwenningen, a ponadto utworzono specjalną jednostkę badawczą - Centrum Studiów Zaawansowanych (DHBW Center for
Advanced Studies). Szkoły te uzyskały nie tylko certyfikat Systemu Akredytacji
niemieckiej Komisji Akredytacyjnej, ale również Niemiecką Specjalną Nagrodę Designu 2016 i inne wyróżnienia 38.
Tak więc, różnego rodzaju uczelnie znajdują się w blisko 50 miejscowościach na obszarze kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, co przyczynia się
do zrównoważonego rozwoju całego landu i zapobiega depopulacji poszczególnych powiatów 39. Nauka podlega zatem zdecentralizowaniu, a najstarsze i najlepsze uniwersytety jak te w Heidelbergu (założony w 1386 roku)40, Fryburgu
Über die LMU [online], https://www.uni-muenchen.de/ueber_die_lmu/in
dex.html [dostęp: 27.01.2019].
36
Lernen Sie die Technische Universität München kennen, [online] https://www.tum.de/dietum/die-universitaet/ [dostęp: 25.01.2019].
37
Technische Universität Dresden, [online] https://tu-dresden.de/tu-dresden [dostęp: 26.01.
2019].
38
Die DHBW. Wir über uns, [online] http://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns.html [dostęp: 27.01.2019].
39
Studieren im Land der Zukunft! … .
40
Geschichte der Universität Heidelberg, [online] https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/
geschichte/geschichte.html [dostęp: 25.01.2019].
35
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(1457) 41, czy Tybindze (1477) 42 mieszczą się w niewielkich urokliwych miasteczkach uniwersyteckich, co znacząco ułatwia samorządom zapewnienie
efektywnej infrastruktury transportowej przy względnie równomiernie rozłożonym na te usługi popycie ze strony studentów, który też rządzi się pewną
sezonowością uwarunkowaną organizacją roku akademickiego. Uczelnie posiadają sporą autonomię, dającą im między innymi możliwość swobodnej organizacji harmonogramu pracy i dostosowania go do warunków lokalnych, włączając w to rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego, w przypadku którego różnica pomiędzy poszczególnymi uczelniami może wynosić nawet dwa
miesiące43.
Biznes
Badenia-Wirtembergia jest wysoko uprzemysłowionym regionem Niemiec i liderem wzrostu gospodarczego, który osiągnął w 2016 roku poziom
2,2% 44. Znaczącą większość, bo aż 99,53% ogólnej liczby przedsiebiorstw
stanowiły te z rodzaju MŚP (462.103 firm) 45. Liczba firm produkcyjnych
działających na obszarze landu stanowi 12% wszsytkich przedsiębiorstw. Tak
większy udział sektora produkcyjnego w gospodarce odnotowują tylko Bawaria
i Nadrenia Północna – Westfalia 46. Natomiat unikalną przewagą regionalnej
gospodarki Badenii-Wirtembergii jest przemysł wysokich technologii, w szczególności przemysł motoryzacyjny stanowiący jedną czwartą ogółu obrotów
przemysłowych z tendencją rosnącą. Drugim znaczącym sektorem przemysłowym jest branża inżynierii mechanicznej osiągająca 20% wielkości całego
przemysłu, a poza tym odnotowuje się znaczące udziały przemysłu metalurgicznego i elektrycznego, a także chemicznego, farmaceutycznego i rosnącego
sektora optycznego 47. Na obszarze Badenii-Wirtembergii swoją siedzibę mają

41
Die Vergangenheit würdigen. Die Zukunft wagen, [online] http://www.uni-freiburg.de/univer
sitaet/portrait/geschichte [dostęp: 25.01.2019].
42
Tamże.
43
Studying, [online] https://www.bw-studyguide.de/en/studying.html [dostęp: 25.01.2019].
44
Studieren im Land der Zukunft! … .
45
Baden-Württemberg … .
46
Tamże.
47
Tamże.
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m.in. takie korporacje jak: Bosch, Daimler, Porsche, Hugo Boss, ABB, czy
Carl Zeiss 48.
Natomiast pod względem struktury zatrudnienia na obszarze BadeniiWirtembergii, w 2017 roku 35% aktywnych zawodowo osób pracowało w sektorze produkcji i budownictwa, w sektorze usług 64%, natomiast jedynie 1%
zatrudnionych pracował w rolnictwie49, do którego zalicza się również uprawa
winorośli, z czego słynie region Badenii-Wirtembergii 50. Wskaźniki te pokazują jak bardzo uprzemysłowiony jest to land, biorąc pod uwagę, że średnia
zatrudnienia w przemyśle wytwórczym i budowlanym wynosi jedynie nieco
ponad 27% 51.
Tak mocna pozycja przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych
oraz ich silne lokalne zakorzenie, będące cechą charakterystyczną niemieckiego
społeczeństwa (silne przywiązanie do Małej Ojczyzny – Heimat) pozwala im
wydatnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość na poziomie struktur
lokalnych, często we współpracy z władzami terytorialnymi, również w obszarze nauki, badań, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Przykładem
może być założone w 2009 roku Centrum Inteligentnej Elektroniki Roberta
Boscha (Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik) w Stuttgarci oraz
w Reutlingen, ponad 100-tysięcznym miasteczku na południe od Stuttgartu,
gdzie oprócz fabryki Boscha zatrudniającej ponad 7000 pracowników 52
znajduje się też Szkoła Wyższa Nauk Stosowanych z przodującą szkołą biznesu
ESB Business School 53. Centrum Inteligentnej Elektroniki to sieć dwóch
jednostek badawczo-dydaktyczna utworzona przez konsorcjum Grupy Bosch,
Szkoły Wyższej w Reutlingen oraz Uniwersytetu w Stuttgarcie, skąd pochodzą
wykładowcy, a cały proces dydaktyczny jest finansowany kwotą 17 milionów
Die größten Unternehmen in Baden-Württemberg, Stuttgart 2014.
Baden-Württemberg … .
50
Wine Map of Germany, [online] https://vineyards.com/wine-map/germany [dostęp: 25.
01.2019].
51
Baden-Württemberg …; Top 100 Unternehmen in Baden-Württemberg, [online] https://www.
berufsstart.de/unternehmen/bundesland/baden-wuerttemberg-top-100.php [dostęp: 27.01.
2019]; Das sind die Top-Konzerne aus dem Südwesten, [online] https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/qualitaet-aus-baden-wuerttemberg-das-sind-die-top-konzerne-aus-dem-suedwes
ten/9080980.html [dostęp: 27.01.2019].
52
Gminder Bauten auf dem Bosch Areal, [online] https://betzingen.wordpress.com/2014/
04/14/gminder-bauten-auf-dem-bosch-areal [dostęp: 25.01.2019].
53
Herzlich willkommen!, [online] https://www.reutlingen-university.de/ueber-uns/unser-profil
[dostęp: 28.01.2019].
48
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euro przez Boscha. Jest to pierwsza tego typu współpraca na terenie całych
Niemiec. Infrastrukturę Centrum sfinansowały w kwocie 30 milionów euro
władze landowe Badenii-Wirtembergii. W Centrum studenci mogą podjąć
studia licencjackie, magisterskie bądź doktoranckie w zakresie mikroelektroniki i elektrotechniki, z nieodzownym silny komponentem praktyczny
całego procesu dydaktycznego, który odbywa się bezpośrednio w fabrykach
Boscha 54.
Synergia – tworzenie sieci
Te wszystkie elementy składowe Regionalnego Systemu Innowacji Badenii-Wirtembergii nie stanowiłyby czynnika wpływającego korzystnie na rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie, gdyby nie zachodzące między
nimi korelacje i w ten sposób wzajemnie powstające synergie. Część z tych synergii zachodzi między uczestniczącymi w systemie podmiotami w sposób naturalny, ale część z nich jest tworzona intencjonalnie przez różnego rodzaju
inicjatywy sieciowe.
Jednym z nich jest stworzenie sieci klastrów na terenie Badenii-Wirtembergii, które wydatnie wspierają rozwój przedsiębiorczości i przemysłu na terenie całego landu, a także współpracę pomiędzy biznesem a nauką 55. Klastry
zainicjowane przez władze kraju związkowego stanowią przykład działania
twardego (hard)56. Jednak inną inicjatywą z obszaru miękkiego (soft) jest Stypendium Badenii-Wirtembergii dla najlepszy studentów uczących się na terenie landu, finansowym przez Fundację Badenii-Wirtembergii 57. Podobne działania podejmuje również wiele władz miejskich, jak np. Reutlingen ze swoim
Stypendium Mobilności, które jest przeznaczone zarówno dla studentów
z Reutlingen studiujących za granicą jak i dla obcokrajowców studiujących

Das rbz, [online] https://www.rbzentrum.de/das-rbz [dostęp: 28.01.2019].
The clusters and cluster initiatives in Baden-Wuerttemberg [online] https://www.clusterportalbw.de/en/cluster-policy/the-clusters-and-cluster-initiatives-in-baden-wuerttemberg
[dostęp:
28.01.2019]; Strengthen clusters and regional networks by taking a step abroad, [online] https://
www.bw-i.de/en/companies-clusters/cluster-und-netzwerke.html [dostęp: 28.01.2019].
56
Industries & Clusters [online], https://www.bw-invest.de/en/location/industries-clusters/ [dostęp: 28.01.2019].
57
Das Baden-Württemberg-Stipendium, [online] https://www.bw-stipendium.de/da-sprogram
m/das-baden-wuerttemberg-stipendium [dostęp: 25.01.2019].
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w Reutlingen 58. Inną miękką inicjatywą tworzącą sieci, a tym samym wspierającą efekt synergii, jest stworzony i promowany przez niemiecki rząd portal
Alumniportal, który jest globalną siecią absolwentów studiów wyższych
w Niemczech. Portal jest prowadzony przez Ministerstwo Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, a także
przez Fundację Alexandra Humboldta, Niemiecką Agencję Wymiany Akademickiej (DAAD), Instytut Goethego, Niemieckie Towarzystwo Współpracy
Międzynarodowej (GIZ) 59. Podobne inicjatywy sieciujące są również podejmowane na poziomie międzynarodowym, tworząc „mosty innowacyjne” pomiędzy najbardziej innowacyjnymi państwami. Przykładem takiej działalności
sieciowej jest zarządzana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN oraz
DAAD inicjatywa German Center for Research and Innovation New York60.
Na poziomie lokalnym możliwa jest także współpraca opierająca się na wymianie kadr, jak np. zaproszenie w grono wykładowców ESB Business School menagerów lokalnej fabryki Boscha i EY 61.
Zakończenie
Na przykładzie regionalnego systemu innowacji Badenii-Wirtembergii
można po krytycznej analizie zidentyfikować dobre praktyki, jak i te, których
skuteczność nadal pozostaje pod znakiem zapytania. Do tych drugich można
na pewno zaliczyć, wątpliwą pod względem realności celów, strategię innowacji
na poziomie centralnym, a także, w aspekcie miarodajnych efektów, Inicjatywę
Doskonałości. Ta druga, choć zakończyła się już faza finansowania uczelni

Stadt Reutlingen - Mobilitätsstipendium der Stadt Reutlingen, [online] https://www.mystipen
dium.de/stipendien/stadt-reutlingen-mobilitaetsstipendium-der-stadt-reutlingen [dostęp: 28.
01.2019].
59
Explore Alumniportal Deutschland, [online] https://www.alumniportal-deutschland.org/en/
services/alumni-alumniportal-deutschland [dostęp: 25.01.2019].
60
DWIH New York, [online] https://www.dwih-newyork.org/en/dwih-new-york/ [dostęp: 29.
01.2019].
61
Curriculum & Syllabus Handbook – BSc. Int. Management Double Degree. Core and Elective
Modules for students starting at Partner University, [online] https://www.esb-business-school.
de/fileadmin/user_upload/Fakultaet_ESB/Studienangebot/Bachelor/BSc_International_Mana
gment_Double_Degree/Downloads_Links_Infomaterial/ESB_Business_School_IMX_Curric
ulum_Syllabi_Handbook_StartPartnerUniversity_v7.1_final.pdf [dostęp: 28.01.2019].
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(w 2017 roku) wciąż czeka na miarodajne podsumowanie rezultatów osiągniętych dzięki wdrożeniu zwiększonego finansowania nauki w Niemczech. Raporty na ten temat pokazują ambiwalentną ocenę skuteczności Inicjatywy Doskonałości. Przykładowo przygotowany w 2012 roku po pierwszej fazie trwania
Inicjatywy raport poddawał w wątpliwość jej realny wpływ na znaczący rozwój
nauki w Niemczech, a przede wszystkim statystyki podkreślały zbyt niskie uzyskane zyski w stosunku do poniesionych kosztów 62. Trzeba jednak zaznaczyć,
że raport został przeprowadzony w połowie czasu trwania programu i nie mógł
on uwzględniać długofalowych jego efektów, w szczególności naturalnej
osmozy pomiędzy nauką a biznesem i wdrażaniu innowacji, które również
mają swój cykl życia, a ich powodzenie zależy od szeregu innych czynników.
Natomiast do okoliczności i determinantów sprzyjających powstaniu regionu innowacyjnego zaliczyć można:
•

wysoką akumulację kapitału w społeczeństwie na danym obszarze geograficznym (naturalna pochodna długotrwałego i zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, skutkująca wzrostem płynności kapitału, w tym również
tego przeznaczanego przez przedsiębiorstwa na rozwój innowacyjności),

•

znaczny udział sektora przemysłowego i produkcyjnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii, w gospodarce
(osiąganie wyższych marż za pomocą efektu skali, szczególnie istotnego
w przypadku sektora produkcyjnego, które można przeznaczyć na innowacje, które choć trudniejsze do implementacji w przemyśle niż w usługach, to cykl ich życia jest znacznie dłuższy, a osiągnięcie efektu skali pozwala zmultiplikować zyski, co w przypadku sektora usług jest relatywnie
trudniejsze),

•

tworzenie głębokich i wielowymiarowych sieci na różnych poziomach instytucjonalnych,

•

decentralizacja ośrodków nauki pod względem geograficznym (przodujące
uczelnie zlokalizowane w mniejszych ośrodkach miejskich zapobiegają
stagnacji i depopulacji powiatów kosztem wielkich metropolii) i administracyjnym (większe możliwości dopasowania się uczelni do lokalnego biznesu i regionalnych uwarunkowań),
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•

ścisła współpraca nauki z przedsiębiorstwami finansującymi badania z własnych środków i wdrażającymi ich wyniki (innowacje) bezpośrednio
w swoich zakładach,

•

wspólna koordynacja działań wszystkich graczy osiągana rozważną i inkluzywną polityką władz centralnych i lokalnych, podejmowaniem konkretnych inicjatyw na szczeblu lokalnym i centralnym, których zadaniem jest
zbieranie informacji i koordynowanie działań poszczególnych graczy
w systemie oraz wysokim stopniem zaufania społecznego.

Wysoka innowacyjność obok większej efektywności produkcyjnej, niektórych wybranych regionów państw, przy jednoczesnym pozostawaniu w tyle
innych, może nieść jednak ze sobą niebezpieczeństwo pogłębiającego się rozdźwięku interesów mieszkańców poszczególnych regionów, co dodatkowo
w państwach federalnych będzie wzmacniało tradycyjnie silną tożsamość lokalną, kosztem ogólnonarodowej. Prądy takie zauważalne są w Republice Federalnej Niemiec, gdzie mogą prowadzić do tendencji separatystycznych, a bogate i wysoko innowacyjne południe kraju, często postrzega się w oderwaniu
od całości państwa. Szczególnie w Bawarii, ale także, choć w mniejszym stopniu w Badenii-Wirtemberce, argument siły ekonomicznej i „płacenia” na
mniej rozwinięte regiony kraju, leży u podstaw postulatów o większą autonomię landu 63. Podobne tendencje i uwarunkowania różnicujące można zaobserwować pomiędzy północą, a południem Włoch, co jak pokazały ostatnie wybory parlamentarne w tym kraju, może doprowadzić do znaczących zmian na
scenie politycznej danego państwa i przez to zachwiać polityką Unii Europejskiej.
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Sharing economy w Polsce
a innowacyjność

Wstęp
Ekonomia współdzielenia stała się globalnym trendem w wyniku rozwoju
technologicznego, przyczyniając się do digitalizacji gospodarki i zmiany warunków prowadzenia biznesu. Gospodarka współdzielenia jest oparta na platformach mobilnych łączących podmioty oferujące produkty i usługi bez przymusu przenoszenia praw własności. Sharing economy przyjmuje różne modele
biznesowe, czego również przykładem są polskie platformy wpływające znacząco na innowacyjność i rozwój gospodarki państwa. Celem pracy jest przedstawienie modeli biznesowych i przykładów platform sharing economy w Polsce, które wpływają na rozwój oraz innowacyjność gospodarki.
Ekonomia współdzielenia - definicje i modele biznesowe
Gospodarka współdzielenia jest określana zamiennie z gospodarką
współpracy, gospodarką cyfrową, access economy (ang. dostępności) obiegową,
mesh economy ( ang. gospodarka sieciowa), on-demand economy (ang. na żądanie), peer to peer (ang. każdy z każdym, gospodarka rówieśnikowa), gift economy
(ang. gospodarka podarunkowa) czy gig economy (ang. rynek umów krótkoterminowych) 1.
Ekonomistka i badaczka Rachel Botsman definiuje gospodarkę opartą na
współpracy jako system, który aktywuje niewykorzystaną wartość aktywów za
pośrednictwem modeli i rynku, zapewniając większa wydajność i dostęp do

1

M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy, Warszawa 2016, s. 27.
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produktów. Zgodnie z tą definicją, gospodarka współdzielenia obejmuje wynajem, handel wymienny, wypożyczanie i zamianę aktywów, które nie są wykorzystane. Aktywa te obejmują środki niematerialne i materialne 2.
Komisja Europejska ekonomię współdzielenia określa jako model prowadzonej działalności i biznesu, w których działania są realizowane za pośrednictwem platform współpracy. W gospodarce tej wyróżnia się uczestników współdzielenia, jak: usługodawców (osoby fizyczne) przekazujących dobra, zasoby
czy umiejętności oraz pośredników łączących usługodawców z użytkownikami 3.
Finansistka Juliet B. Schor odniosła się do sharing economy jako innowacji
społecznej, na którą ma wpływ zrównoważony rozwój, nowe technologie oraz
społeczności. Innowacja społeczne wpływają na zmianę postrzegania niektórych kategorii ekonomicznych, jak popyt, podaż czy marże, a zastąpienie ich
zaufaniem, relację czy współuczestnictwem 4. Gospodarka jest często określana
jako społeczna rewolucja, która doprowadziła do zmienienia struktur – przeniesienia władzy z poziomu globalnych korporacji, firm na mniejsze podmioty 5. Ekonomia współdzielenia i współpracy jest oparta na kilku elementach
związanych m.in. z zaufaniem (tworzeniem wspólnych ocen przez dwie
strony), dostępnością do zasobów oraz współdzieleniem, otwartością na innowacyjność oraz zróżnicowaniem wielu modeli biznesowych 6.
W modelu biznesowym opartym na zasadzie peer-to-peer, czyli relacji konsumencko-konsumenckim platformy stają się nośnikami innowacyjności,
technologii oraz pośrednikami cyfrowymi odpowiadającym zapotrzebowaniu
rynku (popyt, podaż). Podmioty realizujące projekty w ramach sharing economy zostają mikroprzedsiębiorcami wspieranymi dzięki technologii 7. W modelu gig economy pracownicy są zatrudniani na umowach tymczasowych reali-

R. Botsman, What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We
Live, Nowy York 2010, s. 20.
3
European agenda for the collaborative economy, Bruksela 2016.
4
B. Schor, The Sharing Economy: Reports from Stage One, Boston 2015, s. 23.
5
C. Ingram, R. Teigland, Sharing Economy: embracing change with caution, “Narings Politisk
Forum Raport” 2015, vol. 11, s. 34-42.
6
Report: Five steps to success in the sharing economy, PwC 2014, s. 2.
7
I. Rudawska, Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego
dostępu do dóbr, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 254,
s. 181–189.
2
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zując krótkookresowe zlecenia dla organizacji czy korporacji. Najczęściej pracownicy to freelancerzy, kontraktowi, na żądanie lub niezależni konsultanci.
Firmy, korporacje korzystają z usług GIG-erów, ponieważ wiele z tych specjalistów posiadają wiedzę z różnych dziedzin i reprezentują różne perspektywy
i rozwiązania na problemy. Wiele pracodawców również twierdzi, że zatrudnianie pracowników tymczasowych wprowadza zmiany w kulturze organizacyjnej firmy 8.
Szwedzki think-tank Timbro publikuje co roku Indeks Gospodarki Dzielenia (tabela 1.), który porównuje popularność usług ekonomii współdzielenia
na świecie. Wysoką pozycję w rankingu osiągają państwa, w których sektor
turystyczny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce (dotyczy to przede wszystkim
platform oferujących usługi hotelowe) oraz infrastruktura internetowa. Jedną
z wad tego indeksu jest nie branie pod uwagę (w dużym stopniu) aplikacji
ukierunkowanych np. na przejazdy grupowe.
Tabela 1. Ranking Sharing Economy Index w 2018 r.

8

Pozycja
w rankingu

Kraj

Wartość

1

Islandia

100

2

Turks i Caicos

66

3

Malta

58,2

4

Czarnogóra

58

5

Nowa Zelandia

52,8

6

Chorwacja

52,2

7

Wyspy Owcze

49,3

8

Dania

45,9

9

Aruba

43,1

The Future of Work and Workers, Australia 2018, s. 20-35.
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10

Irlandia

41

92

Polska

1,8

Źródło: Timbro Sharing Economy Index, Sztokholm 2018, s. 20.
W czołówce państw o wysokim wskaźniku gospodarki dzielenia znajdują
się kraje: Islandia, wyspy Tursk i Malta, których znane są z sektora turystycznego. Polska zajęła 92. miejsce pod względem popularności ekonomii współdzielenia 9.
Firma doradcza PwC w raporcie “(Współ)dziel i rządź, Ekonomia współdzielenia” z 2018 r. przewiduje, że gospodarka współdzielenia będzie nadal rozwijała się w pięciu obszarach: podróży, dzielenia przejazdów, finansów, zatrudnienia i transmisji strumieniowej, a wyniesie łącznie 335 miliardów dolarów,
co stanowi 50 % rynków globalnych10. Kolejna firma konsultingowa Roland
Berger w raporcie o sharing economy podała, że obroty powstałe w wyniku
współdzielenia będą wynosiły do 2020 r. (w zależności od sektora usług): car
sharing (do 6 miliardów euro), bike sharing (do 5 miliardów euro) oraz ride
sharing (do 5 miliardów euro) 11. Z raportu Accenture Technology Vision
z 2017 r. wynika, że przedsiębiorstwa i firmy oparte na współdzieleniu usług
będa stanowić ¼ globalnej gospodarki 12.
Według zwolenników ekonomii współdzielenia platformy sharing economy budują swoją przewagę konkurencyjną dzięki nowym technologiom
i rozwiązaniom digital market. Innowacyjność tych usług polega na bezpośredniej wymianie z wykorzystaniem zazwyczaj interfejsu. Wejście na rynek usługi
nie wymaga pokonywania wielu barier, co pozwala na wykazanie skalowalności
prowadzonych działań. Przedsiębiorczością w ekonomii współdzielenia nie
tylko odznacza się strona oferująca usługę i podejmująca ryzyko związane

Timbro Sharing Economy Index, Sztokholm 2018, s. 20.
(Współ)dziel i rządź, Ekonomia współdzielenia, PwC 2018, s.34.
11
D. Horstkötter (red.), Shared mobility - How new businesses are rewriting, Monachium 2014,
s.10.
12
Technology Vision 2017 - Technology for People. The Era of the Intelligent Enterprise Report,
Dublin 2017, s.23.
9

10

244

Sharing economy w Polsce a innowacyjność

z nowym biznesem, ale również podmioty oferujące aktywa i umiejętności
wspierające13.
Współdzielenie społecznościowe w Polsce - przykłady platform i inicjatyw
W polskiej literaturze przedmiotu określenie ekonomia współdzielenia
nie jest jednoznacznie określone. Ekonomistka Agnieszka Wilczak zaproponowała definicję współdzielenia jako modelu opisującego stronę popytową rynku,
która opiera się na dzieleniu, wypożyczaniu, wymianie produktu, bez żadnego
uregulowania posiadania i własności 14.
Polska nie należy do państw bardzo innowacyjnych w UE i zajmuje słabą
pozycję pod względem innowacyjności gospodarki. Wśród rekomendacji ekspertów zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki odbywa się m.in.
przez platformy współdzielenia - access economy, jak coworkingi, open innovation czy open knowledge. Ekonomia współdzielenia i dostępu ma bardzo duże
znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw przede wszystkich poprzez korzystanie z platform crowdfundingowych oraz szanse dla współpracę
w korporacjami, które szukają nowatorskich rozwiązań problemów 15.
Tabela 2. Ranking innowacyjności gospodarki w Europie w 2018 r. (pkt)

Państwo

Miejsce
w rankingu

Wartość

Szwecja

1

159

Dania

2

139

Finlandia

3

125

Holandia

4

133

M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy …, s. 17.
A. Wilczak, Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania, „Zarządzanie
i Finanse” 2013, t. 11, z. 1, s. 463.
15
M. Szołucha, P. Palutkiewicz, O. Kochman, Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską
gospodarką, Warszawa 2017, s. 49.
13
14
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Wielka Brytania

5

130

Luksemburg

6

129

Polska

26

57

Źródło: Europejski Ranking Innowacyjności, Komisja Europejska, 2018.
W rankingu brane są pod uwagę wskaźniki m.in. związane z zasobami
ludzkimi dla nauki i techniki, nakładami na działalność innowacyjną oraz
współpracę w zakresie nowych technologii. Liderami w innowacjach są państwa: Szwecja, Dania (kapitał pracowniczy), Finlandia (systemy wsparcia dla
przedsiębiorców). Polska plasuje się na końcowych miejscach w rankingu,
szczególnie pod względem środków finansowych i instrumentów finansowania
oraz pod względem zgłaszanych patentów.
Według badań IBRIS o korzystaniu z sharing economy przeprowadzonych dla PwC wynika, że Polacy doceniają przede wszystkim niską cenę korzystania (54% respondentów), możliwość spotkania nowych ludzi (30% respondentów) oraz wygody korzystania (10% respondentów) 16. W Polsce bardzo
szybko rozwijają się dwa obszary ekonomii współdzielenia - transport oraz finansowanie społecznościowe.
Tabela 3. Ekonomia współdzielenia w Polsce (korzystanie z platform)
w poszczególnych sektorach

16

Sektor

Platforma

Korzystanie
z platformy (%)

Coworkingi

Business Link

61,8%

Współużytkowanie
samochodów

Uber

80,6%

(Współ)dziel i rządź …, s. 34.
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Udostępnienie
mieszkania
lub pokoju

Airbnb

44,8%

Współfinansowanie
projektów

polakpotrafi.pl,
Beesfund

31,4%

Kursy online

Khan Academy

15,9%

Usługi prywatnych
osób

TakeTask

20,1%

Źródło: M. Szołucha, P. Palutkiewicz, O. Kochman, Ekonomia dostępu … .

W Polsce najwięcej osób korzysta z platform coworkingowych z sektora
współużytkowania przejazdów (80,6%), coworkingu (61,8%) oraz z finansowania społecznościowego (31,4%).
Podmioty tworzące platformy współdzielenia to start-upy, które początkowo mogą powstawać jako projekty, a następnie stają się jednorożcami (określenie na start-upy, które osiągnęły sukces), a wśród nich są globalne firmy, jak
Uber czy Airbnb. Druga grupa to firmy mające stabilną pozycję na rynku, ale
prowadzą aktywne platformy współdzielenia jako dodatkową działalność.
Wiele polskich aplikacji i platform z zakresu ekonomii współdzielenia powstało na podobnych modelach biznesowych, co światowe (europejskie) platformy. Największy portal oparty na wspólnych przejazdach BlaBlaCar (ride
sharing) ma swoją konkurencję w Polsce - aplikację Yanosik - łącząca nawigację
samochodową, antyradar, CB Radio oraz produkt usługowy - Tanich Linii Samochodowych. Yanosik podjął decyzję o wejściu na rynek po tym, jak BlaBlaCar wprowadził dodatkowe opłaty za przejazd. Usługa działa na bardzo podobnych warunkach, jak francuska korporacja. Korzystającymi z usługi są
osoby, które szukają stosunkowo tanich przejazdów w ramach transportu zbiorowego 17. Aplikacja Yanosik AutoStop pozwala na skorzystanie z przejazdu
P. Rok, Yanosik rzuca wyzwanie BlaBlaCar, [online] https://www.rp.pl/Transport-drogowy/
307079994-Yanosik-rzuca-wyzwanie-BlaBlaCar.html [dostęp: 01.02.2019].
17
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tuż po zalogowaniu i bezpośrednio przy drodze, bez płacenia dodatkowych
prowizji za przejazd. Yanosik jest również liderem i najpopularniejszym komunikatorem drogowym 18.
Kolejnym polskim przykładem jest aplikacja “SąSiatka” zainicjowana
przez polski oddział globalnej firmy, Carrefour Polska mająca wspierać cele
biznesowe wraz z budowaniem relacji z sąsiadami. Usługa ta szczególnie pomaga m.in. osobom chorym, starszym, które z powodu zdrowia nie mogą zrobić zakupów. Carrefour Polska promował swoja inicjatywę jako innowacyjną
usługę, dzięki której klienci mogą realizować swoje zakupy przez Internet
i dostarczać 19.
Finansowanie społecznościowe i wiedza tłumu
Jedną z form ekonomii współdzielenia jest crowdfounding, czyli finansowanie projektów dzięki współpracy społecznej. Twórcami platform (projektów) są osoby, które nie mają zaplecza. Idea crowdfundingu polega na tym,
że odwołując się do społeczności globalnej (ang. tłum), każdy, kto ma dostęp
do Internetu, może sfinansować pomysł na przedsięwzięcie.
Inwestowanie w ramach crowdfundingu jest bardzo ważnym źródłem finansowania projektów. Wielu ekspertów twierdzi, że ta forma może stać się
pewnym rodzajem alternatywy do funduszy z grupy wysokiego rozwoju dla
projektów innowacyjnych. Rynek finansowania społecznościowego w Polsce
jest na etapie początkowego rozwoju 20. Niekiedy crowdfunding jest jedynym
źródłem środków finansowych dla podmiotów mających innowacyjne projekty, które w przyszłości mogą wesprzeć rozwój gospodarczy i wprowadzić
zmiany społeczne21.
Według badań Massachusetts Institute of Technology dotyczących finansowania społecznościowego wynika, że osoby tworzące swoje projekty robią je
ze swoich potrzeb, stąd wiele z nich powstaje z pasji.

Mamy przewagę nad Blablacar – „Yanosik AutoStop” podbija rynek, Materiał prasowy Yanosik
AutoStop 2014, s. 1-2.
19
Jest Carrefour i SąSiatki – zrób zakupy dla sąsiada, Materiał prasowy Carrefour Polska 2017,
s. 1-3.
20
P. Gałuszka, V. Bystrov, Platforma finansowania społecznościowego jako nowy typ przedsiębiorstwa na rynku kultury, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, z. 125, s.14.
21
Raport: Crowdfunding, Wardyński i Wspólnicy 2017, s. 6.
18
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Platformy finansowania społecznościowego przybierają różne formy inwestowania, jako mikrodotacje, pożyczki społecznościowe oraz mikroinwestycje. Mikrodotacje są najczęściej wykorzystywane do sponsorowania projektów
społecznych oraz akcji charytatywnych, jak na przykład platforma Siepomaga.pl. Pożyczki społecznościowe są przede wszystkim przekazywane przez
platformę społecznościowe pomijając pośrednika banku, jak na przykład Kokos.pl czy Pozycz.pl 22. W crowdfundingu funkcjonuje kilka modeli biznesowych, jak model nagrodowy (reward crowdfunding), model dłużny (lending
crowdfunding) i model udziałowy (equity crowdfunding).
W Polsce platforma PolakPotrafi.pl należy do modelu nagrodowego.
Podmioty, które wsparły projekty otrzymują zazwyczaj produkt lub usługę po
korzystnej (obniżonej) cenie. PolakPotarfi.pl współpracuje z wieloma podmiotami, wśród nich są m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, New Balance czy Bla
Bla Car, a współpraca ta przybiera formę promocji, wsparcia (np. finansowego,
merytorycznego) oraz kontroli projektów. 23. Platforma wspiera m.in. projekty
z zakresu kultury, sztuki, technologii, biznesu czy edukacji, a ich wartość waha
się od 1 zł do 300 000 zł. Wśród inicjatyw, które uzyskały dofinansowanie
znalazły się projekty z obszaru kultury (np. Zrodzeni do Szabli), nauki (np.
Space is more), społecznym (np. Magazyn Kosmos dla Dziewczynek) czy charytatywnym (np. Budujemy szkołę w Nepalu) 24. PolakPotrafi.pl zbiera środki
na projekty kreatywne, innowacyjne, nie mogące zostać zrealizowane na samym początku z powodu braku środków finansowych. Poniżej znajdują się
platformy, które realizują swoje projekty dzięki wsparciu finansowania społecznościowego.

J. Papińska-Kacperek, K. Polańska, Sharing economy a dylematy monetyzacji idei w sieci społecznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2017, nr 44, s. 169.
23
A. Kędzierska-Szczepaniak, K. Szopik-Depczyńska, Polskie platformy crowdfundingowe na
przykładzie Polakpotrafi.pl, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 5(89), s. 4555.
24
Polakpotrafi.pl, [online] https://polakpotrafi.pl/projekty/?typ=udane [dostęp :01.02.2018].
22

249

Magdalena Bryś

Tabela 4. Zrealizowane projekty na platformie PolakPotrafi.pl
Nazwa
projektu

Zebrana
kwota (zł)

Sektor

Cel

Edukacja,
Technologia

Stworzenie nowej, kompleksowej i nowoczesnej platformy
edukacyjnej i współpracujących
z nią aplikacji mobilnych
do nauki.

Wolna przedsiębiorczość

Edukacja,
Przedsiębiorczość

Stworzenie edukacyjnego podręcznika dla uczniów, poradnika
dla nauczycieli i materiałów
multimedialnych, który stanie
się podstawą nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych.

69 355,00

Kanczendzonga 2014
New face.
New route,
alpine style

Turystyki
(Wspinaczka
wysokogórska)

Wejście Adama Bieleckiego na
Kanczendzonga - trzeci co do
wysokości szczyt Ziemi w Himalajach.

61 417,00

Edukacja,
Biznes

Zaprojektowanie załogowej misji
przelatującej dookoła Marsa
i z powrotem na Ziemię
przez studentów.

91 812,00

Z głową
w chmurze

Space is
More

11 771,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie platformy PolakPotrafi.pl

Na PolakPotrafi.pl zrealizowano (tabela 3.) projekty z zakresu edukacji,
przedsiębiorczości, biznesu czy turystyki wysokogórskiej. Projekt “Wolna
przedsiębiorczość” przyczynił się do sfinansowania podręcznika dla uczniów
z zakresu podstaw przedsiębiorczości, a “Space is More” stanowił wsparcie dla
zaprojektowania załogowej misji. Na platformie zrealizowano projekty z zakresu innowacji i technologii, a wśród nich m.in. bolid wyścigowy (projekt
studentów Politechniki Rzeszowskiej), projekt “Nowa Warszawa” (specjalne
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nadwozie samochodu), projekt zamiany pojazdów z silnikami spalinowymi na
elektryczne oraz aplikacja do weryfikowania składników w żywności 25.
Kolejny rodzaj współfinansowania to crowdfunding dłużny, który polega
na udzieleniu finansowania podmiotowi, ale ma to charakter zwrotny, czyli
dany beneficjent jest zobligowany do zwrotu wszelkich środków finansowych
Podmioty te mają swój wypracowany model biznesowy, ale nie planują odsprzedawać swoich udziałów 26. Z tym rodzajem crowdfundingu wiąże się
udziałowy, który jest skierowany do dwóch grup: firm lokalnych (społeczności)
oraz tzw. big winners (wielkich zwycięzców) 27. Przykładem polskich platform
crowdfundingu udziałowego sa: Crowdway i Beesfund.
Crowdway powstał w 2015 r. jako platforma crowdfundingu inwestycyjnego, wspierająca start-upy w pozyskiwaniu kapitału na rozwój. Łącznie (do
2018 r.) zrealizowano emisje z udziałem około 360 inwestorów na kwotę ponad 4,7 miliona złotych. Na platformie dofinansowanie uzyskały projekty
z obszarów: medycyny, samochodowego, technologii oraz biznesu kawiarni
(tabela 4) 28.
Crowdway prowadzi inwestycje dla projektów starta-powych na etapie
early-stage,ale planuje również działania z podmiotami już na etapie perspektywistycznym 29. Spółka kawowa Etno Cafe dzięki pozyskanym środkom zainwestowała w dalszy rozwój kawiarni, sieci sprzedaży oraz rozbudowę browaru
z kawą. W ramach oferty inwestorom zaproponowano pakiety inwestycyjne
oraz benefity w postaci zniżek na produkty na kawowe. Bivrost - to kolejny
start-up zajmujący się systemami kamer do nagrywania wideo zachowując format 360o oraz streaming w jakości 360o. Firma pozyskała 101 udziałowców,
którzy przeznaczyli środki o wartości 1,6 miliona złotych. Inwestycja została
przeznaczona na produkcję specjalistycznych rigów wykorzystywanych w kamerach sportowych30.
K. Kozioł-Nadolna, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73, s. 67-68.
26
Raport: Crowdfunding …, s. 51.
27
N. Rose, Equity Crowdfunding: The Complete Guide For Startups And Growing Companies,
Stonepine Publishing 2016, s. 45.
28
K. Wysota, Crowdway zmienia się, [online] https://www.pb.pl/crowdaway-zmienia-sie934648 [dostęp: 06.02.2018].
29
Crowday, [online] https://www.crowdway.pl/o-crowdway/ [dostęp: 01.02.2019].
30
S. Weziuk, Crowdfunding pomoże na starcie, [online] https://www.pb.pl/crowdfunding-po
moze-na-starcie-905779 [dostęp: 01.02.2019].
25
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Tabela 5. Zrealizowane projekty na platformie Crowdway.pl
Nazwa
firmy

Dr
Barbara

Spółka
kawowa
Etno
Cafe

Doctor
Brew

Jeden
Ślad

Bivrost

Sektor

Cel

Zebrana
kwota (zł)

Medycyna

Aplikacja mobilna, która dopasuje spersonalizowaną dietę. Została zaprojektowana przez specjalistów: lekarza, dietetyka, z myślą
o osobach korzystających z urządzeń mobilnych.

214 608,00

Kawiarnia

Jest jedną z najbardziej dynamicznych polskich marek kawowych,
w ostatnich 3 latach uruchomiła
browar kawowy oraz sieć 17 kawiarni.

1 161 420,00

Spożywczy –
piwo

Celem kampanii było pozyskanie
środków na przystosowanie Browaru Lwówek do wytwarzania
piw Doctor Brew, zwiększenie
produkcji w Browarze Lwówek.

324 400,00

Samochodowy

Wypożyczalnia skuterów elektrycznych na minuty zebrane
środki przeznacza na realizację celów biznesowych i rozwinięcie
produktu.

900 000,00

Technologie

Producent sprzętu dla profesjonalistów tworzących wideo 360
stopni.

1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie platformy Crowdway.pl

Kolejną platformą działającą w ramach crowdfundigu udziałowego jest
Beesfund, która wspomaga inwestowanie w startupy oraz emitentów do debiutu na rynku kapitałowym (giełdzie). Beesfund nawiązał również współpracę
z Giełdą Papierów Wartościowych inicjując Akcelerator, który ułatwi networ-
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king z całym ekosystemem startupowym oraz wesprze zainteresowanie startupami wśród spółek giełdowych 31. Platforma wspiera również projekty z zakresu
technologii, biznesu czy sportu (tabela 5.).
Tabela 6. Zrealizowane projekty na platformie Beesfund
Nazwa
projektu

Sektor

Cel

Zebrana
kwota (zł)

Wisła
Kraków

Sport

Klub piłkarski utracił płynność finansową, dzięki zakupie akcji udało
się zebrać kwotę na dalsze działania.

4 000 000,00

MC2
Innovations

Technologie, Blockchain

Środki przeznaczone na rozwój Carrotspot - platformy motywacyjnolojalnościowej .

699 979,00

Disco:VR

Gry mobilne, technologia

Środki na dalszy rozwój centrum
gier wirtualnej rzeczywistości gier.

400 000,00

Escola
S.A.

Technologie, aplikacje
mobilne

Dalszy rozwój aplikacji mobilnych
dla korporacji, banków i firm ubezpieczeniowych.

400 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie platformy Beesfund

Kolejną koncepcją ekonomii współdzielenia jest crowdsourcing, czyli wykorzystywanie społeczności w Internecie jako źródła wiedzy oraz informacji
oraz ich zaangażowaniu w proces tworzenia produktu, usługi 32. Coraz więcej
firm podejmuje decyzje o włączeniu klientów w budowanie brandingu oraz
wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, szczególnie jest to widoczne w sektorze FMCG, bankowym oraz startupowym 33. Na polskim rynku
platform crowdsourcingowych działa m.in. platforma MilionYou, przejęta

31
GPW otwiera się na startupy – tworzy Akcelerator wspólnie z platformą Beesfund, [online] http://
media.remarkableones.com/16706-gpw-otwiera-sie-na-startupy-tworzy-akcelerator-wspolnie-z
-platforma-beesfund [dostęp: 01.02.2019].
32
D. Kaznowski, Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-Marketing. Współczesne
trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Warszawa 2014, s. 71.
33
J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski, Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat
marek, Warszawa 2013, s. 16.
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przez firmę doradczą EY oraz powstają projekty (konkursy krótkoterminowe)
przez korporacje i samorządy.
Platforma MilionYou należy do najdłużej działających w Polsce, która
zajmuje się też zagadnieniami otwartych innowacji oraz smart cities. Instrumenty crowdsourcingu wspierają w poszukiwaniach innowacyjnych produktów (tzw. new product development), współpracy w tworzeniu komunikacji pomiędzy marką a konsumentami, działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz powstania społeczności zgromadzonej przy danym projekcie34.
Wiele firm również organizuje konkursy crowdsourcingowe. W 2015 r.
PKN Orlen uruchomił pierwszy projekt z wykorzystaniem koncepcji mądrości
tłumu dotyczący innowacji technicznych - rozwiązań zwiększających efektywności energetycznej w rafineriach 35.
W Polsce crowdsourcing stał się ważnym instrumentem wsparcia rozwoju
regionów. Wiele samorządów wykorzystuje platformy crowdsourcingowe
i konsultacyjne w ramach swojej działalności. Platformy stają się przestrzenią
dyskusji mieszkańców, dzięki której mogą zamieszczać swoje pomysły oraz dokonywać ocen projektów władz lokalnych - w Warszawie działa platforma
Otwarta Warszawa, a w Rzeszowie Dobre Pomysły 36.
Podsumowanie
Ekonomia współdzielenia to nowy model biznesowy i instrument rozwoju gospodarki. Gospodarka współdzielenia jest też nazywana innowacyjną,
ponieważ przyczynia się do powstawania nowych możliwości biznesowych,
sprzyja otoczeniu dla innowacyjnych rozwiązań problemów ekonomiczno-społecznych oraz wspiera zrównoważony rozwój. Innowacje stanowią ważne narzędzie przedsiębiorczości i siłę napędową gospodarki. Wiele globalnych przykładów platform sharing economy zostały skategoryzowane do innowacji przełomowych tzw. disruptive, które znacząco wpłynęły na rynek. Gospodarka
współdzielenia angażuje wiele podmiotów, jak anioły biznesu, przedsiębiorców
czy innowatorów. Ekonomia współdzielenia ma znaczenie dla sektora małych
Raport: Platforma Million you, Warszawa 2017, s. 10.
PKN ORLEN uruchamia projekt crowdsourcingowy dotyczący innowacji technicznych, [online]
https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/PKN-ORLEN-uruchamia-projekt-crowdsourc
ingowy-dotycz%C4%85cy-innowacji-technicznych.aspx [dostęp: 04.02.2019].
36
Partycypacyjne ustalenie tożsamości miasta Warszawa, Warszawa 2015, s. 5-18.
34
35
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i średnich przedsiębiorstw przede wszystkich poprzez korzystanie z platform
crowdfundingowych oraz szanse dla współpracę w korporacjami, które szukają
nowatorskich rozwiązań problemów.
Na platformach pojawiają się innowacyjne projekty rozwiązujące wiele
problemów społeczno-ekonomicznych. Następuje wzrost inwestycji w ramach
crowdfundingu, a finansowanie społecznościowe staje się również pewnym zamiennikiem dla funduszy kapitałowych przeznaczonych na innowacyjne inwestycje, ale należące do kategorii o podwyższonym ryzyku inwestowania. Początkowo sharing economy był traktowany jako wymiana, pozyskanie pewnych
środków, a obecnie stał się formą zarabiania pieniędzy. Ekonomia współdzielenia oprócz aspektu biznesowego jest nadal ważnym elementem CSR czy impact investing, czyli finansowania zaangażowanego społecznie.
Polski rynek sharing economy rozwija się aktywnie, czego przykładem są
różne modele współdzielenia oraz platformy finansowania społecznościowego,
które wspierają projekty z zakresu biznesu, nauki i kultury. Platformy te są
wykorzystywane przez globalne korporacje, ale również na poziomie lokalnym
przez samorządy wpływając na rozwój społeczno-gospodarczy państwa. Wiele
polskich aplikacji i platform z zakresu ekonomii współdzielenia powstało na
podobnych modelach biznesowych, co globalne platformy. W Polsce bardzo
szybko rozwijają się dwa obszary ekonomii współdzielenia - transport oraz finansowanie społecznościowe. Platformy, jak PolakPotrafi.pl, Crowdway.pl czy
Beesfund przyczyniły się powstania wielu innowacyjnych projektów, przedsiębiorstw, które na samym początku nie miały funduszy na rozwój lub brakowało im dodatkowego wsparcia. Podmioty, które skorzystały z takiego finansowania znacząco wpłynęły na rozwój polskiej gospodarki i jej innowacyjności.
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Kierunki badań
nad przedsiębiorczością etniczną

Analizując kierunki badań nad przedsiębiorczością etniczną, należy na
wstępie zdefiniować czym przedsiębiorczość etniczna faktycznie jest. Jak podaje profesor z Uniwersytetu Harvarda - Roger Waldinger, przedsiębiorczość
etniczna to zestaw połączeń i regularnych wzorów interakcji między ludźmi
o wspólnej narodowej przeszłości lub doświadczeniach migracyjnych. Teoretyczne
wyjaśnienie powyższego zjawiska prowadzi do skupienia większej uwagi na wyjaśnieniu pojęcia ‘grupy etnicznej’.
Na przełomie lat powstało wiele definicji pojęcia ‘grupy etnicznej’, jednakże definicja Johna Yingera z 1985 roku wydaje się być najbardziej dokładną, gdyż definiuje on powyższe pojęcie jako
segment większej społeczności, której członkowie są uznawani przez siebie lub
innych, mają wspólne pochodzenie i dzielą ważne segmenty wspólnej kultury,
którzy dodatkowo uczestniczą we wspólnych działaniach, w których wspólne
pochodzenie i kultura są istotnymi składnikami.

Co więcej, w badanej literaturze pojęcie ‘przedsiębiorczość etniczna’ jest
często zastępowane wyrażeniem ‘przedsiębiorczość imigracyjna’, które może
sugerować, że ramy teoretyczne obejmują jedynie osóby, które przybyły do danego kraju w ramach imigracji w ciągu kilku ostatnich dekad. Takie założenie
może wykluczać członków mniejszości etnicznych, którzy mieszkają w danym
kraju od wielu wieków m.in. Afroamerykanów w USA czy też Żydów w Europie. Dlatego też, osobiście uważam, iż wyrażenie ‘przedsiębiorczość etniczna’
jest bardziej adekwatnym określeniem, gdyż nie wyklucza imigrantów, a także
mniejszości etnicznych osiedlających dany kraj. Wiele natomiast wskazuje na
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to, iż wyrażenie ‘przedsiębiorczość imigracyjna’ było często używane do określenia wczesnych etapów przedsiębiorczości etnicznej, ponieważ społeczeństwo
przyjmujące daną grupę etniczną mogło ją od samego początku postrzegać jako
imigrantów.
Rozważając kierunki badań nad przedsiębiorczością etniczną, należy również wspomnieć o definicji Ivana Light oraz Stevena Gold z 2000 roku, którzy
zdefiniowali pojęcie tzw. ‘gospodarki etnicznej’. Zgodnie z ich teorią ‘gospodarką etniczną’ jest
każda grupa etniczna lub imigracyjna, w której pracodawcy pracują na własny
rachunek wraz ze swoimi współetnicznymi pracownikami i nieodpłatnymi pracownikami rodzinnymi.

Autorzy uważają, iż gospodarka etniczna pozwala imigrantom zapewnić więcej
miejsc pracy lepszej jakości w głównej gospodarce danego kraju, a także przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia oraz do poprawy warunków pracy.
***
Przedsiębiorczość etniczna nie należy do nowych zjawisk, gdyż jest ona
silnie zakorzeniona w każdej migracji. Najbardziej widoczną można było zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba urodzeń imigrantów była
nadmiernie reprezentowana w małych przedsiębiorstwach od 1880 roku.
Długa historia przedsiębiorczości etnicznej w USA wyjaśnia również, dlaczego
główne badania związane z tym tematem posiadają tam swoje korzenie. Wczesna i bardzo wyszukana teoria sugeruje, iż przedsiębiorczość etniczna jest oczywistą reakcją na zablokowane szanse na rynku pracy, które w wielu przypadkach istnieją nawet w obecnych czasach. Z drugiej jednak strony, w Europie
panowało zjawisko emigracji, a ludność europejska pozostała homogeniczna aż
do czasu II wojny światowej.
Jak wskazuje Roger Waldinger, początkowo imigranci przybyli jako tymczasowi pracownicy realizujący zadania, które nie były zbytnio wymagające,
a które mogły być łatwo zastąpione przez tanią siłę roboczą. Dlatego też, jako
imigranci zaczęli się osiedlać, w ,momencie gdy warunki dla firm etnicznych
powoli zaczęły się dla nich rozwijać. W większości przypadków pojawiała
się wspólnota etniczna, która stworzyła popyt na konkretne towary i usługi
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etniczne. Tego rodzaju towary i usługi mogły być spełnione jedynie przez
współpracowników etnicznych, głównie ze względu na rozpoznanie preferencji
zakupowych, a także gust tej grupy docelowej. Warto jednak wspomnieć, iż
rynki zajmowane przez przedsiębiorców etnicznych charakteryzowały się niskimi barierami wejścia, biorąc pod uwagę w szczególności wysokość kapitału
oraz wykształcenie potrzebne do rozpoczęcia działalności. Dodatkowo charakteryzowały się małą skalą produkcji, wysoką pracochłonnością i niską wartością dodaną. Doprowadziło to do powstania wielu nowych przedsiębiorstw
obarczonych wysokim ryzykiem niepowodzenia, co niewątpliwie przełożyło się
na powstanie wielkiej pokusy dotyczącej zastosowania nieformalnych praktyk
w omijaniu prawa pracy, omijaniu podatków, wysokości płacy minimalnej, zatrudnianiu dzieci i imigrantów bez dokumentów 1.
Możliwości oferowane przez środowisko społeczeństwa przyjmującego,
mają silny wpływ na skłonność imigrantów do włączenia się w życie gospodarcze jako samozatrudniony – warunkując sobie przy tym awans gospodarczy.
Tego rodzaju czynniki zewnętrzne wpływają na grupy etniczne i imigrantów
w zróżnicowany sposób 2. Patrząc na powyższe zjawisko z szerszej perspektywy,
można zauważyć, iż występują dwie zależności. Pierwsza dotyczy osób, które
nie mają naturalnej szansy aby zostać zatrudnionym na rynku pracy i ze
względu na brak wyboru, zostają przymuszeni do założenia własnej działalności
gospodarczej. Druga zależność dotyczy osób, które w sposób świadomy wybierają pracę na własny rachunek, ze względu na poczucie niezależności, a także
ze względu na wyższe możliwości zarobkowe jakie może oferować zmiana
pracy3.
Przypuszcza się, iż decyzja dotycząca wejścia w dany biznes miała duży
wpływ na rozwój teorii przedsiębiorczości etnicznej. Analizując kierunki badań
nad tym rodzajem przedsiębiorczości, dużo uwagi poświęcono na pytanie: czy
czynniki kulturowe lub strukturalne mają wpływ na decyzję o wejściu w dany

J. Rath, R. Kloosterman, Working on the fringes: immigrant businesses, economic integration and
informal practices, [w:] Marginalisering eller integration. Invandrares företagande I svensk retorik
och praktyk, Sztokholm 2001.
2
E. Razin, The economic context, embeddedness and immigrant entrepreneurs (Conclusion), “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2002, vol. 8(1/2).
3
V. K. Borooah, M. Hart, Factors affecting self-employment among Indian and Black Caribbean
men in Britain, “Small Business Economics” 1999, vol. 13(2).
1
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biznes i czy są odpowiedzialne za wzrost przedsiębiorczości etnicznej? Zwolennicy tezy dotyczącej czynników kulturowych są przekonani, że grupy imigrantów ustaliły kulturowo możliwości sprzyjające samozatrudnieniu 4. Osoby będące zaś zwolennikami podejścia strukturalnego sugerują, że czynniki zewnętrzne takie jak bariery językowe i dyskryminacja popychają cudzoziemców
do samozatrudnienia. Z kolei nowsze metody, które próbują połączyć obie perspektywy pokazują, iż zróżnicowany pogląd na to zagadnienie jest niezbędny
do zrozumienia tak złożonego zjawiska.
Socjologia, ekonomia pracy czy też antropologia literatury, istotnie przyczyniły się do rozwoju teoretycznych ram badających zjawiska etniczne, a także
przedsiębiorczość etniczną. Badania na temat etniczności i przedsiębiorczości
wykonali w przeszłości tacy badacze jak: Sombarta w 1914 roku, Weber
w 1930 roku czy też Simmel w 1950 roku. Koncepcje wypracowane przez tych
badaczy, diametralnie wpłynęły na rozwój późniejszej literatury dotyczącej
przedsiębiorczości etnicznej. Teoria enklawy oraz teoria pośrednika są podstawowymi teoriami, które należą do tzw. ram objaśniających. Typowe przedsiębiorstwo etniczne powstaje zazwyczaj wtedy, kiedy przedsiębiorca zaczyna
świadczyć swoje usługi innym członkom wspólnoty etnicznej i spełnia ich specyficzne potrzeby etniczne 5. Taki proces jest znacznie ułatwiony, gdy większe
grupy etniczne żyją w zagęszczonych obszarach geograficznych.
Większość początkowych teorii na temat przedsiębiorczości etnicznej wywodzi się z socjologii. Teoria wady i teoria kultury, są dwiema głównymi teoriami, z których można wyjaśnić wiele aspektów dotyczących przedsiębiorczości etnicznej. Teoria wady sugeruje, iż większość imigrantów posiada zaraz po
przyjeździe istotne wady utrudniające im adaptację do nowego środowiska,
które jednocześnie wpływa na ich dalsze postępowanie 6. Po pierwsze, brakuje
im kapitału ludzkiego, m.in.: wykształcenia, doświadczenia, a także umiejętności językowych, które uniemożliwiają im uzyskanie zatrudnienia, co jednoznacznie wpływa na ich decyzję dotyczącą samozatrudnienia. Po drugie, brak
4
E. Masurel, P. Nijkamp, G. Vindigni, Breeding places for ethnic entrepreneurs: a comparative
marketing approach, “Entrepreneurship & Regional Development” 2004, vol. 16.
5
P. Greene, M. Owen, Race and ethnicity, [w:] Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The
Process of Business Creation, red. W. B. Gartner, K. G. Shaver, N. M. Carter, P. D. Reynolds,
Thousand Oaks 2004.
6
E. Fregetto, Immigrant and ethnic entrepreneurship: a U.S. perspective, [w:] Entrepreneurship:
The Way Ahead, red. H.P. Welsch, Nowy York 2004.
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mobilności z powodu ubóstwa, dyskryminacji oraz ograniczonej wiedzy o lokalnej kulturze, może doprowadzić mniejszość etniczną do szukania pracy na
własny rachunek. Teoria ta postrzega przedsiębiorczość nie jako oznakę sukcesu, ale jedynie jako alternatywę dla bezrobocia. W związku z powyższym, jest
to adekwatne wyjaśnienie dotyczące rozwoju nieformalnego i nielegalnego, zamiast skupiać się na wyjaśnianiu powszechnie tworzonych przedsiębiorstw
przez imigrantów. Dlatego też, polityka imigracji bardzo często zabrania nowo
przybyłym imigrantom legalnej rejestracji jako samozatrudnionych, w pierwszych latach ich pobytu.
Co warto nadmienić, teoria kultury wskazuje, iż grupy etniczne jak również imigranci cechują się wielkim zdeterminowaniem do poświęceń, ciężkiej
pracy, silnej przynależności do wspólnoty etnicznej, oszczędnego życia, akceptacji wysokiego ryzyka, zgody ze wzorcami wartości społecznych, a także do
solidarności, lojalności i orientacji w kierunku samozatrudnienia 7. Cechy te
zapewniają zasoby etniczne, które mogą ułatwić i zachęcić do zachowania
i wspierania przedsiębiorczości etnicznej na własny rachunek 8. Grupy etniczne
często stają się świadome zalet własnej kultury, którą mogą w przyszłości zaoferować innym w nowym otoczeniu.
Różnice w zasobach etnicznych, biorą czynny udział w wyjaśnieniu różnic
w samozatrudnieniu pomiędzy jednakowo niefaworyzowanymi grupami etnicznymi 9. Dla przykładu, aspekty kulturowe są szczególnie popularne jako
wyjaśnienie skłonności w stawaniu się samozatrudnionym dla ludności azjatyckiej. Silna obecność Chińczyków w branży gastronomicznej ma wielu obserwatorów, którzy uważają, że pewne predyspozycje chińskiej kultury określa
ich udział w takich sektorach gospodarki 10. Nowe badania wskazują zaś, iż takie założenia nie uwzględniają innych ważnych aspektów złożonego zjawiska,
takich jak: alternatywa zatrudnienia, polityki imigracyjnej, warunków rynkowych czy tez dostępności kapitału.
E. Masurel,, P. Nijkamp, G. Vindigni, Breeding places for ethnic entrepreneurs … .
E. Fregetto, Immigrant and ethnic entrepreneurship … .
9
R. Waldinger, H. Aldrich, R. Ward, Opportunities, group characteristics and strategies, [w:] Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies, red. R. Waldinger, H. Aldrich,
R. Ward, London 1990.
10
M. Leung, From four-course Peking duck to take-away Singapore rice: an inquiry into the dynamics of the ethnic Chinese catering business in Germany, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”2002, vol. 8(1/2).
7
8
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Wśród wyjaśnień natury ekonomicznej, teoria mniejszości pośredników
jest głównym wyjaśnieniem przedsiębiorczości etnicznej. Warto również nadmienić, iż przedsiębiorstwa etniczne pojawiają się szybko wraz z rozwojem
i wzrostem wspólnoty etnicznej, a także obejmują takie rodzaje działalności jak
biura podróży, sklepy odzieżowe oraz wyspecjalizowane sklepy spożywcze, herbaciarnie i stoiska fast-food. Ważnym warunkiem dla powstania firm etnicznych w danej społeczności, jest z jednej strony wystarczająca liczba potencjalnych konsumentów produktów etnicznych, a z drugiej strony, cel stałego pobytu w kraju przyjmującym. Oznacza to wówczas, iż imigranci mają warunki
do przeniesienia swoich rodzin z kraju macierzystego. Do czynników utrudniających rozwój przedsiębiorczości etnicznej, możemy zaliczyć zbyt małą
liczbę społeczności lokalnej, niski popyt na towary etniczne, a także duże sumy
pieniędzy wysyłane do domu macierzystego - głównie do rodziny i krewnych,
co dodatkowo obciąża finansowo samozatrudnionego. Zjawisko to zostało odkryte na przełomie XX wieku, kiedy porównano żydowskich i włoskich imigrantów w Nowym Jorku, którzy nie mieli wystarczających środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój i inwestycje biznesowe 11.
Po pewnym czasie, przedsiębiorstwa etniczne mogą zacząć rosnąć, w momencie, gdy zaczną się angażować w handel z przedsiębiorcami z innych grup
etnicznych. Po osiągnięciu masy krytycznej i zyskaniu akceptacji wśród rdzennych mieszkańców, takie przedsiębiorstwa mogą stać się realną działalnością,
pełną szacunku, poprzez ekspansję handlu wysokonakładowego wraz z miejscową ludnością.
Wiele teorii opisanych wcześniej, zostało włączone do modeli próbujących wyjaśnić powyższe zjawisko jako całość. Wyróżnione zostały dwa modele.
Pierwszym modelem jest model interaktywny (ang. The interactive model), drugim natomiast jest mieszany model zakorzenienia (ang. The mixed embeddedness model).
Pierwszy model stworzony przez Rogera Waldingera w 1990 roku, sugeruje, iż rozwój przedsiębiorczości etnicznej, nie może być utożsamiany jedynie
z jedną cechą charakterystyczną, która jest odpowiedzialna za sukces przedsiębiorstwa grupy etnicznej. Zamiast takiego podejścia według powyższego badacza, sukces przedsiębiorstwa etnicznego zależy od złożonej interakcji pomiędzy
11

R. Waldinger, H. Aldrich, R. Ward, Opportunities, group characteristics and strategies … .
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strukturami szans i zasobów danej grupy etnicznej. Te dwa wymiary potrafią
wyznaczać strategie dla przedsiębiorstwa etnicznego, które mogą być zaimplementowane w celu stworzenia trwałej działalności gospodarczej w obcym środowisku. Wspomnieć również należy, iż struktury alternatywne składają się z
warunków rynkowych, dostępu do własności, rynku pracy, a także warunków
oraz ram prawnych i instytucjonalnych występujących na terenie danego obszaru. Zazwyczaj wynikają one z możliwości rozwoju nowej wspólnoty etnicznej. Co więcej, wspólnoty te mają szczególne potrzeby, które mogą być spełnione jedynie przez współetniczne grupy. Im większe różnice kulturowe pomiędzy grupą etniczną a krajem przyjmującym, tym większa potrzeba do żywności etnicznej i większy potencjalny rynek niszowy. Jednakże, bez względu na
to, jak duży jest rynek niszowy, możliwości jakie oferuje są ograniczone.
Dostęp do otwarcia rynków, które są zazwyczaj zajęte przez lokalnych
przedsiębiorców, jest często blokowany przez wysokie bariery wejścia, a także
przez wymaganą podstawową wiedzę na temat finansów. Ważne jest jednak to,
że nie wszystkie gałęzie przemysłu w danej gospodarce zachodniej cechują się
masową produkcją czy też nieosiągalnym know-how. Zwłaszcza rynki o niskiej
skali korzyści, np.: korporacje taxi, oferują możliwości, które imigranci mogą
z pewnością realizować. Dalszy potencjał tkwi w danym rynku, który jest zaniedbany lub całkowicie opuszczony przez mieszkańców ze względu na uciążliwe warunki pracy. Drugi wymiar, skupia się na wspólnych zasobach imigrantów oraz ludzi danej grupy etnicznej tego samego pochodzenia. Ludzie z takich
środowisk, mogą korzystać z zasobów oferowanych przez ich tradycję kulturową, a także z etnicznych sieci społecznych.
Wyjaśnienie tradycji kulturowej opiera się na założeniach, że samozatrudnienie niektórych grup jest wynikiem ich szczególnej predyspozycji kulturowej 12. Znaczenie tradycji kulturowych musi być jednak traktowane z ostrożnością i nie powinno się jej przeceniać, ale istotność rodziny i etnicznych zasobów sieci jest jednak bezsporna. Takie połączenia pomiędzy relacjami odgrywają kluczową rolę w sukcesie danego przedsiębiorstwa etnicznego i mogą zrekompensować wiele wad cudzoziemców, które będą napotykane w obcym środowisku.

R. Pütz, Culture and entrepreneurship – remarks on transculturality as practice, “Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie” 2003, vol. 94(5).

12
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Szanse danej struktury i zasoby etniczne stale ze sobą współdziałają.
W tym sensie, niektóre elementy struktury mogą wpływać i być ulepszone na
przykład poprzez silną sieć etniczną. Co więcej, strategie etniczne są rozwiązaniami specyficznych problemów, występujących w przedsiębiorstwach etnicznych w wyniku, których występuje interakcja między strukturami szans społeczeństwa przyjmującego i cech ich grupy. Przedsiębiorcy etniczni muszą się
zmagać niejednokrotnie z problemami gromadzeniem informacji, kapitału,
szkoleń, umiejętności, jak i zasobów ludzkich, klientów, dostawców, a nawet
informacji na temat politycznych ataków oraz występującej konkurencji 13.
Drugim modelem próbującym wyjaśnić zjawisko przedsiębiorczości etnicznej, jest koncept mieszanego zakorzenienia jako dalszego rozwoju zasobów
etnicznych oraz konstrukcji alternatywnych. Uznaje on, że struktury lokalnej
gospodarki i czynniki prawno-instytucjonalne, wywierają silny wpływ na powstawanie i istnienie małej gospodarki biznesu w ogóle. Wpływ tych czynników na dostęp imigrantów do małych firm jest jeszcze większy 14. Otóż, otoczenie gospodarcze różni się jednak znacznie w skali kraju, oferując różne możliwości z jednego regionu w stosunku do drugiego. Zjawisko to, zostało podkreślone przez Razina i Lighta w 1998 roku, którzy dostarczyli dowody na występowanie zmian przestrzennych wśród tych samych grup imigrantów i różnice pomiędzy grupami etnicznymi w tym samym środowisku gospodarczym.
Miejscowe oddziaływanie, zależy nie tylko od lokalnej struktury w gospodarce,
ale również od właściwości lokalnej grupy etnicznej, jak na przykład określone
miejsca sieci etnicznych. Kolejnym atrybutem jest dyskryminacja przez środowisko przyjmujące, a także przez społeczność lokalną. W związku z tym, możliwości powinny być analizowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 15.
Model ten opiera się na trzech założeniach. Po pierwsze, możliwości nie
mogą być blokowane przez zbyt wysokie bariery wejścia lub rządowe regulacje.
Po drugie, okazja powinna być dostrzeżona przez samego przedsiębiorcę, która
może mu dostarczyć wystarczających zysków. Ostatnie założenie mówi zaś,

J. Boissevain, J. Blauschkee, H. Grotenberg i in., Ethnic entrepreneurs and ethnic strategies,
[w:] Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies, red. R. Waldinger, H. Aldrich and R. Ward, London 1990.
14
E. Razin, The economic context, embeddedness and immigrant entrepreneurs (Conclusion) … .
15
J. Boissevain,, J. Blauschkee, H. Grotenberg i in., Ethnic entrepreneurs and ethnic strategies ….
13
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że przedsiębiorca powinien być w stanie wykorzystać szansę w namacalny sposób. Niestety, główną słabością powyższego modelu jest to, iż jest jeszcze na
etapie prób. Potwierdzenie powyższego modelu nie zostało jeszcze potwierdzone poza opisowymi studiami danych przypadków.
Wspólną cechą dla przedsiębiorców etnicznych, jest zakładanie przedsiębiorstwa, które jest łatwo przenośne i pozawala im wrócić do swojej ojczyzny.
Jest to dla nich osiągalne, za pomocą nabytych umiejętności lub aktywów,
które mogą być łatwo przenoszone w różnych regionach geograficznych.
Przedsiębiorstwo etniczne, zwykle charakteryzuje się dość niską innowacyjnością. Często przedsiębiorcy etniczni nabywają umiejętności i kapitał potrzebny
do uruchomienia przedsiębiorstwa w trakcie swojego pierwszego zatrudnienia.
Następnie, gdy nadarzy się właściwy moment i czują się pewni swoich możliwości, zaczynają zakładać swoją własną działalność gospodarczą. Ta stereotypowa ścieżka rozwoju reprezentuje przypadek reprodukcji przedsiębiorczości.
Oznacza to, że przedsiębiorcy wykonują podobną aktywność i próbują wnieść
wartość dodaną do swoich usług lub produktów, poprzez efektywność operacji
biznesowych 16.
Czy przedsiębiorcy etniczni mają jakiekolwiek zalety w stosunku do rodzimych przedsiębiorców? Biorąc pod uwagę chociażby ryzyko finansowe,
które może ich spotkać, czy też ryzyko zawodowe, zagrożenia dla zdrowia, rodziny lub społeczeństwa, okazuje się, że ryzyko zawodowe i społeczne występuje o wiele rzadziej u przedsiębiorców etnicznych 17. Po pierwsze, przedsiębiorca etniczny, który poniesie porażkę ze względu na trudne okoliczności jakich doświadczył na początku swojej drogi, będzie prawdopodobnie bardziej
wyrozumiały niż jego lokalny odpowiednik. Po drugie, praca jaką wykonuje
wielu imigrantów nie wymaga specjalnie wysokich kompetencji i tym samym
są one łatwe do ponownego uzyskania. Następnym argumentem przemawiającym za przedsiębiorcą etnicznym jest fakt, że nawet jeśli członkowie jego rodziny będą pracować w jego przedsiębiorstwie, jak jest to powszechnie postrzegane wśród azjatyckich przedsiębiorców. Taki przedsiębiorca nadal będzie

G. Iyer, J. M. Shapiro, Ethnic entrepreneurial and marketing systems: implications for the global
economy, “Journal of International Marketing” 1999, vol. 7(4).
17
M. Schaper, T. Volery, Entrepreneurship and Small Business: A Pacific Rim Perspective, Milton
2004.
16
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mógł spędzać dużo czasu ze swoimi najbliższymi i nie ryzykować wykluczenia
społecznego.
Praktycznie, większość przedsiębiorców etnicznych wykorzystuje swoją
sieć społeczną, ponieważ jest ona głównym źródłem kapitału społecznego. Takie sieci migracyjne mogą być zdefiniowane jako zestawy więzi międzyludzkich, które łączą migrantów, byłych migrantów jak również nie-migrantów,
w miejscach pochodzenia i przeznaczenia poprzez więzy pokrewieństwa, przyjaźni oraz wspólne pochodzenie wspólnotowe18.
Wpływ sieci etnicznej jest często intensywny i sięga dalej niż zazwyczaj
można przypuszczać. Decyzja o migracji lub pobycie, wybór miejsca docelowego, a także proces dostosowywania się do nowego otoczenia, jest często poprzedzony wpływem pokrewieństwa oraz przyjaźni 19. Mając ograniczone możliwości, dobra struktura społeczna może włączyć lub przynajmniej ułatwić poszukiwania pracy, zatrudnienia, rekrutacji i szkoleń, a także co ważniejsze,
może organizować przepływ informacji między początkującymi a osadnikami 20. Sieci mogą znacznie poprawić efektywność wyszukiwania, a także
umożliwić imigrantom znalezienie szybciej pracy oraz mieszkania. Należy również wspomnieć, iż społeczność otaczająca przedsiębiorcę etnicznego jest w stanie dostarczyć mu szereg istotnych zasobów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Do takich zasobów można zaliczyć tanią i lojalną pracę oraz
kapitał. Jednakże nawet najsilniejsze wsparcie społeczności, może jedynie poprawić kondycję przedsiębiorstwa, ale nie gwarantuje jego przetrwania w obliczu trudnych warunków rynkowych 21.
Sieci etniczne mogą zmniejszyć ryzyko ekonomiczne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, a tym samym podjęcie decyzji o samozatrudnieniu staje się bardziej atrakcyjne z perspektywy dywersyfikacji ryzyka. Często
wsparcie sieci etnicznych oraz wspólnoty kulturowej dają impuls do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli zaś przedsiębiorca, który odnosi sukcesy
w swojej działalności oraz stara się rozwijać i wyjść z rynku etnicznego służą-

D. S. Massey, Economic development and international migration in comparative perspective,
“Population and Development Review” 1988, vol. 14.
19
I. Light, P. Bhachu (red.), Immigration and Entrepreneurship, Nowy Brunswick 1993.
20
R. Waldinger, The making of an immigrant niche, “International Migration Review” 1994,
vol. 28(1).
21
T. Jones, M. Ram, Ethnic Minorities in Business, London 1998.
18
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cego potrzebom wspólnoty, te same czynniki mogą dla niego stanowić poważne ograniczenie 22. W ogólnej perspektywie przetrwanie przedsiębiorstwa,
a także jego rozwój, zależne są w głównej mierze od zdolności przedsiębiorcy
do nabywania nowych umiejętności poprzez uczenie się, działanie i wdrażanie
innowacji 23. Co więcej, Roger Waldinger wskazuje również, że czynniki kulturowe i społeczne zajmują centralne miejsce w wyjaśnianiu wzrostu przedsiębiorstw etnicznych. Z drugiej jednak strony, nowsze badania przeprowadzone
przez Basu i Goswami z 1999 roku, stosują model wielowymiarowy, w którym
głównymi czynnikami są zmienne ekonomiczne, kulturowe, społeczne i menedżerskie - identyfikujące główne determinanty rozwoju przedsiębiorstw etnicznych z Południowej Azji w Wielkiej Brytanii. Ich wyniki wskazują, że pewne
indywidualne cechy kulturowe, mogą utrudniać rozwój takich przedsiębiorstw. Zdolność pokonywania przeciwności w delegowaniu obowiązków
pracownikom z poza rodziny jest tylko jednym z przykładów. Poświęcenie do
ciężkiej pracy, jakie cechuje Azjatów, ma kluczowe znaczenie w procesie startu
danego przedsiębiorstwa. Czynniki kapitału ludzkiego, takie jak wykształcenie
i formalna edukacja przedsiębiorcy, a także szkolenie pracowników, w dłuższej
perspektywie może mieć bardziej istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa
etnicznego.
Gromadzenie kapitału niezbędnego do rozpoczęcia małego przedsiębiorstwa, jest bezsprzecznie jednym z największych wyzwań w procesie tworzenia
działalności gospodarczej. Odnosi się to również do przedsiębiorców etnicznych. Czynniki takie jak lokalizacja śródmiejska, wysoka konkurencyjność sektora rynku, brak historii kredytowej czy też trudności językowe i dyskryminacja, często utrudniają uzyskanie kredytu w banku24. Dlatego też, przedsiębiorstwa etniczne nie będą się rozwijać tak szybko jak pozostałe, jeśli przedsiębiorca
nie będzie zdolny do pozyskania formalnego lub nieformalnego kapitału na
rozwój. W przeciwieństwie do tradycyjnych oczekiwań, iż etniczny biznes jest
zwykle małym sklepikiem na rogu z małym zapotrzebowaniem na kapitał,
w przypadku zakładania restauracji, wysokość kapitału jaki jest potrzebny na
start może szybko przewyższyć 300 tysięcy dolarów. Liczne badania wykazały,
E. Masurel, P. Nijkamp, M. Tastad, G. Vindigni, Motivations and performance conditions for
ethnic entrepreneurship, “Growth and Change” 2002, vol. 33.
23
T. Jones, M. Ram, Ethnic Minorities in Business … .
24
Tamże.
22
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że większość przedsiębiorców etnicznych gromadzi znaczną część swojego kapitału początkowego z posiadanych oszczędności własnych, pożyczek od krewnych, bądź od społeczności etnicznej, jedynie zaś niewielka liczba może nabyć
formalny kredyt bankowy25.
Jest to zaskakujące, ponieważ imigranci przyjeżdżają zazwyczaj z drobnymi oszczędnościami i często zarabiają na życie jako niewykfalifikowana siła
robocza, tak aby wystarczyło im jedynie na przeżycie. Długotrwała praca,
w spartańskich warunkach z wieloma obowiązkami na raz, przez wiele lat jest
zazwyczaj jedyną metodą, aby zgromadzić niezbędne oszczędności 26.
***
Reasumując, kierunki badań nad przedsiębiorczością etniczną wskazują,
iż tego rodzaju przedsiębiorczość stała się aktualnie ważnym elementem współczesnego życia miejskiego i pełni kluczową rolę gospodarczą jak również społeczną dla wspólnot etnicznych. Restrukturyzacja gospodarek zachodnich
zmieniła sytuację dla cudzoziemców na gorsze, ale z drugiej strony doprowadziła do powstania przedsiębiorstw z niską korzyścią skali. To stwarza nowe
szanse dla imigrantów, aby odzyskać utracony grunt ale tylko w takiej sytuacji
kiedy ich działania nie będą powstrzymywane przez politykę imigracyjną bądź
też niewidzialną barierę jaką jest dyskryminacja. Wpływ kontekstu społecznogospodarczego lub szanse danej struktury będą w dalszym ciągu wpływać na
decyzję o wejściu na drogę samozatrudnienia.
Powyższe teorie skupiają się na wskazaniu przyczyn, które prowadzą do
rozpoczęcia przedsiębiorstwa etnicznego przez pojedynczego przedsiębiorcę.
Jednakże, żadna teoria nie może wytłumaczyć powyższego zjawiska jako całości. Oba modele, które zostały zaprezentowane, są jedynie próbą połączenia
wielu płaszczyzn tego zagadnienia. Ramy teoretyczne oferują wskazówki dotyczące badanych różnic w zachowaniach przedsiębiorczych pomiędzy grupami
etnicznymi, ale co bardziej istotne, skupiają się głównie na różnych ścieżkach
i strategiach procesu tworzenia biznesu.

A. Basu, A. Goswami, Determinants of South Asian entrepreneurial growth in Britain: a multivariate analysis, “Small Business Economics” 1999, vol. 13(1).
26
J. Boissevain, J. Blauschkee, H. Grotenberg i in., Ethnic entrepreneurs and ethnic strategies ….
25
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DZIAŁALNOŚĆ B+R A DOJRZAŁOŚĆ
INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najnowszych danych statystycznych nt. wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce
na tle innych krajów Unii Europejskiej w kontekście strategii rozwojowej „Europa 2020” a także ukazanie aktywność krajowych przedsiębiorstw w zakresie
działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem ich „dojrzałości innowacyjnej” bazując w tym zakresie na prowadzonych
badaniach.
Wyniki prowadzonych od połowy ubiegłego wieku badań nad czynnikami wzrostu pokazują, że gospodarki o niskim poziomie rozwoju korzystają
z renty zapóźnienia, adaptując sprawdzone rozwiązania instytucjonalne i technologiczne oraz powiększając stopę akumulacji kapitału - zarówno fizycznego
jak i ludzkiego. Po przekroczeniu pewnego poziomu rozwoju utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego nie jest jednak możliwe bez postępu technologicznego, który prowadzi do powstawania nowych, wartościowych dóbr
i podnosi produktywność czynników produkcji, umożliwiając tym samym
podtrzymywanie dynamiki gospodarczej 1. Postęp technologiczny wynika
z gromadzenia wiedzy powstającej jako efekt działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz komercjalizacji wynalazków. Wspieranie nowatorskich i opar-

1

W. Pacho, M. Rojek, Wiedza, rozwój i polityki publiczne. Europa Środkowa na tle państw wysoko rozwiniętych, [w:] Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Strojny, Warszawa 2018.
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tych na wiedzy firm oraz sektorów gospodarki jest jednym z priorytetów krajów wysokorozwiniętych. Same przedsiębiorstwa również prowadzą nieustanny „wyścig zbrojeń”, inwestując w prace badawczo-rozwojowe (B+R) nakierowane na tworzenie innowacji, które zapewnia im przewagę konkurencyjną.
Działalność badawczo-rozwojowa jest bez wątpienia jednym z kluczowych elementów działalności innowacyjnej. Zgodnie z podręcznikiem Frascati
Manual obejmuje ona pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu
zwiększania zasobów wiedzy, oraz wykorzystywanie jej do tworzenia nowych zastosowań 2. Całość nakładów wewnętrznych brutto na działalność badawczorozwojową, wykonywaną na terenie danego kraju, określa się skrótem GERD
(ang. Gross Expenditure on Research and Development). Wartość GERD często prezentowana jest w formie wskaźnika będącego stosunkiem całkowitych
nakładów na B+R do PKB kraju. GERD jest sumą wydatków na badania
i rozwój czterech sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw (ang. BERD –
Business Expenditure on Research and Development), rządowego i samorządowego, szkolnictwa wyższego oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych.
W najszerszym możliwym zakresie uwzględniane są także wydatki zagranicy.
W strategii rozwojowej „Europa 2020” 3 rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji jest jednym z trzech priorytetów Unii Europejskiej. Do
wskazanych w strategii priorytetów przypisano łącznie osiem wskaźników oraz
określono ich docelowe wartości, które powinny być osiągnięte do 2020 r.
Dwa spośród tych wskaźników służą monitorowaniu postępów w budowie inteligentnej gospodarki. Są to:
−

odsetek osób z młodego pokolenia (w grupie wiekowej 30-34 lata) posiadających wyższe wykształcenie, który powinien osiągnąć wartość co najmniej 40% w 2020 r.;

−

nakłady na działalność B+R wyrażone procentowo w stosunku do PKB,
które powinny osiągnąć w skali całej Unii Europejskiej 3% w 2020 roku.
Cele strategiczne UE przekładają się na cele krajowe – dla Polski tym
celem jest osiągnięcie łącznych nakładów na badania i rozwój rzędu 1,7% PKB
Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, OECD 2015.
3
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 2010.
2
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w 2020 roku. Dane dla całej UE pokazują, że nakłady na działalność B+R
zwiększyły się nieznacznie, a stopień realizacji celu wyznaczonego na 2020 r.
wzrósł z 64,3% w 2010 r. do zaledwie 67,7% w 2016 r. Niewiele jest krajów
bliskich osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika intensywności B+R. W grupie państw UE-15 są to Niemcy i Dania, zaś w przypadku nowych państw
członkowskich można wymienić Czechy. W Polsce nakłady krajowe brutto na
działalność B+R osiągnęły w 2016 roku poziom 0,97% PKB. Oznacza to, że
do zakładanego celu strategicznego brakowało 0,73 p.p. Innymi słowy Polska
osiągnęła 0,58% zakładanego celu 4. Wydaje się, że nie są to zadowalające wyniki. Niemniej jednak biorąc pod uwagę wzrost nakładów na B+R w ujęciu
bezwzględnym i zestawiając dynamikę wzrostu tych nakładów w poszczególnych krajach członkowskich UE okazuje się, że Polska jest liderem. W latach
2010-2017 nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wzrosły z poziomu 2,6 mld Euro do poziomu 4,8 mld Euro co oznacza wzrost aż o ponad
85%. Druga w tym zestawieniu Bułgaria osiągnęła wzrost na poziomie 80%.
Oczywiście jest to w dużej mierze zasługa niskiej bazy i renty zapóźnienia oraz
szybszego niż w innych krajach tempa wzrostu gospodarczego – niemniej jednak jest to osiągnięcie warte odnotowania.
Rysunek 1. Składowe wskaźnika nakładów krajowych brutto
na działalność B+R (GERD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Frascati Manual 2015: Guidelines for
Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development,
OECD 2015.

4

W. Pacho, M. Rojek, Wiedza, rozwój i polityki publiczne … .
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Tabela 1. Nakłady krajowe brutto na B+R (BERD)
w latach 2010-2017 w mln Euro w UE
GEO/TIME 2010
Belgia
7 487,5
Bułgaria
215,57
Czechy
2 095,142
Dania
7 093,296
Niemcy
70 014,208
Estonia
232,76
Irlandia
2 669,505
Grecja
1 352,52
Hiszpania 14 588,455
Francja
43 468,832
Chorwacja
335,144
Włochy
19 624,9
Cypr
86,198
Łotwa
108,649
Litwa
219,59
Luksemburg
603,7
Węgry
1 126,073
Malta
40,037
Holandia
10 892
Austria
8 066,44
Polska
2 607,505
Portugalia
2 757,555
Rumunia
572,971
Słowenia
745,942
Słowacja
416,369
Finlandia
6 971,301
Szwecja
11 869,921
UK
30 732,105

2011
8 171
219,637
2 551,989
7 299,197
75 569,073
384,447
2 665,9
1 391,156
14 184,295
45 111,514
336,373
19 810,6
89,883
140,73
282,698
631,4
1 204,629
46,053
12 235,3
8 276,335
2 836,165
2 566,45
657,411
894,213
468,439
7 163,692
13 157,434
31 547,068

2012
8 809,188
253,695
2 877,264
7 589,599
79 110,378
380,695
2 733,892
1 337,6
13 391,607
46 519,037
330
20 502,5
85,322
146,516
298,367
561,403
1 257,332
59,234
12 512,616
9 287,84
3 429,852
2 320,133
644,211
928,306
585,225
6 831,888
13 891,27
33 303,737

2013
9 156,953
266,736
2 996,666
7 685,904
79 729,508
326,045
2 813,14
1 465,67
13 011,798
47 362,045
354,684
20 983,1
87,469
139,766
332,426
605,731
1 415,099
59,055
12 746,047
9 571,282
3 436,284
2 258,471
557,769
935,006
610,876
6 684,1
14 406,172
33 998,705

2014
9 551,244
339,927
3 090,662
7 744,272
84 246,766
286,736
2 921,4
1 488,74
12 820,756
47 918,737
339,857
21 781,275
89,521
162,8
376,827
629,8
1 428,824
60,539
13 267,86
10 275,18
3 864,016
2 232,249
575,12
890,232
669,632
6 512,1
13 611,914
37 960,055

2015
10 118,2
434,838
3 250,243
8 340,596
88 781,819
302,82
3 133
1 703,82
13 172
49 839,13
374,809
22 157
85,286
152,2
389,67
662,3
1 510,935
71,491
13 695,788
10 499,146
4 316,508
2 234,37
782,142
853,067
927,272
6 070,9
14 662,533
43 573,987

2016
10 809,131
375,434
2 963,274
8 797,48
92 173,556
270,34
3 243
1 754,18
13 260
50 099,33
402,357
23 171,612
98,815
110,4
327,612
690,4
1 371,667
58,702
14 144,403
11 133,23
4 112,349
2 388,467
818,444
811,953
640,835
5 926,1
15 141,358
40 426,602

2017
2010-2017 %
11 336,4
51,4%
388,707
80,3%
3 433,337
63,9%
8 947,651
26,1%
99 052,15
41,5%
304,32
30,7%
3 091,3
15,8%
2 033
50,3%
14 052
-3,7%
bd
bd
419,764
25,2%
23 355,245
19,0%
108,7
26,1%
137,9
26,9%
371,735
69,3%
694,6
15,1%
1 672,945
48,6%
61,114
52,6%
14 675,5
34,7%
11 679,31
44,8%
4 834,038
85,4%
2 562,711
-7,1%
944,906
64,9%
801,133
7,4%
748,955
79,9%
6 173,2
-11,4%
15 811,045
33,2%
38 898,141
26,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, [dostęp: 10.02.2019].
Co stoi za szybkim wzrostem nakładów na B+R w Polsce w ostatnich latach? Przyczyn jest z pewnością kilka, ale wydaje się że kluczową rolę odegrała
większa skłonność przedsiębiorstw do zwiększania nakładów na B+R oraz szeroko rozumianą działalność innowacyjną. Jeszcze w roku 2010 wydatki przedsiębiorstw na działalność B+R (BERD) wynosiły w Polsce zaledwie 694 mln
Euro i były kilkakrotnie niższe niż wydatki państwa i uczelni. W latach minionych skłonność firm do inwestycji w ten obszar radykalnie się zmienił. Efektem
większej skłonności do inwestowania w B+R był wzrost nakładów firm na ten
cel (BERD) w latach 2010-2017 aż o blisko 350% do poziomu 3 118 mln
Euro. W chwili obecnej udział przedsiębiorstw w całkowitych nakładach na
działalność B+R w Polsce wynosi już 65%.
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Tabela 2. Wydatki przedsiębiorstw na B+R (BERD)
w latach 2010-2017 w mln EUR
GEO/TIME 2010
2011
2012
2013
Belgia
5 027,7
5 613,4 6 148,955 6 356,837
Bułgaria
108,45
116,93
153,546
162,921
Czechy
1 208,836 1 411,831 1 542,415 1 621,654
Dania
4 755,092 4 870,266 4 976,625 4 868,354
Niemcy
46 929
51 077,2
53 790,1
53 566,2
Estonia
116,763
242,845
218,997
155,6
Irlandia
1 833,6
1 859,6 1 961,692
2 021,9
Grecja
533,39
485,863
458,6
488,69
Hiszpania
7 506,443 7 396,369 7 094,281 6 906,396
Francja
27 454,57
28 850,6 30 041,401 30 589,665
Chorwacja
147,791
150,386
151,292
177,712
Włochy
10 579,2
10 825,3
11 107,2
11 480,4
Cypr
14,796
13,765
13,959
16,998
Łotwa
40,214
39,076
33,098
39,475
Litwa
64,556
74,114
80,341
84,627
Luksemburg
400
416,2
310,4
317,9
Węgry
673,543
751,954
825,137
982,514
Malta
24,548
29,961
34,183
30,544
Holandia
5 218 6 921,738 7 077,622
7 094,8
Austria
5 520,422 5 692,841 6 540,457
6 778,42
Polska
694,295
854,633
1 276,34 1 498,797
Portugalia
1 266,296 1 216,346 1 153,332 1 072,909
Rumunia
219,548
236,969
251,034
171,014
Słowenia
505,817
660,484
703,098
715,538
Słowacja
175,245
174,145
241,979
282,609
Finlandia
4 854,463 5 047,428 4 694,997
4 602,4
Szwecja
8 160,171 9 088,352 9 416,597 9 932,844
UK
18 730,94 20 057,841 21 095,943 21 721,182

2014
2015
2016
2017
2010-2017 %
6 675,968 7 076,364 7 571,992
7 710,89
53,4%
223,416
318,993
275,045
273,07
151,8%
1 729,712 1 765,003 1 811,802 2 157,948
78,5%
4 938,429 5 294,086 5 697,362 5 766,139
21,3%
56 996,5
60 952
62 826
68 644
46,3%
124,829
139,45
139,21
143,62
23,0%
2 106,8
2 233
2 293
2 184,5
19,1%
504,37
561,59
740,4
990,81
85,8%
6 784,311
6 920
7 126
7 717
2,8%
31 132,941 31 756,382
31 865,8 bd
bd
163,987
191,996
185,753
209,562
41,8%
12 343,773
12 886,4 14 088,196 14 347,082
35,6%
20,009
19,477
36,584
39,7
168,3%
57,8
37,6
27
37,5
-6,7%
116,336
106,74
114,56
132,293
104,9%
338,4
341,8
373,3
374,9
-6,3%
1 021,993 1 109,625 1 016,925 1 223,104
81,6%
33,46
36,729
36,366
38,144
55,4%
7 433,425 7 668,995
8 244,24
8 626,1
65,3%
7 324,679 7 498,488
7 816,23
8 199,61
48,5%
1 800,086 2 010,325 2 700,426 3 117,665
349,0%
1 035,966 1 036,532 1 156,466 1 295,247
2,3%
238,41
344,146
451,684
535,923
144,1%
688,518
650,579
614,67
598,428
18,3%
246,678
259,189
322,72
405,321
131,3%
4 409,5
4 047,3
3 901,7
4 028,3
-17,0%
9 125,79 10 218,207 10 535,648 11 159,822
36,8%
24 730,058 28 775,42 27 119,585 26 286,073
40,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat … .

Polska ma nadal ogromny potencjał w zakresie intensyfikacji prac B+R
i rozwijaniu działalności innowacyjnej. Wystarczy wspomnieć, że nakłady
brutto na działalność B+R na jednego mieszkańca rocznie wynosiły w Polsce
w 2017 roku zaledwie 3118 Euro, podczas gdy w Hiszpanii 7717 Euro,
a w Niemczech aż 68644 Euro. Jednak odnosząc te wartości do krajów Europy
Środkowo-Wschodniej Polska ponownie okazuje się liderem. W Czechach nakłady na B+R na jednego mieszkańca to zaledwie 2158 Euro, a na Węgrzech,
które uchodzą przecież za kraj inwestujący w innowacje i technologie zaledwie
1223 Euro.
Autor niniejszego opracowania przeprowadził w latach 2004-2016 kilkanaście badań dotyczących aktywności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw, krajów, miast, regionów a także otoczenia

277

MARIUSZ STROJNY

(np. parki technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne). Szczególnie interesujące w kontekście zwiększonej aktywności B+R wydają się dwa badania przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 roku metodą wywiadów telefonicznych
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview). W badaniu wzięły udział
osoby ze ścisłego kierownictwa przedsiębiorstw – członkowie zarządów oraz
dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za takie obszary, jak innowacje, rozwój, finanse, sprzedaż czy marketing. Wywiady przeprowadzono z 248 respondentami z branży przemysłu oraz 239 z branży handlu i usług. Badanie objęło
swoim zakresem blisko 500 średnich i dużych przedsiębiorstw. Struktura ankietowanych firm w przypadku obu badanych branż zbliżona była do faktycznej struktury przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób w polskiej gospodarce – a więc takich w których najczęściej prowadzone są prace B+R5.
W latach objętych badaniem tj. 2010-2013 większość średnich i dużych
firm obecnych na polskim rynku była aktywna innowacyjnie, a prace nad innowacyjnymi projektami podjęło blisko 80% z nich. Aż 72% firm przemysłowych i 70% handlowych i usługowych można określić innowatorami, ponieważ wprowadziły innowacje w minimum jednym obszarze (produktów i usług,
marketingu, procesów lub organizacji).
Kluczową formą działalności prowadzoną w celu wytwarzania innowacji
okazały się prace badawczo-rozwojowe. Są one zdecydowanie częściej podejmowane w sektorze przemysłowym – 65% firm przemysłowych i tylko 49%
handlowych i usługowych obecnych na polskim rynku deklaruje, że prowadzi
lub zleca prace nad B+R. Najwyższy udział przedsiębiorstw pracujących nad
badaniami i rozwojem widoczny jest w branży elektromaszynowej i środków
transportu (81%) oraz w szeroko pojętym przemyśle chemicznym (80%).
W przypadku badań i rozwoju, niezależnie od sektora, najczęściej prowadzono
prace B+R wewnątrz firmy lub grupy w Polsce. W przypadku przemysłu była
to także najczęściej wymieniana dominująca forma działalności innowacyjnej.

M. Strojny (red.), Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce: Perspektywa 2020,
Raport KPMG w Polsce, Warszawa 2013; tenże (red.), Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw
w Polsce, Raport KPMG w Polsce, Warszawa 2013.

5
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Rysunek 2. Działania podejmowane
przez firmy aktywne innowacyjnie w Polsce

Źródło: M. Strojny (red.), Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce:
Perspektywa 2020, Raport KPMG w Polsce, Warszawa 2013.

Zarówno firmy przemysłowe, jak i handlowe i usługowe najlepiej oceniają
skuteczność własnych prac B+R. Firmy przemysłowe bardzo często zlecają
także prace B+R uczelniom i innym instytucjom publicznym, choć z reguły
oceniają skuteczność tej współpracy umiarkowanie pozytywnie. Praktyka ta
jest rzadsza w sektorze handlu i usług, który częściej zleca prace B+R komercyjnym dostawcom i niezależnym ekspertom. Przemysł ocenia tę formę współpracy jako umiarkowanie skuteczną i rzadziej się w nią angażuje. Firmy należące do międzynarodowych grup kapitałowych współpracują też z zagranicznymi jednostkami B+R wchodzącymi w skład grupy. Współpraca ta jest zdecydowanie bardziej efektywna w handlu i usługach niż w przemyśle.
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Tabela 3 Ocena skuteczności podejmowanych działań innowacyjnych
Przemysł
Rodzaj działań innowacyjnych

Handel i usługi

Bardzo
duża

Duża

Bardzo
duża

Duża

Prowadzenie prac B+R
wewnątrz firmy lub
grupy

22%

56%

12%

65%

Współpraca z zagraniczną jednostką B+R
należącą do grupy

20%

39%

28%

48%

Zlecanie prac B+R komercyjnym
podmiotom

3%

36%

7%

42%

Zlecanie prac B+R uczelniom lub publicznym
instytucjom

5%

52%

5%

43%

Współpraca z firmami
z tej samej branży

14%

40%

7%

58%

Współpraca z firmami
z powiązanych branż

4%

45%

4%

47%

Zakup licencji, patentów, praw autorskich

10%

42%

16%

48%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Strojny (red.),
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce … .

Prowadzeniem prac nad badaniami i rozwojem wewnątrz firmy lub grupy
w Polsce najczęściej zajmują się pojedynczy, wyznaczeni do tego pracownicy.
Ten typ organizacji prac jest bardziej popularny w przemyśle niż w usługach
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(podejmuje go 76% firm przemysłowych i 65% firm handlowych i usługowych, które prowadzą obecnie B+R). Duże znaczenie mają też działania w ramach wyodrębnionych organizacyjnie jednostek lub działów. Ta forma prac
nad B+R jest również zdecydowanie częściej prowadzona przez firmy z sektora
przemysłu niż usług (odpowiednio 61% i 45% firm z obu sektorów). Oznacza
to, że wśród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw 22% posiada wyodrębnioną jednostkę lub dział zajmujący się badaniami i rozwojem. Najrzadziej wykorzystywanymi formami organizacji działań B+R są prace w ramach grup projektowych w kraju (31% firm przemysłowych oraz 42% firm handlowych
i usługowych) lub grup międzynarodowych (odpowiednio 18%. i 29%). Co
ciekawe, te dwa typy organizacji prac B+R są zdecydowanie częściej podejmowane przez firmy z sektora handlu i usług niż przemysłu.
Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu nowego projektu badawczorozwojowego przedsiębiorcy najpierw rozpatrują możliwe do uzyskania korzyści, a następnie analizują wyzwania związane z realizacją projektu. Czym zatem
kierują się przedsiębiorstwa realizując prace badawczo-rozwojowe i jakich korzyści oczekują? Najczęściej celem jest pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności.
Deklaruje tak 94% firm produkcyjnych i 97% firm handlowych i usługowych.
Oprócz pozyskania nowej wiedzy i umiejętności, które wiążą się z finalizacją
każdego projektu B+R, firmy przykładają dużą wagę do potencjalnego zwrotu
z projektu – chcą być pewne, że przedsięwzięcie będzie opłacalne. Przy analizie
możliwości realizacji projektu najwięcej przedsiębiorstw bierze pod uwagę dostępność i jakość kadry firmy oraz jakość systemu ochrony własności intelektualnej. Co drugie przedsiębiorstwo rozpatruje też możliwość uzyskania wsparcia publicznego i jego wielkość.
Działania innowacyjne podejmowane przez badane firmy stosunkowo
rzadko mają strategiczny charakter obejmujący wiele obszarów działalności
przedsiębiorstwa. Co więcej, tylko niewielka część firm prowadzi działania
w pełni efektywnie, uzyskując satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. W efekcie,
choć firmy często oceniają siebie jako organizacje bardzo zaawansowane pod
względem innowacyjności, obiektywna ocena jest bardziej umiarkowana. Na
potrzeby przeprowadzenia oceny „dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw”
biorących udział w badaniu opracowana został metodyka zaprezentowana na
rysunku poniżej. Zgodnie z nią każde badane przedsiębiorstwo zostało przypisane do jednej z pięciu kategorii: firma nieinnowacyjna (nie prowadzi żadnej
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działalności innowacyjnej), firma mało-innowacyjna (prowadzi działalność
innowacyjną); początkujący innowator (innowacyjność jest prowadzona
przynajmniej w dwóch płaszczyznach i jest ona ważną częścią strategii firmy);
doświadczony innowator (dodatkowo kluczowe dla firmy struktury i procesy
Rysunek 3. Kluczowe czynniki przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu projektu
B+R

Źródło: M. Strojny (red.), Działalność badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw w Polsce … .
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Firma prowadzi działania innowacyjne
Innowacyjność w przynajmniej dwóch
płaszczyznach jest ważną częścią strategii
firmy
Kluczowe dla firmy struktury i procesy działalności innowacyjnej są rozwinięte i efektywne pod względem operacyjnym
Innowacyjność przynosi wymierne, znaczące
korzyści dla firmy

Liderzy
innowacji

Doświadczeni
innowatorzy

Początkujący
innowatorzy

Firmy mało
innowacyjne

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Tabela 4. Segmentacja przedsiębiorstw pod kątem dojrzałości innowacyjnej
(metodologia wskaźnika)
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działalności innowacyjnej są rozwinięte i efektywne pod względem operacyjnym) oraz lider innowacji (dodatkowo innowacyjność przynosi wymierne,
znaczące korzyści dla firmy) 6.
Zgodnie z tak przyjętą metodyką - tylko 17% działających w Polsce średnich i dużych firm przemysłowych oraz 13% firm handlowych i usługowych
to doświadczeni innowatorzy lub liderzy innowacji. Organizacje nieinnowacyjne stanowią natomiast aż 21% badanych firm przemysłowych i 22% firm
handlowych i usługowych. Co więcej, aż 32% firm z sektora przemysłu i 42%
firm z sektora handlu i usług oceniamy jako firmy mało innowacyjne, a więc
takie, w których działania innowacyjne są prowadzone, ale nie mają one charakteru strategicznego, nie są w pełni skuteczne i nie przynoszą znaczącego
zwrotu z inwestycji. Początkujący innowatorzy to firmy, które dostrzegają
wagę innowacji, ale dopiero uczą się prowadzić działalność innowacyjną
(tj. robią to mało skutecznie) i nie osiągają z niej znaczących korzyści. Jest to
druga pod względem liczebności grupa firm w Polsce – należy do niej 30%
średnich i dużych firm przemysłowych oraz 23% firm handlowych i usługowych. Aż 35% firm przemysłowych i 31% firm handlowych i usługowych ocenia siebie jako doświadczonych innowatorów, tj. organizacje, które uznają innowacyjność za swój istotny cel, potrafią skutecznie pracować nad innowacjami, ale nie doczekały się jeszcze z tego tytułu naprawdę znaczących korzyści.
Osiągają je z kolei liderzy innowacji. Według przyjętej metodyki wśród firm
przemysłowych tylko 10% stanowią doświadczeni innowatorzy, zaś 7% to liderzy innowacji, czyli firmy które w świetle pytań szczegółowych wdrażają różnego typu innowacje na drodze rzeczywiście skutecznych działań i w przypadku liderów osiągają z nich istotne i różnorodne korzyści. W sektorze handlu
i usług doświadczeni innowatorzy stanowią 9% firm, zaś liderzy innowacji –
tylko 4%.
Kluczem do sukcesu firm i całych gospodarek we współczesnym świecie
jest innowacyjność. I to ona powinna być strategicznym celem dla polskiej gospodarki. Choć z niektórych badań wynika, że strategia imitacji w określonych
warunkach może być równie skuteczna jak strategia innowacji – a znacznie
bardziej niż strategie łączone, imitacji i innowacji 7 - polskie przedsiębiorstwa,

6
7

M. Strojny (red.), Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce … .
M. Strojny, Innowacje czy imitacje?, “Harvard Business Review Polska” 2009, nr 76.
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Rysunek 4. Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
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żeby odnieść sukces w skali globalnej, muszą pracować nad innowacjami we
wszystkich obszarach. Muszą oferować nowatorskie produkty i usługi, ale także
wykorzystywać innowacyjne rozwiązania marketingowe, które ułatwią im dotarcie do nabywców i budowę silnych marek. Nie mogą także zapominać
o innowacjach w obszarze procesów i organizacji, dzięki którym będą sprawniej
reagować na zmiany w otoczeniu, redukować koszty działalności i tym samym
zwiększać swoją konkurencyjność. Z przedstawionych w niniejszym opracowaniu wyników badania wyłania się obraz polskiego biznesu znajdującego się
w połowie drogi do innowacyjności, jednak – co istotne – stawiającego zdecydowane kroki naprzód. Firmy bardzo często podejmują działania innowacyjne,
jednak stosunkowo rzadko są one wielostronne i mają strategiczny charakter.
Co więcej, tylko część firm prowadzi działania w pełni efektywnie, uzyskując
satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. W efekcie tylko kilkanaście procent działających w Polsce średnich i dużych przedsiębiorstw możemy na razie nazwać
doświadczonymi innowatorami lub liderami innowacji.
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Repozytorium Dokumentów
Finansowych
innowacyjna nowelizacja postępowania
rejestrowego a aspekty praktyczne
korzystania z systemu
teleinformatycznego

Wstęp
Celem artykułu jest przybliżenie najnowszych zmian w postępowaniach
przedsiębiorców przed sądem rejestrowym, w szczególności tych dotyczących
składania dokumentów sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego
(„KRS”). Analizie zostanie poddana sytuacja podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców KRS, z pominięciem stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. Wprowadzone zostały ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o KRS
oraz niektórych innych ustaw 2. Zmiany podyktowane są rozwojem społecznogospodarczym, mają na celu dostosowanie istniejących instytucji do aktualnych potrzeb obrotu. Obciążenie sądów, w tym także sądów rejestrowych, doprowadziło do obniżenia efektywności ich orzekania i zachwiało wiarygodność
danych ujawnionych w jawnym rejestrze. Same założenia i wprowadzone już
do systemu prawnego rozwiązania są zatem słuszne, czego wyrazem będzie

1
Warto zwrócić uwagę, iż te podmioty, np. stowarzyszenia rejestrowe, zostają wpisane także do
rejestru przedsiębiorców, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. Wówczas w zakresie przygotowywania i składania dokumentów finansowych podlegają tym samym zasadom co przedsiębiorcy.
2
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).
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wskazanie korzyści płynących ze stworzenia Repozytorium Dokumentów Finansowych („RDF”) oraz jego znaczenie na innowacyjność gospodarki i biznesu. Analizie zostaną poddane skutki, zarówno pozytywne jak i negatywne
omawianych zmian, a także możliwe ograniczenia i zagrożenia wynikające
z implementacji nowego systemu teleinformatycznego. Ponadto omówione zostaną wybrane aspekty praktyczne i występujące obecnie problemy techniczne
przy składaniu sprawozdań finansowych do systemu.
Istota nowelizacji
Wejście w życie nowych przepisów na gruncie wyżej wskazanej ustawy
zostało podzielone w czasie. Pierwsze rewolucyjne zmiany zaczęły funkcjonować w obrocie od dnia 15 marca 2018 roku. Nowy art. 9a ustawy o Krajowym
rejestrze Sądowym („uKRS”) 3 stanowi, że dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Zgodnie
z art. 19e ust. 1 uKRS, złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ust.
1 ustawy o rachunkowości („UoR”) 4, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Dokumenty te, na potrzeby niniejszego opracowania, nazywane zbiorczo „dokumentami finansowymi” to: sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych
jednostek, głównie spółek prawa handlowego, także sprawozdanie z działalności. Został więc utworzony elektroniczny system przesyłania przez przedsiębiorców niniejszych dokumentów, zastępujący dotychczasową, tradycyjną
drogę ich składania za pomocą papierowych formularzy we właściwych sądach
rejestrowych. Zgłoszenie do RDF dokumentów finansowych, zgodnie z ust. 2
nowego art. 19e, opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 5 co najmniej jedna
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986
z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
5
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544) zastąpiła „podpis potwierdzony
3
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osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako
członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do
reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Od 15 marca 2018
roku, sprawozdanie finansowe podpisane ręcznie zgodnie z wymogami UoR
wynikającymi z art. 52 ust. 2, wraz z innymi obligatoryjnymi dla danego podmiotu gospodarczego dokumentami finansowymi, przygotowywane było
w wersji papierowej, zeskanowane, opatrzone jednym ze wskazanych przez
ustawodawcę elektronicznych podpisów przez osobę uprawnioną do reprezentacji, posiadającą numer PESEL, a następnie dodane jako zgłoszenie do RDF.
Taki stan rzeczy istniał w tzw. okresie przejściowym, czyli do 30 września 2018
roku włącznie.
Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzone po tej dacie 6, czyli już 1 października 2018 roku muszą
być przygotowane, zgodnie z art. 45 ust. 1g UoR, w strukturze logicznej oraz
formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 7. Założenie jest następujące, plik taki musi nadal być podpisany
zgodnie z wymogami UoR (art. 52 ust. 2), czyli przez osobę, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (np. członka organu
spółki kapitałowej, wspólnika spółki osobowej), a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy - wszystkich członków tego organu - tym razem jednak elektronicznie. Wyjątek stanowią sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), które sporządza
się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego mi-

profilem zaufanym ePUAP” sformułowaniem „profil zaufany”, pojawiający się w aktach prawnych, w tym w uKRS. Na potrzeby niniejszego opracowania termin „ePUAP”, czy każde inne
pokrewne jest tożsame z terminem „profil zaufany”.
6
Wątpliwości w kwestii oceny, która data ze sprawozdania obliguje uprawnionych do sporządzenia go w specjalnym formacie rozstrzyga Ministerstwo Finansów. Decydujące jest czy data
faktycznego sporządzenia sprawozdania przypada na okres przed 1.10.2018 r. czy po tej dacie,
a nie okres sprawozdawczy za który sprawozdanie jest przygotowywane, czy jego dzień bilansowy; zob. Portal podatkowy - Pytania i odpowiedzi, [online] https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ [dostęp: 06.03.2019].
7
Ministerstwo Finansów - Struktury e-sprawozdań, [online] https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan [dostęp: 06.03.2019].
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nistra właściwego do spraw finansów publicznych. Ministerstwo Finansów informuje obecnie8, że struktury sprawozdań przygotowywanych zgodnie z MSR
nie będą publikowane, co oznacza, że dla tych podmiotów aktualna pozostaje
możliwość zeskanowania wersji papierowej w celu złożenia do RDF.
Korzyści z nowej regulacji
Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji wynikła m.in. z konieczności
implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek w zakresie integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek9. Wykorzystywanie nowych technologii informatycznych w celu usprawnienia funkcjonowania organów państwowych, a także możliwość zintegrowania naszych
systemów z systemami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, to
zdecydowanie innowacyjne podejście i zasługuje na pełną aprobatę. Warto zauważyć, że system RDF jest stworzony tak, aby automatycznie przyjmować
poprawnie wypełnione zgłoszenia przedsiębiorców i aktualizować dane w rejestrze, co znajduje odzwierciedlenie w odpisie aktualnym KRS ze skutkiem natychmiastowym. Rejestracja zmian odbywa się więc bez uczestnictwa sądu. Ma
to ogromne znaczenie dla sprawności funkcjonowania sądów, które są przeciążone nadmiarem spraw czekających na merytoryczne rozpatrzenie. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów finansowych do rejestru, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w praktyce najczęściej jest to okres od maja do września 10. Jak podkreśla
się w uzasadnieniu 11 do omawianej ustawy nowelizującej, podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego przybywa z roku na rok. We wskazanym okresie, sądy są wręcz „zalewane” wnio-

Tamże.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169/46 z 30.06.2017 r.).
10
Jeżeli rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. trwa od 1.01 do 31.12
każdego roku, to kierownik jednostki zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (czyli od 31.12), a właściwy organ zatwierdzić je w ciągu kolejnych 3 miesięcy (czyli w sumie 6 miesięcy od 31.12).
11
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2067.
8
9
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skami o dokonanie w rejestrze wpisu dotyczącego złożenia sprawozdania finansowego. Projektodawcy w uzasadnieniu wskazali, że na każdego z orzeczników
i pracowników sekretariatu w tym okresie przypadało około 50-100 takich
spraw dziennie. Nie jest możliwe rozpoznanie takiej ilości wniosków, czas oczekiwania na ujawnienie wzmianki w rejestrze zaczął znacznie się wydłużać. Nie
ulega wątpliwości, że odbiło się to także na terminowości rozpoznawania wniosków w sprawach bardziej doniosłych w praktyce, np. ujawnienie zmian w organach zarządzających, czy przekształceń spółek. Obecnie, gdy z sędziów został
zniesiony obowiązek orzekania w sprawach sprawozdawczości finansowej, będą
mogli szybciej rozpoznawać i analizować inne kwestie przedsiębiorców, czy rejestrować nowe podmioty gospodarcze, co pozytywnie wpłynie na płynność
obrotu, dokonywanie planowanych transakcji i wchodzenie na rynek nowych
przedsiębiorców. Przy okazji zniknie problem archiwizacji dokumentów w sądach rejestrowych, na które obecnie już zaczęło brakować miejsca.
Nowelizacja wprowadza szereg ułatwień i korzyści także z perspektywy
przedsiębiorców. W założeniu terminowe rozpoznawanie wniosków przez sąd
usprawni obrót, ale także zmniejszy frustrację spowodowaną działaniem instytucji państwowych. Elektroniczne składanie dokumentów finansowych pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom czas. Zgłoszenia można bowiem dokonać
o każdej porze dnia, z dowolnego miejsca, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie i oczekiwania w kolejce. Pożądanym skutkiem będzie
także zwiększenie terminowości przedsiębiorców w kwestii składania dokumentów finansowych, skoro postępowanie rejestrowe zostało w pełni zelektronizowane. Nowelizacja wprowadza szereg innych instrumentów, mających na
celu egzekwowanie ustawowych terminów w tym zakresie (np. postępowanie
przymuszające z art. 25 uKRS), jednakże nie są one przedmiotem niniejszej
analizy. Ponadto, wypełnianie elektronicznego wniosku zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, co w przypadku rozpoznawania wniosku przez sąd skutkowało
jego zwrotem. System wymusza bowiem poprawne wypełnienie zgłoszenia,
uzupełnienie wszystkich niezbędnych pól. Stanowi to podpowiedź dla osób
uprawnionych do reprezentacji podmiotu, które nie posiadają wykształcenia
prawniczego i zachętę do osobistego dopełniania ustawowych obowiązków
sprawozdawczych.
Kolejnym wyjściem naprzeciw przedsiębiorcom, wprowadzenia dla nich
ułatwień i ograniczenia wymaganych formalności jest wyłączenie podmiotów
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wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS z obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania. Zmiana ta wynika z nowego
brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 12,
obowiązującego od 1 października 2018 roku. W przypadku tych podmiotów,
KRS przekazuje złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a w konsekwencji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 13.
Artykuł 8 uKRS stanowi, że rejestr jest jawny. Zasada jawności oznacza,
że dane zgromadzone w KRS mają charakter publiczny, nie są utajnione
i każdy zainteresowany może uzyskać do nich dostęp, bez wykazywania interesu prawnego 14. Potwierdza to art. 10 ust. 1 uKRS. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, zachowanie zasady jawności jest niezbędne do zapewnienia
przez KRS bezpieczeństwa obrotu 15. Jest to więc niezwykle istotna cecha rejestru, która dzięki wprowadzeniu systemu RDF zostanie wzmocniona. Potencjalni kontrahenci spółki będą mogli zapoznać się z sytuacją finansową jednostki za pomocą systemu teleinformatycznego, dostępnego na każdym urządzeniu, bez konieczności uprzedniego zamawiania akt rejestrowych w wersji
papierowej do czytelni sądu.
Ograniczenia systemu
Obowiązujące już zasady stwarzają jednak przedsiębiorcom niemało problemów. Pierwszą istotną przeszkodą do sprawnego składania dokumentów finansowych jest wymagany przez RDF specjalny format sprawozdań finansowych, tj. XSD (XML Schema Definition), określony w ustawie jako „struktura
logiczna i format udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
Ministerstwa Finansów”. Na ten moment nie wszystkie programy w biurach
księgowych są dostosowane do tych wymagań, nie mówiąc już o mniejszych
jednostkach niekorzystających z pomocy specjalistów w tym zakresie. Należy
bowiem zauważyć, że rok kalendarzowy spółki czy innego podmiotu nie musi

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1036 z późn. zm.).
13
Portal podatkowy - Pytania i odpowiedzi … .
14
M. Dębska, Art. 8., [w:] Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz., Warszawa 2013.
15
E. Marszałkowska-Krześ, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 15.
12
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pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W konsekwencji obowiązek przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego może aktualizować się już teraz.
Nie każdy ma możliwość skorzystania na co dzień z zaawansowanego oprogramowania księgowego. Nie jest też oczywiste posiadanie sprzętów elektronicznych i stałego dostępu do sieci internetowej przez każdego członka zarządu
w każdym czasie, choć ta przeszkoda uwydatni się nie tyle przy składaniu sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, co
przy elektronizacji całego postępowania rejestrowego obejmującego także stowarzyszenia i inne organizacje 16.
Kolejnym ograniczeniem, które ustawodawca zdążył już znieść ze skutkiem jednak dopiero od 1 kwietnia 2019 roku (patrz tytuł: Krąg osób uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych) jest obowiązek posiadania i ujawnienia w rejestrze numeru PESEL osoby dokonującej zgłoszenia. W obrocie na
polskim rynku funkcjonuje szereg filii spółek zagranicznych, w zarządach których zasiadają cudzoziemcy. Nowe regulacje nałożyły więc obowiązek uzyskania przez co najmniej jednego członka takiego zarządu numeru PESEL, co rodziło nowe formalności. Ten stan niedługo ulegnie zmianie, gdyż możliwe będzie składanie dokumentów finansowych przez pełnomocnika, jak to miało
miejsce dotychczas, gdy postępowanie rejestrowe wszczynało się tradycyjną
drogą, wypełniając i składając dokumenty w wersji papierowej. Ograniczenie
dla cudzoziemców pojawia się także na etapie wyboru sposobu podpisania dokumentów finansowych. Co do zasady, przedsiębiorcy mogą skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego (porównanie
tych dwóch metod oraz analiza problemów praktycznych poniżej w tytule: Profil zaufany – tylko teoretycznie), przy czym do otrzymania tego drugiego wymagane jest posiadanie numeru PESEL.
W nawiązaniu do przewlekłych postępowań rejestrowych w obecnym stanie prawnym, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny praktyczny problem. Zasadą jest, jeżeli uchwała organu uprawnionego po powołania zarządu
nie wskazuje inaczej, że nowo wybrani członkowie zarządu uzyskują pełnię korporacyjnych praw z chwilą podjęcia tej uchwały, np. przez zgromadzenie
wspólników czy walne zgromadzenie. Od tego momentu uprawnieni są do wy-

T. Szczurowski, Nowa regulacja postępowania rejestrowego, „Przegląd Prawa Handlowego”
2018, nr 10.
16
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pełnienia obowiązków sprawozdawczych, podpisania sprawozdania finansowego czy złożenia dokumentów finansowych do RDF. Choć sąd powinien rozpatrzyć wniosek o wpisanie nowego członka do rejestru w terminie siedmiodniowym (art. 20a ust. 1 uKRS), w praktyce postępowanie w sprawie wpisu
do KRS trwa średnio od dwóch do sześciu tygodni 17. Zgłoszenia dokonuje
osoba ujawniona w rejestrze jako uprawniona do reprezentowania podmiotu.
W takiej sytuacji, należycie umocowany członek zarządu nie jest w stanie dokonać zgłoszenia do systemu, a jednocześnie może ponieść odpowiedzialność
karną za niedopełnienie swojego obowiązku w postaci terminowego zgłoszenia
dokumentów. Ponadto może się okazać, że po powołaniu zupełnie nowego
składu organu zarządzającego, do momentu kiedy sąd nie dokona przedmiotowego wpisu w rejestrze, nie istnieje osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia, co prowadzi do absurdu i paraliżu funkcjonowania podmiotu gospodarczego w zakresie sprawozdawczości.
Niektóre sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
przez biegłego rewidenta, który sporządza następnie swoje sprawozdanie z badania. Od 1 października 2018 roku nowe brzmienie ma też art. 86 ust. 1 zd.
2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, oraz nadzorze publicznym 18. Sprawozdanie z badania podpisuje bowiem biegły rewident, a w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS
sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Oznacza to,
że dla biegłego rewidenta przewidziana jest tylko jedna możliwość złożenia
podpisu w sposób elektroniczny. Niewywiązane się biegłego z obowiązku posiadania takiego podpisu lub nieprawidłowe jego złożenie może rodzić negatywne skutki dla członka zarządu spółki dodającego do RDF nowe zgłoszenie.
Krąg osób uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych
Sytuacja została złagodzona przez wprowadzenie możliwości składania
dokumentów finansowych przez profesjonalnego pełnomocnika i inne uprawnione osoby. 11 stycznia 2019 roku ogłoszono ustawę z dnia 6 grudnia 2018
M. Szewczyk, J. Znamierowski, Przez lukę prawną spółki mają kłopoty, „Rzeczpospolita” 2018,
19.07.
18
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089; zm.).
17
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roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 19 („uKRD”), która zmieniła omawiany powyższej art. 19e uKRS. Nowe brzmienie weszło w życie dzień po ogłoszeniu, tj. 12 stycznia br. i zgodnie z obecnie obowiązującym ustępem 2, poszerzyło katalog osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia w systemie RDF.
Poprzednie brzmienie (obowiązujące od 1.10.2018 r. do 11.01.2019 r.) powierzało możliwość dodania zgłoszenia, a więc złożenia dokumentów „osobie
wpisanej jako członek organu uprawnionego do reprezentowania”, czyli
w przypadku spółek kapitałowych – członkowi zarządu, którego numer PESEL
ujawniony jest w rejestrze. Obecnie aktualny pozostaje wymóg posiadania
i ujawnienia w KRS numeru PESEL przez osobę dokonującą zgłoszenie, jednak dokonuje go „osoba fizyczna, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub
łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk,
zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator”. Szybka refleksja ustawodawcy umożliwiła złożenie dokumentów m.in. przez przedstawiciela
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, czy prokurenta, którzy nie są członkami organu, a działają w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych 20.
Nowa uKRD dodaje do art. 19e uKRS także kolejne ustępy, 3a i 3b. Od
1 kwietnia 2019 roku, gdyż dopiero wtedy wejdą one w życie, zgłoszenia może
także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny
lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz
podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym. Ten ostatni rodzaj podpisu, wprowadzony jako dodatkowy, został zdefiniowany w nowym art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464
z późn. zm.), który wchodzi w życie 4 marca 2019 r. Co więcej, w sytuacji tzw.
negatywnej weryfikacji, tj. gdy wysłanie zgłoszenia nie mogło nastąpić z powodów technicznych (np. brak ujawnionego numeru PESEL członka za-

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55).
M. Sporny, Ł. Drożdżowski, Sprawozdanie finansowe złoży także zawodowy pełnomocnik,
„Rzeczpospolita” 2019, 16.01.
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rządu w KRS), także zawodowy pełnomocnik, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (tym razem płatnego), ma możliwość przesłania dokumentów finansowych wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych (nowy art. 19e ust. 7a ) 21. Zmiana jest szczególnie istotna
dla dużych jednostek, międzynarodowych firm, z członkami zarządu pochodzącymi z różnych państw, które na co dzień korzystają z kompleksowej obsługi prawnej i często nie znają szczegółów polskich uregulowań prawnych.
Profil zaufany – tylko teoretycznie
Ustawodawca wprowadził dwie alternatywne możliwości podpisywania
dokumentów finansowych zanim zostaną one złożone do systemu RDF,
tj. kwalifikowany podpis elektroniczny oraz profil zaufany, pierwotnie określany w ustawie nowelizującej jako podpis potwierdzony profilem zaufanym
ePUAP. Pierwszy z nich jest dostarczany przez certyfikowane firmy, wskazane
przez Narodowe Centrum Certyfikacji Narodowego Banku Polskiego 22. Jest
usługą płatną, ale nie wymaga osobistego stawiennictwa w Polsce. Osoba będąca cudzoziemcem jedynie podpisuje wygenerowane dokumenty, w tym
umowę, potwierdza swoją tożsamość przed lokalnym notariuszem i otrzymuje
podpis w postaci karty procesorowej, czy tokena USB. Nie ma potrzeby wcześniejszego uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemców. Teoretycznie RDF
powinien przyjmować dokumenty podpisane podpisem wydanym przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej, o ile jest on zgodny z tzw. rozporządzeniem eIDAS 23. Profil zaufany jest bezpłatną alternatywą, ale dostępną tylko
dla osób posiadających numer PESEL. Wskazane możliwości uznane są przez
ustawodawcę za równoważne.
Tymczasem system nie jest dostosowany do przyjęcia dokumentów finansowych podpisanych profilem zaufanym. Stan ten potwierdza Ministerstwo

Tamże.
Narodowe Centrum Certyfikacji – Rejestr wykwalifikowanych usług zaufania, [online]
https://www.nccert.pl/uslugi.htm [dostęp: 07.03.2019].
23
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257/73
z 28.08.2014 r.).
21
22
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Sprawiedliwości w komunikatach, zapewniając na infolinii, że trwają prace mające na celu usunięcie tej istniejącej obecnie luki. Problem ma doniosłe znaczenie w praktyce. Przedsiębiorcy są zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów stworzenia podpisu elektronicznego oraz odpowiednio wcześnie rozpocząć
ich wyrabianie. Nawet gdy dochowali należytej staranności i zasięgnęli niezbędnych informacji w zakresie nowych regulacji prawnych, zgodnie zasadą
ignorantia iurius nocet, mogą nie mieć wiedzy, że profil zaufany nie umożliwi
im terminowego dokonania obowiązków sprawozdawczych, a taką możliwość
daje przecież ustawodawca. Rodzi to potencjalne ryzyko opóźnienia w składaniu sprawozdań finansowych do systemu, a co za tym idzie – nałożenia na
członków zarządu kary grzywny po ówczesnym wszczęciu postępowania przymuszającego, wzywającego do uzupełnienia braków. Na razie możliwe jest skorzystanie z profilu zaufanego jedynie na etapie weryfikowania, ergo podpisywania zgłoszenia w systemie RDF, ale nie podpisania dokumentów finansowych, szczególnie, gdy organ zarządzający jest kolegialny i podpis obowiązany
jest złożyć każdy z członków zarządu, co ma miejsce zanim przystąpi się do
wypełnienia zgłoszenia. Sprawozdania finansowe sporządzane po 1 października 2018 roku muszą być sporządzone w specjalnym formacie, o czym była
już mowa, których to sprawozdań nie można podpisać ręcznie na papierze.
Każdy członek zarządu musi wówczas złożyć podpis w sposób elektroniczny.
Zakładając nawet, że RDF zostanie przystosowany do wykorzystania przy
składaniu dokumentów finansowych profilu zaufanego, nadal pozostanie
pewna wątpliwość. Biorąc pod uwagę tezę reprezentowaną przez praktyków,
iż ze sprawozdaniem finansowym mamy do czynienia dopiero gdy ostatnia
z obowiązanych do tego osób złoży na sprawozdaniu swój podpis, skorzystanie
z profilu zaufanego spowodowałoby konieczność załadowania sprawozdania do
RDF zanim zostanie ono zatwierdzone 24. Brak jest bowiem systemu służącego
do podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego. Następuje to
więc dopiero na etapie ich składania, a nie jak w przypadku kwalifikowanych
podpisów elektronicznych wcześniej, za pomocą systemu, który zapewnia dostawca podpisu. Taki zabieg prowadzi do wcześniejszego niż planowane udo-

M. Sporny, Ł. Drożdżowski, Nie tak łatwo podpisać e-sprawozdania, „Rzeczpospolita” 2018,
19.12.
24
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stępnienia wyników finansowych podmiotu wszystkim zainteresowanym osobom w jawnym systemie RDF, co z uwagi na politykę przedsiębiorców może
nie być pożądane.
Podsumowanie
Kierunek zmian jest niewątpliwie właściwy. Dostosowanie systemów do
unijnych wymagań oraz elektronizacja postępowania rejestrowego ma na celu
m.in. odciążenie sądów poprzez zmniejszenie ilości spraw w referatach. Jednakże problemów praktycznych na chwilę obecną pojawiło się wiele. Można
sobie wyobrazić potencjalne ryzyko związane nie tyle z samym zamysłem systemu Repozytorium Dokumentów Finansowych, ale z jego wdrażaniem.
Można zaryzykować stwierdzenie, że ustawodawca uchwalając nowelizację nie
przewidział wszystkich możliwych konsekwencji z niej płynących, a tym bardziej nie rozstrzygnął wielu praktycznych wątpliwości pozostawiając przedsiębiorców bez merytorycznego wsparcia. Nowelizacja, w założeniu rewolucjonizująca przebieg postępowań rejestrowych, w istocie utrudniła licznym przedsiębiorcom składanie dokumentów finansowych, co jest ich ustawowym obowiązkiem. Liczyć należy, że praktyka obrotu wypracuje właściwe rozwiązania
i w niedalekiej przyszłości okaże się, że system nie dość że działa bez zarzutu,
to ułatwił znacznie rzeczywistość gospodarczą i pozytywnie wpłynął na innowacyjność gospodarki i biznesu.
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Prawne aspekty rozwoju
przedsiębiorczości i innowacji
w Polsce - w tym zagadnienia
praktyczne i porównawcze

Wstęp
Niniejsza praca prezentuje ramy prawne, w jakich przyszły przedsiębiorca
ma możliwość rozpoczęcia i rozwoju własnej działalności gospodarczej w Polsce. Autorka publikacji dokonuje analizy poszczególnych form prowadzenia
biznesu w polskim systemie prawnym, z zaznaczeniem praktycznych aspektów
jego założenia, wprowadzania zmian. Omówione zostały zagadnienia związane
z rozwojem przedsiębiorczości i warunkami jej sprzyjającymi, wprowadzeniem
innowacji, pozyskaniem funduszy dla wybranego profilu działalności. Artykuł
stanowi drogowskaz dla przedsiębiorców pragnących realizować swoje plany
biznesowe w oparciu o nowoczesne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.
Postawiona hipoteza badawcza to: polskie regulacje prawne sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji.
Postawiona w artykule hipoteza zostanie poddana analizie pod kątem
sprawdzenia, jakie wymagania ilościowe i jakościowe są stawiane każdemu
przyszłemu przedsiębiorcy w momencie podjęcia przez niego decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Badaniu będzie podlegał zarówno sam proces rejestracji nowego podmiotu gospodarczego, jak i trudność
w pozyskaniu kapitału (finansowego, osobowego, intelektualnego) na jego rozwój, w tym na rozwój dziedzin niszowych, o charakterze innowacyjnym. Analiza zostanie oparta o dane statystyczne, wykładnię charakteru norm prawnych
regulujących sferę prowadzenia w Polsce biznesu, przykłady praktyczne, opisy
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najważniejszych orzeczeń sądowych. Autorka dokonuje oceny, czy tak zastałe
regulacje prawne mogą zostać porównane w sposób pozytywny czy negatywny
z ich odpowiednikami w innych państwach europejskich (wybrane zagadnienia
porównawcze), i jakie elementy z praktyki innych państw mogłyby stanowić
wartość dodaną w polskim systemie prawnym.
Artykuł prowadzi do wniosku, iż polskie regulacje prawne w dobrym
stopniu sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, jednakże
są w nich elementy, które mogłyby podlegać udoskonaleniu.
Analiza przedstawionego artykułu pozwala na refleksję nad tym, iż w przeciągu kilkunastu lat polskie regulacje prawne, które stanowią podstawę dla
funkcjonowania polskiego biznesu, ulegały i nadal ulegają ciągłym zmianom.
Zmiany te zapewniają możliwość rynkowego wykorzystania innowacji technologicznych, tak oczekiwanych, i coraz bardziej niezbędnych w codziennym życiu. Przekładają się one na wzrost gospodarki i rozwój biznesu, bowiem sprzyjają przyspieszaniu kontaktów międzyludzkich, przekazywaniu informacji, pozyskiwaniu wiedzy. Te zaś elementy stanowią podwalinę dla tworzenia usług
i towarów ukierunkowanych na konkretne potrzeby rynku.
Formy prowadzenia biznesu w Polsce
Analizując przepisy prawa można pokusić się o wskazanie trzech grup
form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego, zrzeszenia przedsiębiorców
(za przykład czego może posłużyć spółka cywilna, konsorcjum, fundusz).
Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej
Do pierwszej z grup, jakie zostały wymienione we wstępie niniejszego tytułu, należą przedsiębiorcy – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie właściwego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako CEiDG).
Statystycznie jest to jedna z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z jednej strony daje swoistą niezależność dla
osoby ją prowadzącej, z drugiej strony jest związana z wysokim ryzykiem (jednoosobowy przedsiębiorca ponosi pełną, osobistą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej całym swoim
304

Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce …

majątkiem i majątkiem wspólnym małżeńskim, jeśli przedsiębiorca jest
w związku małżeńskim, w którym panuje ustawowy ustrój majątkowy małżeński), wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu decyzji o charakterze
strategicznym, wymaga również posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu podatków, finansowania obranego przedsięwzięcia.
Opisana powyżej forma prowadzenia działalności gospodarczej jest ściśle
związana z osobą przedsiębiorcy, w sposób nierozerwalny wiąże się z czynnikiem osobowym skonkretyzowanym do jednej osoby. To zaś przez lata sprawiało, iż moment śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy oznaczał koniec prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, niejednokrotnie rozbudowanej w ramach, której tworzone były towary, usługi, zatrudniony był znacznej
wielkości zespół pracowników, nawiązane były stosunki handlowe z licznymi
podmiotami, zawarte były umowy najmu, dzierżawy, pożyczki, itp.
Do dnia 26 listopada 2018 r. w takim przypadku spadkobiercy przedsiębiorcy mogli odziedziczyć wyłącznie część składników przedsiębiorstwa (czy to
na mocy dziedziczenia ustawowego, czy też dziedziczenia testamentowego),
jednak aby móc je dalej prowadzić w takim samym kształcie i zakresie co
zmarły przedsiębiorca, jego spadkobierca był zobowiązany do założenia własnej
działalności gospodarczej i dopiero wówczas mógł oprzeć nowo powstałą jednoosobową działalność na składnikach majątku zmarłego przedsiębiorcy.
Warto zauważyć, iż autorka wskazuje na możliwość dziedziczenia części składników przedsiębiorstwa. Jak wynika z brzmienia art. 551 k.c.:
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych
i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); - jest to element do dnia 26 listopada 2018 r.
niedziedziczony przez spadkobierców; tak samo jak NIP czy REGON;
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości
oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
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4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia – w tym zakresie również nie istnieje możliwość dziedziczenia z uwagi na indywidualny charakter wydawanych aktów 1;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne– w tym zakresie
również nie istnieje pełna możliwość dziedziczenia;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższe wyliczenie składników majątku przedsiębiorcy wskazuje na
wszystkie składniki takiego majątku, a zatem również takie, które mają charakter materialny, niematerialny, dziedziczny, niedziedziczny.
Od dnia 26 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.
2018.1629), które dozwoliły – przy spełnieniu określonych warunków – na
pełne dziedziczenie jednoosobowego przedsiębiorstwa przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, co w praktyce oznacza, iż następca prawny może
kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą spadkodawcy, w tym
w dalszym ciągu zatrudniać pracowników, zachować dotychczasowy numer
NIP oraz ciągłość rozliczeń podatkowych, wykonywać koncesje czy zezwolenia
uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę, a także realizować zawarte przez niego
kontrakty handlowe. Nowe regulacje sprawiają, iż istniejące działalności gospodarcze mogą zyskiwać charakter stabilny, pewny. Należy je zatem uznać za
pożyteczne i oczekiwane.

W tym zakresie wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 12.10.2017 r., sygn. akt II
GSK 3677/15, w tezie nr 2, wskazując na konieczność wspólnego odczytywania dyspozycji art.
551 i art. 552 k.c. NSA podnosi bowiem, iż „Ogólnej zasady nieprzenoszalności na gruncie prawa
publicznego uprawnień wynikających z koncesji zezwoleń i licencji nie podważa przepis art.
552 k.c., który wprowadzając zasadę, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo
obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, zastrzegając, że nie ma ona zastosowania, gdy co u innego wynika z treści tej czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.
1
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Cechy charakterystyczne jednoosobowej działalności gospodarczej
Atrakcyjność jednoosobowej działalności gospodarczej wzmagają następujące
cechy charakterystyczne:
1) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność
sądową i procesową, co sprawia m.in., iż w relacjach z osobami trzecimi
może zawierać stosunki prawne, pozywać, być pozwaną. Z drugiej zaś
strony istnienie nierozerwalność przedsiębiorcy od osoby, która działalność gospodarczą w tej formie prowadzi. Nie można zatem mówić o odrębnym majątku przedsiębiorstwa, o odrębnych zobowiązaniach czy wierzytelnościach.
2) jej założenie jest stosunkowo łatwe i szybkie. Do rozpoczęcia tego typu
działalności wymagany jest jedynie wpis do CEiDG, który jest dokonywany jednego dnia (złożenie wniosku o wpis elektronicznie lub poprzez
wizytę w siedzibie gminy właściwej ze względu na miejsce zarejestrowania
siedziby przedsiębiorcy).
3) proces rejestracji tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezkosztowy (nie ponosi się kosztów wpisu do właściwego rejestru, jak
w przypadku rejestracji spółki prawa handlowego), nie wymaga sporządzenia dokumentów o takich walorach, jak umowa spółki. Nie wymaga
się, aby przedsiębiorca taki dysponował jakimkolwiek kapitałem minimalnym (jak w przypadku spółek prawa handlowego).
4) działalność jest prowadzona jednoosobowo, a przedsiębiorca ją prowadzący może być pracodawcą, przez co swoją działalność może oprzeć na
pracy osób trzecich, a tym samym może ją rozwijać i rozszerzać.
5) zasady rozliczania księgowości są bardziej elastyczne dla tej formy prowadzenia działalności. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru pomiędzy rozliczeniem podatku według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub może prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).
6) przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest
opodatkowany podatkiem PIT (w tym zakresie jest pozostawiony wybór
form opodatkowania, jako skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), jak i może być czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług (podatku VAT).
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7) dla zastosowania właściwego rozliczenia podatkowego wystarczające jest
jedynie złożenie zeznania rocznego. Przedsiębiorca nie ma obowiązku
przygotowywać ani przekazywać do żadnego organu sprawozdań finansowych.
8) rejestrując działalność gospodarczą w CEiDG, nowo utworzony przedsiębiorca zostaje automatycznie zgłoszony jako płatnik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czyli ten, który opłaca składki). Z drugiej strony
przedsiębiorca, jako ubezpieczony i podmiot odprowadzający składki
ZUS za pracowników, ma obowiązek samodzielnego zgłoszenia siebie do
ZUS jako ubezpieczony. Na zgłoszenie ubezpieczonego jest termin siedmiu dni od chwili powstania obowiązku ubezpieczeniowego (rozpoczęcia
działalności, zatrudnienia pracownika albo współpracownika).
9) przy rejestracji działalności gospodarczej numery NIP i REGON są nadawane automatycznie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w w/w opisanej formie wiąże się również z mniej atrakcyjnymi zasadami takimi, jak:
1) ponoszenie przez przedsiębiorcę pełnej, osobistej odpowiedzialność za
wszystkie zobowiązania wynikające z prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa.
2) wyłączne umocowanie przedsiębiorcy do podejmowania czynności w imieniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może w takim celu również udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, jednak jej działania lub zaniechania będą obciążały przedsiębiorcę.
3) możliwość posiadania wyłącznie jednej działalności gospodarczej założonej
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (w odróżnieniu od statusu
osoby fizycznej w ramach spółki prawa handlowego).
4) konieczność odprowadzania składek ZUS niezależnie od tego, czy w danym
okresie przedsiębiorstwo wygenerowało zysk.
5) zawężony zakres tworzenia firmy przedsiębiorcy (jego nazwy). W przypadku
jednoosobowej działalności gospodarczej taką firmą jest imię i nazwisko przedsiębiorcy. Możliwe jest dodanie określeń dodatkowych, fantazyjnych, jednakże
są one jedynie dodatkiem do podstawowych elementów nazwy przedsiębiorcy.
6) istnienie i rozwój firmy oparty jest na jednej osobie.
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Spółka cywilna
Inną formą umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest spółka cywilna. Stanowi ona umowę pomiędzy co najmniej dwoma
przedsiębiorcami 2. Spółka taka nie posiada zdolności prawnej czy zdolności do
czynności prawnej, z wyjątkiem posiadania zdolności podatkowej 3. Brak
tychże podstawowych atrybutów osoby fizycznej czy osoby prawnej sprawia, iż
spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem od osób ją tworzących.
Ramy jej istnienia reguluje umowa spółki cywilnej zawierana pomiędzy
co najmniej dwiema osobami fizycznymi (przedsiębiorcami) 4. Umowa ta może
mieć zwykłą formę pisemną. Polski ustawodawca nie wprowadził w tym względzie żadnych obostrzeń, co do form szczególnych właściwych dla umowy (jak
np. w przypadku statutów dla spółek kapitałowych sporządzanych w formie
aktu notarialnego). Podstawy prawne funkcjonowania spółki cywilnej (poza
postanowieniami jej założycieli zakreślonymi w umowie spółki) są wskazane
w przepisach kodeksu cywilnego, w art. 860 – art. 875.

„Spółka cywilna nie jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników, lecz jest wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników”; Tak m.in. Wyrok SA w Gdańsku
z dnia 10.06.2016 r., sygn. akt III AUa 174/16.
3
„Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i jest cywilnoprawnym stosunkiem obligacyjnym
łączącym określoną liczbę osób. Osoby te (wspólnicy) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób (art. 860 k.c.). W sferze stosunków zewnętrznych podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy. Jednak zgodnie
z zasadą autonomii prawa podatkowego na gruncie tej dziedziny prawa spółka cywilna może być
traktowana jako podmiot praw i obowiązków zobowiązany do uiszczenia różnego rodzaju podatków. Tak też się dzieje na podstawie uregulowań ustawy o podatku akcyzowym, w rozumieniu bowiem art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 u.p.a., podatnikiem jest spółka cywilna.”; Tak
m.in. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.09.2016 r., sygn. akt V SA/Wa 1394/16.
4
„Nie ma podstaw do automatycznego kwalifikowania wszystkich umów o współdziałanie (lub
podobnie nazywanych), jako umów spółki cywilnej. Uznanie konkretnej umowy za umowę
spółki cywilnej jest możliwe wtedy, gdy można w niej dostrzec wszystkie cechy konstrukcyjne
umowy spółki cywilnej.”; Tak m.in. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 28.10.2016 r., sygn. akt I ACa
718/16.
2
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Cechy charakterystyczne spółki cywilnej, to:
1) brak szczególnej formy stosowanej dla założenia spółki. Spółka powstaje
w momencie zawarcia umowy spółki, która nie musi posiadać szczególnej
formy, poza zwykłą formą pisemną (art. 860 § 2 k.c.).
2) brak konieczności dokonania jakiejkolwiek rejestracji spółki lub wpisu
spółki w jakimkolwiek rejestrze, a co za tym idzie, brak kosztów założenia, likwidacji spółki; brak konieczności składania sprawozdań.
3) brak konieczności dysponowania kapitałem zakładowym spółki.
4) księgowość dopasowana do etapu rozwoju spółki – brak obowiązku prowadzenia tzw. pełnej księgowości.
5) pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki nałożona na jej wspólników.
6) konieczność współdziałania co najmniej dwóch wspólników, co oznacza,
iż nie jest to forma wypracowywania obranego celu przez pojedynczych przedsiębiorców, co jest racjonalne z uwagi na charakter takiego przedsięwzięcia –
czyli nastawienie na osiągnięcie rezultatu poprzez wspólną pracę i wkład więcej
niż jednej osoby.

Co ciekawe, nie zostały wprowadzone w polskim systemie prawnym regulacje
stanowiące o tym, czy spółka cywilna może posiadać status pracodawcy.
W doktrynie prawa istnieją w tym względzie podzielone stanowiska. W wyroku z dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy (syn. akt III AUa 422/17) wskazał, iż:
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej, status przedsiębiorcy przysługuje wszystkim wspólnikom.
Oznacza to, że wobec zatrudnionych pracowników pracodawcą jest każdy ze
wspólników, a nie spółka.
Wprawdzie przepis art. 860 k.c., a zwłaszcza zawarta w nim pojemna definicja
spółki - oraz względnie obowiązujący charakter prawie wszystkich dalszych
przepisów o spółce pozwala, przy uwzględnieniu art. 3531k.c., na powoływanie
wszelkiego rodzaju spółek nieuregulowanych w przepisach szczególnych. Chodzi tu głównie o możność zawierania umów o wspólne przedsięwzięcie (np.
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konsorcjum, kartel, syndykat, pool i tzw. umowy joint venture), jak też o możliwość powołania spółki ad hoc, spółki cichej oraz tzw. podspółki. Nie ma natomiast podstaw do automatycznego kwalifikowania wszystkich umów
o współdziałanie (lub podobnie nazywanych), w tym także zawieranych w postępowaniu zmierzającym do udzielenia i wykonania zamówienia publicznego,
jako umów spółki cywilnej.
Uznanie konkretnej umowy konsorcjalnej za umowę spółki cywilnej jest możliwe wtedy, gdy można w niej dostrzec wszystkie cechy konstrukcyjne umowy
spółki cywilnej. Dla kwalifikacji konsorcjum jako spółki cywilnej nie wystarczy
wskazanie na wspólny cel gospodarczy konsorcjum. Istotnym jest dostrzeżenie
cech przedmiotowo istotnych dla umowy spółki cywilnej. Tymczasem, co do
zasady, konsorcjum nie jest spółką cywilną, chyba że wolą stron ukształtowano
je w ten sposób, że spełnia wymogi konstrukcyjne wyznaczające treść takiego
stosunku prawnego, tj. istnieje przedsiębiorstwo, majątek wspólny, więzi organizacyjne i majątkowe wspólników 5.

Spółki prawa handlowego
Spółka jawna
Spółka jawna jest spółką osobową posiadającą odrębną od jej wspólników
zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych (może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania), może pozywać, być pozywaną, ma więc również zdolność sądową 6. To zaś sprawia, iż należy ją traktować jak odrębny od wspólników podmiot. Nie mamy tu do czynienia z "umownym zrzeszeniem osób działających w oparciu o współwłasność łączną." 7
Spółka jawna posiada również wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe
od wspólników, działa pod własną firmą 8. Spółka jawna mimo podmiotowości
m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 marca 2016 r., sygn. akt V ACa
761/15.
6
Spółka jawna mianuje się brakiem osobowości prawnej przy jednoczesnym przyznaniu jej podmiotowości prawnej (art. 8 § 1 k.s.h.).
7
J. Frąckowiak, Charakter prawny spółki jawnej - oparte na konstrukcji współwłasności łącznej
zrzeszenie wspólników czy odrębna od nich osoba,[w:] Współczesne problemy prawa prywatnego.
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. P. Machnikowski, J. Gołaczyński,
Warszawa 2010, s. 135 i n.
8
Szerzej na temat podmiotowości spółki jawnej zob. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2013, s. 60-62; G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009, s. 1535
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prawnej nie jest osobą prawną (postulat przyznania spółkom osobowym przymiotu osoby prawnej zgłosili J. Frąckowiak, R. Potrzeszcz) 9.
Cechy charakterystyczne spółki jawnej:
1) osobowy charakter spółki, co przekłada się na osobistą, subsydiarną, solidarną odpowiedzialność jej wspólników za zobowiązania spółki 10.
2) konieczność utworzenia spółki w oparciu o co najmniej dwóch wspólników (co jest cechą odróżniającą spółkę jawną, jako spółkę osobową,
do spółek kapitałowych czy też jednoosobowej działalności gospodarczej).
3) wspólnikami spółki jawnej mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak
i osoby prawne. Mogą nimi być także jednostki organizacyjne, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, a które nie są osobami prawnymi.
4) możliwość wniesienia do spółki wkładów o charakterze materialnym
(np. nieruchomości), jak i niematerialnym (np. know-how), oraz świadczenia pracy.
5) dla utworzenia spółki jawnej wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Jednakże, jeżeli wkład do spółki jawnej stanowi prawo
własności nieruchomości lub przedsiębiorstwo, umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Tak zakreślone regulacje,

176; M. Tyrakowska, Podmiotowość cywilnoprawna osób ustawowych na przykładzie spółki jawnej,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 5, s. 32 i n.
9
J. Frąckowiak, R. Potrzeszcz, Czy nadanie osobowości prawnej handlowym spółkom osobowym
wymaga zasadniczej reformy prawa podatkowego?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 1,
s. 2 i n.
10
„Odpowiedzialność, którą statuują art. 22 § 2 i art. 31 k.s.h. ma charakter osobisty, nieograniczony, solidarny ze spółką i z pozostałymi wspólnikami. Dotyczy ona wprawdzie cudzego
długu, ale skoro ustawa (art. 22 § 2 k.s.h.) czyni wspólnika odpowiedzialnym za taki dług spółki
solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami, to wspólnik jest zarazem dłużnikiem wierzyciela
spółki z tytułu długu, za który odpowiada. Z istoty solidarności wynika, że spółka jawna i jej
wspólnicy są zobowiązani w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia
od wszystkich tych podmiotów łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie
wierzyciela przez któregoś z dłużników zwalnia pozostałych. Sprawa o świadczenie, za które
dłużnicy odpowiadają solidarnie, nie musi się zatem toczyć z udziałem ich wszystkich, a wyrok
nie musi dotyczyć ich niepodzielnie. Solidarność bierna istnieje w interesie wierzyciela, nie może
więc on być zmuszony do prowadzenia sprawy przeciwko wszystkim dłużnikom, jeżeli jest to
sprzeczne z jego interesem”; Tak m.in. Wyrok SN z dnia 14.04.2016 r., sygn. akt IV CSK
503/15.
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6)

7)

8)
9)

co do formy zawarcia umowy spółki sprawiają, iż co do zasady, koszty
utworzenia spółki są niższe aniżeli w przypadku spółki komandytowej,
spółki komandytowo – akcyjnej, czy spółek kapitałowych, gdzie pojawia
się konieczność poniesienia kosztów zawarcia umowy spółki w formie
aktu notarialnego.
spółka jawna powstaje dopiero w momencie dokonania wpisu spółki do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy11.
obecnie możliwe jest założenie spółki jawnej poprzez wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości i opatrzenie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego spółki.
do spółek jawnych stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, w tym
m.in. dotyczące obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość
w walucie polskiej 2 000 000 euro. Warto jednak zwrócić uwagę również na to, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

„Zgodnie z art. 251 § 1 k.s.h. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru, zaś według
art. 84 § 2 k.s.h. rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. W obu przypadkach wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Z chwilą wpisu do rejestru powstaje
spółka jawna jako podmiot prawa mogący we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także jako przedsiębiorca. Wykreślenie powoduje utratę bytu prawnego spółki.
Wskazać należy art. 17 ustawy z 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym
domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Przepis ten przewiduje istotne domniemanie wiarygodności danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które stanowi dopełnienie
zawartej w art. 14 ustawy gwarancji pewności obrotu. Na jego podstawie można przyjąć, że dane
zawarte w Rejestrze są zgodne z rzeczywistym stanem i są prawdziwe. Wskazane domniemanie
jest domniemaniem prawnym w rozumieniu art. 234 k.p.c., wiąże sąd w postępowaniu cywilnym, z tym że może być obalone, ponieważ ustawa tego nie wyłącza. Domniemanie to dotyczy
wpisów, obejmuje więc treść zamieszczoną w odpowiednim dziale rejestru, natomiast nie dotyczy danych znajdujących się w aktach rejestrowych, jeżeli nie zostały wpisane do rejestru. Ustawodawca przyjmuje, że - co do zasady - wszystkie dane wpisane do rejestru są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy, czyli z obiektywną rzeczywistością.”; Tak m.in. Wyrok SN z dnia 27 czerwca
2017 r., sygn. akt II CSK 595/16.
11
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10)

11)

12)

13)
14)

w formie spółki jawnej mogą skorzystać z możliwości opodatkowania
przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
prawo do reprezentowania spółki jawnej posiada każdy wspólnik. Każdy
wspólnik posiada także prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki,
chyba, że zostało to powierzone jednemu lub kilku wspólnikom.
każdemu wspólnikowi spółki jawnej przysługuje prawo do równego
udziału w zyskach i uczestniczenia w stratach w tym samym stosunku
bez względu na rodzaj i wartość wkładu, przy czym wspólnik może zostać w umowie spółki zwolniony od udziału w stratach.
wspólnik spółki jawnej ma prawo do żądania corocznego wypłacenia
odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet w sytuacji, gdy spółka poniosła stratę.
osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.
firma spółki jawnej musi zawierać imiona i nazwiska jej wspólników.

Etapy i wymogi założenia spółki jawnej:
1. Zawarcie umowy spółki jawnej (w przypadku zwykłej formy pisemnej ten
etap jest bezkosztowy), tzn. zawiązanie spółki jawnej. Jak stanowi art. 251 § 2
k.s.h., „osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.”
2. Złożenie wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS
(w wersji tradycyjnej, papierowej lub za pośrednictwem formy elektronicznej)
w przepisowej formie, tzn. na formularzach, których treść jest ściśle regulowana przepisami ustawy.
3. Wpis spółki do właściwego rejestru.
4. Utworzenie rachunku bankowego spółki, zawarcie umowy najmu lokalu,
umów o pracę, itp.
W przypadku przekształcenia uprzednio funkcjonującej spółki cywilnej
w spółkę jawną,
jako sukcesor uniwersalny spółka jawna staje się z mocy prawa nie tylko podmiotem praw należących do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej,
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ale także staje się podmiotem zobowiązań spółki cywilnej, a właściwie podmiotem zobowiązań wspólników spółki cywilnej. W ten sposób wygasają zobowiązania dotychczasowych wspólników spółki cywilnej, a w ich miejsce podmiotem zobowiązanym staje się spółka jawna. Nie oznacza to, że wspólnicy spółki
cywilnej, którzy stali się wspólnikami spółki jawnej, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Do nich mają zastosowanie reguły dotyczące odpowiedzialności
wspólników spółki jawnej.
Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają wprawdzie tak jak wspólnicy spółki cywilnej (art. 864 k.c.) również w nieograniczony sposób, osobiście i solidarnie,
ale na podstawie art. 22 § 2 k.s.h. za zobowiązania spółki, i nie jak dotychczas
- solidarnie, tylko z pozostałymi wspólnikami, ale także ze spółką.
Trzeba też dodać, że wspólnicy spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki
cywilnej odpowiadają w sposób pierwotny, bezpośredni, albowiem według art.
31 § 3 subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, jako ustawowa gwarancja zaspokojenia interesów wierzyciela, powstaje
z mocy prawa z chwilą powstania zobowiązania spółki. Roszczenie przeciwko
wspólnikom spółki jawnej ulega przedawnieniu w terminach określonych
w art. 118 k.c. w zw. z art. 2 zd. 1 k.s.h., a kwestie rozpoczęcia biegu przedawnienia zarówno wobec spółki, jak i wobec wspólników reguluje art. 120 § 1
k.c. w zw. z art. 2 zd. 1 k.s.h.” 12

Spółka partnerska
Spółka partnerska należy do spółek osobowych, a zatem posiada zdolność
prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, działająca pod
własną firmą 13. Spółka taka ma wyodrębnienie organizacyjne, w ramach którego musi być prowadzone przedsiębiorstwo spółki.
Spółka partnerska jest „dedykowana” wyłącznie wykonywaniu wolnych zawodów. Ich rodzaj został enumeratywnie wskazany w art. 88 k.s.h. Partnerem

Tak m.in. Wyrok SN z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 349/14.
zob. A. Kidyba, Nowy typ spółki - spółka partnerska, „Edukacja Prawnicza” 2002, nr 2, s. 2-3;
T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe,
Warszawa 2011, s. 421-422; S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne.
Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150,. T. I, Warszawa 2001, s. 431; U. Promińska,
Spółka partnerska, Biblioteka Prawa Handlowego, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, s. 30.

12
13
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w takiej spółce może być wyłącznie osoba mająca stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodów wymienionych w w/w przepisie albo innych
zawodów, którym odrębna ustawa przypisuje cechę „wolnego zawodu”.
Jak podkreślił to m.in. M. Rodzynkiewicz,
wyłączenia współpracy przedstawicieli różnych wolnych zawodów w ramach
jednej spółki partnerskiej muszą wynikać z wyraźnych zakazów ustawowych.
Przykładowo, notariusz nie może wykonywać zawodu w ramach spółki z udziałem przedstawicieli innych profesji prawniczych (adwokatów, radców prawnych), jednakże już adwokaci i radcowie prawni mogą tworzyć spółki radcowsko-adwokackie 14.

Warto również zauważyć iż w sytuacji kiedy wspólnicy spółki partnerskiej
posiadając określoną wiedzę oraz uprawnienia zawodowe i wnosząc je do
spółki, jako wkład, nie oznacza to, że taki wkład może być zarazem przedmiotem świadczenia usług przez partnerów na rzecz wspólnie utworzonej spółki.
Świadczenie takich usług ma stanowić usługę realizowaną „na zewnątrz”,
ale w interesie spółki 15.

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
„Wniesienie tytułem wkładu świadczenia do jakiego wspólnicy się zobowiązują, a więc wykonywanie w ramach spółki partnerskiej wolnego zawodu doradcy podatkowego, nie może być
zarazem przedmiotem świadczenia przez partnerów usług na rzecz spółki.
1. Jeżeli na podstawie umów zawartych przez spółkę jej partnerzy świadczyli usługi kontrahentom spółki, to były one wykonywane w imieniu i na rachunek spółki, a nie przez poszczególnych
partnerów we własnym imieniu i na własny rachunek. Zatem, jeżeli za te same usługi fakturę
kontrahentom wystawiała spółka, a następnie poszczególni partnerzy wystawiali za te usługi fakturę dla spółki jako jej "podwykonawcy", to nie ulega wątpliwości, że faktury wystawiane przez
partnerów stwierdzały czynności, które nie zostały wykonane.
2. Cechą wyróżniającą spółkę partnerską jest współdziałanie w celu wykonywania wolnego zawodu, a na partnerach ciąży obowiązek wniesienia całej ich profesjonalnej pracy do spółki.
Z tego też względu wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej przez doradcę podatkowego,
wykonującego zawód w spółce partnerskiej, jest należnością spółki, a nie partnera. To z kolei
pozwala przyjąć, że oprócz działalności wykonywanej w spółce partnerskiej partner nie może
podejmować czynności, które należą do przedmiotu działalności spółki.”; Tak m.in. Wyrok NSA
z dnia 02.07.2009 r., sygn. akt I FSK 876/08.
14
15
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Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej:
1) jest to spółka osobowa, założeniem której jest wykonywanie wolnego
zawodu przez więcej niż jedną osobę fizyczną, co sprawia zarazem,
iż partnerem w takiej spółce może być wyłącznie osoba fizyczna.
2) odpowiedzialność za zobowiązania spółki może mieć dwoisty charakter – zobowiązania ogólnego, za które odpowiada każdy partner spółki
w sposób osobisty, solidarny i subsydiarny z innymi wspólnikami partnerami, jak i zobowiązania wynikające z pracy, świadczenia usług
przez jednego partnera (lub pracownika partnera, osoby dobranej
przez danego partnera do wykonywania określonych czynności, np.
aplikanta radcowskiego w kancelarii radcowsko – adwokackiej), za
które odpowiada konkretny partner.
3) umowa spółki partnerskiej wymaga obecnie jej zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności (do dnia 8 stycznia 2009 r. umowa
spółki partnerskiej wymagała formy aktu notarialnego; zmiany zostały
wprowadzone przez art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 23 października 2008 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 217,
poz.1381, która weszła w życie z dniem 8.01.2009 r.).
4) spółka dla jej założenia nie jest zobowiązana do posiadania kapitału
zakładowego.
5) spółka powstaje z chwilą jej wpisania do właściwego rejestru przedsiębiorców.
6) firma spółki partnerskiej musi zawierać imiona i nazwiska jej partnerów.
7) umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw
i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.
Etapy i wymogi założenia spółki partnerskiej:
1. Zawarcie umowy spółki partnerskiej.
2. Złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS (w wersji
tradycyjnej, papierowej) w przepisowej formie, tzn. na formularzach, których
treść jest ściśle regulowana przepisami ustawy.
3. Wpis spółki do właściwego rejestru.
317

Patrycja G. Bartosz-Burdiak

4. Utworzenie rachunku bankowego spółki, zawarcie umowy najmu lokalu,
umów o pracę, itp.
Spółka komandytowa
Jak stanowi art. 102 k.s.h., „spółką komandytową jest spółka osobowa
mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada
bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.”
Cechy charakterystyczne spółki komandytowej (wymienione tu zostają te cechy, które są odmienne od cech spółki jawnej, jako że cechy spółki jawnej są
cechami o charakterze podstawowym dla innych spółek osobowych):
1) konieczność oparcia spółki na dwóch wspólnikach – komplementariuszu i komandytariuszu. Nie jest możliwe założenie i prowadzenie
spółki w oparciu o jeden „typ wspólnika”, jednakże wspólnikiem takiej spółki (niezależnie czy jest nim komplementariusz i komandytariusz) może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, ułomna
osoba prawna, jednostka organizacyjna (wobec czego niekiedy często
stosowaną formułą prowadzenia działalności gospodarczej jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej,
gdzie komplementariuszem jest właśnie inna spółka).
2) odmienny charakter i zakres odpowiedzialności wspólników – komplementariusza i komandytariusza. Wspólnik posiadający w spółce
status komplementariusza za zobowiązania spółki odpowiada całym
swoim majątkiem, osobiście. Zgodnie zaś z art. 111 k.s.h. i art. 112
§1 k.s.h., komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej
wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz jest
wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do
spółki.
3) nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie
spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec
osób trzecich tak jak komplementariusz.
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4) spółka komandytowa może zostać założona zarówno w sposób tradycyjny (poprzez złożenie do właściwego sądu rejestrowego wniosku
i dokumentów w wersji papierowej), jak i może zostać założona przy
wykorzystaniu wzorca umowy.
5) umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
6) zgodnie z art. 118 k.s.h. komandytariusz może reprezentować spółkę
jedynie, jako pełnomocnik. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu
spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa,
odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza,
który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.
7) sprawami spółki, jak i jej reprezentowaniem w stosunkach z osobami
trzecimi zajmuje się, co do zasady, komplementariusz. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba
że umowa spółki stanowi inaczej.
8) komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego
wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej. Oznacza to, że nie ma domniemania równego podziału zysku pomiędzy wspólnikami spółki.
Mając na uwadze możliwości konstrukcji prawnej, jaką ustawodawca zapewnił spółce komandytowej, warto wspomnieć o często obieranej formule
tworzenia spółki komandytowej z udziałem (jako komplementariusza) innej
spółki, a w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym
kontekście wartym przywołania jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 377/15.
Sąd w nim zaznaczył, iż:
w sytuacji, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a więc osoba prawna, mają zastosowanie wszelkie reguły obowiązujące w stosunku do komplementariuszy, jednakże należy uwzględnić specyfikę
dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały,
ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
W spółce tej wyłączona jest odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania.

Etapy i wymogi założenia spółki komandytowej:
1) zawarcie umowy spółki komandytowej,
2) wniesienie wkładów komandytariusza,
3) wpis do rejestru sądowego.
Spółka komandytowo – akcyjna
Za pierwszą spółkę komandytowo-akcyjną, jaka zaistniała w historii traktuje się Bank Królewski (Banque Royale) 16. Niemniej pierwsze przepisy statuujące możliwość założenia tego typu podmiotu pojawiły się dopiero w napoleońskiej Francji. Ich źródłem był Code de commerce z 1807 roku. Według wspominanej regulacji spółka ta była traktowana jako szczególny przypadek spółki
komandytowej, nie zaś spółki akcyjnej, pomimo iż posiada cechy obu tych
form prowadzenia działalności 17. Do dnia dzisiejszego spółka komandytowo –
akcyjna wykorzystuje najlepsze cechy obu spółek.
Jak stanowi art. 125 k.s.h.:
spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania
spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

O atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej świadczy możliwość powołania jej z wyjątkowo korzystnymi cechami spółki:

E. Dülfer, Die Aktienunternehmung; Eine betriebswirtschaftlich-morphologische Betrachtung der
Aktiengesellschaft und ihrer Ordnungsprobleme im Hinblick auf eine Reform des Aktienrechts, Getynga 1962, s. 32.
17
R. Lewandowski: Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej, Warszawa 2007
16
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1) dla komplementariusza, który prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją
w relacjach „na zewnątrz”, pojawienie się w spółce akcjonariusza sprawia, iż komplementariusz i spółka uzyskują nowy kapitał finansowy
dla założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2) dla akcjonariusza zaś uzyskanie takiego statusu w spółce zapewnia
możliwość uzyskiwania stałego dochodu (o lepszych parametrach aniżeli np. zysk generowany przez lokaty bankowe), bez konieczności ponoszenia ryzyka za sprawy spółki (jedynym ryzkiem ponoszonym
w takiej sytuacji przez akcjonariusza, jest brak uzyskania dochodu
z działalności spółki, brak zrekompensowania wartości wniesionego
wkładu udziałem w zyskach).
Cechy charakterystyczne spółki komandytowo - akcyjnej (wymienione tu zostają te cechy, które są odmienne od cech spółki jawnej, jako że cechy spółki
jawnej są cechami o charakterze podstawowym dla innych spółek osobowych):
1) wspólnikiem spółki może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba
prawna, ułomna osoba prawna, jednostka organizacyjna.
2) w ramach spółki występują dwa typy wspólników – komplementariusz, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jest jak odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej, oraz akcjonariusz, który nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej.
3) firma spółki może zawierać tylko oznaczenie komplementariusza.
W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki, akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich
tak jak komplementariusz.
4) akcjonariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik.
5) akcjonariusz nie ma prawa indywidualnego nadzoru nad spółką.
6) w momencie, gdy liczba wspólników spółki przekroczy 25 osób, konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej. Rada nadzorcza nie ma
prawa wydawać komplementariuszowi wiążących poleceń dotyczących spraw spółki.
7) umową spółki jest statut zawierany w formie aktu notarialnego.
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8) spółkę obowiązują wszelkie restrykcje odnoszące się do zwoływania
walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podejmowania w spółce decyzji.
9) spółka komandytowo-akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
10) podatek dochodowy od zysków wygenerowany przez spółkę komandytowo-akcyjną jest pobierany od spółki (CIT), i od wspólników
(PIT). To zaś sprawia, iż zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną
jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki
(9%) lub 19% CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie
wspólnika (19% podatek od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego). Odmienne regulacje istnieją w sytuacji, gdy akcjonariuszem takiej spółki jest osoba prawna.
11) Spółka komandytowo – akcyjna jest podatnikiem VAT i dotyczy jej
obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.
Etapy i wymogi założenia spółki komandytowo – akcyjnej:
1)
2)
3)
4)
5)

przyjęcie statutu w formie aktu notarialnego.
objęcie wszystkich akcji przez akcjonariuszy.
wniesienie wkładów pieniężnych przez akcjonariuszy.
powołanie rady nadzorczej.
złożenie wniosku o rejestrację spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców.

Dokonując analizy tych cech charakteru spółki komandytowo – akcyjnej,
które przeświadczają o jej atrakcyjności (tj. istnieniu dwóch typów wspólników
o bardzo odmiennym zakresie odpowiedzialności), należy również poddać refleksji sytuację, w jakiej jeden podmiot łączy w sobie status zarówno komplementariusza, jak i akcjonariusza w tej samej spółce, co jest prawnie dopuszczalne (pod warunkiem, iż mimo wszystko istnieje co najmniej jeden komplementariusz i jeden akcjonariusz nie będący tą samą osobą).
W tym zakresie wypowiedział się m.in. K. Osajda wskazując, iż:
względy ochrony bezpieczeństwa obrotu i kontrahentów spółki powodują,
że w relacjach z osobami trzecimi komplementariusza będącego jednocześnie
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akcjonariuszem trzeba traktować jako komplementariusza. Osoba ta będzie zatem odpowiadała wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania tak jak wspólnik
spółki jawnej. Za takim rozwiązaniem zdaje się przemawiać również bardziej
aktywna z natury pozycja prawna komplementariusza. Natomiast w stosunkach wewnętrznych (między wspólnikami i ze spółką) komplementariusz będący jednocześnie akcjonariuszem będzie mógł korzystać łącznie z uprawnień
przysługujących odpowiednio komplementariuszom i akcjonariuszom (np.
głosując na walnym zgromadzeniu za uchwałą jako akcjonariusz i wyrażając
zgodę na podjęcie tej uchwały jako komplementariusz). Jego sytuacja prawna
będzie w rezultacie silniejsza od pozycji wspólników będących wyłącznie akcjonariuszami albo wyłącznie komplementariuszami 18.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał
zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim
majątkiem za zobowiązania spółki. W spółce tej mogą wystąpić elementy
wpływu wspólników na działanie spółki 19. Jest spółką, która zaistniała stosunkowo późno – w 1892 r. w Niemczech, jako konstrukcja pozwalająca połączyć
dwa elementy: wyłączenie odpowiedzialności wspólników oraz wnoszenie stosunkowo niewielkiej wartości wkładów na kapitał zakładowy. Podstawą działalności spółki jest kapitał zakładowy, a osoby wspólników odgrywają tu drugorzędną rolę 20.
Jak podkreślił to Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19 lipca
2017 r., sygn. akt III AUa 410/16,
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest szczególną formą
prowadzenia działalności gospodarczej na "własny" rachunek, nawet gdy jest

K. Osajda, O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2012, nr. 10 s. 33-46; TEZA nr 7.
19
M. Imach, Elementy osobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające ex contractu,
tj. umowy spółki, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 4, s. 18 i n.; A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. II, Warszawa 1991, s. 65-67; K. Kruczalak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk 1997, s. 75 i n.; I. Weiss, Prawo spółek,
2002, s. 304.
20
A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2002, s. 5.
18
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on przez konstrukcję (fikcję) osoby prawnej oddzielony od majątku jedynego
wspólnika.

Dla pełnego opisania charakteru, jakim mianuje się spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, jako jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia
biznesu w Polsce, warto zacytować postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19
marca 2015 r., sygn. akt IV CZ 1/15. Sąd wspomnianą spółkę opisał następującymi słowami:
Członkostwu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przypisać należy charakter majątkowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo elementów
osobowych, jest przede wszystkim spółką kapitałową. Formalnym tego wyrazem jest zarówno instytucja kapitału zakładowego jak i możliwość utworzenia
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka taka z natury służy celom gospodarczym, wobec czego realizacja praw
i obowiązków wynikających ze stosunku spółki ukierunkowana jest zawsze na
interes ekonomiczny. Członkostwo ma tu ma ścisły związek z prawami udziałowymi wspólnika. Charakter majątkowy członkostwa uwidacznia się najwyraźniej przy podejmowaniu decyzji w takiej spółce - podstawowe znaczenie ma
wielkość kapitału reprezentowanego przez określoną liczbę wspólników, a nie
liczba głosujących wspólników, jak również przy obrocie udziałami, które stanowią podstawę działalności prowadzonej przez spółkę.
Majątkowy charakter członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
podkreśla również art. 163 pkt 2 k.s.h. stanowiący, że do powstania takiej
spółki niezbędne jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego
kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej także wniesienie nadwyżki. Można więc twierdzić, że dopóki wspólnik nie wniesie wkładu, dopóty nie może być uznany za wspólnika.

Cechy charakterystyczne spółki z o.o.:
1) „czysto kapitałowy”charakter spółki.
2) możliwość utworzenia zarówno jednoosobowej spółki, jak i spółki posiadającej więcej niż jednego wspólnika. Wspólnikiem w spółce może
być każdy podmiot, z uwzględnieniem treści art. 151 § 2 k.s.h., który
stanowi o tym, że „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może
być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.”
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3) wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.
4) odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi spółka, zaś posiłkowo członkowie zarządu spółki na zasadzie art. 299 k.s.h.
5) istnienie dwóch etapów tworzenia spółki. Po zawiązaniu spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. W momencie w jakim spółka ta
zostaje zarejestrowana we właściwym rejestrze sądowym, staje się
osobą prawną – właściwą spółką z o.o.
6) umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta
w formie aktu notarialnego lub również przy wykorzystaniu wzorca
umowy.
7) konieczność sporządzenia większej ilości dokumentów podstawowych
wymaganych do zarejestrowania spółki we właściwym sądzie rejestrowym.
8) ściśle regulowany tryb postępowania przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla spółki (wymogi w zakresie zwoływania zgromadzeń
wspólników, tworzenia aktów spółki).
9) znaczne warunki sprawozdawcze.
10) konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości nominalnej 5 000,00 zł, w którym wartość nominalna jednego udziału nie
może być niższa niż 50 złotych.
11) firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Oznacza to odejście od osobowych elementów firmy spółki jakie występowały w przypadku spółek osobowych.
12) bardziej restrykcyjne zasady odnoszące się do przekształceń spółki, jak
i jej likwidacji.
13) wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badań sprawozdań finansowych.
Etapy i wymogi założenia spółki z o.o.:
1) zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego;
2) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także
wniesienia nadwyżki;
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3) powołanie zarządu;
4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego
ustawa lub umowa spółki;
5) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Do zgłoszenia spółki z o.o. do KRS należy dołączyć:
1) umowę spółki;
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione
w całości przez wszystkich wspólników,
3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu
osobowego.
4) podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem
nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
Wymogów opisanych powyżej nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której
umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na formularzach
udostępnianych w systemie teleinformatycznym:
1) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem zaufanym;
2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz
liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego
z członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich
wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej
w chwili zgłoszenia spółki.
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Jak stanowi art. 167 § 4 k.s.h., dla spółki, która została utworzona za
pomocą wzorca umowy, zarząd jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od
dnia jej wpisu do rejestru, do złożenia do sądu rejestrowego oświadczenie
wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli
oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.
Jak wynika z w/w opisu procesu założenia sp. z o.o., jest on dużo bardziej
wymagający, aniżeli w przypadku innych dotychczas opisanych spółek. Łączy
się on również z kosztem zapłaty taksy notarialnej za sporządzenie, odczytanie
i podpisanie aktu notarialnego (umowa spółki), wniesieniem opłat sądowych
(za dokonanie wpisu oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
Warto również zwrócić uwagę na obowiązki spółki w zakresie płacenia
składem ZUS. W przypadku, w jakim utworzona zostaje jednoosobowa spółka
z o.o., powstaje obowiązek odprowadzania składem ZUS. Uważa się bowiem,
iż przedsiębiorca tworzący spółkę, w której jest jedynym wspólnikiem i niekiedy również jedynym członkiem zarządu, w rzeczywistości tworzy dla siebie
miejsce pracy w wzór jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku
zaś spółki z o.o. posiadającej więcej niż jednego wspólnika, tego typu obowiązek (odprowadzania składek ZUS) nie występuje, chyba że spółka jest pracodawcą.
Spółka akcyjna
Spółka akcyjna stanowi spółkę kapitałową, która jest powoływana
w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na akcje. Historia spółek akcyjnych
w Polsce sięga XVIII wieku. Wówczas na terenie Polski przedrozbiorowej powstały towarzystwa (kompanie) akcyjne. Jak wskazuje M. Michalski:
(…) pierwszą w Polsce spółką akcyjną, była Kompania Manufaktur Wełnianych, zawiązana ustawą z 11.4.1766 r., a następnie zaaprobowana przez
króla Stanisława Augusta 16.4.1766 r. 21

M. Michalski, Geneza spółki akcyjnej w obrocie prawnym w Polsce oraz prawie polskim do 1918
r., „Monitor Prawa Handlowego” 2017, nr 2, s. 8.

21
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Jak opisuje to m.in. J. Frąckowiak,
spółka akcyjna tworzona jest w szczególnym trybie. W fazie początkowej dochodzi do konsensusu między założycielami spółki podpisującymi statut. Następnie składane są oświadczenia o objęciu akcji i wyrażeniu zgody na brzmienie statutu. Statut, choć oparty na oświadczeniu woli składających, nie tworzy
jednak stosunku prawnego między założycielami 22.

Podpisanie statutu spółki akcyjnej jest warunkiem jej utworzenia. Statut należy
odróżnić od składanych przez podmioty obejmujące akcje spółki, oświadczeń
woli. Wszystkie oświadczenia woli takie, jak statut, jak i te wymienione w art.
313 k.s.h. 23, powinny być traktowane, jako umowa założycielska spółki handlowej, która spełnia warunki ustanowione przez polskiego legislatora w art.
3 k.s.h. 24 Umowa taka może być zawarta w jednym lub kilku aktach notarialnych.
„(teza nr 1) Możliwe jest istnienie spółek akcyjnych, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku i nie prowadzą działalności gospodarczej, której celem byłoby
przysporzenie zysku akcjonariuszom, spółka akcyjna może bowiem powstać
w każdym celu dozwolonym przez prawo, np. w celu charytatywnym. (…)
Teza nr 2, Także zatem spółki akcyjne, pomimo obowiązku wpisu do rejestru
przedsiębiorców, nie muszą mieć aktywności gospodarczej nastawionej na osiągnięcie zysku jako przedmiotu działalności” 25.

Cechy charakterystyczne dla spółki akcyjnej:
1) spółka oparta wyłącznie o udział akcjonariuszy.
2) spółkę akcyjną może zawiązać jedna albo więcej osób, nie może jej
zawiązać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

J. Frąckowiak, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001,
s. 452.
23
Tzn. jest to zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez
jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi.
24
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2018, s. 360.
25
Tak m.in. Uchwała SN z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05; OSNC 2006, nr 12, poz.
200 (tezy z uzasadnienia uchwały).
22
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3) konieczność wniesienia kapitału zakładowego, który powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, przy czym nominalna wartość akcji
nie może być niższa niż 1 grosz.
4) Statut powinien mieć formę aktu notarialnego, a osoby go podpisujące stają się założycielami spółki. Statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:
- liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
- wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz
spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
- warunku i sposobu umorzenia akcji;
- ograniczeń zbywalności akcji;
- uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom;
- co najmniej przybliżonej wartości wszystkich kosztów poniesionych
lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem;
- firmę i siedzibę spółki;
- przedmiot działalności;
- czas trwania – jeśli jest oznaczony;
- wysokość kapitału zakładowego;
- wartość nominalną akcji.
5) za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem,
akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
6) konieczność powołania zarządu spółki oraz rady nadzorczej. Jednak to
walne zgromadzenie decyduje o najważniejszych sprawach związanych
z działalnością spółki.
7) firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe
oznaczenie "spółka akcyjna".
8) zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji.
9) po zawiązaniu spółki lecz przed jej rejestracją w sądzie rejestrowym
występuje spółka akcyjna w organizacji. Po dokonaniu zarejestrowania
spółki w KRS powstaje właściwa spółka akcyjna.
10) w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej spółki, przy wprowadzaniu zmian, likwidacji spółki obowiązują największe restrykcje co
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do wymogów w porównaniu do innych form prowadzenia działalności gospodarczej.
11) forma opodatkowania jest taka sama, jak w przypadku spółki z o.o. podatek dochodowy od osób prawnych.
12) pełna rachunkowość, publikacja rocznych raportów finansowych, obowiązek audytu.
Etapy i wymogi dla założenia spółki akcyjnej:
1) zawiązanie spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;
2) wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4;
3) ustanowienie zarządu i rady nadzorczej;
4) wpis do rejestru.
Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców należy złożyć do
sądu rejestrowego następujące dokumenty podstawowe:
1) statut;
2) akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty
na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;
4) potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje,
dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu
rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że
wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami
statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 k.s.h.;
5) dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem
ich składu osobowego;
6) zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy
publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki;
7) oświadczenie formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, jeżeli zarząd złożył takie oświadczenie.
8) w określonych przypadkach należy dołączyć również sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta.
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Polskie regulacje prawne a rozwój przedsiębiorczości i innowacji
Pojęcia „przedsiębiorczość,” jak i „innowacyjność” nie posiadają definicji
legalnej, to znaczy takiej, która została wprost zakreślona przez legislatora
w akcie prawnym (czy to rangi ustawowej, czy w rozporządzeniu). Aby odkodować oba pojęcia i ustalić ich zastosowanie w polskich realiach biznesowych,
należy odnaleźć definicje poza prawne. Słownik języka polskiego PWN proponuje nam określenie „przedsiębiorczy”, jako chętny do podejmowania różnych
spraw i umiejący je pomyślnie załatwić. „Innowacyjność” zaś sprowadza się do
umiejętności wprowadzenia czegoś nowego, pewnego nowatorstwa, rzeczy,
usługi, myśli ulepszonej w stosunku do tego, co już zostało stworzone.
Mając na uwadze całokształt polskiego systemu prawnego, który oddziałuje na sferę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, należy zaznaczyć,
iż analiza prawnych aspektów rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy polskie regulacje prawne sprzyjają
rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji.
Aby w pełni odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy ocenić:

1) możliwości wyboru odpowiedniej i najlepiej dopasowanej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. A zatem to, czy polski
system prawny zapewnia potencjalnemu przedsiębiorcy różnorodność
takich form;

2) łatwość założenia biznesu w Polsce, niezależnie od wybranej formy
prowadzenia działalności gospodarczej.

3) ryzyka i korzyści z prowadzenia biznesu w Polsce;
4) możliwości, zakres i dostępność różnych form dofinansowania biznesu, jak i pozyskania kapitału ludzkiego i intelektualnego, a obecnie
również informatycznego;

5) zapewnienie właściwej ochrony prawnej dla przedsiębiorcy;
6) skuteczności wyegzekwowania swoich praw przez przedsiębiorcę, czyli
udostępnienie przedsiębiorcy instrumentów prawnych wspierających
możliwości wyegzekwowania określonego zachowania lub zaprzestania zachowania przez osoby trzecie;
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7) możliwości wprowadzania nowych towarów i usług na rynek, w sytuacji, gdy te towary i usługi są nowatorskie i niekiedy obowiązujące regulacje prawne nie przewidywały ich istnienia i zapewnienia im
ochrony natury prawnej.
Możliwości wyboru odpowiedniej i najlepiej dopasowanej formy prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce.
Dokonując analizy ram prawnych, jakie polski ustawodawca wykreował
dla osoby, która zamierza realizować swoje plany biznesowe, należy stwierdzić,
iż są one dość obszerne i różnorodne. Tę tezę potwierdza ilość i jakoś form
prowadzenia działalności gospodarczej, jaką dopuszcza polskie prawo.
Rozpoczynając niniejszą część wywodu, warto podkreślić, iż każdy biznes
zaczyna się od osoby – osoby fizycznej. Niezależnie od tego, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi jedna osoba fizyczna, czy jest ono oparte wyłącznie o udział
innych osób prawnych (np. spółka z o.o. złożona wyłącznie z innych spółek
z o.o., jako jej wspólników), to zawsze działalność zaczyna się i kończy na osobie fizycznej (czy to jako jednoosobowym przedsiębiorcy, czy członku zarządu
spółki kapitałowej lub jej wspólniku). To od tej właśnie osoby fizycznej czy od
tych osób fizycznych rozpoczyna się również krok ku rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji na rynku zasiedlanym przez myśl o stworzeniu czegoś nowego. To osoba fizyczna tworzyła pierwsze spółki, to osoba fizyczna tworzyła
pierwsze regulacje ich dotyczące. Dlatego też tak zbierane doświadczenie
z upływem lat procentuje i sprawia, że każdy potencjalny przedsiębiorca może
w sieci przepisów prawa odnaleźć miejsce dla siebie. Tym miejscem są formy
prowadzenia działalności gospodarczej.
Przechodząc do konkretnych rozważań należy podnieść, iż polskie prawo
zapewnia właściwą ilość i jakoś form biznesu możliwego do prowadzenia.
Wśród nich można odnaleźć zarówno prostą formę jednoosobowej działalności
gospodarczej, która z jednej strony zapewnia pełną kontrolę nad prowadzonym
biznesem przez jego właściciela, z drugiej sprawia, iż wszelkie błędy poczynione
w toku działania obciążają wyłącznie przedsiębiorcę, jak i możemy wskazać na
bardzo zaawansowaną spółkę akcyjną o wielu restrykcjach w zakresie sprawozdawczości, podejmowania decyzji, ale i znacznym potencjale gromadzenia ka-
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pitału i niskim walorze odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśliby ująć wszystkie te formy prowadzenia działalności gospodarczej, (tj. jednoosobowy przedsiębiorca, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialności,
spółka akcyjna, stowarzyszenia rejestrowe, konsorcja, fundusze kapitałowe),
wyłoniłby się wówczas obraz właściwy dla krawca, który dopasowuje krój
ubioru do jego przyszłego właściciela.
Zaproponowana przez autorkę niniejszego opracowania Tabela 1, ma na
celu zobrazowanie tego, jak najbardziej znaczące dla każdego przedsiębiorcy
elementy zmieniają swój zakres i znaczenie, w zależności od obranej formy prowadzenia biznesu w Polsce.
Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opiera się
najczęściej o takie wytyczne, jak m.in.:
1) planowana wielkość przedsięwzięcia, a co za tym idzie, dokonuje się
analizy tego, jak na przestrzeni lat działalności zmieni się zapotrzebowanie przede wszystkim na kapitał finansowy. Czy właściwa zatem będzie niewielka spółka jawna, czy też wchodząca na rynek regulowany
spółka akcyjna.
2) zakres odpowiedzialności osób tworzących dany podmiot, tzn. czy
obrana działalność łączy się z niewielkim ryzykiem dla przedsiębiorcy
i pozwala na to, aby zachować pełną kontrolę nad procesami mającymi
miejsce w przedsiębiorstwie, czy też lepszą strukturą będzie rozbudowany model biznesowy, lecz też taki, który generuje koszty (zatem potrzebny jest udział większej liczby wspólników, a co za tym idzie, kapitału) i wymaga rozbudowanej sieci personalnej (szczebelkowy rozdział obowiązków i zadań w firmie).
3) możliwość sprawowania kontroli nad procesami odbywającymi się
w przedsiębiorstwie.
Wybór pomiędzy tak wieloma formami prowadzenia działalności gospodarczej należy przy tym uznać za wystarczający.
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Łatwość założenia biznesu w Polsce,
niezależnie od wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej
Odpowiadając na kolejne pytanie w zakresie łatwości założenia biznesu
w Polsce, należy wskazać, iż jest ono umiarkowanie łatwe.
Poziom i zaawansowanie procedur niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce zależy od obranej formy. Autorka
niniejszego opracowania pragnie opis wyżej wskazanej tezy zaprezentować wizualnie w formie tabeli (Tabela 2).
Tabela 2 wskazuje, iż w przypadku spółek prawa handlowego proces założenia nowego podmiotu wiąże się z przygotowaniem istotnej dokumentacji
oraz poniesieniem określonych kosztów. Co jest nie spotkane w przypadku
jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej.
Jednakże mając na uwadze, z jednej strony potrzebę zapewnienia pewności obrotu na rynku (pewności co do realności przedsiębiorcy i skonkretyzowania osób, które w imieniu przedsiębiorcy prowadzą jego sprawy), z drugiej konieczność zapewnienia jawności rejestrów, takie rozwiązanie należy uznać za
właściwe.
Ważne jest, aby każdy podmiot był tworzony i prowadzony w sposób
transparentny. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do spółek kapitałowych, gdzie odpowiedzialność wspólników jest wyłączona. Na spółce z o.o.
i spółce akcyjnej ciąży bowiem coroczny obowiązek składania sprawozdań finansowych. Sprawozdania te zaś są, wraz z całymi aktami rejestrowymi
(umową spółki, dokumentami towarzyszącymi procesowy rejestracji spółki),
jawne i dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, bez potrzeby legitymowania się, jakimkolwiek interesem prawnym czy faktycznym (art. 8 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz.
986 t.j.).
Zasada jawności, o jakiej mowa powyżej, jest realizowana przez zapewnienie każdemu:
- prawa dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji;
- możliwości wglądu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem
strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/;
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- prawa otrzymania, również drogą elektroniczną, poświadczonych odpisów,
wyciągów, zaświadczeń i informacji z Rejestru;
- prawa otrzymania z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczonych kopie dokumentów zgromadzonych w katalogu;
- możliwości przeglądania akt rejestrowych.
Ponadto zapewnieniu jawności służy wyrażona w art. 13 u.KRS zasada,
że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Warto przy tym zauważyć, iż stopień zaawansowania zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, dokumentów tworzących podstawy
prawne dla funkcjonowania poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej, jest wprost proporcjonalny do tego, jak wzmaga się lub zmniejsza
się odpowiedzialność osób tworzących dany podmiot. Przykładem tego są znikome wymagania dla założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie
odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w trakcie jej prowadzenia jest największa, a na przeciwległym krańcu stopnia trudności odnajdujemy wymogi
stawiane założeniu spółki akcyjnej, gdzie odpowiedzialność za zobowiązania
tego podmiotu rozkłada się tylko na spółkę i potencjalnie członków zarządu
spółki.
Mając zatem powyższe okoliczności na uwadze, należy podkreślić, iż łatwość założenia biznesu w Polsce jest umiarkowana, zaś to umiarkowanie jest
usprawiedliwione potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy wobec osób trzecich.
Ryzyka i korzyści z prowadzenia biznesu w Polsce
Oceniając ryzyko prowadzenia biznesu w Polsce warto zwrócić uwagę na
takie elementy, jak:

1) stabilność prawodawcza, tzn. czy prawo w Polsce ma możliwość ulegania szybkim i częstym zmianom, jakie są formy tych zmian i jak
polski ustawodawca dba o wcześniejsze, należyte poinformowanie
swoich obywateli o wprowadzanych zmianach;
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2) stabilność wzrostu gospodarczego podyktowana zaufaniem do tworzonego rynku i istniejącego prawodawstwa;

3) sytuacja społeczna, ekonomiczna, międzynarodowa i naturalna danego obszaru oddziaływania.
Z prawnego punktu widzenia, do korzyści prowadzenia biznesu w Polsce
można zakwalifikować m.in.:
1) różnorodny system podatkowy umożliwiający dobór odpowiedniej
formy opodatkowania do prowadzonej działalności gospodarczej;
2) możliwości stosowania ulg podatkowych, odliczeń i zwolnień podatkowych;
3) możliwość skorzystania z różnych form wsparcia przedsięwzięć. Fakt,
iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej dodatkowo potęguje możliwości uzyskania dotacji na założenie lub/i rozwój własnego biznesu,
w szczególności, jeśli ma ona charakter innowacyjny;
4) możliwość tworzenia dobrego rynku pracy w ramach danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem korzyści jakie prawo pracy daje przedsiębiorcy, jak i pracownikowi;
5) istnienie przejrzystego ustawodawstwa w zakresie udzielania koncesji,
zezwoleń i pozwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej;
6) wyposażenie przedsiębiorcy przez ustawodawcę w różnorodne instrumenty prawne ochrony swoich interesów.
Możliwości, zakres i dostępność różnych form dofinansowania biznesu, jak
i pozyskania kapitału ludzkiego i intelektualnego, a obecnie również informatycznego.
Analizując możliwości i dostępność różnych form dofinansowania biznesu należy mieć na uwadze takie elementy, jak:
1) łatwość dostępu do kredytów bankowych, przejrzystość lub jej brak
w procedurze udzielania kredytu dla biznesu, prawne ramy wyegzekwowania zadłużenia wobec banku;
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2) rodzaje i procedura uzyskania pomocy publicznej, jak i obostrzenia
w tym zakresie;
3) możliwości pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorcy.
Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie szczególny nacisk kładzie na
rozwój przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, autorka pragnie przede wszystkim oprzeć swoje rozważania na temacie prawnych możliwości uzyskania przez
dany podmiot finansowania z funduszy europejskich.
Fundusze Europejskie, zwane również funduszami unijnym to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. 26 Do form udzielania tego typu wsparcia należy m.in.:
1) pomoc publiczna m.in. dotacje, pożyczki nisko oprocentowane;
2) pomoc regionalna, która dotyczy wspierania nowych inwestycji. Przyczynia się ona przede wszystkim do tworzenia nowych miejsc pracy.
3) pomoc horyzontalna, odnosząca się do restrukturyzacji przedsiębiorstw, ochrony środowiska, prac badawczo-rozwojowych itp.
4) pomoc sektorowa, dotyczy sektorów motoryzacyjnych, budownictwa
okrętowego, włókien syntetycznych.
Fundusze Europejskie w najbliższych latach stawiają na innowacyjność.
Jak zostało to opisane już wcześniej, nie ma definicji określającej wprost, co
należy rozumieć pod pojęciem „innowacyjność”. Mając jednak na względzie
dotychczasowo wypracowane procedury udzielania wsparcia finansowego dla
przedsiębiorców w zakresie innowacji, można wskazać, iż innowacyjność to:

1) wprowadzenie nowatorskich produktów czy usług, lub
2) prowadzenie i wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych,
3) lub odnajdowanie nowych rozwiązań różnych problemów społecznych.

Czym są Fundusze Europejskie? - Ministerstwo Rozwoju, [online] www.funduszeeuropejskie.
gov.pl, [dostęp 17.08.2017].
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Jest wiele rodzajów innowacji. Fundusze Europejskie wspierają cztery główne
obszary innowacji:
1. innowacja produktowa - pod tym pojęciem kryją się wszelkiego rodzaju
zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo bądź na rozpoczęciu produkcji innego nowatorskiego produktu;
2. innowacja procesowa (technologiczna) - jest to zmiana w stosowanych przez
przedsiębiorstwo metodach świadczenia usług czy wytwarzania produktów;
3. innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji
w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa;
4. innowacja marketingowa - polega na zastosowaniu nowej metody promocji,
obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, reklamie, czy modelu biznesowym” 27.

Oceniając dotychczasowy poziom składanych wniosków o dofinansowanie, jak i skalę oraz rodzaj projektów wskazywanych w tego typu wnioskach,
warto zauważyć, iż najważniejszymi grupami odbiorców środków na innowacyjność to są przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz indywidualni naukowcy.
Dość częstym i podstawowym aktem prawnym, od analizy którego wychodzi się przy składaniu oraz ocenie wniosku o dofinansowanie określonego
projektu, jak i przeprowadzeniu procedury wyboru projektu do dofinansowania lub złożenia protestu od informacji o negatywnej ocenie projektu/względnie złożenia skargi od informacji o negatywnej ocenie protestu, jest ustawa
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.
1431 t.j.) – dalej jako ustawa wdrożeniowa.
Przepisy tejże ustawy określają zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i polityki oraz tryb współpracy między nimi. Ustawę stosuje się również do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470).
Fundusze Europejskie na Innowacje, [online] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6
6756/fe-na-innowacje.pdf [dostęp 31.01.2019].
27
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Jak stanowi art. 37 ustawy wdrożeniowej,
właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy
dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie:
1) konkursowym;
2) pozakonkursowym; 28
3) o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a, oraz art. 61 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Jednym z najczęstszych trybów wyboru projektów do dofinansowania jest
tryb konkursowy.
W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany
w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję na podstawie sporządzonego przez tą instytucję Regulaminu. Konkurs
jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które
spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i:
1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie
dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1.
Po ogłoszeniu wszystkich warunków Konkursu, następuje etap składania
wniosków o dofinansowanie. W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu właściwa instytucja
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W tym trybie mogą być wybierane
wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.
28
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Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące
w konkursie dokonuje komisja oceny projektów.
Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie
projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z art. 53 ustawy
wdrożeniowej wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu
wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia w terminie
14 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnego protestu w celu ponownego
sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.
Instytucja przeprowadzająca konkurs o dofinansowanie informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera
w szczególności:
1) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
2) w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości
wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Jak wynika z w/w regulacji, postępowanie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu, można określić, iż ma charakter dwuinstancyjny, w przypadku w jakim dojdzie do odmowy przyznania wsparcia. Podobnie, w przypadku skierowania skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie protestu, rozpoznanie prawidłowości zastosowanej wobec tegoż wniosku procedury możliwe jest
przez właściwy Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd
Administracyjny.
Mając na myśli potencjalne źródła pozyskania kapitału na rozwój usług
lub towaru, procesów o charakterze innowacyjnym, warto też zwrócić uwagę
na sieć tworzonych Agencji Rozwoju Regionalnego, czyli sieć podmiotów, których działalność polega na inicjowaniu, wspieraniu i promowaniu inicjatyw
służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu. Najczęściej Agencje
Rozwoju Regionalnego są tworzone jako spółki akcyjne, w których większość
lub całość akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z zadań
ARR jest m.in. realizacja projektów związanych z rozwojem regionalnym, roz-
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wojem przedsiębiorczości i innowacyjności, finansowanych głównie ze środków UE. ARR wspiera w tym zakresie przedsiębiorców zarówno możliwością
przydzielenia stosownej dotacji, jak i poprzez szkolenia, doradztwo.
Z postępowań w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, w szczególności w zakresie konkursów rozpisywanych przez poszczególne
ARR, wyłania się szczególny nacisk na to, aby dofinansowanie otrzymywał projekt innowacyjny, czyli opisywany jako operacja,
której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji,
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem
I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(tak § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017
r., poz. 25 z późn. zm.) – dalej jako rozporządzenie). Tu jednak ocena tego, co
należy uznawać za innowacyjne bywa dość różnorodna. Brakuje w tym względzie stałej praktyki poznawczej, jednakże ciężko też ustalić konkretne cechy,
od których istnienia możemy powiedzieć, że dana rzecz, usługa, proces jest innowacyjny lub nie. To niekiedy sprawia, iż statystycznie znaczna część wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursów ARR jest rozpatrywana negatywnie.
Możliwości pozyskania kapitału ludzkiego i intelektualnego,
a obecnie również informatycznego
W obecnych czasach dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędny jest przede wszystkim kapitał ludzki. To człowiek jest
siłą napędową każdego przedsięwzięcia, źródłem wiedzy, doświadczenia,
twórcą nowatorskich rozwiązań. To czy dany przedsiębiorca pozyska do swojego zespołu odpowiednich ludzi w dużej mierze zależy sukces firmy. Na to,
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czy na danym rynku przedsiębiorca będzie w większym stopniu aktywnym poszukiwaczem pracowników, oraz czy pracownicy o określonych walorach wiedzy i doświadczenia będą mieli zamiar podjęcia pracy u danego pracodawcy,
ma wpływ przede wszystkim ustawodawstwo regulujące sferę prawa pracy.
Dobrze uregulowane prawo pracy i łączące się z nim prawo ubezpieczeń społecznych wpływa bowiem na:
1) możliwości finansowania pracownika – to jaka część wynagrodzenia
pracownika pozostanie „w jego kieszeni”, a jaka zostanie przekazana
na składki ZUS;
2) stworzenie gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia, poniżej którego pracownik nie może być opłacany;
3) to jakie uzyska on uprawnienia i korzyści – np. zasiłki macierzyńskie,
płatne urlopy wypoczynkowe;
4) stabilność zatrudnienia – możliwość stosowania różnych form zatrudnienia na umowę o pracę, a co za tym idzie, możliwość regulowania
uprawnień nabywanych przez pracownika wraz ze stażem pracy.
Odnosząc powyższe poniekąd postulaty do polskiego systemu prawnego,
należy uznać je za wystarczające i sprzyjające temu, aby pracownik z większą
pewnością mógł podjąć pracę u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę.
Ochrona, jaką zapewnia mu prawo pracy jest dość znaczna. W tym kontekście
należy podkreślić m.in.:
1) ochronę przed wypowiedzeniem czy rozwiązaniem umowy o pracę,
2) ochronę życia i zdrowia, czyli obowiązku zapewnienia pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
3) ochronę poszczególnych kategorii pracowników.
Kodeks pracy w Rozdziale II Podstawowe zasady prawa pracy określa
prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracownika, zaś dalsze przepisy tejże
ustawy zasady te konkretyzują. I tak do podstawowych zasad prawa pracy należą m.in.:
- swoboda wyboru pracy,
- swoboda nawiązania stosunku pracy,
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- poszanowanie dóbr osobistych pracownika,
- zasada równego traktowania pracowników,
- zakaz dyskryminacji,
- zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę,
- prawo do wypoczynku,
- obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Ochrona pracowników przejawia się również w konieczności kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie oraz na kontrolne badanie lekarskie, gdy pracownik powraca do pracy po chorobie trwającej co najmniej 30 dni.
- zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeby pracowników.
- ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zasada uprzywilejowania pracownika, która oznacza to, iż postanowienia
umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek
pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy,
- zapewnienie możliwości organizowania się pracowników i pracodawców,
- udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy,
- tworzenie warunków korzystania z uprawnień pracowniczych.
Tak zakreślone prawa i obowiązki stron umowy o pracę (chociaż powyżej
opisane dość syntetycznie i hasłowo) sprawiają, iż w sytuacji, w jakiej przedsiębiorca zamierza oprzeć swoją działalność gospodarczą na wybranych kandydatach na pracowników, którzy spełniają jego oczekiwania i staną się podstawą
jego sukcesu, zapewniając im prace na podstawie umowy o pracę, ma większą
pewność stabilności takiego zatrudnienia.
Polski system prawny dopuszcza również budowanie przedsiębiorstwa poprzez tworzenie zespołu osób pracujących na rzecz danego podmiotu za pomocą zatrudnienia w innych formach – np. umowy cywilnoprawnej (umowa
zlecenia, umowa o dzieło), umowy o współpracę pomiędzy przedsiębiorcami.
Wachlarz tego typu podstaw prawnych dla pozyskiwania kapitału ludzkiego
nie jest zbyt rozbudowany. Dodatkowo krępują go regulacje odnoszące się do
systemu ubezpieczeń społecznych, co zmniejsza atrakcyjność pozyskiwania
pracowników przez przedsiębiorców.
Jako korzystne rozwiązanie w powyższym aspekcie należy postrzegać
wszelkiego typu wsparcia finansowe, rzeczowe skierowane na tworzenie miejsc
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pracy (np. fundusze unijne, krajowe), ulgi i udogodnienia w przypadku zatrudnienia osób w określonym wieku, z niepełnosprawnością, w celu dokształcania.
Pozyskiwanie kapitału informatycznego
Jako właściwy prawny aspekt rozwoju przedsiębiorczości i innowacji
w Polsce, należy również postrzegać to, w jaki sposób polski ustawodawca reguluje zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego obywateli, w tym przedsiębiorców.
Cyberprzestępczość w obecnych czasach, gdy rozwój technologiczny, informatyczny jest tak znaczący i wciąż postępujący, jest poważnym problemem
oraz wyzwaniem dla każdego ustawodawstwa. Z uwagi na to, co obecnie jest
możliwe do osiągnięcia w świecie wirtualnym powstały nowe przestępstwa (np.
sabotaż komputerowy – art. 269 kodeksu karnego), lecz przede wszystkim powstały całkowicie nowe formy popełnienia znanych już czynów zabronionych.
Tak rosnące zagrożenie z czasem zaczęli dostrzegać poszczególni ustawodawcy, co wyraz znalazło m. in. w treści Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Akt ten wskazuje kategorie przestępstw, których zwalczanie powinno stać się priorytetem państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym
zakresie przestępstwa komputerowe wymienione zostały jednym ciągiem, obok
terroryzmu, handlu ludźmi, oraz korupcji (art. 83).
Jak podkreślił to J. Ślązak:
w tym zakresie bezsprzeczny prym wiedzie kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa,
która stanowi czyn zabroniony zarówno na gruncie kodeksu karnego (art. 266
k.k.), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 23). Ponad 90 %
respondentów wskazało, iż wyciek informacji postrzega w kategoriach realnego
zagrożenia, natomiast niemalże połowa przyznała, że już takiego incydentu doświadczyła. (…) Kolejnym z zachowań, z którym styczność mogą mieć przedsiębiorcy jest celowe niszczenie posiadanych przez nich informacji (art. 268
k.k., 268 a) k.k.). W tym przypadku motywem działania sprawcy (niestety

344

Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce …

w większości przypadków – pracownika) nie jest chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, lecz wyłącznie wyrządzenie dotkliwej szkody” 29.

W polskim kodeksie karnym ustawodawca określił następujące czyny zabronione podlegające sankcjonowaniu, a które mają lub mogą mieć wpływ na
prowadzenie działalności gospodarczej:
Art. 190a § 2 kk – podszywanie się pod inną osobę, fałszywe profile,
Art. 267 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji (hacking),
Art. 267 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing),
Art. 268 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji,
Art. 268a kk – udaremnienie dostępu do danych informatycznych,
Art. 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy,
Art. 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking,
Art. 269b kk – dot. tworzenia, pozyskiwania i rozpowszechniania tzw. „narzędzi hacker’skich”,
Art. 271 kk – handel fikcyjnymi kosztami, tzw. „lewe faktury”,
Art. 286 kk – oszustwo popełniane za pośrednictwem Internetu,
Art. 287 kk – oszustwo komputerowe.
Pewne typy przestępstw związanych z posiadaniem i rozpowszechnianiem
utworów chronionych prawem autorskim zawiera również ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jedną kwestią jest prowadzenie prawnych możliwości ścigania i skazywania za popełnienie poszczególnych przestępstw, drugą kwestią jest skuteczność
tychże rozwiązań. Niemniej należy pokreślić to, iż polski system prawny zapewnia prawną ochronę przedsiębiorcom w zakresie informatyzacji działalności gospodarczej. To zaś sprawia, iż pozyskiwanie w sposób bezpieczny kapitału
informatycznego jest możliwe na polskim rynku technologicznych rozwiązań.

J. Ślązak, Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Raport, [online] https://www.us.
edu.pl/sites/all/files/www/wiadomosci/pliki/RAPORT2013.pdf [dostęp: 31.01.2019].
29
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Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że polskie prawo zapewnia
ochronę praw przedsiębiorcy w zakresie pozyskiwania i stosowania kapitału informatycznego również poprzez uregulowanie i innych dziedzin prawa dotykających tejże sfery.
Dotyczy to w szczególności:
- Prawa własności przemysłowej;
- Ochrony programów komputerowych przez przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- Ochrony programów komputerowych na gruncie prawa znaków towarowych;
- Cywilnoprawnej ochrony praw autorskich;
- Autorskoprawnej ochrony programów komputerowych;
- Prawa wynalazczego;
- Organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
- Karnoprawnej ochrony praw autorskich;
- Roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Zapewnienie przedsiębiorcy bezpiecznej strefy, w jakiej może on rozwijać
swój innowacyjny towar, usługę, częstokroć opartą właśnie o instrumenty informatyczne, powinno być jednym z ważniejszych zadań postawionych legislatorowi. To bezpieczne ramy, w jakich możliwe jest poruszanie się, jest gwarancją tego, że będzie dochodziło do właściwego i progresywnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce.
Zapewnienie właściwej ochrony prawnej dla przedsiębiorcy. Skuteczności wyegzekwowania swoich praw przez przedsiębiorcę
Polski system prawny zapewnia różnorodne formy ochrony praw przedsiębiorcy. Do nich należy zakwalifikować m.in.:
1) dobór instrumentów prawnych pozwalający na odzyskanie wierzytelności od nierzetelnego dłużnika (np. pozew o zapłatę, pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy upominawczym,
wniosek o zabezpieczenie powództwa o zapłatę, wniosek o wszczęcie
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postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, wniosek o uznanie polskiego orzeczenia w innych państwach);
2) dobór instrumentów prawnych pozwalających na przywrócenie
prawa, rzeczy lub stanu (wachlarz uprawnień uregulowanych przede
wszystkim w kodeksie cywilnym takich, jak np. żądanie wydania rzeczy, żądanie podjęcia określonych czynności lub zaprzestania działania
niepożądanego, pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku
prawnego),
3) dobór instrumentów chroniących prawa przedsiębiorcy (ochrona
dóbr osobistych, ochrona prawno – karno, ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, ochrona prawa własności i posiadania,
ochrona przed nieuczciwą konkurencją).
Ustawą z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.
646), wprowadzono akt prawny określający zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Nową instytucją wprowadzoną na mocy w/w
aktu jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 16 ustawy). Do
głównych zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców należy przede
wszystkim ochrona interesów małych i średnich przedsiębiorców w sytuacjach
konfliktowych, w których stroną przeciwną jest państwo, czuwanie nad zasadą
wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do
władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego
rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów
oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Powyższe sprawia, iż wachlarz instrumentów prawnych pozwalających na
dogodny rozwój działalności gospodarczej w Polsce jest znaczny. Polski ustawodawca jednak, wprowadzając nowe rozwiązania prawne, powinien również
brak pod uwagę to, iż zmiana przepisów w jednym akcie prawnym może iść
w sprzeczności z normą prawną zawartą w innym akcie prawnym tej samej
rangi. Dopiero rozważnie ustalona sieć przepisów chroniących przedsiębiorcę
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i zapewniająca mu swobodę rozwoju, sprawia, iż dany przedsiębiorca może
tworzyć nowe rozwiązania.
Podsumowanie
Dokonując analizy wszystkich aspektów prawnych, jakie ułatwiają lub
utrudniają rozwój przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, należy wskazać,
iż postawiona na wstępie niniejszego artykułu hipoteza znajduje potwierdzenie.
Polskie regulacje prawne sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji.
W tym kontekście należy wskazać, iż polski ustawodawca zapewnił przedsiębiorcy znaczny wybór form prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z o.o.,
spółka akcyjna, stowarzyszenie rejestrowe, fundusze). Możliwość założenia części z tychże form została obostrzona (np. spółka akcyjna, spółka komandytowo
–akcyjna), jednak takie podejmie uzasadnia racjonalności i potrzeba ochrony
praw osób, które w pewnym momencie swojego życia będą miały styczność
z danym przedsiębiorcą.
Na początku drogi rozwoju przyszły przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności ustalić jakie są jego obecne i przyszłe potrzeby biznesowe. Czy jego
działalność wymaga dużego kapitału początkowego (spółki kapitałowe), czy też
jest gotowy podjąć większe ryzyko osobiste (spółki osobowe). Polskie regulacje
pozwalają również na właściwy dobór stosowanych rozwiązań podatkowych
i pracowniczych. Spółki mają również możliwości rozwoju nie tylko jakościowego, ale i ilościowego poprzez tworzenie oddziałów, przedstawicielstw.
W tym względzie ciekawymi rozwiązaniami są również tematy franszyzy. Tak
szeroki wachlarz działań jest godny pozytywnej oceny. Sprawia bowiem, że innowacyjny pomysł biznesowy może być rozwijany przy doborze odpowiedniej
formy działania na rynku.
Podobne rozwiązania – w zakresie różnorodności form prowadzenia działalności gospodarczej – możemy odnaleźć w systemie prawnym innych państw,
czego przykładem może być niemiecki system prawny (na którym wszak polski
ustawodawca wzorował się przy tworzeniu kodeksu handlowego, czy kodeksu
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spółek handlowych) 30, francuski system prawny31 czy brytyjski system
prawny 32. W każdym z tych wspomnianych systemach prawnych możemy odnaleźć odpowiedniki naszych rodzimych form prowadzenia biznesu, od tych
podstawowych, jak jednoosobowa działalność gospodarcza, do tych bardziej
zaawansowanych, jak spółki kapitałowe. Podobnie we wspominanych systemach prawnych legislator zapewnia podobną ochronę prawną zarówno przedsiębiorcy, jak i osobom trzecim, wchodzącym w relacje z przedsiębiorcami.
Warto przy tym również podkreślić to, iż w każdym z tych systemów
prawnych, jak i w polskim systemie prawnym występuje funkcja urzędu
ochrony konkurencji i konsumentów tak bardzo pożądana szczególnie w kontekście zapewnienia ochrony przedsiębiorcom o mniejszej sile oddziaływania.
Orzecznictwo w tym względzie, dotyczące przeciwdziałaniu monopolizacji
rynku należy uznać za coraz bardziej rozbudowane i potrzebne. Uwidacznia się
to nie tylko w polskim systemie prawnym.
Polski system prawny dodatkowo zbudował system przepisów współgrających również z innymi dziedzinami prawa. Przykładem tego jest chociażby
prawo pracy, prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony własności przemysłowej, prawo karne. Należy przy tym pochwalić instrumenty prawne dochodzenia praw w postępowaniu cywilnym. Zbudowane regulacje (postępowanie
sądowe przed sądami powszechnymi) są wystarczające. Jedynie to, w jaki sposób są one stosowane w praktyce przeświadcza o tym, czy polski rynek produktów i usług jest rynkiem bezpiecznym, a co za tym idzie, gotowym na wprowadzanie innowacyjności.

Spółki osobowe: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – spółka cywilna; Offene Handelsgesellschaft (OHG) – spółka jawna; Kommanditgesellschaft (KG) – spółka komandytowa; Partnerschaftsgesellschaft (Partnerschaft) – spółka partnerska; Spółki kapitałowe: Aktiengesellschaft (AG)
– spółka akcyjna; Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) – (tzw. Mini-GmbH)
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (gdzie kapitał w trakcie trwania zostanie zgromadzony i przechodzi w GmbH); Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) – spółka komandytowo-akcyjna (w Niemczech ze względu na formę bilansu zaliczana do spółek kapitałowych).
31
Przykładowo: SARL (Société à Responsabilité Limitée) – spółka z o.o.; SA (Société Anonyme)
– spółka akcyjna; SAS (Société par Actions Simplifiée) – spółka kapitałowa.
32
Self-Employed – jednoosobowa działalność gospodarcza; LTD - Limited Company – spółka
z o.o.; Partnership – spółka cywilna; LLP - Limited Liability Partnership – spółka partnerska;
PLC - Public Limited Company – spółka akcyjna.
30
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Stworzony system prawny, w sieci którego znajdują się różne dziedziny
prawa (prawo przedsiębiorcy, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo własności przemysłowej, prawo karne, prawo podatkowe, prawo
pracy, itd.) jest w miarę kompatybilny i zapewniający polskiemu przedsiębiorcy stabilność i możliwość przejrzystego działania. To zaś sprzyja temu, aby
biznes na określonych rynkach rozwijał się i podążał za nowymi trendami życia. Nowe trendy życia zaś dążą do udoskonalania tego, co już jest, tego co już
znamy. Są innowacją.
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Tabela1: Cechy charakterystyczne polskich form prowadzenia działalności gospodarczej. Autor: Patrycja G. Bartosz – Burdiak. Tabela stworzona na potrzeby niniejszego opracowania.
Forma
prowadzenia
biznesu

Jednoosobowa
działalność,
Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka
komandytowoakcyjna

Spółka
z o.o.

S.A.

Spółka kapitałowa –
głównym elementem
jest kapitał
zakładowy +
możliwość
zbudowania spółki
na wspólnikach nie
będących osobami
fizycznymi.

Cechy szczególne

Charakter
osobowy

Bardzo duży –
oparcie
działalności
wyłącznie na
osobie fizycznej
lub/i innej osobie
w odniesieniu do
spółki cywilnej.

Duży –
wspólnikiem może
być osoba
fizyczna, jak i
osoba prawna.

Bardzo duży –
oparcie spółki na
osobach fizycznych
wykonujących
wolny zawód.

Mały –
możliwość
zbudowania spółki na
wspólnikach nie
będących osobami
fizycznymi.

Mały –
możliwość
zbudowania spółki na
wspólnikach nie
będących osobami
fizycznymi.

Spółka kapitałowa –
głównym elementem
jest kapitał
zakładowy +
możliwość
zbudowania spółki
na wspólnikach nie
będących osobami
fizycznymi.

Dwudzielna – pełna u
komplementariusza,
ograniczona u
komandytariusza.

Dwudzielna – pełna u
komplementariusza,
wyłączona u
akcjonariusza.

Brak, co do zasady,
odpowiedzialności
udziałowców.

Brak
odpowiedzialności
akcjonariuszy.

Oparcie kapitału na
aktywach
wprowadzanych przez
wspólników – co
sprawia, iż każdy nowy
wspólnik = nowy
możliwy kapitał dla
spółki.

Możliwość znacznego
gromadzenia kapitału
za pośrednictwem
sprzedaży akcji spółki.

Oparcie spółki
przede wszystkim na
kapitale.

Możliwość
znacznego
gromadzenia
kapitału za
pośrednictwem
sprzedaży akcji
spółki, w tym
sprzedaży na rynku
regulowanym.

Zmiany osobowe
mogą prowadzić do
rozwiązania spółki.

Zmiany osobowe
mogą prowadzić do
rozwiązania spółki, ale
nie w przypadku
zmian osobowych po
stronie akcjonariusza.

Brak wpływu na
istnienie i
funkcjonowanie
spółki.

Brak wpływu na
istnienie
i funkcjonowanie
spółki.

Odpowiedzialność
wspólników

Pełna, całym
swoim majątkiem,
niczym nie
ograniczona.

Pełna, całym
swoim majątkiem,
niczym nie
ograniczona.

Pełna, całym
swoim majątkiem,
niczym nie
ograniczona,
jednak z
uwzględnieniem
specyfiki statusu
partnera.

Możliwości
finansowania

Oparcie kapitału
na własnym
majątku
i oszczędnościach.
Zewnętrze
finansowanie
możliwe na
podstawie
odrębnych umów
(pożyczka, itp.).

Oparcie kapitału
na aktywach
wprowadzanych
przez wspólników
– co sprawia, iż
każdy nowy
wspólnik = nowy
możliwy kapitał
dla spółki.

Oparcie kapitału
na aktywach
wprowadzanych
przez wspólników
– co sprawia, iż
każdy nowy
wspólnik = nowy
możliwy kapitał
dla spółki.

Nie możliwe,
z wyjątkiem
testatora.

Zmiany osobowe
mogą prowadzić
do rozwiązania
spółki.

Zmiany osobowe
mogą prowadzić
do rozwiązania
spółki.

Zmiany osobowe

Tabela nr 2: Założenie działalności gospodarczej a trudność w spełnieniu warunków utworzenia danego podmiotu. Autor: Patrycja G. Bartosz – Burdiak. Tabela została utworzona na potrzeby niniejszego opracowania.
Elementy ważne dla
założenia

Dokumenty – ilość
i jakoś

Forma
prowadzenia biznesu

Jednoosobowa
działalność,
Spółka cywilna

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej brak konieczności zawarcia umowy oraz sporządzenia innych
dokumentów za wyjątkiem wniosku o wpis do CEiDG.
W przypadku spółki cywilnej, konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie pisemnej. Tego typu spółka nie podlega
rejestracji ani wpisowy do żadnych rejestrów.

Spółka jawna

Dla utworzenia spółki jawnej wymagane jest zawarcie umowy spółki w zwykłej formie pisemnej oraz dokonanie
rejestracji spółki we właściwym sądzie rejestrowym.
Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W1- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa,
2) KRS WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o
rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
3) KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
Dla utworzenia spółki partnerskiej konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej oraz dokonanie rejestracji spółki
we właściwym sądzie rejestrowym.
Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń;

Spółka partnerska

2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
3) przedmiot działalności spółki;
4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy
umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów;
5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu;

Rejestracja/wpis

Forma prawna
dokumentów
założycielskich

Przy jednoosobowej
działalności gospodarczej –
wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Przy spółce cywilnej brak
obowiązku.

Przy jednoosobowej
działalności
gospodarczej brak
konieczności
sporządzania
dokumentów
założycielskich.
Przy spółce cywilnej
umowa spółki w formie
pisemnej.

Czas wpisu jednoosobowej
działalności gospodarczej do
CEiDG – jeden dzień.

Umowa spółki w formie
pisemnej pod rygorem
nieważności lub na
podstawie wzoru
umowy.

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym zależy czy spółka
została zawarta przy pomocy wzoru
umowy (tzn. elektronicznie) – kilka
dni, czy w sposób tradycyjny –
kilka tygodni.

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Umowa spółki w formie
pisemnej pod rygorem
nieważności.

Czasochłonność

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym – kilka tygodni.

Koszty

W obu przypadkach – brak kosztów założenia.

Koszty:
1) wpis sądowy za rejestrację przy rejestracji tradycyjnej (papierowej) to
500 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za ogłoszenie
wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
b) wpis sądowy w przypadku dokonania rejestracji on-line (przez system
S24) to 250 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za
ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszty:
1) opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki i wydanie odpisów,
2) wpis sądowy za rejestrację to 500 zł – opłata sądowa za wpis oraz
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w
przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 k.s.h.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W1- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa,
2) KRS WD - Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
3) KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Spółka komandytowa

Spółka komandytowoakcyjna

Dla utworzenia spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz dokonanie
rejestracji spółki we właściwym sądzie rejestrowym.
Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie
istnieją;
4) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy
komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności;
5) sumę komandytową.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W1- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa,
2) KRS WC – Wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze
przedsiębiorców.
3) KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
Dla utworzenia spółki komandytowej konieczne jest zawarcie statutu w formie aktu notarialnego, oraz dokonanie
rejestracji spółki we właściwym sądzie rejestrowym.
Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;
4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje;
5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem;
6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do
czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;
7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Umowa spółki w formie
aktu notarialnego pod
rygorem nieważności
lub na podstawie wzoru
umowy.

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym zależy czy spółka
została zawarta przy pomocy wzoru
umowy (tzn. elektronicznie) – kilka
dni, czy w sposób tradycyjny –
kilka tygodni.

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Umowa spółki w formie
aktu notarialnego pod
rygorem nieważności.

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym – kilka tygodni.

Koszty:
1) opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki i wydanie odpisów,
2) wpis sądowy za rejestrację przy rejestracji tradycyjnej (papierowej) to
500 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za ogłoszenie
wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
b) wpis sądowy w przypadku dokonania rejestracji on-line (przez system
S24) to 250 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za
ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiany osobowe mogą prowadzić do rozwiązania spółki, ale nie w
przypadku zmian osobowych po stronie akcjonariusza.

komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności;
8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;
9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W2 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna.
KRS WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o
rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
3) KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Spółka
z o.o.

Dla utworzenia spółki z o.o. konieczne jest:
1) zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,2) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego
kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z
uwzględnieniem art. 158 § 11 k.s.h.;
3)powołanie zarządu;
4)ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki; 5) dokonanie
wpisu do rejestru.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga
ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;
8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.
Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i
siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
2) KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do
wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
2) KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3) KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Umowa spółki w formie
aktu notarialnego pod
rygorem nieważności
lub na podstawie wzoru
umowy.

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym zależy czy spółka
została zawarta przy pomocy wzoru
umowy (tzn. elektronicznie) – kilka
dni, czy w sposób tradycyjny –
kilka tygodni.

Koszty:
1) opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki i wydanie odpisów,
2) wpis sądowy za rejestrację przy rejestracji tradycyjnej (papierowej) to
500 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za ogłoszenie
wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
b) wpis sądowy w przypadku dokonania rejestracji on-line (przez system
S24) to 250 zł – opłata sądowa za wpis oraz 100 zł – opłata za
ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
1) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli w formie aktu notarialnego;
2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 § 3 i
§ 4 k.s.h.;
3)ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;
4) wpisu do rejestru.
Przy tworzeniu spółki akcyjnej wymagane jest również:
1) uzyskanie zgody na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela
albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi. Zgody takie powinny być wyrażone w formie aktu notarialnego.
2) sporządzenie sprawozdania założycieli, jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub
dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu. Przy czym (jak stanowi art. 312 § 1 k.s.h.)
sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości
i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada
ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy
wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.
Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń;
Spółka akcyjna

2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;
4) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje;
5) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
6) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem;
7) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
8) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;
9) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;
10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
11) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma;
12) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w
dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności.
Podstawowe wnioski, jakie należy złożyć mają formę formularzy:
1) KRS W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna.
2) KRS WG – Emisje akcji – załącznik do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
3) KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki.
4) KRS-WM Przedmiot działalności.
5) KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Wpis do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

Statut spółki w formie
aktu notarialnego pod
rygorem nieważności.

Czas rejestracji w sądzie
rejestrowym – kilka tygodni.

Koszty:
1) opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki i wydanie odpisów,
2) wpis sądowy za rejestrację to 500 zł – opłata sądowa za wpis oraz
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

Paweł Banul
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji

Wyłączenie jawności w postępowaniu
cywilnym jako ochrona innowacji

Wstęp
Kwestie dotyczące sposobów rozstrzygania sporów są traktowane przy zawieraniu umów przez przedsiębiorstwa w sposób poboczny, co stanowi przeszkodę w ochronie innowacyjności w razie późniejszych sporów między stronami. Istnieją różne przyczyny powstawania barier w rozwoju innowacyjności
podmiotów gospodarczych, a jedną z barier stanowiących przeszkodę w ich
rozwoju są problematyczne spory sądowe dotyczące dochodzenia roszczeń majątkowych. Celem podjęcia tematu jest ukazanie szans dla rozwoju innowacyjności w rosnącej świadomości procesowej umożliwiającej rozwiązywanie sporów biznesowych przed sądami arbitrażowymi z wykorzystaniem alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Postulat wyłączenia jawności postępowania
może przełożyć się na wzrost innowacyjności rozwiązań gospodarczych i biznesowych. Istotną cechą postępowania przed sądem arbitrażowym jest jego poufność. Wobec powyższego należy wskazać podmiotom gospodarczym na istnienie możliwości dochodzenia roszczeń przy wykorzystaniu alternatywnych
metod rozstrzygania sporów, a przede wszystkim arbitrażu. W pierwszej kolejności omówić należy możliwości wyłączenia jawności w postępowaniu cywilnym przed sądem państwowym, a następnie poufność postępowań przed sądem polubownym. W każdej z tych sfer dokonano oczywiście odpowiedniej
klasyfikacji omawianego problemu pod względem podmiotowym. W naszym
kraju powstaje wiele innowacyjnych przedsiębiorstw, ale aby mogły one sprawnie funkcjonować potrzebne są jednak nie tylko ulgi i zachęty podatkowe, ale
również wiedza o już istniejącym otoczeniu prawnym.
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Paweł Banul

Polityka procesowa
Polityka procesowa w zakresie korzystania z postępowań przed sądem
państwowym prowadzona przez podmiot gospodarczy tworzy istotny element
budowania innowacyjności oraz konkurencyjności 1. Każdy ma prawo do sądu,
co nie powinno ograniczać innowacji podjętych przez niego działań. Prawo do
odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej wraz z prawem dostępu do
sądu i prawem do wyroku sądowego tworzy treść prawa do sądu ukazując proceduralny wymiar tego prawa 2. Zdolność i motywacja przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań i zwiększenia efektywności, a tym samym do
zwiększenia konkurencyjności gospodarki, uzależniona jest również od zauważenia przez przedsiębiorców nowoczesnych możliwości prawnych ochrony
swoich interesów. W stosunkach między przedsiębiorcami konflikty są nieuniknione, a te poważniejsze często mają swój finał w sądzie, jednak nie dla
wszystkich dochodzenie swoich praw w ten sposób jest korzystne. Proces sądowy to długa i kosztowna procedura, a w obrocie gospodarczym ważne jest
nie tylko szybkie rozwiązanie sporu, ale także w miarę możliwości zachowanie
dobrych stosunków między stronami konfliktu. Zgodzić należy się z poglądem,
iż „podmiot innowacyjny nie traktuje postępowania sądowego przed sądem
państwowym jako narzędzia umożliwiającego rozliczanie zobowiązań pieniężnych, gdyż działanie takie nie tworzy właściwego wizerunku podmiotu” 3. Wobec powyższego w większości przedsiębiorcy są zainteresowani nieupublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów sądowych, bowiem często w procesie należy podać informacje stanowiące tajemnicę handlową. Jedynie wyłączenie jawności postępowania może okazać się po wielekroć wystarczające dla
zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, a co za tym idzie także ochrony jego
innowacyjności na rynku.

M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności w zakresie rozwiązań
normatywnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Vistula” 2016, nr 6, s. 98.
2
Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo
i Prawo” 1997, nr 11–12, s. 101-102.
3
M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności …, s. 98.
1
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Wyłączenie jawności w postępowaniu cywilnym …

Sądownictwo państwowe
Rozważania poświęcone analizie wpływu jawności sądowego postępowania cywilnego na innowacje powinny być skupione wokół Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) 4 jako podstawowego źródła obowiązujących
przepisów prawnoprocesowych. Jednakowoż współcześnie jawność postępowania sądowego została poddana w dużej mierze konstytucjonalizacji 5.
W Konstytucji RP 6 zasada jawności została literalnie uzewnętrzniona w art. 45,
który umieszczony jest w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka
i obywatela". Przepis art. 45 Konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez
właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, zastrzegając jednocześnie, że
wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny, oraz że wyrok ogłaszany jest
publicznie. Wobec powyższego już sama Konstytucja RP pozwala wyraźnie na
wyłączenie jawności zewnętrznej ze względu na moralność, bezpieczeństwo
państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego
stron lub inny ważny interes prywatny. Art. 42 § 3 p.u.s.p. dopuszcza rozpoznawanie spraw w postępowaniu niejawnym lub z wyłączeniem jawności, jeżeli
przewidują to przepisy ustaw. Możemy wyróżnić ograniczenie lub wyłączenie
jawności postępowania wobec publiczności oraz ograniczenie jawności względem stron tego postępowania 7. Ta pierwsza definiowana jest w literaturze jako
jawność zewnętrzna postępowania w odniesieniu do posiedzeń sądowych tzn.
możliwość każdego do uczestniczenia w posiedzeniu jawnym jako obserwator,
co jest tożsame z wolnym wstępem na salę rozpraw 8.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
t.j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 zm.)
5
E. Waśkowski, System procesu cywilnego, Wilno 1932, s. 154.
6
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
7
P. Rylski, T. Zembrzuski, Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym, „Przegląd
Sądowy” 2006/6, s. 89.
8
Por. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych
i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, red. J. Gudowski, Warszawa 2002, s. 111.
4
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Warto wskazać, że „rola tajemnicy handlowej i produkcyjnej jest istotna,
głównie w kontekście postępowania w sprawach gospodarczych oraz w procedurze dotyczącej przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 9. Zasada
jawności postępowania cywilnego wyrażona jest w art. 9 k.p.c., stanowiącym
iż:
Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy
i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, a treść protokołów i pism
może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.

Zgodnie z art. 153 k.p.c. wyłączenie jawności w sprawach cywilnych następuje obligatoryjnie w sytuacji, gdy publiczne rozpoznanie sprawy zagraża
porządkowi publicznemu lub moralności, gdy w toku rozprawy mogą być
ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych (objętych tajemnicą państwową lub służbową). Sąd może wyłączyć jawność rozprawy na
wniosek stron, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej
przedsiębiorstwa lub też podane przez strony przyczyny sąd uzna za uzasadnione czy też na rozprawie roztrząsane mają być szczegóły życia rodzinnego.
Przepis art. 154 § 1 k.p.c. stanowi iż w sytuacji, gdy posiedzenie sądowe prowadzone jest przy drzwiach zamkniętych na sali mogą być obecni: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i ich pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.
Spostrzec potrzeba, że „odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych
oznacza jedynie jego utajnienie na zewnątrz i w obecnym stanie prawnym nie
ma natomiast podstaw do utajnienia okoliczności, wzajemnie względem stron
procesu także w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa” 10. W art. 153 k.p.c. znajdujemy bezpośrednie odwołanie do tajemnicy przedsiębiorstwa, zaś definicję

K. Flaga-Gieruszyńska, Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym, „Rejent” 1998, nr 1,
s. 54.
10
J. Gudowski, [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. t I, red. T. Ereciński, Warszawa
2016, s. 866.
9
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tajemnicy przedsiębiorstwa znajdujemy w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, który stanowi iż:
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności 11.

Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są więc „nie ujawnione i nie podane
do wiadomości publicznej informacje techniczne i technologiczne, a więc dotyczące sposobów wytwarzania i metod działania, oraz informacje handlowe
lub organizacyjne, co do których podmiot gospodarczy podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” 12. Wykazanie interesu przedsiębiorcy
musi dotyczyć obiektywnych przesłanek związanych ze zwyczajami i praktyką
danej branży13. R. Flejszar zauważa, że sprawne i szybkie rozpoznanie sprawy
gospodarczej, mające umożliwić stronom „normalne funkcjonowanie" lub potencjalne kontynuowanie współpracy gospodarczej pomiędzy stronami, może
być uznane za wyłączenie jawności ze względu na „inny ważny interes prywatny" w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP 14. Prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa ma charakter majątkowy i zaczyna funkcjonować z chwilą jej ustanowienia przez przedsiębiorcę oraz przestaje funkcjonować w momencie wyrażenia woli jej zniesienia przez przedsiębiorcę 15. W kontekście ochronny innowacyjności istotną kwestią jest też naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako
przejaw nieuczciwej konkurencji, zagrożony odpowiedzialnością cywilną16.
Na marginesie zauważyć należy iż zgodnie z art. 427 k.p.c. wyłączona jest
jawność w sprawach małżeńskich, chyba, że obie strony żądają publicznego
rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Na podstawie art. 575¹ k.p.c. w sprawach opiekuńczych osób małoletnich sąd z urzędu

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47
poz. 211).
12
K. Flaga-Gieruszyńska, Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym …, s. 53-54.
13
Por. Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00.
14
R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016, s. 182–183.
15
Por. S. Hoc, Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, „Glosa” 2001,
nr 7, s. 23.
16
Por. K. Flaga-Gieruszyńska, Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym …, s. 55.
11
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zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy przemawia dobro małoletniego.
Każdy przedsiębiorca powinien chronić swoje tajemnice we wszelki dozwolony prawnie sposób, aby zachować innowacyjność. Przepisy k.p.c. jedynie
w ograniczonym stopniu zapewniają wystarczającą ochronę tajemnicy przedsiębiorcy na wszystkich etapach postępowania. Ogólna dostępność wokand sądowych i jawność wyroków może wpływać często negatywnie na działalność
przedsiębiorstwa. Może się to zwłaszcza przejawiać w negatywnym odbiorze
społecznym działalności przedsiębiorcy lub utrata pewnych posiadanych przez
niego informacji nie będących chronionymi prawnie. Wobec powyższych spostrzeżeń łatwo dostrzec złożoność materii wyłącznie jawności postępowania
przed sądem państwowym. W tym miejscu uwagę należy nakierować na inne
niż możliwość rozwiązywania sporów przy zachowaniu poufności niezbędnych
informacji dla innowacyjnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Arbitraż
W praktyce procesu cywilnego przez sąd polubowny (arbitrażowy) należy
rozumieć sąd inny niż sąd państwowy (powszechny), wybrany przez strony do
rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, którego wyrok należy traktować tak jak wyrok sądu państwowego 17. Warto stwierdzić, iż sprawa zarówno przed sądem
państwowym jak i sądem polubownym może nieść ryzyko dla działalności podmiotów gospodarczych. Szansami w rozwoju innowacyjności są wszelkie działania podejmowanie w celu niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwa, którego
to rozwój mogą zakłócać długo ciągnące się przed sądami państwowymi spory.
Prywatny arbitraż handlowy jest alternatywną wobec procesów sądowych
przed sądem państwowym metodą rozwiązywania sporów gospodarczych. Sąd
polubowny nazywany jest inaczej arbitrażem i może przyjąć formę sądu polubownego ad hoc lub przedsiębiorcy mogą się zwrócić do stałego sądu arbitrażowego 18. Według W. Broniewicza sądem polubownym ad hoc jest sąd utworzony na mocy zapisu na sąd polubowny do rozpoznania określonej sprawy,
stałym zaś sądem polubownym jest trwale istniejący zespół, z którego powołuje

Por. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2017, s. 496.
. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne, Warszawa 2007, s. 142.

17
18
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się na podstawie zapisu na sąd polubowny albo w innej drodze zespoły do rozpoznania określonych spraw 19. Stałe sądy arbitrażowe to instytucje orzekające
często we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i prawa gospodarczego 20.
W praktyce obrotu gospodarczego sądownictwo polubowne jest rozpowszechnionym sposobem rozstrzygania sporów handlowych w Europie, a podmiotami, które decydują się na rozpoznawanie sporów w ramach arbitrażu są
przede wszystkim przedsiębiorcy. Często duże podmioty gospodarcze z różnych państw współpracujące ze sobą godzą się rozstrzygać spory dotyczące danej umowy nie odwołując się w pierwszej kolejności do sądów państwowych
konkretnego państwa europejskiego, a przekazują spór do rozpoznania danemu sądowi arbitrażowemu. Obecnie z rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym korzystają w większości największe spółki prawa handlowego
zwłaszcza z dominującym akcjonariatem międzynarodowym, w sporach dotyczących dużych transakcji obsługiwanych przez największe kancelarie prawne.
Arbitraż w Polsce nie jest tak popularny jak m.in. we Francji czy Szwajcarii,
a Paryż jest najczęściej wybieranym miejscem arbitrażu spośród wszystkich europejskich miast i wyprzedza pod tym względem Londyn, Zurych i Genewę.
Rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami w drodze arbitrażu
w większym stopniu niż sądownictwo państwowe pozwala na rozwiązywanie
sporów prywatnoprawnych w sposób pozwalający kontynuowanie łączących
podmioty relacji gospodarczych pomimo sprzecznych ich interesów prawnych 21.
Prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej jest elementem składowym prawa do sądu 22. Kwestie dotyczące sposobów rozstrzygania
sporów obecnie w treści umowów handlowych są traktowane w sposób poboczny i niedostateczny dla innowacyjności podmiotów gospodarczych23.
Przedsiębiorcy decydując o treści zawieranych umów niejednokrotnie nie mają
dostatecznej świadomości prawnej dotyczącej potencjalnych sporów mogących
wyniknąć z wykonania umów, gdyż ich uwaga skupia się przede wszystkim na
działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej, a nie prawnych konsekwencjach

W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie …, s. 496.
T. Ereciński, K. Weitz, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 49.
21
T. Strumiłło, Zasady postępowania arbitrażowego, „Kwartalnik ADR” 2009, nr 3, s. 77.
22
A. Kościółek, Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018.
23
M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności …, s.96.
19
20
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sporów powstałych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, Przewidzenie z wyprzedzeniem możliwych sporów już przy zawieraniu
umowy poprzez uregulowanie sposobu ich rozwiązywania może sprzyjać innowacji przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli możliwości sporu ujawnią się już po zawarciu umowy można zawrzeć ustalenia o arbitrażu w aneksie do umowy.
Zgodnie z art. 1157 k.p.c. „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony
mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe
lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej,
z wyjątkiem spraw o alimenty.” Przepis art. 1161. § 1 k.p.c. stanowi, iż „poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron,
w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór
wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny).” Zaś na podstawie art.
1165 § 1. k.p.c. „w razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego
zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór
co do istoty sprawy.” Przepisy prawne winny być interpretowane przez praktyków branżowych, gdyż bardzo ważne dla przedsiębiorców jest to, że samodzielnie lub przez swoich pełnomocników mogą wpływać na formułę rozstrzygania sporu. K.p.c. wprost nie reguluje zasady poufności arbitrażu, więc powoduje to, że zasadniczą rolę w zabezpieczaniu informacji poufnych pełnią same
strony postępowania wprowadzając do umowy o arbitraż odpowiednią klauzulę poufności 24. Strona może również przez wskazanie na regulamin danego
stałego sądu polubownego samoczynnie wprowadzić omawianą zasadę 25.
Strony mogą ustanowić własne normy regulujące zasady zachowania poufności
w samym zapisie na sąd polubowny lub też w dodatkowej umowie bądź, wreszcie, jako normę postępowania przed sądem polubownym, wykorzystując zasadę swobody kreowania własnych zasad i sposobu postępowania na podstawie
art. 1184 § 1 k.p.c. 26

B. Gessel - Kalinowska vel Kalisz, Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu
handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 1, s. 14
25
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne …, s. 18.
26
B. Gessel - Kalinowska vel Kalisz, Podstawa normatywna zasady poufności …, s. 14
24
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Jednymi z zalet arbitrażu są szybkość postępowań i wyłączenie jawności
toczących się postępowań, gdyż arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania a o fakcie procesu arbitrażowego poza samymi stronami nikt nie jest
informowany 27. Do potrzeb podmiotów gospodarczych korzystających z rozwiązań innowacyjnych dostosowują się rozwiązania normatywne w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 28. Poufność, stanowiąca jedną z najważniejszych zasad postępowania przed sądem polubownym, pozostaje w ścisłym związku z cechą prywatności arbitrażu 29. Przedsiębiorcy najczęściej nie są
zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów sądowych, gdyż często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę
handlową. Zasada poufności postępowania arbitrażowego jest przedmiotem
rozważań w doktrynie przy okazji omawiania jego zalet 30. Cechą tradycyjną,
charakterystyczną dla postępowania arbitrażowego jest właśnie poufność, która
obejmuje obowiązek zachowania w tajemnicy faktu wszczęcia i toczenia się arbitrażu, brak jawności rozprawy arbitrażowej, brak dostępu do akt sprawy kogokolwiek poza stronami i ich pełnomocnikami, a także niejawność wyroku
arbitrażowego 31. Co do zasady, jak wskazano wyżej poufność jest immanentną
własnością procedury arbitrażowej, więc powoduje to powstanie po stronie
uczestników postępowania obowiązku zachowania poufności, też w stosunku
do dokumentów ujawnionych w trakcie postępowania oraz zeznań świadków
i biegłych32.
W konsekwencji podmioty wybierając arbitraż stają się konkurencyjne
i innowacyjne, gdyż wprowadzanie klauzul arbitrażowych w umowach pomiędzy kontrahentami może być źródłem nowoczesnej polityki procesowej przedsiębiorstwa, której celem jest skrócenie czasu trwania postępowania, jego
A. Kąkolecki, Zalety arbitrażu instytucjonalnego na przykładach sądów przy ICC i KIG, „Radca
Prawny”, 2008, nr 1, s. 70.
28
M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności …, s. 99.
29
Ł. Błaszczak, Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok, [w:] Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014, s. 302.
30
J. Rajski, Zagadnienia poufności w arbitrażu handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001,
nr 6, s. 1.
31
Por. Ł. Błaszczak, Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle
przepisów kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania
przedsiębiorczości, red. J. Olszewski, R. Sagan, R. Uliasz, Rzeszów 2006, s. 18.
32
K. Zawicki, O. Horvath, Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych
standardów etycznych prawników, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2011 nr 2, s. 12.
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uproszczenie33. Arbitraż wciąż nie jest tak często wykorzystywanym narzędziem
w relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak wydawałoby się, że powinien być, a może to wynikać z barku odpowiedniej świadomości przedsiębiorców o wspomagającym innowacyjność sposobie rozwiązywania sporów.
Poufność postępowań arbitrażowych powinna skłaniać przedsiębiorców do
wybierania właśnie tej metody rozstrzygania sporów. Ochrona innowacji
w pełni możliwa jest jedynie gdy również konflikty prawne wynikające z prowadzonej działalności są rozwiązywane w ramach nowych dostępnych sposobów prawnych, wpływających na zwiększenie efektywności nieuniknionych
postępowań spornych. Postępowanie arbitrażowe, jeśli strony tak postanowią
jest poufne, a jeśli spór jest rozstrzygany przez stały sąd polubowny to zasada
poufności obowiązuje z mocy przepisów regulaminu stałego sądu polubownego. Ma to znaczenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku,
ponieważ informacja o toczących się sprawach sądowych nie zostanie upowszechniona i nie odbije się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W rosnącej
świadomości procesowej umożliwiającej rozwiązywanie sporów biznesowych
przed sądami arbitrażowymi z wykorzystaniem alternatywnych metod rozstrzygania sporów i w propagowaniu edukacji prawnej należy upatrywać szansy
dla rozwoju innowacyjności 34. Rozstrzyganie sporów bez udziału osób postronnych, dziennikarzy i innej publiczności ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców przy ochronnie tajemnic handlowych i sprzyja także zawarciu ugody 35.
Zakończenie
Innowacje to pojęcie bardzo szerokie zdefiniowane jako zmiana jednego
sposobu działania na inny, bardziej efektywny i dotyczy nie tylko wynalazków
czy nowych technologii produkcji, ale także prowadzenia polityki prawnej
przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy, który podejmuje działania w zakresie
innowacyjności powinien zważać w swojej polityce biznesowej na korzystanie
z innych aniżeli sąd państwowy rozwiązań procesowych36. Ochronie innowacji
sprzyja kooperacja środowisk biznesowych i naukowych oraz proste procedury

M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności …, s. 101.
Tamże, s.102.
35
A. Wach, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005, s. 153.
36
M. Maliszewska, Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności …, s. 98.
33
34
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prawne, a celem opracowania było nakierowanie uwagi przedsiębiorców na istniejące narzędzia dla ochrony informacji przedsiębiorstwa w postaci arbitrażu,
jako ochronie innowacji. Wiedza o istnieniu arbitrażu, jako drogi dochodzenia
roszczeń oraz możliwości uwzględniania w umowach zapisu na sąd polubowny
w dużej mierze może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu. Rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami przed sądem powszechnym powinno być metodą ostateczną, gdyż jest znaczenie rozciągniętą
w czasie i nie zapewnia w wystarczający sposób poufności informacji ujawnianych w toku postępowania przez przedsiębiorcę. Wykazano iż postulat wyłączenia jawności postępowania może przełożyć się na wzrost innowacyjności
rozwiązań gospodarczych, a poufność postępowania przed sądem arbitrażowym realizuje powyższy postulat już w aktualnie obowiązującym porządku
prawnym. W konsekwencji arbitraż należy uznać za biznesowy model rozstrzygania sporów.
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Institutional investors activism
as a crucial component of corporate
governance of publicly listed
companies in the EU methods of incentivizing investors
to increase their engagement policy
and transparency under the revised
Shareholders Rights Directive

Introduction
The global crisis significantly fostered the international attention on the
market deficiencies 1. Ineffectiveness of shareholders and unhealthy corporate
governance practice gravely resulted in the financial market meltdown. Due to
their passive attitude, the stockholders, especially the large owners, were justly
blamed for the short-term oriented philosophy and negligent stance while performing their primary duties 2. It was evidenced that a significant number of
institutional investors do not actively engage in the “corporate governance” of
their portfolio companies 3.

G Hill, Images of the shareholder – shareholder power and shareholder powerless, [in] Research
Handbook on Shareholder Power, eds. J Hill, R.S. Thomas, Cheltenham 2015, p. 65.
2
A. Quimby, Addressing Corporate Short-Termism through Loyalty Shares, “Florida State University Law Review” 2013, vol. 40., p 389.
3
M. Fenwick , E. Vermeulen, Institutional Investor Engagement: How to Create a “Stewardship
Culture”, “Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper” 2018, no. 1,
p. 8.
1
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It is also necessary to note - in order to better understand this phenomenon - the effective exercise of shareholder rights depends to a large extent on
the efficiency of the chain of intermediaries maintaining securities accounts on
behalf of shareholders or of other persons, especially in a cross -border context.
In the chain of intermediaries, especially when the chain involves many intermediaries (like pension funds, assets managers) information is not always
passed from the company to its shareholders and shareholders’ votes are not
always correctly transmitted to the company 4. The enormous variety of institutional investors, their different investment strategies and the potential for
conflicts of interest between them often leads to a “profit-driven” short-term
investment approach. It is, therefore, not surprising that new policy and regulatory measures in the area of corporate governance- over the world - aim at
encouraging institutional investors, their asset managers, advisors and other
intermediaries to take a more responsible for “long-term ownership performance 5. This because long-term institutional investors engagement is seen as
a means to optimize firm performance and foster economic growth 6. Nevertheless, there is evidenced that the majority of shareholders are inappropriately
passive and are often only focused on short-term profits. It seems useful to
consider whether more shareholders can be encouraged to take an interest in
sustainable returns and long-term performance, and how to encourage them
to be more active on corporate governance issues?7
In this light, the European Council has enacted the amended Shareholder
Rights Directive II 8. This directive is a complex omnibus piece of legislation
with many points of detail some of its key provisions related to shareholder
votes on RPTs and remuneration, the transparency of institutional investors

Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement
(recital 8).
5
M. Fenwick , E. Vermeulen, Institutional Investor Engagement …, p.8
6
Ibidem., p.4
7
European Commission, Green Paper - The EU corporate governance framework, Brussels 2011,
p. 3.
8
Directive (EU) 2017/828 … .
4
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regarding their stewardship (voting, monitoring, engaging) activities, promoting shareholder identification, and facilitating the exercise of voting rights 9.
In order to increase shareholder engagement - as well as transparency and give the shareholder a greater say on various matters, the directive imposed
several obligations on an institutional investor10,in particular in the context of
corporate governance. While there is no specific Corporate Governance Directive, the revised Shareholder Rights Directive (SRD II) addresses some of
the main issues in this area 11, holding the function of quasi-corporate governance code. In short, the directive is to contribute to the long-term sustainability of EU companies, creating an attractive environment for shareholders and
enhance cross border voting 12.
As a result of these trends, there is now widespread interest in understanding how institutional investors can be engaged through regulatory action13, via
the method of incentivizing investors to increase their activism. The main objective of this paper is to discuss the combination of regulatory measures increasing the engagement policy of institutional investors and the transparency
of this policy proposed by the revised Shareholder Rights Directive II. We will
focus on significant issues concerning institutional investors stewardship (engagement) with investee companies, as well as reluctance in performance of
transparency obligation in the light of proper corporate governance model and
consider if, and, to what extent, principles of new regulation might contribute
to greater shareholder engagement and transparency simultaneously strengthening the fulfillment of fiduciary duties owed by intermediaries.
Crucially, this allows us to identify which combination of regulatory
measures creates the kind of environment for mobilizing institutional investors

G. Dallas, D. Watson, Corporate Governance Policy in the European Union: Through an Investor’s Lens, CFA Institute 2016, p.10.
10
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive
2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive
2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement, Brussels 2014, p. 2.
11
Corporate Governance for Listed Companies, [online] https://www.esma.europa.eu/regula
tion/corporate-disclosure/corporate-governance-listed-companies [access: 08.03.2019].
12
Shareholders' rights directive Q&A, [online] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17592_en.htm [access: 08.03.2019].
13
M. Fenwick , E. Vermeulen, Institutional Investor Engagement …, p. 4
9
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and encouraging them to become stewards and more engaged with firm strategy, performance, and corporate governance14. This because of the simple implication that the investors who are obliged to vote and disclose their voting
policy also tend to become more engaged 15.
Finally, based on this we will analyze the importance and influence of
requirements enacted upon revised the Shareholders Rights Directive on the
innovation of the economy and business, especially in the light of concerns
with the implementation of the directive into Member States legal system.
The notion and function of “Institutional Investors”
under Shareholder Rights Directive II
The EU Shareholder Rights Directive II providing a definition of institutional investors set forth that the notion of “institutional investor” covers:
• an undertaking carrying out activities of life assurance within the
meaning of points (a), (b) and (c) of Article 2(3) of Directive
2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, and
of reinsurance as defined in point (7) of Article 13 of that Directive
provided that those activities cover life-insurance obligations, and
which is not excluded pursuant to that Directive;
• an institution for occupational retirement provision falling within
the scope of Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament
and of the Council in accordance with Article 2 thereof, unless
a Member State has chosen not to apply that Directive in whole or
in parts to that institution in accordance with Article 5 of that Directive16.
Furthermore in order to highlight the relevance of institutional investors
for European Capital Markets the directive stated that the institutional investors and asset managers are often important shareholders of listed companies
in the Union and can, therefore, play an important role in the corporate gov-

M. Fenwick, E. Vermeulen, Institutional Investor Engagement … .
Ibidem.
16
Directive (EU) 2017/828 … .
14
15
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ernance of those companies, but also more generally with regard to their strategy and long-term performance. 17 Put above mentioned in the context of our
discussion it is necessary to emphasize that shares of listed companies are often
held through complex chains of intermediaries 18 which render the exercise of
shareholder rights more difficult and may act as an obstacle to shareholder
engagement 19.This apparently increasing complexity in the investor chain (for
instance, with a fund of fund managers adding a layer of asset management) 20
and multiple intermediaries in the ownership chain, thus escalate the problem
of separation of ultimate beneficiaries from ownership rights. This implies the
information asymmetries that create difficulties for monitoring and render
a market for corporate control ineffective 21, finally accelerating agency costs.
Moreover, this increase in institutional ownership of corporate stock has led
to questions about the role of financial intermediaries in the corporate governance process 22, specifically, on the many intermediaries who stand between the
ultimate beneficial owners and the corporation 23 . Above mentioned occurrence causes the concerns, especially because of the incentives for intermediary
owners is to vote their shares and exercise key ownership functions may under
certain circumstances differ from those of direct owners 24.
The most common trait of the “institutional shareholder” is that the entity is not buying shares for its own economic benefits but buying shares on
behalf of others. Therefore despite the fact that, institutional shareholders are
Ibidem, (recital 15).
“Intermediary” means a person, such as an investment firm as defined in point (1) of Article
4(1) of Directive 2014/65/EU, a credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (*) and a central
securities depository as defined in point (1) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 909/2014 of
the European Parliament and of the Council (**), which provides services of safekeeping of
shares, administration of shares or maintenance of securities accounts on behalf of shareholders
or other persons.
19
Directive (EU) 2017/828 …, (recital 4).
20
OECD, The Role of Institutional Investors in Promoting Good Corporate Governance, Corporate
Governance, OECD Publishing 2011, p. 21.
21
M. A. Hitt, T. S. Certo, D. Dalton, C. M. Dalton Catherine, The Fundamental Agency Problem and its Mitigation, “The Academy of Management Annals” 2007, p.31.
22
M. Tonello, The Separation of Ownership from Ownership, online] https://corpgov.law.har
vard.edu/2013/11/25/the-separation-of-ownership-from-ownership/ [access: 08.03.2019].
23
Ibidem.
24
OECD, The Role of Institutional Investors …, p. 24.
17
18
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often vested with enough threshold to monitor the portfolio companies effectively, the experience of the last years has shown that institutional investors
often do not engage with companies in which they hold shares25, failing to
detect a risk of losses and causing underperformance. Consequently, while the
volume of assets controlled by institutional investors has increased, these investors’ interest in the companies has not followed the same trend 26.
The Institutional Investors as a crucial pillar
of the Corporate Governance of Investees Companies
The ownership structure of a company- crucial segment of each corporate
governance system - can have significant implications for the relationship between shareholders and directors 27. The investor's profile of the listed company
is not constant, it is floating and changing, composing wide-ranging numbers
of shareholders, who are usually represented by proxies. In addition institutional investors—such as pension funds, investment funds, hedge funds, insurance companies, and asset managers—are steadily increasing their stake in
public equity, often remaining risk originated from this broadly spread and
diversified transactions, and conducting high-risk transaction like short selling
- trading strategy that seeks to capitalize on an anticipated decline in the price
of a security28.
Generally speaking, they rather focus on gain profit than spending money
on an investment. Nevertheless, the increased the presence of large
institutional investors fostered the expectation that these highly skilled and
well-resourced professional shareholders would make informed use of their
rights, promoting good corporate governance in their portfolio companies.
Ideally, all shareholders, retail and institutional, would fulfill their role as the
owners of the company 29 . This because institutional investors as well as
Directive (EU) 2017/828 …, (recital 15).
A. Pajic, Large investors, Small Obligations: How to Engage EU Shareolders,“Columbia Journal
of European Law” 2016.
27
A Guide to Corporate Governance Practices in the European Union, Washington, DC 2015,
p.30.
28
Short selling, [online] https://www.merriam-webster.com/dictionary/short%20selling [access:
08.03.2019].
29
A. Pajic, Large investors, Small Obligations … .
25
26
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appointed by them investment managers owe fiduciary duties to clients,
including a duty of loyalty and a duty of care.
A persistent question, with no clear answer, is what precisely is required
by the duties of loyalty and care 30. Obviously, to be impartial, it is also necessary to mention that institutional investor faced with a lot of obstacles trying
to monitor, this because the costs of activism are borne by the activist while
the benefits are enjoyed by all the shareholders, potentially leading to both
“rational apathy” and the “free rider problem” 31.
“Active Shareholder Engagement” under SDR II
Investor activism itself relates to a point to which stockholders start to
become involved in the supervising process of establishments in which they
have made investments 32. So bearing in mind the resources and opportunities
of financial investors - as opposed to dispersed shareholders - as well as position
in the investment chain, the regulators over the world enact the law regulations
to stimulate the institutional investor to increase shareholder activism (engagement). Base on their standing the clear picture of the activist behavior that
institutional shareholder should exhibit is drawn33.
The UK is a predecessor in this fields. Many concerns about UK corporate governance have urged those who own equity in listed companies to forsake a traditional bias in favor of passivity and act as responsible, engaged ‘owners’. The recent financial crisis has given added impetus to such calls, with the
notion of stewardship taking center stage 34.
In European Union the revised Shareholder Rights Directive II is built
A. B. Lady, The Fiduciary Structure of Investment Management Regulation, https://www.law.
ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/08/fiduciary-structure-investment-management-regula
tion [access: 08.03.2019].
31
E. B. Rock, Institutional Investors in Corporate Governance, “Faculty Scholarship” 2015, paper
1458, p 13.
32
D Arsalidou, Institutional investors, behavioural economics and the concept of stewardship, “Law
and Financial Markets Review” 2012, p 410; See also I. G. MacNeil, An Introduction to the Law
on Financial Investment , Hart Publishing 2012, p 329.
33
Y. Ding, The role of institutional shareholder activism in corporate governance: a comparative
study of the UK and US and China, Glasgow 2018, (PhD thesis), p. 141.
34
B. Cheffins, The Stewardship Code’s Achilles’ Heel, “Modern Law Review” 2010, vol. 73
(1004), p. 1.
30
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on a proposal published in early 2014, this revision updated and widened the
contents of the original directive, introducing a number of new provisions affecting the investment chain and several other aspects of the corporate governance of listed companies35. The revised rules aim to contribute to the longterm sustainability of the EU companies, enhance the efficiency of the chain
of intermediaries and to encourage long-term shareholder engagement 36. This
because there was clear evidence that the level of ‘monitoring’ of investee companies and engagement by institutional investors and asset managers was often
inadequate and focused too much on short- term returns, which may have led
to suboptimal corporate governance and performance 37.
As was observed the crucial problem was “short-termism”. Short-term investment strategies focus on turning over the portfolio rather than investing
for a long time and engaging in corporate governance matters with investee
companies 38. The Capital Markets identified shareholders’ short-term demand
for financial performance as a corporate governance issue. This because of the
number of evidence of the detrimental effects of pressure for short-term performance39. Too many short-term investment decisions of the institutional investors lead to more risk. In particular that it was evidenced that the average
holding period of the shares was only about eight month 40. The priority is
therefore to encourage long-term reasoning.
Methods of increasing engagement in corporate governance of investees
companies and transparency about the applied engagement policy.
Good corporate governance - in the meaning as “the system by which
Report on shareholder identification and communication systems, [online], https://www.esma.eur
opa.eu/sites/default/files/library/esma31-54-435_report_on_shareholder_identification_and_
communication.pdf [access: 08.03.2019], page 8.
36
Shareholders' rights directive Q&A … .
37
Directive (EU) 2017/828 …, (recital 2)
38
A Guide to Corporate Governance Practices …, p. 30.
39
M. Lipton, Bite the Apple; Poison the Apple; Paralyze the Company; Wreck the Economy, [online]
https://corpgov.law.harvard.edu/2013/02/26/bite-the-apple-poison-the-apple-paralyze-the-co
mpany-wreck-the-economy/ [access: 08.03.2019].
40
F. M. Laprade, Rights and obligations of shareholders. National regimes and proposed instruments
at EU level for improving legal efficiency, [online] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009
_2014/documents/juri/dv/pe462463_/pe462463_en.pdf [access: 08.03.2019], p. 62.
35
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companies are directed and controlled 41 - is a prerequisite for institutional investors - both asset owners and asset managers - to perform their function well.
Their function is to deliver sustainable, long-term returns to their clients to
underpin pension liabilities and other contingencies. But institutional investors are not just users of the system, they also have a critical role to play in
making comply-or-explain systems of corporate governance effective in Europe. This role means that they need to press for the rights to allow them to
fulfill their fiduciary duties as stewards. It also requires them to exercise these
rights responsibly. In both regards, our study has revealed gaps 42.
The proposals also deal with issues concerning assets managers, seeks to
encourage institutional investors to incentivize asset managers to manage for
the medium- to the long-term performance of assets 43 in particular when the
investors transfer on them obligation to fulfill part of duties under the directive.
Addressing more precisely the first of above mentioned issues it can be
said that article 3g(1)(a) of the Shareholder Rights Directive sets forth the “Engagement Policy Requirements”. The EU Shareholder Rights Directive, therefore, requires institutional investors, and asset managers to develop a policy on
shareholder engagement, which determines, how they monitor investee companies on relevant matters, including strategy, financial and non-financial performance and risk, capital structure, social and environmental impact and corporate governance, conduct dialogues with investee companies, exercise voting
rights and other rights attached to shares, cooperate with other shareholders,
communicate with relevant stakeholders of the investee companies and manage actual and potential conflicts of interests in relation to their engagement 44.
Thus European Shareholder Rights Directive stated that Shareholder Engagement is more than just voting at the general meeting. Shareholder engagement
is a purposeful dialogue with companies on matters such as strategy, perfor-

The UK Corporate Governance Code, [online] https://www.frc.org.uk/getattachment/e322c20
a-1181-4ac8-a3d3-1fcfbcea7914/UK-Corporate-Governance-Code-(September-2012).pdf [access: 08.03.2019].
42
G. Dallas, D. Watson, Corporate Governance Policy …, p.49.
43
E. B. Rock, Institutional Investors …, p. 17.
44
Directive (EU) 2017/828 … .
41
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mance, risk, capital structure, and corporate governance, including remuneration. Shareholder engagement (or “stewardship”) aims to promote long-term
success of companies. A proactive and constructive relationship between shareholders and the board will increase mutual understanding and commitment,
both at times of crisis and during normal business conditions. Generally speaking, effective engagement benefits companies, shareholders, and the economy
as a whole 45.
What is it important to know is the fact that the ability and willingness
to serve as informed and engaged owners is determined by a set of different
features and choices that together make up the institutions’ business model 46.
It worth to said that the directive provides investors with a relatively broad
scope of discretion in this matter eg. concerning methods and performances
applied by investors in order to fulfill engagement policy requirements.
In the center of our discussion is the notion of shareholder engagement,
this because effective and sustainable shareholder engagement is one of the
cornerstones of the corporate governance model of listed companies, which
depends on checks and balances between the different organs and different
stakeholders. As was mentioned the greater involvement of shareholders in
corporate governance is one of the levers that can help improve the financial
and non-financial performance of companies 47.
A second issue inherently involved with insufficient engagement resulted
in ineffective corporate governance - is the lack of transparency with respect to
institutional shareholders’ engagement policy that should be considered as lack
of transparency about fiduciary duties owed by institutional investors. Article
3g(1)(b) set forth: Institutional investors and asset managers shall, on an annual basis, publicly disclose how their engagement policy has been implemented, including a general description of voting behavior, an explanation of
the most significant votes and the use of the services of proxy advisors. They
shall publicly disclose how they have cast votes in the general meetings of companies in which they hold shares. Such disclosure may exclude votes that are
A Guide to Corporate Governance Practices …, p. 30.
S. Celik, M. Isaksson, Institutional Investors as Owners: Who Are They and What Do They Do?,
”OECD Journal: Financial Market Trends” 2013, vol. 2, p. 10.
47
Directive (EU) 2017/828 …, (recital 14).
45
46
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insignificant due to the subject matter of the vote or the size of the holding in
the company. 48 “Public disclosure of such information could have a positive
impact on investor awareness, enable ultimate beneficiaries such as future pensioners to optimize investment decisions, facilitate the dialogue between companies and their shareholders, encourage shareholder engagement and
strengthen their accountability to stakeholders and to civil society” 49.
The engagement policy or the explanation should be publicly available
online” 50. Availability of this information online, especially on a website of
intermediaries makes it easy for retail investors to be familiar with them as well
as reduce the cost of publication.
More transparency about applied engagement policy of institutional investors is justified by the fact that in the chain of intermediaries, especially
when the chain involves many intermediaries, information is not always passed
from the company to its shareholders and shareholders’ votes are not always
correctly transmitted to the company51. Moreover, this situation rising to the
problem of the asymmetry of information. This Directive aims to improve the
transmission of information along the chain of intermediaries to facilitate the
exercise of shareholder rights. It would also contribute to reducing agency
problem. Application of this transparency mechanism causes that fulfillment
of engagement policy requirements will be more effective, this because of
a possibility of assessment the applied performance with explanations which
could be evaluated not only be beneficiaries but also by other participants of
a market. These awareness pressures intermediaries and incentivizes to act with
due diligence. Consequently revised directive aims to mitigate the identified
shortcomings in the context of an improper attitude of intermediaries to disclosure and transfer of information concerning the performance of shareholder
rights of investment companies to beneficiaries. By mobilizing institutional
investors, it is hoped that corporate governance will be improved, giving companies a greater chance of succeeding and benefiting the economy as a whole52.

Ibidem.
Ibidem, (recital 16).
50
Ibidem, (recital 17).
51
Ibidem, (recital 5).
52
M. Fenwick , E. Vermeulen, Institutional Investor Engagement …, p. 5.
48
49
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Comply or explain - the mechanism for enforcing the observance of the
requirements under revised Shareholder Rights Directive
At the beginning, the fundamental question is whether and which regulatory measures can assist in creating a “stewardship culture” in which institutional investors actively participate in the governance of “their” companies. 53Article 3g of the directive sets forth: They (investors) should either develop and publicly disclose a policy on shareholder engagement or explain why
they have chosen not to do so54. Therefore this ,,comply or explain’’mechanizm encourages companies to build a constructive attitude towards engagement with investors to establish mutual understanding and long-term relationships 55. In short, institutional investors must be viewed – and view themselves
– as “stewards” of a company 56.
The ,,comply or explain’’ approach in revised directive making that the
engagement and disclosure obligations can be deemed as more hard law approach as opposed to soft law guidelines, therefore more effectively increase
the involvement of intermediaries in corporate governance that is one of the
levers that can help to improve the financial and non-financial performance of
companies, including environmental, social and governance factors 57. That is
why it is crucial for strengthening the confidentiality and trust of the retail
investor, as same as all other investors in the financial market. In particular, by
fulfilling the ,,comply or explain’’ duties and providing information in a way
that is understandable for retail investors keeping in mind their lack of experience and specific knowledge, gives the opportunity to assess whether their
commitment complies with art. 3 g of Shareholder Rights Directive II. Moreover, this mechanism should be valued as an opportunity to get feedback on
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a broader set of strategic issues 58. Furthermore incentives the institutional investors to observe the high fiduciary standards with the care of appropriate
corporate governance.
For example when institutions acting in a fiduciary capacity, such as pension funds, mutual investment schemes and some activities of insurance companies, the right to vote can be considered part of the value of the investment
being undertaken on behalf of their clients. Failure to exercise the ownership
rights could result in a loss to the investor who should therefore be made aware
of the policy to be followed by the institutional investors59. This is crucial,
because of specific role of intermediaries in the investment chain. Investors
should discharge obligations and report to clients on how they discharge their
fiduciary responsibilities 60.
The inquiry into the theoretical aspect of this directive, provided us that
the “comply or explain” framework is extremely flexible and although it has
not caused corporate governance strategies to converge, precisely because –
quite wisely so – such a goal was never included in the EU or national regulatory agendas, it has nevertheless met with considerable popularity amongst
regulators and market participants since it provides a commonly acceptable
framework for the emergence of various disclosure trends and information that
are not hampered in their originality and usefulness by the well-known rigidity
of a hard law framework, identified with a stringent “one-size-fits-all” approach that would seem unrealistic in corporate governance 61.
As was further mentioned above, that regulatory intervention is needed
not simply to protect vulnerable investors from abuse, it is also necessary because a failure of trust may lead to investors leaving the market. Regulatory
support of trust through supply-side reforms therefore also chimes well with
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the empowerment agenda 62. Moreover, it is important that at the same time
the institutional investors must be properly encouraged to build a constructive
attitude towards engagement with investors to establish mutual understanding
and long-term relationships 63.
Nevertheless, it should be noted that the analysis in this report shows that
we have to be careful with sanctioning “non-compliance” with the engagement
policy requirements at this stage of their development. A mandatory application of these provisions could have the counter-productive effect of stimulating
more “reactive engagement” (instead of encouraging “stewardship engagement”) 64. As was explained inflexible mandatory rule- approach is not desirable
to regulate these issues. Companies must adopt a corporate governance system
that is not solely focused on profit maximization and share price return but
goes beyond these goals and strives to achieve investment innovation, growth,
and economic performance. It is in this perspective that companies will not
only ensure their success, they still remain attractive to other market participants 65. This is the paramount role of legislators to provide sufficient overseeing mechanism in order to strengthen the observance of these duties.
Influence of SRD II on business and innovations concerns and challenges involving with implementation
of the modernized directive
In this chapter, I will analyze the relevance of implementation of SDR II
from the perspective of the influence of the revised Directive on the innovation
of the economy and business in European Union particularly in the light of
the recent revision of the engagement policy and transparency requirement.
Improving financial development and industry conditions development,
demands the strength the role of capital markets. As was said capital markets
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reduce the cost of doing business by providing the global economy with a reliable source of cash or liquidity, bringing the borrowers and lenders together
in efficient ways and help channel resources to create a healthy national and
global economy66. Unfortunately compared to other parts of the world, European businesses remain heavily reliant on banks for funding and relatively less
on capital markets. Stronger capital markets would complement banks as
a source of financing, and would: unlock more investment for all companies,
attract more investment into the EU from the rest of the world and make the
financial system more stable by opening up a wider range of funding sources67.
Undoubtedly there are factors that are able to contribute to foster economic
growth among all member states.
In broad terms, in economies based on market finance non-bank intermediaries play a significant role in supporting the movement of capital from
capital suppliers (including households) to capital seekers (companies) by, for
example, intermediating between firms issuing securities and investors providing capital. In economies based on bank finance banks take deposits and make
loans and so are the major channel for intermediation between capital suppliers
and capital seekers by means of their maturity transformation function 68 .
Changing the policy to develop non-bank credit supply, the EU could encourage intermediation by non- banks 69. It is commonly known that financing
through financial intermediaries is an effective solution to adverse selection
and moral hazard problems that exist between lenders and borrowers 70. In essence, there is no single measure that will deliver an efficiency among European capital markets. Instead there will be a range of steps, some individually
modest, but whose impact will cumulatively be significant orders 71.
66
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Taking into consideration what we observed so far one of the most important concerns is corporate governance and the modernization of corporate
governance among European listed companies, that is the “one of the most
important failures” of the financial crisis 72. The revised directive is enacted to
deal with these issues. Providing the useful mechanism to be implemented in
order to encourage and incentives the shareholders to long-term engagement
and transparency about applied engagement policy contributes to proper corporate governance among listed companies. This goals might be achieved
through a better alignment of management incentives with the long-term interests of companies, and therefore of their committed shareholders, or
through a clearer specification of corporate purpose 73.
Facilitating shareholder engagement make investors more willing to become equity-holders because engaged shareholders may exercise control on
how their investment is managed, after all 74. Consequently, the amendment
to the European Union (EU) Directive will empower investors by requiring
greater transparency along the investment chain, an extended set of rights and
the removal of barriers to the exercise of those rights. Along with this increased
power comes increased responsibility and opportunity 75. This shift on well
functioning corporate governance of listed companies will improve the allocation of capital in the economy, facilitating entrepreneurial, risk-taking activities and investment in infrastructure and new technologies 76. Broadly speaking, the revised directive could be useful as a supply-side stimulating measure
to encourage investor interest in pan-European equity markets, therefore contributing to the much-needed European initiative to develop deep and liquid
capital markets in order to provide corporate finance77.
A. Johnston, P. Morrow, Commentary on the Shareholder Rights Directive, “University of Oslo
Faculty of Law Research Paper No. 2014-41; Nordic & European Company Law Working
Paper No. 15-13” 2014, p3.
73
Ibidem, p.1.
74
A. M. Paces, Hedge Fund Activism and the Revision of the Shareholder Rights Directive, “European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper” 2017, no. 353, p.17.
75
The Shareholder Rights Directive: An Engaging Oportunity, [online] https://www.hermes-in
vestment.com/wp-content/uploads/2018/10/hermes-shareholder-rights-directive-an-engagingopportunity.pdf [access: 08.03.2019], p. 2.
76
European Commission, Green Paper - Building a Capital Markets Union …, p. 9.
77
I. Chiu, European Shareholder Rights Directive Proposals: A Critical Analysis In Mapping with
the UK Stewardship Code?, “I.HY. ERA Forum” 2016, 17(31), p. 31.
72

382

Institutional investors activism …

The second important aspect is that the Directive, once implemented,
will bind every institutional investor purchasing shares in companies traded on
an EU exchange. Although both the Code and the Directive follow a complyor-explain model, investors in EU stocks will have fewer possibilities to opt
out of long-term, if any at all, because they will be bound to the SRD framing
as a matter of default78.
However, the Directive goes much further than that. The EU legislator
wants to shape the engagement of shareholders in terms of long-term investment and the pursuit of Environmental, Social and Governance (ESG) goals 79.
Having an alternative to the current shareholder-centric approach to corporate
governance and company law is required to ensure that companies contribute
to making the European economy more socially and environmentally sustainable, and more innovative80. This because, while promoting their own rights
and responsibilities, shareholders especially institutional must recognize stakeholder needs as well as the broader economic need for capital markets to stimulate sustainable economic growth and development 81. Obviously, better corporate governance, similar to better political governance, cannot be achieved
by regulation alone. It also depends on an understanding among participants
of their appropriate roles, rights, and responsibilities. Properly framed, we believe that there is considerable room for the development of the economy82.
With a renewal of the investor vision for European corporate governance
and with proper attention to the governance “ecosystem”, there is a considerable prize to be won in the growth, productivity, social, and environmental
responsibility of European public companies 83. Especially because, for reputational reasons, it will be hard to see institutional investors opting out of longtermism and the pursuit of ESG goals 84. Rather we observe the fusion reaction
between the inclusion of ESG factors in the company’s values by SDR II, on
the other hand, is highly correlated with the quality of corporate governance
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and higher financial performance. Institutional investors subject to the new
SRD will likely support the engagement of an underperforming company
in the name of ESG goals, whether or not the activist’s strategy is effectively
a long-term one 85.
Moreover it should be pointed out that above-mentioned reforms are
dedicated not only to contribute to better corporate governance among listed
companies but also are organized around a number of related themes: the “path
to growth” (“funding escalator”) 86 . Nevertheless, there are also concerns
whether the investment industry among European capital market, however, is
well-prepared for this change, and more concerning still is the limited discourse across member states on the local transposition of the Directive into
national law and its implementation. We believe the Directive, through encouraging more effective investor stewardship, provides an opportunity for
positive change in corporate governance with benefits for many stakeholders
and should be embraced 87.
Conclusion
The financial crisis revealed severe shortcomings in corporate governance
among listed companies 88. While recent years we observe robust increasing of
holding of shares of a listed company by institutional investors that inherently
raising a number of corporate governance issues. Despite the fact that institutional investors. often have the unique ability to play a far more active role in
corporate governance than dispersed individual investors traditionally have89,
we identified their more passivity attitude in this field rather than active stewardship. The intermediaries are often focused on short term profit instead of
long term investment, a significant number of institutional investors do not
actively engage in the “corporate governance” of their portfolio companies 90.
Moreover, it was evidenced that the lack of engagement is inherently involved
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with the lack of transparency. The pieces of information concerning performance of shareholders rights in particular engagement policy are not properly
transferred to beneficiaries. This cause asymmetry on information, robust
agency problem and last but not least result in worst quality of corporate governance.
The revised EU Shareholder Rights Directive as a remedium for above
mentioned lack of engagement, as well as lack of transparency of engagement
policy - addressing this problems, therefore, requires institutional investors and
asset managers to develop a policy on shareholder engagement, which determines, amongst others, how they integrate shareholder engagement in their
investment strategy, monitor investee companies, including their environmental and social risks, conduct dialogues with investee companies and their stakeholders and exercise voting rights 91.The disclosure obligation of shareholders
engagement policy provides positive incentives for institutional investors to
take into consideration not only short income but also perspectives for long
term development.
Given the new provisions in SRD II, investors should regularly review
their own internal governance standards and commitment from top management as well as clear and realistic expectations with regard to stewardship
responsibilities. This review should begin with an assessment of the investor’s
commitment to engagement and then link this commitment to business models and resources needed to make successful fiduciary stewardship a reality in
terms of monitoring, voting, and engagement 92.
Further, for ensuring the observance of the principles of the amended
Directive adopts a comply-or-explain approach which is odd given its underlying concern for the public interest in institutions’ corporate governance roles
and many of its public disclosure and accountability requirements 93.
It should be pointed out that reject an engagement strategy and instead
explain the irrelevance of shareholder engagement in its policy, such an approach is likely to be regarded as the outlier and not the norm 94. The ‘comply
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G. Dallas, D. Watson, Corporate Governance Policy …, p. 50.
93
I. H.-Y. Chiu, D. Katelouzou, From Shareholder Stewardship to Shareholder Duties: is the Time
Ripe?, [in:] Shareholders’ Duties, ed. H. Søndergaard Birkmose, Kluwer Law International 2017,
p.131.
94
I. Chiu, European Shareholder Rights Directive Proposals … .
91
92

385

Klaudia Cholewa

or explain’ principle has already acquired significant importance in corporate
law and regulations and is considered to be the preferred regulatory tool in the
EU for increasing transparency and disclosure of market participants’ strategies
and activities. The flexibility of the principle is perceived as the most suitable
way to create indirect coordination of practices amongst market actors, as well
as better mutual understanding of their different priorities 95.
It is indisputable that the process of designing and then implementing
regulatory measures can play a crucial role in triggering interest in, and discussion around, the need for a more engaged relationship between institutional
investors and the companies that they own 96. It is in this more formal mode via a process of comply or explain - that regulation can play a crucial role in
fostering a corporate culture in which all of the stakeholders in a company
become more engaged with senior management 97. But here it is also important
to note that the effects is usually not directly or promptly noticeable.
Thus, completely stringent approach bases on mandatory applicable rules
of law is a definitely inappropriate method for dealing with issues concerning
corporate governance. Therefore the ”comply or explain” is appreciated for
providing a balance between different opposite approach to corporate governance, being ultima ratio between guidelines and ius cogent.
Conclusively, we argue that the directive articulated above aspires to contribute simultaneously to proper alignment of interests between the final beneficiaries of institutional investors and the investee companies to develop
longer-term investment strategies and longer-term relationships with investee
companies involving shareholder engagement 98 . Furthermore mentioned
above focus on increasing engagement of shareholders and transparency about
stewardship policy in implemented Shareholder Rights Directive provide the
innovation of the economy and business among the Member States of the European Union particularly in the light of the of attempts to complementing
bank as a source of finance by capital markets.
Last but not least, the rather prescriptive stance of the Shareholder Rights
Directive on shareholder activism seems based on the broader macroeconomic
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concerns underlying the EU project of Capital Markets Union. Although promoting long-termism in the asset management industry makes sense for the
purpose of financial stability, this may undermine the efficiency of corporate
governance. The latter is arguably more important than capital market regulation to support innovation and economic growth 99.
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Nowe metody pozyskiwania kapitału
na finansowanie działalności
gospodarczej a ochrona inwestorów

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ochrony inwestorów
w perspektywie nowych metod finansowania działalności przez uczestników
rynku na przykładzie ICO (initial-coin-offering). Stosownie do Zalecenia
Urzędy Grup Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (the
Securities and Market Stakeholder Group, SMSG) dla Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (the European Securities and Markets Authority, ESMA) z dnia 19 października 2018 r., ICO oznacza akronim
initial coin offering of any crypto assets 1. W literaturze polskiej zaproponowano
tłumaczenie jako „publiczne zbycie tokenów” 2, co również w sposób oczywisty
nawiązuje charakterologicznie do IPO. Próbując w jak najlepszy sposób oddać
w języku polskim znaczenie zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego
artykułu przyjmuję, że ICO to wszelkiego rodzaju oferowane tokeny i kryptowaluty, w zamian za które otrzymywane są środki pieniężne lub inne dobra.
W ostatnich latach na popularności zyskują nowe, alternatywne względem tradycyjnych, metody pozyskiwania kapitału. W celu uniknięcia reżimu panującego na rynku kapitałowym oraz rygorystycznych regulacji ustawy o obrocie

Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, [online] https://www.
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instrumentami finansowymi 3 oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 4, uczestnicy rynku próbują stworzyć innowacyjne, wcześniej nieznane instrumenty, które udogodnią pozyskiwanie kapitału, przez co nie będzie ono tak czasochłonne i kosztowne. Z takim zjawiskiem łączy się niebezpieczeństwo dla inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować we wszelkie „krypto-aktywa”. Wciąż uboga w polskiej literaturze
analiza przedstawianego problemu dodatkowo nie ułatwia właściwej klasyfikacji tokenów, a w związku z tym nie analizuje problemu ochrony osób uczestniczących na rynku obrotu kryptowalut i podobnych, W niniejszym artykule,
przedstawiona będzie analiza cywilnoprawna ICO jedynie w niezbędnym zakresie, bowiem problematyka jest zbyt obszerna, aby mogła być dokonana
w jednej zwięzłej pracy 5. Problemem nad którym się skupię, będą więc kwalifikacja tokenów oraz jej wpływ na ochronę inwestorów w kontekście zarówno
de lege lata jak i możliwych rozwiązań de lege ferenda.
W niniejszym artykule posłużono się aktualnymi dokonaniami przedstawicieli doktryny krajowej jak i zagranicznej, dokonano dogmatycznej analizy
problemu, a także posłużono się wskazówkami i zaleceniami sporządzonymi
przez organizacje międzynarodowe.
ICO i tokeny
Jak zostało przedstawione na wstępie nazwa ICO to akronim od initial
coin offering, co na już na pierwszy rzut oka przywołuje skojarzenie z IPO,
czyli initial public offering, czyli pierwsza oferta publiczna papierów wartościowych 6. Siląc się na tłumaczenie IPO na język polski, należałoby chyba sformułować pojęcie pierwszej (pierwotnej) oferty monety. Jak wynika z powyższego,
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 nr 183,
poz. 1538 z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,(Dz.U. z d 2005 nr
284 poz. 1539 z późn. zm.).
5
Analizy cywilnoprawnej dokonał m.in. J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina cz.1,
„Monitor Prawniczy” 2018, nr 5, s. 243 i nast.; tenże, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina
cz.2, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 6, s. 304 i nast.
6
Komentarz do art. 3, Nb 5.; zob. P. Wajda, [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
3
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różnica pomiędzy pojęciami, która jest od razu widoczna to określenie monety,
jako przedmiotu ICO, natomiast w przypadku IPO oferowane są określone
papiery wartościowe, szczególnie akcje 7. Takie rozróżnienie prowadzi do konstatacji, że moneta (coin) jest czymś odmiennym od papieru wartościowego,
lecz temu z pozoru prostemu do rozstrzygnięcia problemowi postanowiłem się
w dalszej części niniejszego artykułu przyjrzeć.
Na wstępie wskazać należy, iż procedura ICO opiera się na technologii
blockchain 8. Umożliwia to pozyskanie kapitału w bardzo szybki sposób bez
konieczności dochowywania szeregu wymogów stawianych przed oferującymi
papiery wartościowe w pierwszej ofercie publicznej. Podobieństwo IPO i ICO
oprócz nazwy wynika również z celu jaki spełnić mają obie instytucje, a więc
pozyskanie kapitału w zamian za określony instrument 9. W świetle ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych pierwszą ofertą publiczną jest udostępnienie co najmniej 150 osobom lub do nieoznaczonego adresata informacji o oferowanych papierach wartościowych. W przypadku ICO przedmiotem oferty
jest moneta (coin, kryptowaluta). W Polsce brak jest legalnej definicji kryptowaluty, co prowadzi do kolejnych problemów w dokonaniu odpowiedniej
kwalifikacji i umiejscowienia ICO w instrumentarium prywatnoprawnym.
Zgodnie z zaleceniami SMSG, która przywołuje podział dokonany przez
Szwajcarski Federalny Organ Nadzoru Finansowego (Swiss Financial Market
Suprvisory Authority, SFMSA) tokeny możemy podzielić na tokeny płatnicze
(payment tokens), tokeny użytkowe (utility tokens) oraz tokeny inwestycyjne
(assets token). Przyjmując przedstawiony podział, zauważyć należy, iż pojęcie
tokenu nie jest jednolite. Wskazuje się również, że pojęcie tokenu jest szersze

Szerzej: Komentarz do art. 3, pkt 1 i nast.; zob. T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2015,
8
Szczegółowa analiza dokonana została m.in. w pracy D. Szostek, Blockchain a prawo, Warszawa
2018.
9
W celu uniknięcia nieścisłości oraz możliwości wyniknięcia problemów definicyjnych, celowo
nie zostaje użyte pojęcie instrumentu finansowego.
7
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niż kryptowaluty, bowiem ta druga jest wyłącznie surogatem pieniądza 10, czyli
można go sklasyfikować jako token płatniczy. Token inwestycyjny inkorporuje
określone uprawnienie względem emitenta, czym przywołuje na myśl papier
wartościowy, a token użytkowy służy do obsługi określonej platformy lub aplikacji. Nie jest wykluczone również tworzenie innych tokenów, m.in. poprzez
łączenie elementów poszczególnych wyżej wymienionych 11.
Rozpoczynając rozważania od aktów unijnych, wskazać należy, iż SMSG
w swoim raporcie przedstawiła analizę poszczególnych rodzajów tokenów rozważając również nad regulacjami, które je obejmują 12. W świetle przedstawionej przez SMSG analizy, tokeny płatnicze nie są obecnie objęte żadną z powyższych regulacji. Zdaniem organizacji, tokeny użytkowe, jeśli nie podlegają zbywaniu, a relacja zachodzi wyłącznie między emitentem a nabywcą, nie powinny
podlegać regulacją prawa finansowego. Dopiero w momencie, gdy staną się
przedmiotem obrotu na rynku będą miały charakter inwestycyjny, co spowoduje, że staną się przyczyną ryzyka tak jakby podlegały obrotowi na rynku kapitałowym. Najwięcej wątpliwości wzbudzają tokeny inwestycyjne z uwagi na
swoje podobieństwo do papierów wartościowych, czy szerzej instrumentów finansowych.
Stan de lege lata
Podstawowymi aktami prawnymi, w których poszukiwać możemy zastosowania do tokenów, są MiFID II 13, Rozporządzenie Prospektowe 14 i MAR 15,

D. Szymański, W kilka chwil można zebrać miliony złotych. Wszystko co trzeba wiedzieć o ICO,
[online] https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty/co-to-jest-ico-prawne-aspekty-kr
yptowalut-tokenow-i-coinow/8tlx2mp?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsi
der&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 [dostęp: 08.
03.2019].
11
Tamże.
12
Own Initiative Report on Initial Coin Offering …, pkt 48 i nast.
13
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/
61/UE (Dz.U.UE. z 2014 nr L’173/349).
14
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz.U.UE. z 2017 nr L’168/12).
15
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
roku w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U.UE. z 2017 nr L’173/1).
10
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natomiast w polskim porządku prawnym odpowiednio zastosowanie znaleźć
mogą ustawa o obrocie instrumentami finansowymi lub ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Na gruncie Rozporządzenia Prospektowego jako papiery wartościowe rozumie się „zbywalne papiery wartościowe”, których definicję znajdziemy w art.
4 ust. 1 pkt 44 MiFID II, z pominięciem instrumentów rynku pieniężnego
zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 17 MiFID II, o terminie zapadalności krótszym niż 12 miesięcy, co jak się wskazuje, powinno być również wskazówką
interpretacyjną dla art. 3 ust 1 ObrInstrFinU 16. W świetle regulacji zawartej
w Aneksie I Sekcji C pkt 1 MIFID II będą zbywalne papiery wartościowe spełniające określone cechy. Katalog pomimo, że otwarty, każdorazowo będzie wymagał szczegółowej analizy, na podstawie której, możliwa będzie konkretna
kwalifikacja danej konstrukcji prawnej jako instrumentu finansowego.
Analizując polskie rozwiązania legislacyjne, w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi znajdujemy zarówno definicję instrumentu finansowego jak i papieru wartościowego. Jak wynika z analizy treści art. 2 ustawy,
pojęcie instrumentu finansowego jest szersze niż pojęcie papieru wartościowego, bowiem stosownie do ustępu 1 pkt 2 instrumentami finansowymi są
także konstrukcje niebędące papierami wartościowymi. Jak się wskazuje, wyliczenie ma charakter półotwarty, ponieważ ustawodawca zdecydował się na wyliczenie instrumentów finansowych, używając pojęć jak „inne” np. instrumenty pochodne, czym otwierał katalog, gdyż to czy dany instrument zostanie
uznane za instrument pochodny zależy tylko od jego cech konstrukcyjnych,
a nie od nazwy 17.
W tym miejscu należy poświęcić trochę uwagi bitcoinowi, a więc najpopularniejszej kryptowalucie, którą chyba zgodnie można uznać za rodzaj tokenu płatniczego. Na wstępie zaznaczyć należy, że bitcoin jest elementem

J. Szewczyk, Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych – cz.1, „Monitor
Prawa Handlowego” 2018, nr 3, s. 19.
17
F. Zoll, M. Spyra, [w], System Prawa Handlowego. Tom 4, red. M. Stec Warszawa 2016, s. 72
i nast.
16
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świata pozanormatywnego 18, który, jak się wydaje obrazowo można przedstawić, że wraz z „wydobyciem” przedostaje się do dostępnego świata zasobu 19.
Różnicą jest to, że bitcoin nie powstaje jako dobro materialne, lecz jest tylko
generowaną jednostką w cyfrowym protokole. Informacje o jednostce zawarte
są w rozproszonym rejestrze zwanym łańcuchem bloków (blockchain). Poza
systemem bitcoin nie może istnieć, natomiast w celu transakcji na bitcoinach
wykorzystuje się klucze publiczne, na których dokonuje się autoryzacji kluczem prywatnym 20. Problemem z jakim spotykają się prawnicy jest możliwość
charakterystyki cywilnoprawnej bitcoina. W Polskiej doktrynie skonstruowano kilka teorii, z których najpopularniejsze przedstawiają bitcoina jako środek symbolizujący prawo podmiotowe 21, albo jako dobro niematerialne mogące być samoistnym przedmiotem świadczenia 22. Koncepcja w świetle której,
bitcoin został przedstawiony jako środek symbolizujący prawo podmiotowe
opiera się założeniu, że bitcoin jest składnikiem mienia w rozumieniu art. 44
k.c. 23, lecz nie jest rzeczą, ale prawem podmiotowym względnym 24. Jak się jednak wydaje, co zostało również zasygnalizowane w literaturze, nie jest możliwe
określenie bitcoina jako wierzytelność, bowiem brak jest możliwości wyróżnienia podstawowych jej elementów, a przede wszystkim przedmiotu świadczenia
lub osoby dłużnika 25. Brak możliwości uznania bitcoina ani za prawo podmiotowe względne, ani prawo podmiotowe bezwzględne, wysnuto koncepcję, jakoby bitcoin mógł być samoistnym przedmiotem świadczenia jako dobro niematerialne, które nie jest przedmiotem praw podmiotowych bezwzględnych 26.
Jak się jednak wydaje, ciekawa analiza cywilnoprawna bitcoina nie pomaga

J. Szewczyk. O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 5, s. 243
i nast.
19
K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, „Monitor Prawniczy”
2014, nr 21, s. 1132 i nast.
20
J. Szewczyk. O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 5, s. 243
i nast.
21
K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego …, s. 1132 i nast.
22
M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, Warszawa 2018, s. 43.
23
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
24
K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego …, s. 1132 i nast.
25
M.in. J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 5,
s. 249 i nast.
26
M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych …, s. 43 i nast.
18
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w określeniu jego możliwości kwalifikacji jako instrumentu finansowego
w świetle przepisów ustawy o obrocie instrumentami finasnowymi. Wskazuje
się, iż nie jest możliwa kwalifikacja bitcoina jako instrumentu finansowego,
bowiem nie da się choćby ustalić emitenta 27. Podobnie, na gruncie MiFID II,
ciężko uznać jakoby bitcoin był zbywalnym papierem wartościowym. Wydaje
się oczywiste, iż bitcoin nie jest instrumentem, który powstaje w drodze emisji,
ani nie jest jednostką uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 28. Również nie sposób uznać, że bitcoin jest instrumentem rynku pieniężnego, bowiem nie charakteryzuje się odpowiednim terminem zapadalności
wynoszący maksymalnie rok. Podobnie, bitcoin nie ma cech charakterystycznych dla instrumentów pochodnych, gdyż jego wartość nie jest uzależniona od
innego instrumentu nazywanego bazowym29. Jak wynika z powyższego token
użytkowy w czystej postaci służy zapewnieniu posiadaczowi udziału w finalnym dziele danego projektu natomiast nie jest jego celem udział w zysku 30.
Jak zostało przedstawione na wstępie, bitcoin to tylko jeden z grupy tzw.
tokenów zaliczający się do tokenów płatniczych. Wykluczenie uznania go jako
instrumentu finansowego nie przesądza o możliwości uznania innych tokenów
wydawanych w ramach ICO jako owe instrumenty. Tokeny użytkowe polegają
na przyznaniu ich nabywcom uprawnienia do korzystania z efektów projektu,
a zatem posiadacz może uzyskać prawo do określonych produktów czy usług,
które to prawo nie jest pewne i odłożone w czasie 31. Pytanie jakie powstaje, to
czy można uznać tokeny użytkowe za zbywalne papiery wartościowe (transferable securities uregulowanych w art. 4 ust. 1 pkt 44 MiFID II). Jak się jednak
wydaje, dominujące w doktrynie stanowisko nie dopuszcza wierzytelności niepieniężnych jako przedmiotu zbywalnych papierów wartościowych 32. Podobne

K. Zacharzewski, Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego,
„Monitor Prawniczy” 2015, nr 4 s. 193; zob. również A. Kruszewski, [w:] Regulacje finansowe
…, s. 67.
28
M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych …, s. 44.
29
A. Kruszewski, [w:] Regulacje finansowe …, s. 67.
30
Chodzi o zysk w znaczeniu pieniężnym.
31
P. Hacker, D. Thomale, Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies
under EU Financial Law, “European Company and Financial Law Review Forthcoming” 2017,
s.28.
32
Tamże.
27
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przekonanie panuje w stosunku do amerykańskich securities, z ram których
wyjęte są takie, których nabycie opiera się na motywacji zużycia33.
Trzecim, lecz zarazem najciekawszym zagadnieniem jest analiza tokenów
udziałowych, które w świetle opinii SMSG mogą podlegać regulacjom zarówno MiFID II jak i Rozporządzenia Prospektowego. Kryterium decydującym o tym, czy instrument będzie podlegał reżimom określonym w Dyrektywie i Rozporządzeniu, jest ich konstrukcja prawna. W przypadku jeśli token
zapewnia określone uprawnienie majątkowe, SMSG stoi na stanowisku, że token spełnia przesłanki, aby móc je uznać za papier wartościowy. Drugą cechą,
jako musi spełniać taki token jest jego zbywalność, a zatem powinien być zdatnym do obrotu na rynku wtórnym. Przenosząc rozważania na grunt regulacji
krajowych, wskazać należy, iż w przeciwieństwie do bitcoina, w przypadku tokenów oferowanych w ramach ICO. Jak zostało pokrótce przedstawione na
wstępie, posiadacze tokenów inwestycyjnych stają się niejako uczestnikami
przedsięwzięcia, bowiem otrzymują uprawnienie do decydowania o projekcie 34. Przedsięwzięciem takim może być m.in. DAO (Decentralised Autonomous Organisations), czyli pewna struktura organizacyjna, w ramach której
dokonywane i przeprowadzane są odpowiednie transakcje 35. W przypadku
kiedy DAO posiada wspólny dla użytkowników cel gospodarczy, może funkcjonalnie przypominać spółkę prawa handlowego 36. Natomiast token uprawniający do udziału w takim przedsięwzięciu będzie przypominał papier wartościowy o charakterze udziałowym, np. akcję. Elementami, które zbliżają udziałowy papier wartościowy lub udział w spółce do tokenu inwestycyjnego jest
przede wszystkim możliwość partycypowania w życiu projektu (spółki). Zarówno udziały jak i akcje dają swoim posiadaczom określone uprawnienia,
w ramach których można wyróżnić uprawnienia majątkowe i uprawnienia korporacyjne 37. Jak się wydaje, w przypadku jeśli token przyznaje zarówno określone prawa korporacyjne, np. prawo do głosowania, jak i prawa o charakterze
J. Rohr, A. Wright, Blockchain-Based Token Sales, Initial Coin Offerings, and the Democratization of Public Capital Markets, Monachium 2018, s. 51.
34
S. Adhami, G. Giudici, S. Martinazzi, Why Do Businesses Go Crypto? An Empirical Analysis of
Initial Coin Offerings, Mediolan 2018, s. 3.
35
J. Czarnecki, [w:] Regulacje finansowe …, s. 53-54.
36
P. Hacker, D. Thomale, Crypto-Securities Regulation …, s. 26.
37
A. Szumański [w:] Prawo spółek, red. W. Pyzioł, A. Szumański, I.Weiss, Warszawa 2019,
s. 382.
33
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majątkowym, w szczególności do udziału w zysku, pomimo odmiennej nomenklatury, mamy do czynienia z, jeśli nie tymi samymi, to niemal takimi
samymi instytucjami. Pytanie jakie należy w tym miejscu zadać to, czy w przypadku odmiennego nazwania danej konstrukcji, mamy do czynienia z inną
instytucją prawną, czy wciąż jest to ta sama instytucja, lecz błędnie nazwana.
Należy przywołać opinię amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd (the Securities and Exchange Commission, SEC) z dnia 25 lipca 2017
r., w której stwierdzono, że m.in. sprzedaż tokenów podlega wymogom federalnego prawa regulującego kwestię papierów wartościowych. Według raportu
zarówno emitenci korzystający z rozproszonych sieci, jak i łańcuchów bloków
podlegają rejestracji i wymogom stawianym „klasycznym” papierom wartościowym. Decydujące o tym, czy transakcja podlega reżimowi są fakty i okoliczności danej transakcji, a nie nomenklatura 38. Stanowisko takie uznać należy
za rozsądne, bowiem stanie to na przeszkodzie próbom obejścia regulacji dotyczących papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. W obecnym
stanie prawnym w Polsce, wciąż brak jest dostatecznych instrumentów do
ochrony inwestorów przed nieuczciwymi „emitentami”. Jak się wydaje, częściowo możliwe jest kwalifikowanie niektórych tokenów, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, jako instrumentów finansowych. W przypadku takiego
rozwiązania, nie będzie możliwe swobodne oferowanie coin-ów, a szereg obowiązków, w szczególności o charakterze informacyjnym znajdzie zastosowanie
do emitentów i podmiotów oferujących na podstawie zastosowanie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi 39.
Rozważania de lege ferenda
Jak zostało już przedstawione, pojęcie tokenów nie jest jednolite,
co w szczególności wynika z braku ram prawnych, które w jakikolwiek sposób
ograniczałyby wyobraźnię i możliwości twórców. Jak się wydaje, stosunkowo
łatwo jest w obecnym stanie obejść przepisy obowiązujących aktów prawnych,

38
39

Rozdz. V § 4 pkt III.; zob. D. Szostek, Blockchain a prawo …,
Zob. J. Dybiński [w:] System Prawa Handlowego …, s. 1367 i nast.
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a jak się wydaje, komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego niekoniecznie
spełnią swą rolę prewencyjną przed inwestowaniem w niepewne środki 40.
Jak się wydaje, rozwiązanie dotyczące tokenów i kryptowalut może iść
w przyszłości w stronę liberalizmu obrotu instrumentami finansowymi albo
rygorystycznego objęcia ich reżimem rynku kapitałowego. W Polsce wciąż brak
jest regulacji, która w sposób pełny objęłaby w swoje ramy wszelkiego rodzaju
tokeny. Ciekawym przykładem polityki regulacyjnej jest Białoruś, gdzie od
1 stycznia 2018 r. obowiązuje dekret Prezydenta, na mocy którego osoby
prawne mogą posiadać tokeny oraz pod pewnymi warunkami są uprawnione
do ich tworzenia, dokonywania za ich pomocą transakcji, a także dokonywania
innych czynności 41. W połowie ubiegłego roku na Malcie do ustawy Virtual
Financial Assets Bill z 5 lipca 2018 r. wprowadzono w art. 2 ust. 2 definicję
wirtualnego tokenu, „który jest zapisem na nośniku cyfrowym, który nie posiada użyteczności, wartości, ani zastosowania poza platformą DLT, na której
został on wyemitowany, i może być umarzany na środki pieniężne poprzez tę
platformę bezpośrednio przez emitenta takiego składnika aktywów w DLT,
pod warunkiem, że pieniądz elektroniczny jest wyłączony z tej definicji”42.
Jak się jednak wskazuje w literaturze przedmiotu, taka definicja, również
nie przesądza o możliwości zaklasyfikowania tokenu jako instrumentu finansowego i próba dokonania tego będzie musiała być każdorazowo poprzedzona
dokładną analizą danego przypadku 43.
Jak się wydaje, ustawodawca polski chcąc zapewnić bezpieczeństwo obrotu powinien skupić się w pierwszej kolejności na ujęciu tokenów w ramy
prawne. Konieczne, wzorem maltańskim, jest wprowadzenie definicji, która
w sposób odpowiedni opisywałaby tokeny, przy czym, słusznym byłoby rozróżnienie poszczególnych rodzajów tokenów. Rozważenia wymaga możliwość
zakwalifikowania wszystkich tokenów jako instrumentów finansowych, a przynajmniej próba osiągnięcia takiego skutku.

40
Np.: Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych, [online] https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&p_id=
18 [dostęp: 08.03.2019].
41
Rozdz. V § 4 pkt III; zob. D. Szostek, Blockchain a prawo … .
42
Tamże.
43
Tamże.
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Jedną z niewielu wzmianek w polskim systemie prawnym, który odnieść
można do tokenów i kryptowalut jest definicja waluty wirtualnej na gruncie
ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 44. W art. 2 ust. 2 pkt 26 ustanowiono, że «przez walutę wirtualną
rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, która nie jest prawnym środkiem
płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej, międzynarodową jednostką rozrachunkową
ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, pieniądzem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wekslem lub czekiem; oraz jest
wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane
lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego». Pomimo pewnych wątpliwości interpretacyjnych 45, jak się wydaje, z tak skonstruowanego przepisu wynika, iż zamiarem ustawodawcy było rozróżnienie waluty wirtualnej od instrumentu finansowego. Pomimo, iż powyższą definicję
odnieść możemy właściwie wyłącznie do tzw. tokenów płatniczych, rozróżnienie zbioru tokenów na instrumenty finansowe i nie-instrumenty finansowe
w przyszłości również może doprowadzić do niepotrzebnych konsultacji. Zatem, zaznaczyć należy, iż postulowane powinno być systemowe ujęcie problemu tokenów w razie ewentualnych kroków legislacyjnych, gdyż wielość tokenów powodować będzie prawdopodobnie do różnych rozbieżności, a być
może i sprzeczności w późniejszym stanowieniu, jak i w konsekwencji stosowaniu prawa.
Na zakończenie, zwrócić należy ponownie uwagę na zalecenia SMSG,
która dokonała analizy poszczególnych europejskich państw pod kątem podejścia do sprawy regulacji ICO, gdzie określono Polskę, jako państwo, w którym
nie jest spodziewane wprowadzenie regulacji. Na stan na koniec roku 2018

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Dz.U. z 2018 r., poz. 723).
45
K. Stolarski, Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa
polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej, „Monitor Podatkowy” 2018, nr 9, s. 29.
44
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najbardziej prawdopodobne jest uregulowanie tokenów w Austrii, Danii, Estonii, Litwie, Francji czy Luksemburgu 46.
Zakończenie
W świetle obowiązujących przepisów oraz obecnego stanu wiedzy i prowadzonych rozważań na temat ICO uznać należy, że brak jest możliwości sformułowania jednolitej i jednorodnej definicji tokenów. Nie jest również możliwe przeprowadzenie uniwersalnego wywodu na temat ochrony inwestorów
z powodu ograniczeń wyżej wymienionych. Jak się jednak wydaje, zasadnym
jest próba kwalifikowania, przynajmniej części spośród omawianych instrumentów, jako instrumentów finansowych. Na gruncie tego co zostało przedstawione, dojść należy do wniosku, że jest to w niektórych przypadkach możliwe, a nawet wskazane, gdyż w razie oszustwa lub spowodowania szkody po
stronie inwestora, łatwiejsze i bardziej możliwe będzie dochodzenie ewentualnego odszkodowania. Również organy nadzoru finansowego powinny forsować taką interpretację na wzór amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
De lege ferenda postulować należy wprowadzenie jak najszybciej odpowiednich regulacji mających za przedmiot przede wszystkim ujęcie w ramy
prawne poszczególnych rodzajów tokenów, a także odpowiednia ich kwalifikacja, najprawdopodobniej jako instrumenty finansowe, gdyż jak się wydaje,
konstrukcyjnie i funkcjonalnie jest im najbliżej do tej kategorii. Istotną w tej
kwestii sprawą jest spójność, a przynajmniej niesprzeczność przyjmowanych
rozwiązań. W niniejszym artykule próbowano wykazać, że najlepszym, przynajmniej na chwilę obecną, rozwiązaniem jest próba niejako dołączenia tokenów do grupy instrumentów finansowych, przez co te zostaną ubrane w ramy
prawne, które już w jakiś sposób będą wytyczały możliwe działania uczestnikom obrotu, a tym samym poprawiały jego bezpieczeństwo.

46

Own Initiative Report on Initial Coin Offering … .
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Niniejsza monografia jest jednym z kilku elementów międzynarodowego projektu „European Business Alliance Forum”
European Business Alliance Forum jest międzynarodowym projektem
biznesowym organizowanym w całości przez studentów i młodych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy są członkami stowarzyszenia Polish Entrepreneurship and Leadership Society. EBAF tworzy platformę do dyskusji i wymiany poglądów wśród młodych liderów biznesu, profesjonalistów, naukowców, a także studentów kierunków ekonomicznych
i prawnych.
Misją Stowarzyszenia Polish Entrepreneurship and Leadership Society
jest połączenie świata biznesu, nauki i kultury, a także minimalizacja luki
w edukacji formalnej. Dzięki współpracy z ekspertami, uczelniami, parkami
naukowo-technologicznymi, przedsiębiorstwami oraz instytucjami rządowymi, stowarzyszenie przyczynia się do kształtowania postaw liderskich i tworzy wydarzenia o randze zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
Projekt European Business Alliance Forum składa się z kilku etapów.
Są nimi:
• Organizacja forum biznesowego dla młodych liderów - European Business Alliance Forum,
• Redakcja monografii naukowej
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• European Business Alliance Exchange – wyjazd studyjny
grupy najlepszych studentów z polskich uczelni i wydziałów ekonomicznych do instytucji finansowych i doradczych we Frankfurcie nad
Menem
• Raport think-tankowy
• Rekomendacja pokonferencyjna
Celem projektu European Business Alliance Forum jest zwiększenie
świadomości znaczenia innowacji w gospodarce. Międzynarodowe raporty badające stan i kondycję krajowych gospodarek są ze sobą zgodne: Polska jest
krajem o umiarkowanej pozycji innowacyjnych rozwiązań i ich transferu do
gospodarki. Te same raporty dostrzegają również potencjał Polski w tej dziedzinie. W odpowiedzi na to, Stowarzyszenie Polish Entrepreneurship and Leadership Society postanowiło wnieść swój wkład w ogólnopolską debatę poświęconą konieczności wypracowania rozwiązań instytucjonalno-prawnych
wspierających rozwój innowacji. Ważną rolę w tej dziedzinie odgrywa również
świadomość społeczeństwa, dlatego też projekt adresowany jest do szerokiego
grona odbiorców.
Mamy nadzieję, że projekt European Business Alliance Forum przyczyni się do kształtowania świadomości postępu technologicznego w społeczeństwie oraz realnych postaw zmierzających do poprawy pozycji Polski na tle
krajów o najwyższym znaczeniu innowacji w gospodarce.
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