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WPROWADZENIE

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w ramach działalności naukowo-badawczej
i popularyzatorskiej prezentuje kolejny zeszyt naukowy.
Zmiany dokonujące się w poszczególnych segmentach administracji publicznej z początkiem XXI w. spowodowane zostały szeregiem czynników,
a w szczególności: kryzysem demograficznym, zmianą struktury potrzeb pod
kątem większego znaczenia usług zdrowotnych, ochrony środowiska, lepszego poziomu zabezpieczenia socjalnego. Także postęp w rozwoju technik informatycznych wymusił uwzględnienie w nowych regulacjach prawnych wykorzystanie ich przez uczestników np. postępowania administracyjnego. Idea
unowocześnienia administracji jest procesem długim i skomplikowanym,
ponieważ wiąże się ze zmianą szeregu podstawowych aktów prawnych, a także przełamywaniem wielu barier, uprzedzeń i przyzwyczajeń.
Istotę zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej przedstawiają
autorzy niniejszego tomu zeszytów naukowych. Problematyka poruszona
w niektórych prezentowanych artykułach dotyczy także szeroko rozumianego zarządzania.
Zbiór otwiera artykuł Waldemara Kuty. Autor opisuje w nim istotę platformy e-PUAP w kontekście historycznym wprowadzania w Polsce e-administracji. Wszystko to ma na celu, jak podkreśla autor, zwiększenie efektywności
w działalności administracji publicznej, poprzez oszczędności czasu, kapitału
i poprawę dostępności pracy urzędów. Poza tym wykorzystując tę platformę
możemy wykonać wszystkie podstawowe czynności urzędnicze związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Piotr Rączka przedstawia w swoim opracowaniu historię nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która uwzględnia elementy informatyzacji. Autor ocenia te zmiany, podkreślając chociażby, że ich efektem było
skrócenie procedur administracyjnych bez naruszenia innych obowiązujących
w postępowaniu zasad.
Marek Stefański ocenia problem bezpieczeństwa emerytalnego w Polsce po
zmianach w systemie emerytalnym przeprowadzonych w 2014 r. Autor postuluje szereg rozwiązań mających na celu odciążenie budżetu państwa od wydatków na uzupełnienie środków funduszy celowych finansujących emerytury w naszym kraju.
Henryk Stępień przedstawia sposób oraz efekty sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem finansów jednostek samorządu terytorialnego.
9
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Odpowiedzialne za ten nadzór w Polsce regionalne izby obrachunkowe, zdaniem autora, sprawdziły się i stanowią ważny element umacniania idei samorządności w Polsce.
Z kolei Artur Piotrowicz ocenia dokonujące się zmiany w zarządzaniu podmiotami leczniczymi na konkretnym przykładzie szpitala w Malborku. Przekształcenie dawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w spółkę kapitałową prawa handlowego przy zachowaniu dotychczasowej
struktury właścicielskiej pozwala, zdaniem autora, poprawić sytuację finansową podmiotów i zapewnić konkurencję na współczesnym rynku usług medycznych.
Specjalistyczne opracowanie Adama Żwirbli ma temat analizy progu rentowności oraz dźwigni ekonomicznych traktuje o zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie. Autor prezentuje w nim nowe ujęcie analizy progu rentowności
produkcji wieloasortymentowej z wykorzystaniem elementów rachunku macierzowego.
Henryk Stępień
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PLATFORMA ePUAP JAKO ZNACZĄCY ELEMENT
e-GOVERNMENT W POLSCE
Słowa kluczowe: rząd elektroniczny (e-rząd); platforma ePUAP; profil zaufany.

ePUAP PLATFORM AS A SIGNIFICANT ELEMENT OF e-GOVERNMENT
IN POLAND
Key words: electronic government (e-Government); ePUAP (Electronic Platform of Public Administration Services); profile trusted.

Zastosowanie i zaimplementowanie technologii informatycznych w obszarach administracji publicznej stało się wymogiem dzisiejszych czasów, w których technologie informatyczne odgrywają niezwykle ważną rolę i stanowią
istotny czynnik w usprawnieniu wzajemnych relacji typu urząd–petent. Wiąże się to z wprowadzanymi do urzędów administracji państwowej dynamicznymi zmianami organizacyjnymi i wynikającymi stąd wymogami nowych
umiejętności służb publicznych, które mają znacząco poprawić jakość świadczonych przez administrację usług.
Terminologia fachowa definiuje obecnie zastosowania technologii informatycznych w administracji publicznej pod pojęciem e-Government (e-administracja). Pojęcie to zaczęło szerzej funkcjonować w Polsce wraz z przełomem
milenijnym w roku 2000. Wówczas jako pokłosie prowadzonych w strukturach
Unii Europejskiej1 analiz nad tzw. Raportem Bangemanna2, Komitet Badań Naukowych na podstawie siedmiu ekspertyz opracował dokument, który ukazał
się pod zbiorczym tytułem „Społeczeństwo Globalnej Informacji w warunkach
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”3.
Wówczas jeszcze bez Polski jako kraju członkowskiego.
Nazwanego tak od jednego z autorów raportu, opublikowanego w 1994 r. przez Komisję
Europejską, zatytułowanego „Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy”.
3
Dziś materiał znamy jako oficjalny dokument Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa
Łączności pt. „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.
1
2
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Pomocną rolę odegrało także ówczesne środowisko polityczne, gdyż w roku
2000 w Sejmie RP jako uwieńczenie długo prowadzonych przygotowań podjęto uchwałę o budowie społeczeństwa informacyjnego4, a następnie w 2001 r.
uchwalono kolejne istotne dla rozwoju e-Government ustawy: wprowadzającą Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz regulującą kwestię e-podpisu ustawę o podpisie elektronicznym.
Kamieniem milowym w procesie rozwoju teleinformatycznej platformy
administracji państwowej stało się powołanie w ramach rządu pierwszego
resortu odpowiedzialnego za informatyzację i budowę społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju, czyli Ministerstwa Nauki i Informatyzacji5.
W styczniu 2004 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji opublikowało „Strategię informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej — ePolska na lata 2004–2006”,
mającą na celu stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz
poprawę jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację. W tym
samym roku powstały także dwa dokumenty pokazujące stan oraz perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce: „Plan działań na rzecz
rozwoju elektronicznej administracji (e-Government) na lata 2005–2006” oraz
raport: „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.”.
Kolejnym krokiem w rozwoju e-Govermentu było opracowanie dokumentu ePolska, zawierającego tzw. „mapę drogową” z opisem działań w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który to dokument był wzorowany na europejskim planie rozwoju eEurope6. Kolejna wersja tej strategii
otrzymała nazwę ePolska-2006. Przyjęcie tego dokumentu zaowocowało przygotowaniem przez Komitet Badań Naukowych wstępnej koncepcji projektu
Wrota Polski (centralnego systemu informatycznego, którego zadaniem miała
być realizacja usług administracyjnych dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych drogą elektroniczną) oraz dokument „Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej — ePolska”.
Podstawowym zadaniem budowanego centralnego systemu Wrota Polski
było umieszczenie w sieci i dostęp on-line do wszystkich dysponujących zaple
czem informatycznym serwisów administracji państwowej. Do najważniejszych
funkcji, które miał realizować ten system, należy zaliczyć:
— usprawnienie przepływu informacji do obywatela,
— zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem czy
podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną,
4
Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa
informacyjnego w Polsce.
5
W kwietniu 2003 r. w wyniku reorganizacji Komitetu Badań Naukowych rozpoczęło działalność Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI).
6
Dokument ten zaktualizowano w 2002 r.
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— możliwość składania za pośrednictwem Internetu wniosków o wydanie dokumentów,
— ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych,
— wymiana informacji pomiędzy urzędami online.
Projekt Wrota Polski był pierwszą próbą praktycznej realizacji zaleceń Unii
Europejskiej ogłoszonych w programie eEurope 2005.
Prace legislacyjne postępowały7. W czerwcu 2005 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji opracowało „Strategię kierunkową rozwoju informatyzacji Polski
do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa
informacyjnego do 2020 r.”. W kwietniu 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie
Rady Ministrów ws. „Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010”. Był to
pierwszy dokument planistyczny w historii informatyzacji administracji publicznej, który w sposób systematyczny opisywał konkretne zadania do wyko
nania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce.
Podstawową intencją autorów powyższych dokumentów i koncepcji stało
się wyznaczenie priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce:
— zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do usług telekomunikacyjnych,
— przygotowanie społeczeństwa polskiego do przemian technicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczną,
— przygotowanie społeczeństwa do nowych uwarunkowań rynku pracy
i nowych metod pracy oraz wykorzystanie zmian w tym zakresie do zwalczania bezrobocia powstałego w wyniku restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa,
— dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technicznego i walka z przestępczością informatyczną,
— dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących gospodarki elektronicznej,
7
Prace legislacyjne w Polsce w zakresie e-Governmentu: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64,
poz. 565); Uchwała Senatu RP z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych działań mających
na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego (M.P. z 2003 r., Nr 6,
poz. 74); Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U.
z 2002 r., Nr 169, poz. 1385); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204); Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) — Wyposażenie obywateli w prawo do niezwłocznego uzyskania informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (wgląd do
dokumentów urzędowych, dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów itp.); Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402) — Dostosowanie prawa polskiego do Dyrektywy 96/9/WE
z dnia 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej baz danych.
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— informatyzacja zamówień publicznych,
— stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej i usprawnienie jej działania poprzez szersze zastosowanie teleinformatyki,
— rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i wzrost jego innowacyjności
w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki,
— zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
— wzmocnienie promocji kultury polskiej w świecie przez zastosowanie narzędzi teleinformatycznych.
W zależności od stopnia komunikacji urzędu z mieszkańcami oraz od rodzaju i złożoności prowadzonych usług przez urzędy drogą elektroniczną można wyróżnić cztery poziomy dojrzałości usług e-administracji:
— Informacyjny — urzędy publikują informacje na stronach WWW, a mieszkańcy, przeglądając witryny urzędów na komputerach lub w specjalnych kioskach informacyjnych, uzyskują potrzebne informacje;
— Interakcyjny — użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną
z pojedynczymi urzędami, ale urzędy nie zawsze komunikują się drogą internetową z użytkownikiem;
— Transakcyjny — użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną
z pojedynczymi urzędami, a aplikacje urzędów elektronicznie mu odpowiadają;
— Integracyjny — portale o określonym przeznaczeniu udostępniają informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiają realizację transakcji.
Systemy wewnętrzne zostały zintegrowane na bazie zalgorytmizowanych
procesów administracyjnych. Poziom integracji stwarza możliwość dokonania
wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej
drogą elektroniczną — od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu odesłanie ich drogą internetową (czasami wypełnienie formularzy on-line na stronie internetowej), aż po uiszczenie
wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba.
Dziś zagadnienie e-Governmentu to już niejako ciągły proces doskonalenia
jakości rządzenia i świadczenia usług administracyjnych poprzez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji.
Głównym celem tworzenia e-administracji jest zatem zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. Z zasady powinna ona upraszczać załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwiać
uzyskiwanie aktualnych i kompletnych informacji na związany z nimi temat.
Dążeniem zasadniczym powinno być zebranie w jednym miejscu spraw nale14
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żących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie.
Zgodnie z założeniami powyższej idei, usługi e-administracji powinny być
jak najlepiej dostosowane do potrzeb klientów. Praktyczna realizacja tych idei
możliwa miała być dzięki współistnieniu kontaktów osobistych oraz dostępu
do różnych urządzeń teleinformatycznych, takich jak np.: szerokopasmowy
Internet, kiosk informacyjny, telewizor, smartfon, tablet itp.
Podstawowe cele stawiane przed realizatorami projektów w zakresie e-Go
vernmentu powinny na etapie ich realizacji doprowadzić do:
— oszczędności czasu (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika),
— oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika),
— wzrostu funkcjonalności świadczonych usług,
— zwiększenia zakresu informacji,
— zwiększenia przejrzystości procedur administracyjnych,
— eliminacji błędów (poprawnie zaprogramowany system działa według
wprowadzonych algorytmów),
— poprawy dostępności (urząd czynny 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu),
— integracji zasobów internetowych,
— podejścia przedmiotowego, a nie podmiotowego (ważne jaką sprawę załatwiamy, a nie w jakim urzędzie to robimy) zorientowanego na obywatela
i przedsiębiorcę.
W Unii Europejskiej wyspecyfikowane zostały podstawowe obszary z usług
administracji, z których obywatele mogą skorzystać on-line. Występuje tutaj
następujący ich podział:
Dla osób fizycznych:
— podatek dochodowy,
— pośrednictwo w poszukiwaniu pracy,
— ubezpieczenia społeczne,
— wydawanie dokumentów tożsamości,
— rejestracja pojazdów,
— wydawanie pozwoleń na budowę,
— przyjmowanie zgłoszeń na policji,
— dostęp do zasobów bibliotek publicznych,
— wydawanie aktów urodzeń i małżeństwa,
— zgłaszanie kandydatów na wyższe uczelnie,
— zmiana miejsca zamieszkania,
— służba zdrowia.
Dla podmiotów gospodarczych usługi te dotyczą następujących obszarów:
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
— podatek dochodowy,
— podatek VAT,
— rejestracja działalności gospodarczej,
15
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— zasoby danych statystycznych,
— deklaracje celne, zezwolenia i certyfikaty,
— zamówienia publiczne.
Wymienione powyżej usługi realizowane drogą elektroniczną stanowić
miały w swych pierwotnych założeniach pewnego rodzaju wytyczne. Jednak
w Polsce lista usług, które docelowo miały być dostępne on-line, została nieco
zmodyfikowana i zgodnie ze wstępną wersją projektu Wrota Polski8 wyglądała następująco:
— rozliczenie podatku dochodowego,
— przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy,
— uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
— uzyskanie prawa do renty,
— uzyskanie prawa do emerytury,
— uzyskanie prawa do innych wypłat z ZUS (zasiłków),
— uzyskanie prawa do stypendium studenckiego,
— uzyskanie dowodu osobistego,
— uzyskanie prawa jazdy,
— uzyskanie paszportu,
— rejestracja pojazdu,
— uzyskanie pozwolenia na budowę,
— zgłoszenie na policję, np. kradzieży,
— dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie,
— zgłoszenie do USC faktów podlegających rejestracji i uzyskanie odpisów
aktów,
— złożenie dokumentów o przyjęcie na studia,
— zmiana miejsca zameldowania,
— zapisanie się na wizytę u lekarza.
Projekt Wrota Polski stał się więc pierwszym niezwykle ważnym, a można
użyć stwierdzenia przełomowym, przedsięwzięciem na drodze naszego kraju
do informatyzacji obszarów administracji państwowej. Wrota Polski odnosiły
się do zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego realizację
podstawowych e-usług przewidzianych w ramach e-administracji. Wrota Polski
miały się opierać w głównej mierze na wykorzystaniu łącz internetowych do
prowadzenia dialogu administracja-obywatel-przedsiębiorca-administracja9.
Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności administracji
publicznej nawet o 40%, co z punktu widzenia pełnej informatyzacji jest poziomem możliwym do osiągnięcia.
Projekt Wrota Polski został w roku 2011 zastąpiony przez projekt ePUAP.
W ogólnym znaczeniu nazwa projektu odnosi się do otwarcia się Polski na nowoczesne
technologie i przystąpienie do programu rozwoju unijnego społeczeństwa informatycznego
stanowiącego podstawę funkcjonowania nowoczesnej e-administracji będącej jednym z głównych
założeń UE.
8
9
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Obecnie wraz z rozwojem realizacji projektu wprowadzono konieczne
rewizje i przeniesiono główne cele do projektu ePUAP10.
W 2006 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost Konku
rencyjności Przedsiębiorstw projekt pod nazwą ePUAP-WKP uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Rozpoczęła się budowa platformy elektronicznej, której rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne zostały wytyczone
w „Programie realizacji Wrót Polski”. Projekt ePUAP-WKP był pierwszym
krokiem szerszego projektu ponadresortowej elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (dalej: ePUAP). W rezultacie do końca roku 2008 została uruchomiona platforma, na której z pomocą określonych podstawowych
elementów tzw. usług wspólnych instytucje publiczne mogą budować i udostępniać aplikacje. Są to tzw. usługi publiczne, wykorzystujące elektroniczne
kanały do komunikacji ze swoim otoczeniem, w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami (ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez
pojedynczy punkt dostępny w Internecie www.epuap.gov.pl)11.
Zalety projektu ePUAP są dziś niepodważalne i zyskują coraz większe grono zwolenników, a co za tym idzie użytkowników. Dzięki sprawnemu systemowi identyfikacji obywateli i podmiotów gospodarczych, wejściu w życie
podpisu elektronicznego i integracji aplikacji wizyta w urzędzie osoby, chcącej
załatwić którąś z powyżej wymienionych, nie musi być konieczna.
Jednakże głównym czynnikiem, który umożliwił wdrożenie i rozszerzenie
platformy ePUAP stał się profil zaufany. Jest on dziś podstawą funkcjonowania
platformy ePUAP i dzięki formule nieodpłatnej, umożliwił dostęp do platformy szerszemu gronu użytkowników, zwłaszcza grupie osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czym jest profil zaufany? Najprościej ujmując: jest to zestaw danych, które
identyfikują obywatela w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, PUE
ZUS). Profil wydawany jest z ważnością na dwa lata. Mając profil zaufany
można założyć firmę, sprawdzić lub opłacić składki ZUS, jak również zweryfikować dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wszystko to jest
możliwe drogą elektroniczną. Wystarczy posiadać login i hasło, oraz potwierdzić transakcję jednorazowym kodem autoryzacyjnym12.
Nową metodę potwierdzania tożsamości w systemach administracji publicznej wprowadziła znowelizowana ustawa o informatyzacji podmiotów

http://www.eadministracja.pl/forum-kobiet/wrota-polski, [27.02.2011].
http://www.cpi.gov.pl/files/docs/20121218105251_epuap_w_praktyce.pdf
12
Platforma ePUAP, dzięki której przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, jeszcze do niedawna nie cieszyła się dużą popularnością. Uznano, że przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za który trzeba zapłacić. Dlatego został uruchomiony tzw. profil zaufany, czyli bezpłatny
odpowiednik e-podpisu.
10
11
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realizujących zadania publiczne13. Na jej podstawie wydane zostały dwa rozporządzenia — w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej14 oraz w sprawie zasad potwierdzania,
przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego
elektronicznej platformy usług administracji publicznej15. Oba weszły w życie
9 czerwca 2011 r. Dzięki tym usprawnieniom platforma ePUAP zyskuje coraz
więcej zwolenników — a co za tym idzie — staje się centralnym miejscem świadczenia e-usług. Nie sposób jednak ustrzec się od wrażenia, że użytkowników
tych wciąż jest za mało. Ilość zarejestrowanych od uruchomienia profili zaufanych na platformie (według stanu na koniec września 2014 r.) wynosi niespełna 304 tys.16 Pozytywnym czynnikiem jest jednak ciągły przyrost, kształtujący
się w skali kraju na około 100 tys. rocznie.
Znamiennym jest tu rozkład terytorialny, w którym przeważający udział
w korzystaniu z portalu można zaobserwować w największych i najsilniejszych
ośrodkach miejskich. Liderami są tu takie miasta jak Warszawa i Kraków17. Są
to miasta, których mieszkańcy najchętniej potwierdzali profile zaufane — bezpłatną metodę uwierzytelnienia w systemach e-administracji (m.in. ePUAP,
CEIDG, ZUS).
Spośród punktów potwierdzających, najwięcej obywateli obsłużył Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, gdzie założono 2480 profili zaufanych18. Przyczyną może być wciąż nie najprostsza droga do uruchomienia
profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany i tym samym możliwość realizowania wielu usług administracji publicznej przez Internet, należy przejść
mimo wszystko dość angażującą i nie dla każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza
nie posługującego się sprawnie technologiami informatycznymi, dostępną
procedurę. W tym celu należy bowiem złożyć wniosek w systemie ePUAP
(wcześniej rejestrując się na portalu) i raz odwiedzić dowolny spośród około
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565).
14
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(Dz.U. z 2011 r., Nr 93, poz. 546).
15
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r., Nr 93, poz. 547).
16
epuap.gov.pl/wps/portal/
17
Na 10 urzędów, które potwierdziły najwięcej profili zaufanych 3 znajdują się na terenie
Warszawy, a 4 Krakowa. Oprócz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (2480
założonych profili zaufanych), na uwagę zasługują kolejno: gmina miejska Kraków (2400 profili
zaufanych), Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (2342), ZUS — oddział w Krakowie (2278)
oraz ZUS — I oddział w Warszawie (2246). Listę zamykają kolejno ZUS — III oddział w Warszawie
(1747), ZUS — oddział w Lublinie (1552), we Wrocławiu (1519), Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
(1395) oraz ZUS oddział w Gdańsku (1380).
18
Według danych na 11.06.2013 r.
13
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Rycina 1. Punkty potwierdzające z największą liczbą potwierdzonych profili zaufanych
Źródło: statystyki ePUAP, kwiecień 2013 r.

800 punktów potwierdzających (m.in. jednostki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie).
Od momentu uruchomienia technologii profilu zaufanego w czerwcu 2011 r.
założyło go przez dwa lata ponad 130 tys. Polaków, zyskując tym samym swobodę kontaktu z urzędami on-line. Stan 304 tys. podmiotów, które przeszły
procedurę rejestracji i korzystają z platformy ePUAP na koniec września 2014 r.
— pomimo dużej kampanii promocyjnej oraz uruchomienia od czerwca 2012 r.
możliwości współpracy z nowym portalem Internetowym ZUS-u — potwierdza wcześniejszą opinię, że poprzez stopień skomplikowania całego procesu
rejestracji profilu zaufanego, system ePUAP jest realnie wykorzystywany przez
niewielką liczbę przedsiębiorców. To wprawdzie pewien mankament, ale sam
system należy ocenić bardzo pozytywnie. Przebrnięcie przez procedurę rejestracyjną procentuje i bardzo upraszcza większość z istotnych i czasochłonnych
dotąd czynności, jakie dotyczyły każdego niemal przedsiębiorcy.
Posługując się profilem zaufanym w formie loginu i hasła oraz korzystając
z telefonu komórkowego (lub e-maila) do otrzymywania jednorazowych kodów
autoryzacyjnych, można m.in. założyć własną działalność gospodarczą (poprzez portal www.firma.gov.pl), załatwić sprawę w ZUS (poprzez www.zus.
pl) czy też zrealizować usługi udostępnione przez urzędy poprzez ePUAP —
www.epuap.gov.pl (np. zweryfikować przez Internet dane zawarte w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu).
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Konto to profil podmiotu albo użytkownika wraz z przyporządkowanymi
do nich zasobami ePUAP. Po utworzeniu konta użytkownik może korzystać
ze wszystkich serwisów dostępnych na ePUAP, w tym e-usług. Rejestrując się
na platformie, należy podać dane podstawowe — wymagane pola to imię,
nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Trzeba również wskazać login,
czyli unikatowy identyfikator wykorzystywany przy każdym logowaniu, który nie może zawierać znaków diakrytycznych19. W bazie danych każdy login
sprawdzany jest pod względem niepowtarzalności występowania. Następnie
użytkownik wybiera sposób, w jaki będzie logował się do systemu: za pomocą
hasła lub z wykorzystaniem certyfikatu. Hasło musi posiadać od 8 do 32 znaków, co najmniej jedną cyfrę i — w przeciwieństwie do loginu — jeden znak
specjalny. Natomiast zastosowanie drugiego uwierzytelniania wymaga dysponowania podpisem elektronicznym, czyli podpisem weryfikowanym ważnym, kwalifikowanym certyfikatem. Elementem niezbędnym do prawidłowego przejścia procesu rejestracji jest wykonanie zadania wskazanego przez
CAPTCHA20, czyli zabezpieczenie strony internetowej. W ePUAP polega to na
odczytaniu treści (jednego bądź kliku wyrazów z losowo wybranych znaków)
z obrazka, co wykonać może właściwie wyłącznie człowiek, a dla komputera
jest to niezwykle trudne. Po wykonaniu tej czynności od prawidłowego założenia konta użytkownika dzieli jedynie potwierdzenie, że zapoznał się z regulaminem ePUAP oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
co akceptowane jest przyciskiem „Załóż konto”. Z kolei funkcja „Zaloguj się”
kieruje użytkownika na podstronę odpowiedzialną za logowanie użytkownika do systemu. Podobnie jak przy rejestracji, są tutaj dostępne dwie drogi.
Pierwsza to popularne logowanie z użyciem loginu i hasła, czyli danych uprzednio ustawionych przy zakładaniu konta. Natomiast druga metoda wymaga
posiadania podpisu kwalifikowanego certyfikatem, który został określony przy
rejestracji, o ile użytkownik takowy wskazał. Po zalogowaniu się profil zostaje
załadowany i użytkownik uzyskuje dostęp do wszelkich funkcjonalności platformy ePUAP21.
Obsługa samego systemu oferowanego przez portal nie jest niestety jeszcze
w pełni pozbawiona mankamentów. Zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorców, chcących dopełnić odpowiednich procedur drogą elektroniczną, jak
i pracowników administracji publicznej zobowiązanych do publikacji wzorów
oraz obsługi e-usług świadczonych przez ich jednostkę, strona główna (ryc. 2)
powinna zachęcać do korzystania z niej przejrzystymi informacjami.
Tymczasem jej struktura jest nieco mało czytelna, co może uniemożliwiać
szybkie odnalezienie interesujących użytkownika tematów. Główna, startowa
Liter (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), specjalnych (np. !, @, $, &) oraz spacji.
(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).
21
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/942
19
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Rycina 2. Strona główna ePUAP
Źródło: ePUAP, http://epuap.gov.pl/wps/portal/ [28.09.2014].

strona portalu sprawia także wrażenie nieuporządkowanej. Zgromadzenie na
niej zbyt dużej liczby elementów może być przytłaczające dla potencjalnego
użytkownika, co może skutkować trudnością w odnalezieniu szukanego zagadnienia.
Pewną trudnością w obsłudze systemu może być także e-mailowy system
potwierdzania operacji i ich uwiarygodniania poprzez generowane i przesyłane na konta poczty elektronicznej hasła uwierzytelniające, np. przy korzysta
niu z certyfikatów profilu zaufanego. Najwygodniej w tym przypadku posiadać odpowiednio skonfigurowany i spersonalizowany tzw. program kliencki
do obsługi poczty elektronicznej (Outlook Express, WinMail itp.). W przeciwnym razie podstawowe tylko umiejętności posługiwania się komputerem mogą
stać się przeszkodą w pełnym korzystaniu z tego narzędzia.
Imponujący jest jednak sam zakres informacji oferowanych na platformie
ePUAP. Najważniejszą sekcję, która pomaga każdemu w odnalezieniu odpowiednich usług administracji publicznej w celu zrealizowania konkretnej sprawy, stanowi katalog usług ePUAP. Lista spraw to funkcjonalność wyłącznie
publikacyjna, adresowana przede wszystkim do obywateli. Rolą instytucji publicznych jest umieszczanie w katalogu branżowych treści opisujących świadczone usługi publiczne. Wpisów w katalogu usług oraz ich aktualizacji mogą
dokonywać usługodawcy, po akceptacji ze strony Administratora Katalogu
Usług ePUAP.
Katalog tematów i spraw, jakie można załatwić przy użyciu platformy zajmu
je największą część strony głównej ePUAP. Usługi podzielone są tematycznie,
21
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przy czym każdą z kategorii można odpowiednio rozwinąć. Dostępna jest lista
wszystkich procedur, których wykonanie za pośrednictwem Internetu umożliwia ePUAP. Zawiera ona pełne zestawienie pozycji, które można przeszukiwać
alfabetycznie, według kategorii bądź klasyfikacji terytorialnej.
Istotne są także informacje, że Polska nie powinna mieć kompleksów wobec
Europy22, gdy dotyczy to rozwiązań z zakresu e-administracji, w tym systemu
ePUAP i profilu zaufanego. Według tłumu osób zainteresowanych, odwiedzających stoisko ePUAP2 i według opinii zagranicznych partnerów — polskie
rozwiązania są innowacyjne na tle Europy i świata23.
System ePUAP to jednocześnie realizacja bardzo modnej dzisiaj na świecie
idei „Shareconomy”. W dobie gospodarki opartej na dzieleniu się produktami,
zasobami i usługami, a także wiedzą i kontaktami z wykorzystaniem technologii informatycznych, system ePUAP również stawia na współpracę. Za pomo
cą systemu ePUAP instytucje publiczne mogą udostępniać swoje usługi drogą
elektroniczną, przybliżając się do obywatela i usprawniając pracę administracji. Podobną rolę spełnia funkcjonalność profilu zaufanego, który wykorzystywany jest przez różne instytucje do uwierzytelniania obywateli, np. w systemie
CEIDG czy PUE ZUS.
Platforma podlega ciągłym modyfikacjom i udoskonaleniom. Od marca
2013 r. użytkownicy systemu ePUAP mogą otrzymać kod nie tylko na adres
poczty mail, ale również SMS-em. Rozszerzenie metod autoryzacji profilu
zaufanego o SMS zwiększa bezpieczeństwo korzystania z platformy ePUAP24.
Podsumowując należy stwierdzić, że po wielu próbach i testach, obecnie
działający system platformy ePUAP jest niezwykle pomocny w codziennym
prowadzeniu biznesu. Bez wychodzenia z domu czy biura, w dowolnej godzinie (niezależnie od czasu pracy urzędników), przedsiębiorca czy petent jest
w stanie dokonać zdalnie wielu dotąd nieosiągalnych i angażujących jego czas
czynności. Może np. wykonać wszystkie podstawowe czynności związane
z dokumentami regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej, zawiesić lub odwiesić działalność poprzez dostęp on-line do CEIDG, czy też dokonać
zmian we wpisie do tejże ewidencji. Robiąc to raz, nie potrzebuje już o dokonanej czynności informować, jak wcześniej, kolejnych instytucji, tj. ZUS czy
US, gdyż wprowadzone poprzez ePUAP zmiany widoczne są także dla pozostałych podpiętych do centralnego systemu instytucji.
Na podstawie danych z targów CeBIT 2013.
Stoiskiem na światowym poziomie pochwaliła się w Hanowerze elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP. Multimedialne, ciekawe i zachęcające do przyjrzenia się naszym polskim rozwiązaniom było oblegane przez ludzi — pisał popularny portal
DobreProgramy.pl. O tłumach odwiedzających ePUAP wspominała „Rzeczpospolita”, z kolei
„Dziennik Gazeta Prawna” zwracał uwagę na zastosowane najnowsze narzędzia IT.
24
Uruchomienie nowej usługi było możliwe dzięki współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, który na mocy porozumienia z Centrum Projektów Informatycznych udostępnił
bramkę SMS do wysyłania kodów autoryzacyjnych.
22
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Żyjemy w rzeczywistości gospodarczej, gdzie o sukcesie w nawet małym
biznesie często decydują minuty czy godziny. Dlatego funkcjonalności, jakie
oferuje system ePUAP, stają się niezwykle pomocne i pożądane. Urzędy administracji państwowej coraz bardziej starają się nie utrudniać prowadzenia biznesu i służyć wszelką możliwą i skuteczną pomocą współczesnym przedsiębiorcom.
Właśnie platforma usług elektronicznych ePUAP jest doskonałym przykładem realizacji powyższych zamierzeń w wykonaniu podmiotów i instytucji
z obszaru e-Government.
Streszczenie
Jednym z kluczowych elementów, tworzących infrastrukturę dla obszaru technologii teleinformatycznych wspierających działalność administracji publicznej jest dziś platforma internetowa ePUAP. Oferuje ona już bardzo wiele funkcji, które znacząco usprawniają prowadzenie formalnych i urzędowych spraw przez współczesnego przedsiębiorcę, bez konieczności osobistego
odwiedzania urzędów. Sprawy te użytkownik platformy ePUAP może dziś wykonywać zdalnie
z dowolnego miejsca, z dostępem do Internetu i w dogodnym dla siebie czasie. Artykuł wskazuje na konieczność wykorzystywania w dzisiejszych czasach narzędzi w postaci systemów informatycznych w relacjach urząd–petent oraz omawia wady i zalety głównego w Polsce systemu
do realizacji powyższych założeń, czyli platformy ePUAP.

Summary
One of the key elements that make up the infrastructure for the area of information and
communication technologies in support of public administration is now online platform ePUAP.
It offers has a lot of features that significantly expedite the formal and official matters by a modern
entrepreneur, without the need to visit offices. These cases ePUAP platform you can now do
remotely from any location with Internet access and convenient time. Article points to the need
to use tools nowadays in the form of information systems in relations office — the supplicant and
discusses the advantages and disadvantages of the main system in Poland to implement the
above assumptions, ie ePUAP platform.
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Wprowadzenie
Współcześnie w świecie obserwujemy bardzo intensywny rozwój technik
informatycznych, w tym przede wszystkim w zakresie komunikowania się,
a w szczególności przesyłania informacji. Techniki informatyczne, jakie oferuje współczesny rozwój cywilizacyjny stanowią w gruncie rzeczy najszybszy
sposób przekazywania informacji, gwarantując jednocześnie względną identyfikację nadawcy, czy też odbiorcy przekazywanej wiadomości. Regulacje
prawne nie mogą tego zjawiska ignorować i nie dostrzegać niewątpliwych
korzyści, jakie wykorzystanie technik informatycznych może przynieść dla
szybkości, sprawności i przede wszystkim wygody w zakresie podejmowania czynności procesowych. Przede wszystkim obszarem, w obrębie którego
można wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne w tym zakresie jest
obszar szeroko pojętego prawa procesowego, na gruncie którego konieczna
jest interakcja polegająca na komunikowaniu się uczestników toczącej się procedury.
Trudno więc dziwić się, że również procedura administracyjna jest wzbogacana regulacjami prawnymi, które pozwalają na komunikowanie się za pomocą tego typu technologii między uczestnikami toczącego się postępowania
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administracyjnego1. Oczywiście regulacja procesowa koncentruje się na normowaniu relacji występujących między organami prowadzącymi postępowanie administracyjne (w tym organami współdziałającymi, np. poprzez zajęcie
stanowiska w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego) a pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu. Stąd regulacje kształtujące możliwość wykorzystania technik informatycznych w postępowaniu
administracyjnym dotyczą zasadniczo relacji organ–strona, czy inny uczestnik
postępowania. Nie kształtują natomiast zasad komunikowania się między
stronami, czy też stroną a innym uczestnikiem, np. świadkiem, biegłym itp.
Określając obszar prawny analizy, której poświęcone jest opracowanie
należy podkreślić, że postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Doktryna wyróżnia w tym zakresie m.in. podział na postępowanie administracyjne szczególne i postępowanie administracyjne ogólne. Pomijając
rozważania teoretyczne na ten temat, ograniczając zakres przedmiotowy rozważań, autor przyjmuje, iż pod pojęciem ogólnego postępowania administracyjnego rozumie postępowanie jurysdykcyjne regulowane przepisami ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.) — k.p.a., kodeks lub Kodeks postępowania administracyjnego2.

Nowelizacje kodeksu postępowania administracyjnego
wprowadzające informatyzację
ogólnego postępowania administracyjnego
Obserwując zmiany, jakie w ostatnim czasie były wprowadzane do k.p.a.
należy podkreślić, że istotna ich część służyła dopuszczeniu i dopracowaniu
możliwości posługiwania się technikami informatycznymi w postępowaniu
administracyjnym, w szczególności w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym.
1
W tym ujęciu pod pojęciem uczestnika postępowania to, w rozumieniu autora, wszelkie
podmioty zaangażowane w toczące się postępowanie administracyjne. Zatem użyto tego pojęcia
w znaczeniu szerokim, obejmując nim zarówno organy prowadzące postępowanie, strony,
uczestników na prawach stron, jak i inne podmioty występujące w postępowaniu administracyjnym (świadków, biegłych itp.).
2
Na temat pojęcia i zakresu stosowania ogólnego postępowania administracyjnego zob.
J. B o r k o w s k i, [w:] B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, A. S k o c z y l a s, System Prawa
Administracyjnego, t. 9 — Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010, s. 83 i n.; A. W r ó b e l,
[w:] A. W r ó b e l, M. J a ś k o w s k a, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz LEX,
Warszawa 2013, s. 36 i n.; K. W ą s o w s k i, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz,
pod red. M. W i e r z b o w s k i e g o, A. W i k t o r o w s k i e j, Warszawa 2013, s. 16 i n.
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Analiza historyczna zmian wprowadzonych do kodeksu prowadzi do wniosku, że zasadniczy wpływ na informatyzację ogólnego postępowania administracyjnego miały cztery nowelizacje k.p.a.
Pierwszą nowelizacją kodeksu, która dopuściła możliwość komunikowania
się z organem prowadzącym postępowanie za pomocą poczty elektronicznej
była nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.,
Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawa ta
w zakresie analizowanego tematu wprowadzała stosunkowo niewielkie zmiany w samym tekście kodeksu. Jednak z uwagi na fakt, że dostrzegała elektronicz
ną formę wymiany informacji jako formę, która może zostać wykorzystana
w postępowaniu administracyjnym, należy uznać ją za przełomową. Zgodnie
z art. 2 pkt. 18 tej ustawy do k.p.a. dodano przepis kształtujący możliwość wniesienia podania do organu administracji publicznej za pomocą poczty elektronicznej. W gruncie rzeczy taka regulacja kształtowała prawo uczestników postępowania korzystania z tej formy w komunikacji z organem prowadzącym
postępowanie (również w zakresie wszczęcia postępowania). Niestety, podstawową wadą tej regulacji było to, że kształtując prawo korzystania z poczty
elektronicznej w zakresie takiej komunikacji nie proponowała ona żadnych
form uwierzytelniania podpisu3. Spowodowało to słabe upowszechnienie
wykorzystania tej formy komunikacji w ramach procedury administracyjnej.
Należy podkreślić, że omawiana zmiana nie trafiła także na podatny grunt
w postaci przygotowanej w tym zakresie administracji publicznej. Wprost
przeciwnie, można nawet postawić tezę o zaskoczeniu organów dodaniem
takiej formy wnoszenia podań, co w niektórych przypadkach rodziło skutek
w postaci nienadawania dalszego biegu podaniom wnoszonym pocztą elektroniczną.
Drugą nowelizacją kodeksu, która porządkowała pewne kwestie związane
z wnoszeniem podań w postępowaniu administracyjnym za pomocą technik
informatycznych była ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U., Nr 64, poz. 255),
która weszła w życie z dniem 21 listopada 2005 r.4 Ustawa ta wprowadziła
przepisy, które określały przesłanki warunkujące komunikowanie się organu
ze stroną drogą elektroniczną, a także dookreśliła formy tej komunikacji, czyniąc jednocześnie drogę elektroniczną równoprawną w kontekście zachowania
3
Warto zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.,
Nr 130, poz. 1450) weszła w życie dopiero z dniem 16 sierpnia 2002 r., a więc trzy lata po wprowadzeniu do k.p.a. przepisu kształtującego możliwość komunikowania się z organem administracji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4
Na temat genezy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zob. G. S z p o r, [w:] G. S z p o r, C. M a r t y s z, K. W o j s y k, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa 2007, s. 16 i n.
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terminu dla wykonania czynności procesowej. Regulacja wprowadzona tą
ustawą zmierzała jednak w zupełnie odwrotnym kierunku niż nowelizacja
z 1998 r., jeżeli chodzi o powszechność korzystania z tej formy komunikacji.
W gruncie rzeczy istotnie ją ograniczała dodając do art. 63 kodeksu § 3a, z którego wynikało, że podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego
powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad
przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz zawierać dane
w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych
przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego
wzoru. Ograniczenie korzystania z tej formy wynikało oczywiście z małej powszechności korzystania z podpisu elektronicznego, szczególnie przez podmioty, które najczęściej są uczestnikami postępowań administracyjnych. Wytyczała ona jednak kierunek dalszych zmian, wskazując na zasadniczy problem,
jaki pojawił się po wejściu w życie regulacji z 1998 r., a mianowicie możliwości
weryfikacji tożsamości osoby wnoszącej podanie do organu.
Trzecią nowelizacją, która w ocenie autora miała charakter przełomowy,
również ze względów mentalnych, była nowelizacja kodeksu wprowadzona
ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U., Nr 40, poz. 230), która weszła w życie z dniem 17 czerwca 2010 r. Zmiany wprowadzone tą ustawą zmusiły bowiem do przełamania ograniczeń
związanych z obawami występującymi po stronie podmiotów administrujących
w zakresie powszechnego stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. To ta regulacja stworzyła podstawy prawne do
funkcjonowania podstawowej platformy, z pomocą której odbywa się obecnie
komunikacja między organami prowadzącymi postępowanie administracyjne
a uczestnikami tego postępowania, a mianowicie platformy ePUAP (elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Platforma ta została zbudowana w związku z realizacją Planu Informatyzacji Państwa, którego realizację
zakładała właśnie ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne5. Na marginesie plan ten obecnie
został zastąpiony Planem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Należy jednak podkreślić, że ta ustawa nie traktowała formy elektronicznej komunikacji
jako formy równoprawnej z tradycyjnymi formami przekazywania podań do
organów, a mianowicie tradycyjną — pisemną, czy też ustną. Przykładem
potwierdzającym tę tezę były przepisy kodeksu dotyczące doręczeń w postępowaniu administracyjnym, które wymagały od organu prowadzącego postę5
Na temat Planu Informatyzacji Państwa zob. G. S z p o r, [w:] G. S z p o r, C. M a r t y s z,
K. Wo j s y k, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa
2007, s. 54 i n.
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powanie administracyjne, w przypadku nie otrzymania przez organ potwierdzenia skutecznego doręczenia pisma w formie elektronicznej, posłużenia się
innymi (tradycyjnymi) formami doręczeń. Taka regulacja powodowała w wielu przypadkach brak motywacji organu posługiwania się formą elektroniczną,
której zastosowanie wyłącznie prowadziło do przedłużenia samej procedury
doręczenia pisma6.
Podstawowe jednak znaczenie dla obecnie obowiązującej regulacji w zakresie korzystania z technik informatycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym miała ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 183), która weszła w życie stosunkowo
niedawno, bo z dniem 11 maja 2014 r. Wydaje się, że dopiero na gruncie tej
ustawy doszło do rzeczywistego zrównania skutków prawnych komunikowania się drogą elektroniczną i tradycyjną w zakresie doręczeń, wezwań, podań
itp. W związku z powyższym, to przede wszystkim tej regulacji będą poświęcone dalsze rozważania.

Aktualny stan prawny
Przechodząc do kwestii szczegółowych związanych z analizą aktualnej
regulacji kodeksowej pozwalającej na elektroniczną komunikację między organami administracji publicznej prowadzącymi postępowanie administracyjne, a innymi uczestnikami postępowania administracyjnego, należy jeszcze
raz podkreślić zasadniczą rolę, jaką odgrywa ostatnia nowelizacja kodeksu
(ww. ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r.) w tym zakresie. Koncentruje się ona, co
oczywiste, na trzech podstawowych obszarach regulacji, w zakresie których
normowane są instytucje procesowe regulujące interakcję występującą między
szeroko pojętymi uczestnikami procedury administracyjnej.
Pierwszym podstawowym obszarem, którego dotyczy nowelizacja, jest obszar normatywny regulujący instytucję doręczeń. Drugim, którego zmiana jest
w gruncie rzeczy konsekwencją zmiany przepisów regulujących doręczenia,
jest obszar normujący instytucję wezwań w postępowaniu administracyjnym.
W obu tych przypadkach ustawodawca zmienia przepisy, z których korzystają organy administracji publicznej prowadzące postępowanie w przypadku konieczności komunikowania się z uczestnikami postępowania, a więc instytucje procesowe, w przypadku których po stronie czynnej występuje organ

6

O tej regulacji bardziej szczegółowo w dalszej części opracowania.
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prowadzący postępowanie administracyjne, a po stronie biernej adresat czynności organu administracyjnego.
Trzecią instytucją, której dotyczy wskazana nowelizacja jest instytucja podań
w postępowaniu administracyjnym, a więc instytucja, w przypadku której inicjatywę, aktywność przejawiają uczestnicy postępowania, w tym przede wszystkim strony, adresując podanie do organu administracji publicznej. Z uwagi
jednak na fakt, że w postępowaniu administracyjnym z wyjątkiem pewnych
czynności procesowych strony nie mają obowiązku osobistego uczestniczenia
w czynnościach procesowych i mogą działać przez ustanowionych w sprawie
pełnomocników, nowelizacja objęła w pewnym zakresie również regulacje
kształtujące instytucję pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym.
Wyodrębnienie powyższych obszarów normatywnych pozwala na przedsta
wienie w sposób uporządkowany zasad, w oparciu o które mogą być wykorzy
stywane w ogólnym postępowaniu administracyjnym techniki informatyczne,
bez wątpienia służące usprawnieniu poszczególnych czynności procesowych,
a przez to przyspieszeniu załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Doręczenia
Bez wątpienia podstawowe znaczenie w zakresie upowszechnienia technik
informatycznych w praktyce działania organów administracji publicznej mają
przepisy pozwalające na dokonanie skutecznego doręczenia pisma za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście również przed wejściem
w życie ustawy z 10 stycznia 2014 r. nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego istniała możliwość dokonywania doręczeń za pomocą tego
typu środków, jednak jak wynikało z regulacji prawnej taka forma komunikacji nie była traktowana jako forma równorzędna z tradycyjnymi formami dokonywania doręczeń. Z przepisów k.p.a. (art. 46 § 3) wynikało bowiem,
że w przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania
pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma.
Natomiast w razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ prowadzący
postępowanie był zobligowany do doręczenia pisma w sposób określony
w przepisach rozdziału normującego instytucję doręczenia dla pisma w formie
innej niż forma dokumentu elektronicznego. W sytuacji gdy organ miał świadomość braku chęci współdziałania uczestnika postępowania, a w szczególności świadomość, że uczestnik postępowania będzie dążył do przedłużenia
procedury administracyjnej, stosowanie tej formy komunikacji było przez
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niego traktowane jako podjęcie w zasadzie zbędnych czynności procesowych,
które nie prowadziły do skutecznego doręczenia pisma. W gruncie rzeczy tego
typu działania wyłącznie prowadziły do przedłużenia załatwienia sprawy, nie
przynosząc jednocześnie żadnego skutku procesowego.
W wyniku wejścia w życie ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw zasadniczej zmianie uległa moc prawna doręczenia
dokonywanego w tej formie, przy zachowaniu oczywiście podstawowych gwarancji ochrony interesu prawnego uczestników postępowania. Tych gwarancji
autor upatruje przede wszystkim w przepisach, które wykluczają posłużenie
się doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej z pominięciem
woli adresata. Z przepisów k.p.a. (art. 39[1]) wynika bowiem, że doręczenie
pism za pomocą tych środków jest w postępowaniu administracyjnym możliwe wyłącznie w trzech przypadkach, a mianowicie:
1) jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania złoży podanie w formie
dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu
administracji publicznej, np. poprzez pośrednictwo platformy ePUAP;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże
organowi administracji publicznej adres elektroniczny, na który ma być kierowane zawiadomienie o możliwości odbioru pisma; bądź
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
Aby urzeczywistnić tę ostatnią możliwość warunkującą komunikowanie się
ze stroną za pomocą środków komunikacji elektronicznej ustawodawca dopuszcza działanie organu polegające na wystąpieniu do strony lub innego
uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczenie pism w tej formie,
poprzez przesłanie wystąpienia o zgodę za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania. Jednak w tym przypadku doręczenie takiego wystąpienia w tym trybie
pozbawione jest skutków prawnych doręczenia w sytuacji, w której adresat nie
odbierze tego pisma. Nie stosuje się bowiem w tej sytuacji art. 46 § 3–8 k.p.a.,
z których m.in. wynika, że w przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma na adres elektroniczny adresata.
Z analizowanych przepisów wynika więc, że zastosowanie środków komunikacji elektronicznej przy doręczaniu pism uczestnikom postępowania wymaga spełnienia przesłanki subiektywnej, jaką jest wola strony wyrażona bądź
w postaci wystąpienia, bądź zgody na komunikowanie się w tej formie, a także przesłanki obiektywnej, jaką stanowi posiadanie adresu elektronicznego, na
który mogą być kierowane zawiadomienia o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego. Decydując się bowiem na komunikowanie
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z organem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, np. poprzez
platformę ePUAP, wymagane jest m.in. wskazanie adresu poczty elektronicznej wnioskującego.
W przypadku spełnienia jednej z trzech ww. przesłanek doręczenie pism
stronom lub innym uczestnikom postępowania administracyjnego może następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z takiego sposobu
komunikacji strona, jak i inny uczestnik postępowania, może jednak zrezygnować. W takim przypadku organ będzie zobligowany do dokonania doręczenia w innej niż forma dokumentu elektronicznego przewidzianej przepisami kodeksu formie7.
Ten tryb komunikacji może okazać się wyjątkowo ważny w przypadku stron
zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą. Do wejścia w życie nowelizacji k.p.a. z 10 stycznia 2014 r. miały one obowiązek ustanowić pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju lub wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Obecnie wystarczającym jest posłużenie się drogą
elektroniczną. Czyli decyzja uczestnika postępowania o posługiwaniu się w komunikacji z organem prowadzącym postępowanie środkami komunikacji
elektronicznej zwalnia z realizacji jednego ze wskazanych obowiązków.
Należy podkreślić, że w świetle znowelizowanych przepisów k.p.a. adres
elektroniczny, którym posługują się strony i uczestnicy postępowania w komunikacji z organem prowadzącym postępowanie został w gruncie rzeczy
zrównany z adresem zamieszkania czy siedziby. Konsekwencją tego jest nałoże
nie na uczestników postępowania obowiązku informowania organu prowadzą
cego postępowanie o każdej zmianie tego adresu, a w przypadku zaniedbania
realizacji tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem,
będzie traktowane jako doręczenie skuteczne.
Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
nowelizująca Kodeks postępowania administracyjnego dookreśliła również
sposób skutecznego doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej. By dokonać takiego doręczenia organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:
1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo
i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a
7
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.). Zgodnie
z art. 20a tej ustawy identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych
następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu
zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U., Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP. Wydaje się, że z uwagi na koszty związane z możliwością posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym, korzystanie z profilu zaufanego będzie
zjawiskiem zdecydowanie bardziej powszechnym. W kierunku upowszechnienia możliwości korzystania z profilu zaufanego ePUAP zmierza nowelizacja
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 10 stycznia 2014 r.
Następnie w przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w wyżej wskazany sposób, organ administracji publicznej po upływie
7 dni licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przysyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma w formie dokumentu elektronicznego.
Kodeks dopuszcza by tego typu zawiadomienia były automatycznie generowane i wysyłane przez system teleinformatyczny. Jeżeli również w wyniku
ponownego zawiadomienia odbiór pisma nie nastąpi, to po upływie 14 dni
licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania
pisma w formie dokumentu elektronicznego pismo uważa się za skutecznie doręczone.
W takiej sytuacji ustawodawca nakłada na organ doręczający dodatkowe
obowiązki. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone we wskazanym trybie organ administracji publicznej został
zobowiązany przez ustawodawcę do umożliwienia adresatowi pisma dostępu
do jego treści w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej
3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za
doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone i datach
wysłania zawiadomień, w swoim systemie teleinformatycznym.
Analizowane przepisy prowadzą do wniosku, że obecnie w ogólnym postępowaniu administracyjnym możliwość doręczania pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej jest w zakresie skutków prawnych zrównana
z innymi formami dokonywania doręczeń. Jednocześnie jednak, warunkując
taką komunikację wolą uczestników postępowania, ustawodawca stworzył
niezbędne gwarancje procesowe przeciwdziałające wykorzystywaniu tej formy
komunikacji bez wiedzy i świadomości tych ostatnich.
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Wezwania
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 10 stycznia 2014 r.
wprowadziła również istotne zmiany do przepisów kształtujących instytucję
wezwań w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zmiany w przepisach
dotyczących wezwań stanowią oczywiście naturalną konsekwencję zmian
wprowadzonych przede wszystkim w zakresie możliwości komunikowania
się między organem a innymi uczestnikami postępowania drogą elektroniczną
poprzez doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. W przeciwieństwie jednak do instytucji doręczeń przepisy kształtujące wezwania dopuszczają posługiwanie się formą elektroniczną przez uczestników postępowania.
Przede wszystkim ustawodawca w art. 50 § 1 k.p.a. dopuszcza możliwość
wzywania przez organ administracji publicznej osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań obok tradycyjnych
form również w formie dokumentu elektronicznego. Jest to kolejna regulacja
świadcząca o woli ustawodawcy zrównania skutków prawnych posłużenia się
formą dokumentu elektronicznego ze skutkami zastosowania tradycyjnej
formy pisemnej. Warto jednak podkreślić, że o dopuszczeniu tej formy składania wyjaśnień lub zeznań decydować będzie organ prowadzący postępowanie, wskazując na możliwość jej zastosowania w kierowanym do uczestnika postępowania wezwaniu. Bez wątpienia na rozstrzygniecie organu w tym
zakresie decydujący wpływ będzie miał charakter czynności procesowej, do
jakiej organ będzie wzywał określoną w wezwaniu osobę. Trudno bowiem mając na uwadze konieczność zagwarantowania stronom realizacji zasady czynnego udziału w postępowaniu, zastosować taką formę przy składaniu przez
świadka zeznań8.
Z powyższą zmianą kodeksu koresponduje zmiana przepisu normującego
elementy formalne wezwania. Z art. 54 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika bowiem, że w we-

8
Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym wyrażona została
w art. 10 § 1 k.p.a., który stanowi: „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”. W ramach stadium postępowania wyjaśniającego, w szczególności dowodowego, zasadę czynnego
udziału strony precyzuje art. 79 k.p.a., zgodnie z którym: „§ 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. § 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu
dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia”.
W kontekście tych regulacji wydaje się, że wykorzystanie formy dokumentu elektronicznego dla
złożenia przez świadka zeznań uniemożliwia stronom korzystanie z uprawnień gwarantowanych
przytoczonymi przepisami.
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zwaniu należy wskazać m.in. czy wezwany może złożyć wyjaśnienie czy zeznanie w formie dokumentu elektronicznego.
Instytucja wezwań jest oczywiście powiązana ściśle z instytucją doręczeń,
której zastosowanie gwarantuje jej skuteczność. Nawiązując więc do wcześniejszych rozważań, poprzez stworzenie takiej zależności procesowej, również
w tym przypadku nowelizacja tworzy niezbędne gwarancje procesowe dla
uczestników postępowania wykluczające nadużywanie analizowanych form
komunikowania się.

Podania
Z punktu widzenia stron postępowania administracyjnego kluczowe znaczenie mają przepisy dopuszczające wniesienie podania w formie dokumentu
elektronicznego. To one bowiem pozwalają stronom na sprawną, szybką,
a przede wszystkim wygodną komunikację z organami prowadzącymi postępowanie administracyjne.
Zarówno k.p.a., jak i ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewidują, że komunikowanie się stron i innych uczestników postępowania administracyjnego z organem prowadzącym postępowanie (podmiotem publicznym) w formie
elektronicznej będzie następowało przez elektroniczną skrzynkę podawczą
organu. Adresy tego typu skrzynek są udostępniane na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP9.
Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza możliwość wnoszenia
podań do organu administracji publicznej m.in. w formie dokumentu elektronicznego właśnie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Zgodnie z przepisami (art. 63 § 3a k.p.a.) tak wniesione
podanie powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a
ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne10;
Zasady tworzenia elektronicznych skrzynek podawczych reguluje rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz.U., Nr 206, poz. 1216 ze zm.).
10
Powyższe przepisy, o czym była już mowa wcześniej, przewidują dwie podstawowe formy
uwierzytelnienia podania stanowiąc, że identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych
następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub profilu zaufanego
9
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2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań
według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Gdyby jednak wnoszący podanie nie zamieścił w jego treści adresu elektronicznego, na który mają być przesyłane informacje przez organ administracji publicznej, to zgodnie z przepisami organ przyjmuje, że właściwym jest
adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli jednak wniesiono takie podanie w innej formie niż
forma elektroniczna, to doręczenie pism następuje na adres wskazany w podaniu, czyli adres tradycyjny. W tym ostatnim przypadku w pierwszym piśmie
doręczanym wnoszącemu podanie organ prowadzący postępowanie powinien
pouczyć wnoszącego, że warunkiem komunikowania się drogą elektroniczną,
a w szczególności warunkiem doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie adresu elektronicznego.
W przypadku wniesienia podania drogą elektroniczną ustawodawca nakłada na organ, będący adresatem podania, dodatkowy obowiązek potwierdze
nia wniesienia podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru,
które jest przesyłane na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
W przypadku wniesienia podania w innej formie ustawodawca takiego obowiązku po stronie organu nie kształtuje. W takich przypadkach potwierdzenie
wniesienia podania, zgodnie z art. 63 § 4 zd. pierwsze jest warunkowane
żądaniem wnoszącego podanie.
Ustawodawca formalizuje treść urzędowego poświadczenia odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z przepisami
(art. 63 § 5 k.p.a.) takie poświadczenie zawiera:
1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;
2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Bez wątpienia obowiązek doręczenia urzędowego poświadczenia odbioru
podania wniesionego drogą elektroniczną stanowi kolejną gwarancję procesową dla uczestników toczącego się postępowania administracyjnego.
Z przepisami kształtującymi możliwość wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego ściśle korespondują przepisy dopuszczające możliwość
ePUAP. Przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dopuszczają również zastosowanie innych technologii dla takiej identyfikacji. Wyjątkiem jest
sytuacja, w której przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie
podmiotu publicznego. Warunki techniczne, jakie musi spełniać system teleinformatyczny pozwa
lający na identyfikację poprzez zastosowanie innych technologii zostały uregulowane w Rozpo
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U., Nr 93, poz. 545).
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udzielenia w tej formie pełnomocnictwa. Wprowadzenie tego typu regulacji
prawnych do Kodeksu postępowania administracyjnego było konsekwencją
obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady, zgodnie z którą
strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32 k.p.a.). Wykluczenie możliwości ustanowienia pełnomocnika w formie dokumentu elektronicznego, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości wniesienia w tej formie podania do organu
administracji publicznej stanowiłoby wyjątkową niekonsekwencję ustawodawcy. Obecnie przepisy k.p.a. dopuszczają możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego. Takie pełnomocnictwo musi
zostać jednak uwierzytelnione w analogicznej formie do tej, w jakiej następuje uwierzytelnienie podania. W analogiczny sposób uwierzytelniane muszą
być odpisy pełnomocnictwa lub dokumentów wykazujących umocowanie do
działania w charakterze pełnomocnika.

Podsumowanie
Podsumowując rozważania poświęcone zmianom wprowadzonym do Kodeksu postępowania administracyjnego w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia
10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 183)
należy odnieść się do nich z całkowitą aprobatą. Analizowane przepisy zdecydowanie zmierzają do skrócenia procedur administracyjnych, a jednocześnie
tworzą niezbędne gwarancje procesowe dla uczestników postępowania, które
wykluczają podejmowanie czynności procesowych z naruszeniem zasady czynnego udziału w postępowaniu.
Obecny stan prawny, szczególnie w zakresie instytucji doręczeń pozwala
na stwierdzenie, że adres elektroniczny, jaki wskazuje uczestnik postępowania
w komunikacji z organem administracji publicznej staje się równorzędny
z adresem tradycyjnym, ale wyłącznie wskazanym jako adres dla dokonywania doręczeń. Oczywistym jest bowiem, że ograniczenia wynikające z innych
instytucji procesowych nie pozwalają traktować tego adresu pod względem
skutków prawnych na równi z adresem zamieszkania, np. w oparciu o ten ostatni ustala się m.in. właściwość miejscową organu prowadzącego postępowanie administracyjne.
Wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego instrumenty procesowe w opinii autora z pewnością usprawnią prowadzenie wielu
postępowań administracyjnych, uczynią wiele z nich bardziej dostępnymi.
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich procedur, do których zastosowanie mają
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przepisy kodeksowe regulujące jurysdykcyjne postępowanie administracyjne.
Wiele bowiem czynności musi być w ramach tego typu procedur wykonywanych osobiście, np. złożenie wniosku o wydanie, czy wymianę dowodu osobistego, co w tym przypadku wiąże się ze wstępną weryfikacją danych objętych
wnioskiem. Myślę również, że nowelizacja kodeksu skłoni przede wszystkim
organy do zwiększenia wachlarza usług oferowanych na platformie ePUAP,
które mogą być w zakresie procedury administracyjnej świadczone również
drogą elektroniczną.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych kształtujących posługiwanie się technikami informatycznymi w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podstawowy zakres
rozważań koncentruje się na nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
wprowadzonej ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. W wyniku tej nowelizacji wprowadzone zostały do
kodeksu przepisy pozwalające na zastosowanie technik informatycznych przede wszystkim
w obrębie instytucji doręczeń, podań i wezwań.

Summary
The subject of this paper is the analysis of legal regulations creating the use of IT technology
in a general administrative proceedings. The basic scope of the analysis is concentrated on the
novel of the Act of Code of Administrative Proceedings introduced with the Act of 10th January
2014 of the change of the Act of IT implementation in activity of subjects conducting public tasks.
The regulations, which allows implementation of IT technology primary in the scope of delivery,
motions and summons, were introduced to the Code as a result of this novel.
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BEZPIECZEŃSTWO EMERYTALNE W POLSCE
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AFTER CHANGES IN RETIREMENT SYSTEM OF THE YEAR 2014
Key words: pension scheme, pension funds, security of pension.

Wprowadzenie
System zabezpieczenia emerytalnego to ogół rozwiązań instytucjonalnych
dotyczących ryzyka starości. Adekwatne, stabilne i bezpieczne dochody emerytalne dla obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej obecnie i w przyszłości powinny być priorytetem dla Komisji Europejskiej i dla rządów poszczególnych krajów. Jest to cel, który oprócz wielu innych, takich jak ochrona
środowiska, ochrona zdrowia obywateli, stanowi poważne wyzwanie. Aby go
osiągnąć część państw UE przeprowadziła gruntowne reformy systemu emerytalnego, część przygotowuje się do ich wdrożenia. Kryzys demograficzny, który ujawnił się w latach 2005–2008 i trwa nadal, uwypuklił konieczność zdecydowanych działań w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa systemów
emerytalnych, które zapewniają środki niezbędne do godziwego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, ale są też formą rekompensaty dla obywateli za przepracowane lata. Nowe praktyki w zakresie tworzenia funduszy emerytalnych oraz sposobu naliczania uprawnień emerytalnych wymuszone są
przez zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, trudności w utrzymaniu
równowagi finansów publicznych, w tym budżetów oraz utrzymaniu wysokiego wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym1.
1
Zob. M. S t e f a ń s k i, Dylematy zabezpieczenia emerytalnego, [w:] Pedagogia afirmacji człowieka
jako osoby, pod red. ks. M. W ł o s i ń s k i e g o, WSHE, Włocławek 2011, s. 89–96.
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Celem opracowania jest przedstawienie problemów zabezpieczenia emery
talnego w Polsce i ich wpływu na bezpieczne świadczenia emerytalne. Główny problem stanowi obecnie część kapitałowa systemu, która wpływa na wzrost
deficytu budżetowego i dług publiczny, ale także systematycznie powiększający się deficyt publicznego funduszu emerytalnego. Analizie towarzyszy hipoteza badawcza, która brzmi: najważniejszą rolę w zabezpieczeniu emerytalnym powinno odgrywać państwo, uzupełniane przez dobrowolne formy
gromadzenia środków na ten cel. Aby to było możliwe niezbędne jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywateli o konieczności gromadzenia
środków na przyszłą emeryturę we własnym zakresie. Obecnie zainteresowanie
tym zagadnieniem z ich strony jest niewielkie. Autor analizuje powszechny
system ubezpieczeń społecznych, świadomie pomijając systemy emerytalne
służb mundurowych, sędziów, prokuratorów, górników i rolników. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu, społecznej dyskusji
o przyszłych emeryturach oraz informacji statystycznych związanych z finansowaniem świadczeń emerytalnych. Opracowanie składa się z pięciu części:
wprowadzenia, trzech rozdziałów i zakończenia.

Adekwatność i stabilność systemu emerytalnego w Polsce
do 2014 roku
W wyniku reformy systemu w 1999 r. powstał fundusz emerytalny w ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływy na ten fundusz nie pokrywały
w przeszłości jego wydatków2 i taka sytuacja trwa nadal (tab. 1).
Tabela 1. Fundusz Emerytalny w latach 2013–2019 (w mln zł)
Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

2019

74 379

76 495

125 451

130 908

136 895

151 031

Wydatki (świadczenia)

118 520

124 520

200 374

210 473

220 762

241 754

Saldo (1–2)

    -44 140

    -48 025

    -74 923

    -79 565

    -83 867

    -90 723

Wpływ składek

Źródło: Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013–2017, ZUS,
Warszawa, wrzesień 2011, s. 16 oraz Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
na lata 2015–2019, ZUS, Warszawa, maj 2013, s. 17 (od 2015 r. przyjęto wariant pesymistyczny).

2
M. S t e f a ń s k i, Wpływ kryzysu na finanse zabezpieczenia emerytalnego, [w:] Rynek kapitałowy
a koniunktura gospodarcza 2010. Perspektywa makroekonomiczna, pod red. A.T. S z a b l e w s k i e g o,
M. M a r t i n a, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 142.
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Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 1 deficyt Funduszu Emerytalnego był wysoki w latach 2013–2014 i będzie systematycznie wzrastał. Fundusz
Emerytalny posiada deficyt nie tylko z powodu niżu demograficznego i niższych
składek, ograniczeń systemowych (górny limit przychodów, powyżej którego
nie płaci się składek), ale także z powodu otwartych funduszy emerytalnych
(OFE), do których przekazywano część składek, uszczuplając jego środki. Do
maja 2011 r. było to 7,3% wynagrodzenia, a po tym czasie znacznie zmniejszono wskaźnik procentowy i kwota przekazywanych składek uległa zmniejszeniu. W 2013 r. wskaźnik procentowy zwiększył się, a więc i składka przekazana była większa (tab. 2).
Tabela 2. Składki przekazywane z ZUS do OFE w latach 1999–2013 (w mld zł)
Wyszczególnienie
Transfer z ZUS do OFE

1999

2001

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,3

8,7

14,0

17,7

20,9

21,5

26,9

15,8

8,4

11,3

Źródło: M. G r o n i c k i, J. J a n k o w i a k, Otwarte Fundusze Emerytalne i gospodarka Polski w latach
1999–2013, Gdynia–Warszawa, 26 kwietnia 2013, s. 8 oraz obliczenia własne.

Autor wskazywał na potrzebę likwidacji OFE jako przymusowej formy
oszczędzania na emeryturę3. Z badań autora wynika, że społeczeństwo wskazuje na instytucję państwa jako najlepszego gwaranta świadczeń emerytalnych,
a OFE może być jedną z dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę4.
Sondaż TNS Pentor potwierdził niskie zaufanie społeczeństwa do funduszy
emerytalnych, bowiem taką deklarację złożyło 22% badanych5. Ponadto autor
wskazał, że OFE nie są bezpieczną formą gromadzenia składek na emeryturę.
Fundusz Emerytalny powiększa deficyt i trzeba go wspierać, żeby wystarczało na bieżące wypłaty świadczeń emerytalnych6. Rząd, nie chcąc zwiększać
potrzeb pożyczkowych państwa, wykorzystuje więc Fundusz Rezerwy Demograficznej, którego stan środków zmniejsza się (tab. 3).
Warto wrócić do tematu ograniczenia przychodów, od których nie płaci się
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest to poważny ubytek środków FUS. Szacuje się, że w latach 2000–2013 wynosił on (w mld zł): 2000 — 2,8;
2001 — 3,1; 2002 — 3,2; 2003 — 3,7; 2004 — 3,8; 2005 — 4,3; 2006 — 5,0; 2007
— 5,4; 2008 — 5,3; 2009 — 4,9; 2010 — 5,2; 2011 — 5,5; 2012 — 5,8; 2013 — 6,2.

Tamże, s. 143 i 160.
M. S t e f a ń s k i, Finanse zabezpieczenia emerytalnego a finanse publiczne, „Roczniki Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej”, nr 10 (10) z 2011, Toruń 2011, s. 177.
5
M. K r z e ś n i a k, Połowa Polaków ufa bankom, „Rzeczpospolita” 2012 nr 91, B7.
6
M. S t e f a ń s k i, Emeryci w Polsce — składniki ich bezpieczeństwa, [w:] Czas przemian społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, pod red. A. S o s n o w s k i e g o,
WSIiE TWP, Olsztyn 2014, s. 281–283.
3
4
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W latach następnych kwota ta będzie wzrastać i wyniesie (w mld zł): 2014 —
6,4; 2015 — 6,8; 2016 — 7,37.
Tabela 3. Rezerwa demograficzna w latach 2002 oraz 2007–2014 w mld zł
(stan na koniec grudnia)
Wyszczególnienie

2002 2007 2008 2009 2010

2013

2014

Stan Funduszu Rezerwy Demograficznej

0,23

1,0

4,4

7,3

10,1 18 046 19 137

Stan Funduszu Rezerwy Demograficznej,
gdyby nie przekazano środków
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

0,23

1,0

4,4

7,3

17,6 20 546 21 637

Źródło: opracowano na podstawie: A. F a n d r e j e w s k a, Ubezpieczenia społeczne: rząd sięga po
rezerwy na chude lata, „Rzeczpospolita” 2011, nr 190, s. B5 oraz informacji ZUS, Plan finansowy
Funduszu Rezerwy Demograficznej na 2014 r., ZUS, s. 5 (dostęp: http://www.zus.pl/bip/pliki/Plany_finansowe_FUS_%20FEP_i_%20FRD_na_rok_2014.pdf, 02.07.2014 r.).

Autor pisał o tym, że ubezpieczenia komercyjno-rynkowe nie mogą być
składnikiem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, powinny być dobrowolne. Ponadto na podstawie literatury stwierdził, że w przypadku inwestorów
długoterminowych, a więc takich jak fundusze emerytalne, lepszą formą zarządzania portfelem aktywów jest połączenie zarządzania pasywnego z dywersyfikacją8. Giełda Papierów Wartościowych nie jest dobrą formą oszczędzania na emeryturę. Można więc potwierdzić tę tezę na podstawie spadku
indeksów giełdowych oraz w sumie niewysokich zysków za 12 lat inwestowania (średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 10,35%). Informacje dla każdego
funduszu emerytalnego zawarto w tabeli 4. Średnia waloryzacja składek w ZUS
w latach 2000–2013 wynosiła 6,72%, a więc nie odbiegała rażąco od stopy
zwrotu OFE9, ale była dokonywana bez żadnego ryzyka. Dlatego pilnym zadaniem dla ustawodawcy staje się rozwiązanie problemu ochrony kapitału
osób w wieku przedemerytalnym, by nagła bessa na giełdzie nie uszczupliła
ich emerytalnych oszczędności.
Jedną z możliwości dodatkowego gromadzenia środków na emeryturę jest
pracowniczy program emerytalny (PPE)10. Przystąpienie do PPE daje korzyści
pracodawcom i pracownikom, które można scharakteryzować następująco:
1) odprowadzane składki oraz koszty związane z funkcjonowaniem PPE
pracodawca wlicza do kosztów uzyskania przychodów, a także nie wlicza ich
do podstawy obliczania składek na ubezpieczenie społeczne;
7
Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2013, s. 11.
8
M. S t e f a ń s k i, Wpływ kryzysu na finanse zabezpieczenia emerytalnego…, s. 140.
9
Obliczenia własne na podstawie informacji ZUS (dostęp: http://www.zus.pl/default.asp?p=
1&id=3416, 02.07.2014 r.).
10
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedno
lity na: http://isap.sejm.gov.pl).
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Tabela 4. Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE okresie dziesięciu lat
(2003–2013)
Nazwa OFE

2003–2013

Amplico

111,95

Pekao

108,26

ING

107,85

Generali

106,85

Axa

105,54

Nordea

105,18

PZU Złota Jesień

103,31

Warta

101,92

Allianz

101,07

Pocztylion

100,12

Aviva

100,11

Aegon

97,37

PKO BP Bankowy

96,33

Średnio

10,35 rocznie

Źródło: opracowano na podstawie: Kto najlepiej pomnaża pieniądze, „Rzeczpospolita” 10 kwietnia
2014, dodatek „Moje Pieniądze”, s. G3.

2) pracownicy nie są opodatkowani podatkiem od zysków kapitałowych
z inwestycji w ramach PPE oraz podatkiem od spadków i darowizn;
3) PPE może być skutecznym narzędziem polityki kadrowej, ponieważ może
być postrzegany jako działanie z obszaru CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności w biznesie;
4) PPE może być elastyczną formą dodatkowego wynagradzania, ponieważ
w przypadku problemów finansowych pracodawca może zawiesić swoje zobowiązania wobec pracowników.
Postępy w tworzeniu programów emerytalnych nie są jednak zadowalające (tab. 5).
Można sądzić, że niska popularność PPE spowodowana jest głównie przez
skomplikowany proces ich tworzenia u pracodawców oraz dodatkowymi dla
nich obciążeniami finansowymi11.
Od 2004 r. można gromadzić środki na indywidualnym koncie emerytalnym
(IKE)12. Nie cieszy się ono jednak dużym powodzeniem, a w latach 2007–2013
M. P a w l a k, Pracownicze programy emerytalne, czyli jak zniszczyć dobry pomysł, „Rzeczpospolita”
2014, nr 153, s. B7.
12
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U., nr 116,
poz. 1205 z późn. zm.).
11
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Tabela 5. Podstawowe informacje o pracowniczych programach emerytalnych
w latach 2004–2012
Wyszczególnienie

2004

2006

2008

2010

2012

Liczba działających PPE

342

976

1 078

1 113

1 094

Liczba uczestników PPE (w tys.)

129

282

325

343

358

Wartość aktywów na koniec roku (w mln zł)

920

2 793

3 608

6 286

8 351

Źródło: opracowano na podstawie: K. O s t r o w s k a, Warto mieć w firmie plan emerytalny, „Rzeczpospolita” 2011, nr 215, s. F3 oraz informacji KNF.

jego liczba zmniejszała się systematycznie13. Na koniec 2013 r. prowadzono
817,7 tys. kont, na których zgromadzono 4,3 mld zł14. Przeszkodą może być
limit wpłat, który w 2014 r. wynosi 11 238 zł. Od 2012 r. ustawodawca znowelizował ustawę o IKE i wprowadził nowe indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE)15. Nie wiadomo dlaczego wprowadzono to konto, wystarczyło ulepszyć funkcjonowanie IKE. Konta różnią się:
— limitem wpłaty (dla IKZE limit wynosi od 2014 r. 120% prognozowanego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 4495,20 zł);
— podatkiem PIT przy wpłacie (na IKZE wpłaty odpisywane są od podstawy opodatkowania, na IKE odpowiednio z wynagrodzenia po opodatkowaniu);
— zwrotem pieniędzy (z IKZE mogą być dokonywane tylko w całości zgromadzonych oszczędności, bez podatku od odsetek, ale z podatkiem PIT według
skali podatkowej, z IKE odpowiednio możliwy zwrot częściowy, opodatkowany podatkiem od odsetek);
— uprawnieniami do wypłaty (z IKZE uczestnik musi ukończyć wiek 65 lat
i wpłacać minimum przez 5 lat kalendarzowych, z IKE powinien ukończyć 60
lub 55 lat — nabyć prawo do emerytury, wpłacać minimum przez 5 lat kalendarzowych, wpłacić minimum połowę kwoty na 5 lat przed wypłatą);
— podatkiem przy wypłacie (z IKZE opodatkowanie może być jednorazowe, wtedy według skali podatkowej i odprowadzane przez podatnika lub
ratalnie wówczas według najniższej skali podatkowej i płatne przez instytucję
zarządzającą, z IKE odpowiednio wolne od podatku)16.
Na koniec 2013 r. prowadzono 496,4 tys. kont IKZE, na których zgromadzono niewielką kwotę środków finansowych (119,2 mln zł). Należy podkreślić,

13
Indywidualne konta emerytalne, Komisja Nadzoru Finansowego (opracowano na podstawie
sprawozdań dostępnych na: www.knf.gov.pl).
14
Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2013
roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014, s. 3.
15
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U., nr 75, poz. 398).
16
Opracowano na podstawie ustaw wymienionych w przypisach 13 i 14.
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że z podanej liczby założonych kont IKZE, w 2013 r. aktywnych było 54 431
kont, czyli około 11%17.
Należy stwierdzić, że konstrukcja obydwu kont jest skomplikowana. Z badań CBOS wynika, że: 79% badanych nie posiada wiedzy na temat nowego
konta IKZE i nie wie jak z niego korzystać, a 65% badanych nie zamierza
oszczędzać na emeryturę na IKZE18. Oszczędności na IKE i IKZE wzrastają
w tempie niezadowalającym, co potwierdzają wyniki badań.
Stąd wniosek, że instytucje publiczne i prywatne powinny zadbać o edukację emerytalną społeczeństwa. II filar powinien stać się dodatkowym źródłem
oszczędności przekształcanych w inwestycje19. Z badań Instytutu Homo Domini wynika, że 57% badanych nie oszczędza na emeryturę, ponieważ nie
posiada środków, 16% nie myślało jeszcze o tym, a 13% twierdziło, że ma
jeszcze czas na podjęcie decyzji o oszczędzaniu20.
W celu wzmocnienia adekwatności systemu emerytalnego podwyższono
w Polsce wiek uprawniający do świadczenia emerytalnego, chociaż ta decyzja
spotkała się ze sprzeciwem społecznym21. Wynosi on 67 lat.
Z raportu instytucji badawczej „Mercer”, która publikuje Global Pension
Index (GPI) wynika, że na 16 badanych krajów w 2012 r. polski system emerytalny sklasyfikowano na dziesiątym miejscu. Dla Polski GPI wyniósł 58,2 pkt.,
przy średniej 61,0 pkt. Do oceny przyjęto trzy kryteria:
1) wystarczalności,
2) wypłacalności w długim terminie (poziom oszczędności relacji do PKB
oraz czy wypłaty świadczeń są możliwe do realizacji),
3) integralności (czy system oraz nadzór finansowy kraju odpowiednio
chronią uczestnika).
Wyżej niż polski system emerytalny oceniono systemy: Danii, Holandii,
Australii, Szwajcarii, Szwecji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Chile i USA. Natomiast
odpowiednio niżej: Brazylii, Singapuru, Francji, Niemiec, Japonii, Indii, Chin
i Korei Płd.22

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne…, s. 4.
K. O s t r o w s k a, Nie chcemy oszczędzać, „Rzeczpospolita” 2011, nr 149, s. B9.
19
Zob. Czas oszczędzać na emeryturę, „Rzeczpospolita” 2011, nr 206, s. B10.
20
K. O s t r o w s k a, Polaków jednak stać na oszczędzanie, „Rzeczpospolita” 2012, nr 137, s. B9.
21
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie
czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).
22
K. O s t r o w s k a, Słabsza ocena naszego systemu zabezpieczenia na starość, „Rzeczpospolita”
2012, nr 251, s. B6.
17
18
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Proponowane rozwiązania systemu emerytalnego
Trudna sytuacja w systemie ubezpieczeń społecznych spowodowała ogólnonarodową dyskusję na temat zmian, które doprowadziłyby do bezpiecznych
świadczeń emerytalnych.
Niektórzy ekonomiści proponują wybór opcji dwustronnej odnawialnej,
czyli możliwości przechodzenia w obie strony (z OFE do ZUS i z ZUS do OFE)
oraz korygowania wcześniejszych decyzji23. Zdecydowanym przeciwnikiem
OFE jest B. Grabowski, gdyż to rozwiązanie w systemie emerytalnym jest zgodą na zwiększenie opodatkowania polskiego społeczeństwa24, a także L. Oręziak,
która twierdzi, że OFE przyczyniają się do systematycznego zwiększania
długu publicznego. W literaturze spotyka się obrońców OFE, którzy apelują
o rzetelną dyskusję na ten temat i skłonienie decydentów do przedstawienia
kompleksowego korzyści i kosztów ich funkcjonowania25. Zdecydowanym
obrońcą OFE jest L. Balcerowicz, który twierdził, że jedynym celem proponowanych zmian w funkcjonowaniu OFE było zwiększenie w latach 2014–2015
wydatków publicznych i zmniejszenie deficytu budżetowego26. Ponadto L. Balcerowicz i J. Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego) nawoływali do
podpisywania apelu przeciwko wprowadzeniu zmian w systemie emerytalnym,
uważając że szkodzą one rozwojowi gospodarki, stabilności i poziomowi przyszłych emerytur i są niezgodne z Konstytucją RP27.
Inni ekonomiści proponują w obecnej sytuacji ekonomicznej Polski oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ZUS, chociaż nie wykluczają innych instytucji. Cytuję: „Okazało się, że nie stać nas na, aby jednocześnie wypłacać bieżące
emerytury i odkładać w OFE na przyszłość w takim systemie, jaki został
stworzony. To tak, jakbyśmy zaciągali kredyt tylko po to, aby zakładać depozyt,
przy czym oprocentowanie lokaty z reguły jest mniejsze niż kredytu. Nie
można zapominać, że sytuacja będzie coraz trudniejsza. Struktura demograficzna nadal będzie się pogarszać, wpływy z prywatyzacji są bliskie wyczerpania, o długotrwałym wzroście gospodarczym rzędu 5–7% nie ma co marzyć”28.

23
W. O t t o, M. W i ś n i e w s k i, Komu ufają przyszli emeryci, „Rzeczpospolita” 2013, nr 146,
s. B11.
24
B. G r a b o w s k i, Kreśląc idealny scenariusz, „Bloomberg Businessweek” nr 20/2014 dodatek
do „Rzeczpospolitej” 19 maja 2014, s. 6–10.
25
J. C z e k a j, Drugi zamach na OFE, „Rzeczpospolita” 2012, nr 55, s. B11.
26
L. B a l c e r o w i c z, A. Ł a s z e k, Nie zgódźmy się na kolejną nieprawdę, „Rzeczpospolita” 2013,
nr 298, s. B12.
27
A. K a m i ń s k a, M. P a w l a k, Skok na pieniądze z OFE niewiele pomoże, „Rzeczpospolita” 2013,
nr 289, s. B2–3.
28
G.W. K o ł o d k o, J. To m k i e w i c z, System jest dla emerytów, nie dla rynków, „Rzeczpospolita”
2014, nr 15, s. B12.
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Poza problemami budżetowo-finansowymi zmian w funkcjonowaniu OFE
porusza się także trwałość instytucji i ich znaczenie dla długotrwałego wzrostu
oraz zaufanie obywateli do państwa, podważana jest też zasada dobrowolności uczestnictwa w OFE29. Trudno jednak zgodzić się z takim poglądem, że „dobrowolność” uczestnictwa w OFE jest bezwzględnym, nieprzemyślanym ruchem
rządu. Dyskusja nad zmianami w systemie emerytalnym, szczególnie dotycząca OFE była bardzo burzliwa, wystąpiło w niej wielu obrońców OFE, ale także
zwolenników zmian proponowanych przez rząd. Można zapoznać się z jej
przebiegiem w publikacji Centrum im. Adama Smitha, ponieważ opisywanie
jej wykracza poza ramy artykułu30.

Zmiany systemu emerytalnego od 2014 roku
1 lutego 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa, która dała Polakom wybór,
czy chcą oszczędzać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE31. Kilka jednak artykułów obowiązywało po 14. dniach od ogłoszenia ustawy. Oto najważniejsze zmiany:
1) W połowie stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać przepis, zgodnie z którym
od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku, członek OFE mógł złożyć w ZUS pisemne
lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o przekazywaniu do
OFE części składki emerytalnej, tj. 2,92% wynagrodzenia. Składki osoby, która
nie wybierze OFE będą przekazywane na subkonto w ZUS. W tym samym
czasie weszły w życie regulacje związane z obowiązkiem OFE do przekazania
obligacji do ZUS. W ustawie określono, że 3 lutego 2014 r. OFE miały obowiązek umorzyć 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku
każdego członka tego funduszu na 31 stycznia 2014 r. Tego dnia OFE miały
przekazać do ZUS aktywa odpowiadające sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te aktywa stanowiły: obligacje i bony emitowane przez Skarb
Państwa, obligacje emitowane przez BGK, inne papiery wartościowe, których
emisja była gwarantowana lub poręczana przez Skarb Państwa.
Podział składki od wynagrodzenia po decyzji członków OFE będzie następujący:
Czas na podjęcie decyzji — 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
M. B a ł t o w s k i, Instytucje są ważne, „Rzeczpospolita” 2014, nr 1, s. B10.
Debata publiczna o OFE 2013 czyli fakty i przekręty intelektualne (dostęp: http://www.smith.org.
pl/pl/files/Raporty/R-13-DEBATA_O_OFE-O-kopia.pdf, 07.07.2014 r.).
31
Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1717).
29
30

47

Marek Stefański

Pozostanie w ZUS i w OFE:
— 16,60% wynagrodzenia trafia do ZUS,
— 2,92% wynagrodzenia jest przekazywane do OFE; z tego,
— 12,22% wynagrodzenia jest księgowane na podstawowym koncie w ZUS,
— 4,38% wynagrodzenia jest księgowane na subkoncie w ZUS,
— 2,92% wynagrodzenia jest inwestowane przez OFE na rynku kapitałowym.
Pozostanie tylko w ZUS:
— 19,52% wynagrodzenia jest przekazywane do ZUS,
— 12,22% wynagrodzenia jest księgowane na podstawowym koncie w ZUS,
— 7,30% wynagrodzenia jest księgowane na subkoncie w ZUS32.
2) OFE zostały zobowiązane także, najpóźniej do lipca 2014 r., do dostosowania swoich statutów do przepisów nowej ustawy, a następnie wystąpienia
do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie zgody na takie zmiany.
3) Do 31 lipca 2014 r. zakazano reklamy zawierającej informacje o OFE lub
sugerujące, że reklama dotyczy funduszy. W przypadku naruszenia tego zakazu, KNF mógł ukarać OFE kwotą od 1 do 3 mln zł. Decyzja taka miała rygor
natychmiastowej wykonalności.
4) Dokonano także zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób
fizycznych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
które mogą zachęcać przyszłych emerytów do dodatkowego oszczędzania.
Wprowadzono zryczałtowaną stawkę podatku dla wypłat z IKZE, która wyniesie 10% (dotychczas była to stawka według stawek określonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochód, który był przekazywany na IKZE, pozostanie zwolniony z podatku. Zgodnie z przepisami nowej
ustawy wpłaty przekazywane na IKZE w roku kalendarzowym nie będą
mogły przekroczyć wartości odpowiadającej 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ustalanego w ustawie budżetowej.
5) OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Wprowadzono minimalny
poziom inwestycji OFE, który wynosi do końca każdego z wymienionych lat:
75% do — 2014 r., 55% — 2015 r., 35% — 2016 r., 15% — 2017 r.
6) Decyzja o wyborze OFE lub pozostania w ZUS nie będzie ostateczna. Po
dwóch latach, w 2016 r. otwarty zostanie czteromiesięczny „okres” na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS. Następne „okresy” będą otwierane co cztery lata.
7) Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą
stopniowo przekazywane na fundusz ZUS i ewidencjonowane na prowadzonym w tej instytucji subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą świadczeń
32
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emerytalnych będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego,
środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury, będą przez lata podlegać
dziedziczeniu, ale wyłącznie zgromadzone w OFE lub na subkoncie ZUS.
8) Pobierana przez OFE maksymalna opłata od składki obniżona została
z 3,5% do 1,75%. Obniżono także opłatę pobieraną przez ZUS za przekazywanie składek do OFE z 0,8% do 0,4%.
Z badań holenderskiej firmy ubezpieczeniowej wynika, że Polacy obawiają się o swoją przyszłość finansową, w tym o świadczenia emerytalne. I tak:
— 33% zamierza zrezygnować z pracy i przejść na emeryturę;
— 28% planuje zmienić sposób pracy i jeszcze pracować;
— 18% zamierza pracować stale, pomimo pobierania świadczeń emerytalnych;
— 8% planuje kontynuować pracę bez przejścia na emeryturę;
— 13% nie wie jak postąpić33.
Z badań Instytutu Homo Domini wynika, że 47% ankietowanych Polaków
uważa, że po wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy
emerytalnych emerytury będą mniej bezpieczne. 15% badanych sądzi, że zmiana przyniesie poprawę bezpieczeństwa emerytalnego, ale tylko około 4% z nich
jest tego pewna. Zdania na ten temat nie posiadało 25% ankietowanych, a 13%
nie posiadało wiedzy na temat zmian w OFE34.
Na zakończenie tego rozdziału należy podkreślić, że według informacji
KNF na 29 marca 2014 r. było 16,7 mln członków OFE35. Według informacji ZUS
decyzje o pozostaniu w tych funduszach podjęło 2,56 mln osób, czyli 15,3%
członków funduszy. Fakt ten potwierdza hipotezę badawczą, że według opinii
Polaków państwo powinno być gwarantem świadczeń emerytalnych.

Zakończenie
W wyniku przeprowadzonej analizy pozytywnie została zweryfikowana
hipoteza badawcza, że najważniejszą rolę w zabezpieczeniu emerytalnym
powinno odgrywać państwo uzupełniane przez dobrowolne formy gromadzenia środków na ten cel. Państwo powinno być gwarantem świadczeń
emerytalnych dla obywateli. Można sądzić, że zmiany systemu powinny
zmierzać w kierunku:

M. P a w l a k, Boimy się o swoją przyszłość finansową, „Rzeczpospolita” 2014, nr 132, s. B4.
M. P a w l a k, Większy strach o emerytury, „Rzeczpospolita” 2013, nr 286, s. B5.
35
Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 1/2014, KNF, Warszawa 2014.
33
34
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1) Zwiększenia dochodów Funduszu Emerytalnego oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej poprzez zniesienie limitu podstawy opłacania składek na
ubezpieczenie emerytalne oraz szerszego korzystania z majątku narodowego
na zabezpieczenie emerytalne. Nakazuje to wprost zasada solidaryzmu społecznego w ubezpieczeniach społecznych.
2) Edukacji społeczeństwa w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i konieczności dobrowolnego gromadzenia środków finansowych na emeryturę.
3) Zwiększania przez państwo zachęt do dobrowolnego oszczędzania Polaków na przyszłe emerytury, aby stanowiło ono istotne dopełnienie świadczenia emerytalnego z publicznego i obowiązkowego systemu.
Streszczenie
W opracowaniu autor podjął próbę wykazania, że adekwatne, stabilne i bezpieczne dochody
emerytalne dla obywateli powinny być priorytetem dla działań rządu. Celem opracowania jest
przedstawienie dylematów zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i ich wpływu na bezpieczne
świadczenia emerytalne. Główny problem stanowiła część kapitałowa systemu, która wpływała
na wzrost deficytu budżetowego i dług publiczny, ale także systematycznie powiększający się
deficyt publicznego funduszu emerytalnego. W tym zakresie rząd podjął zdecydowane działania,
wprowadzając zmiany w systemie od 2014 r. Analizie towarzyszy hipoteza badawcza, która brzmi:
najważniejszą rolę w zabezpieczeniu emerytalnym powinno odgrywać państwo uzupełniane
przez dobrowolne formy gromadzenia środków na ten cel. Hipoteza badawcza została pozytywnie zweryfikowana. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu, społecznej
dyskusji o przyszłych emeryturach oraz informacji statystycznych związanych z finansowaniem
świadczeń emerytalnych. Opracowanie składa się z pięciu części, wprowadzenia, trzech rozdziałów i zakończenia.

Summary
In this paper the author attempts to demonstrate that adequate, stable and secure retirement
income for citizens should be a priority for government action. The aim of this paper is to present
dilemmas retirement security in Poland and their impact on secure pension benefits. The main
problem was the capital part of the system that affect the growth of the budget deficit and public
debt, but also steadily growing deficit of the public pension fund. In this regard, the government
has taken decisive action by making changes to the system since 2014. The analysis is accompanied
by hypothesis testing, which is: the most important role in securing the pension should play the
state complemented by voluntary forms of collecting funds for this purpose. Research hypothesis has been verified. The basic method of research is the analysis of literature, social discussion
of future pensions and statistical information related to the financing of pension benefits. The
paper consists of five parts: the introduction, three chapters and conclusion.
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NADZÓR NAD FINANSAMI
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
Słowa kluczowe: regionalne izby obrachunkowe.

OVERSIGHT OF FINANCE OF UNIT OF LOCAL GOVERNMENT
IN POLAND
Key words: regional account houses.

Wprowadzenie
Powołanie samodzielnych jednostek samorządu terytorialnego, najpierw
gmin, a następnie powiatów i województw, do wykonywania zadań publicznych wywołało potrzebę zorganizowania fachowego nadzoru nad ich działalnością, w tym nadzoru nad finansami. Zapowiadane już w ustawie o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. regionalne izby obrachunkowe stały się
rzeczywistością od 1993 r. Początkowo funkcjonowało 17 izb, od 2000 r. jest ich
16 a siedziby ich pokrywają się z siedzibami województw.
Jako podmiot publiczno-prawny izby są państwowymi jednostkami budżetowymi. W 2013 r. wydatki izb wyniosły 113,6 mln zł, dochody — 3,2 mln,
przeciętne zatrudnienie 1292 osoby, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto — 4892 zł1.
Celem opracowania jest przedstawienie specyficznych zadań, jakie wykonują regionalne izby obrachunkowe w ramach nadzoru i kontroli w jednostkach
samorządu terytorialnego, a także zaprezentowanie ich struktury organizacyjnej. Podstawową metodą badawczą jest analiza aktów prawnych traktujących
o jej przedmiocie.
1
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2013 r. — sejm.gov.pl 30 maja 2014 r., s. 2/81,
1/13 oraz Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 80
Regionalne Izby Obrachunkowe — nik.gov.pl, maj 2014 r., s. 14.
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Podstawy prawne nadzoru finansowego
nad samorządami terytorialnymi
W pierwszym rzędzie należy wymienić tu Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej, która w rozdziale VII pt. „Samorząd terytorialny” określa, że „organami nadzoru nad samorządem terytorialnym są Prezes Rady Ministrów oraz
wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe” (art. 171)2.
Ustawą określającą ustrój regionalnych izb obrachunkowych jest ustawa
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych3. Ustawa
ta określa zadania, tryb działania, organizację izb, a także ustala sposoby postępowania kontrolnego oraz prawa i obowiązki pracowników wykonujących
czynności kontrolne. Na podstawie tej ustawy wydane zostało Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji
izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania4.
Siedziby izb pokrywają się z siedzibami województw, jest ich zatem szesnaście. Dodatkowo funkcjonują zespoły zamiejscowe regionalnych izb obrachunkowych kierowane przez członka kolegium izby. Kompetencje izb określa
również ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5.
Do zestawu aktów prawnych odnoszących się do nadzoru finansowego
nad jednostkami samorządu terytorialnego należy zaliczyć także ustawy regu
lujące ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, czyli ustawę z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym6, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym7 oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim8.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie zmiany ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych uwzględniające ocenę wieloletnich prognoz finansowych (wpf) opracowanych przez samorządy9.

2

zm.).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., Nr 78, poz. 483 z późn.

Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.
Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1747 z późn. zm.
5
Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
6
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
7
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
8
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
9
Art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
3
4
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Zadania regionalnych izb obrachunkowych
Regionalne izby obrachunkowe jako państwowe organy nadzoru i kontroli, sprawują czynności, dotyczące gospodarki finansowej i zamówień publicznych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, związków między
gminnych, stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń
powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów, jeśli wykorzystują one dotację przyznaną z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowo poza działalnością nadzorczą i kontrolną, izby wydają opinie
w sprawach określonych przepisami (głównie art. 13 ustawy o izbach), a także
rozpatrują sprawy dotyczące powiadomień przez skarbnika o przypadkach
dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika oraz prowadzą
działalność informacyjną, instruktażową i szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być realizowana za odpłatnością.
Regionalne izby obrachunkowe funkcjonują jako państwowe jednostki
budżetowe a ich działalność nadzoruje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Działalność kontrolna izb dotyczy gospodarki finansowej oraz zamówień
publicznych, kierując się kryterium legalności oraz zgodności dokumentacji
ze stanem faktycznym. W zakresie kontroli zadań wykonywanych na rzecz
administracji rządowej (zadań zleconych), dodatkowo uwzględnia się kryteria
celowości, rzetelności i gospodarności. Przyjęta w ustawie zasada mówi o obowiązku kompleksowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego co najmniej raz na cztery lata. Poza kontrolami wynikającymi z własnych
planów kontroli izby mogą także kontrolować wymienione w ustawie podmioty na wniosek zainteresowanych podmiotów, np. organów administracji
rządowej, funduszy celowych, agencji czy innych jednostek samorządowych.
Natomiast działalnością nadzorczą izby obejmują wszystkie finansowe
uchwały i zarządzania organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań oraz udzielania pożyczek, przyznawania dotacji z budżetu, ustalania podatków i opłat
lokalnych, udzielania absolutorium organowi wykonawczemu, a także wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.
W wyjątkowych przypadkach, kiedy samorząd nie uchwali budżetu do
31 stycznia roku budżetowego, zadanie ustalenia budżetu przejmuje regionalna izba obrachunkowa i musi to wykonać w terminie do końca lutego.
Specyficznym uprawnieniem nadzorczym i kontrolnym izby jest wydawanie opinii. Określa to art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
wyróżniając opinie w następujących sprawach:
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1) o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych — na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
2) o przedkładanych projektach uchwał budżetowych — obligatoryjnie,
3) o informacjach z przebiegu wykonania budżetu powiatów i województwa
za pierwsze półrocze — obligatoryjnie,
4) o informacjach na temat sprawozdań z wykonania budżetu — obligatoryjnie,
5) o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz uchwały rady gminy
o nieudzieleniu wójtowi absolutorium — obligatoryjnie,
6) o przedkładanych projektach uchwał dotyczących wieloletniej prognozy
finansowej — obligatoryjnie,
7) o programach postępowań wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego — obligatoryjnie.
W wyniku działalności nadzorczej i kontrolnej w razie potrzeby wskazania
organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości oraz realnych zagrożeń wykonania ustawowych zadań, izba przedstawia
raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki. Raport przygotowuje
wyznaczony członek kolegium izby, a zatwierdza kolegium izby. Po jego zatwierdzeniu prezes izby przekazuje raport organom zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego lub związków tych jednostek.
Z pozostałych zadań regionalnych izb obrachunkowych wymienić należy:
— rozpatrywanie, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego10, skarg i wniosków dotyczących działalności
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
— sporządzanie i przekazywanie prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego zbiorowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych dotyczących
należności, państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie jednostek
posiadających osobowość prawną — na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych11,
— przyjmowanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej — na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej12,
— przyjmowanie i przekazywanie do Ministerstwa Finansów skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego — na postawie przepiDz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
Dz.U., Nr 43, poz. 247.
12
Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.
10
11
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sów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych13,
— przyjmowanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kontrola
osiągnięcia w tych jednostkach wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
— na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela14,
— udostępnianie i publikowanie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji Publicznej — informacji dotyczących działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie określonym ustawą — na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej15.

Struktura organizacyjna regionalnej izby obrachunkowej
Na czele każdej z 16 regionalnych izb obrachunkowych stoi prezes izby
powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów zaopiniowanych, w drodze konkursu, przez kolegium izby. Kadencja prezesa trwa 6 lat,
licząc od daty powołania. Prezesa izby odwołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej tylko w przypadkach wymienionych w ustawie. Prezes izby kieruje pracami izby, a w szczególności:
— reprezentuje izbę na zewnątrz,
— opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby,
— przedkłada po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi właściwemu
ds. administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego,
— występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie i odwo
łanie zastępcy prezesa, członka kolegium izby oraz o zwiększenie liczby członków kolegium,
— wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących,
Dz.U., Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.
Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
15
Dz.U., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
13
14
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— ogłasza konkurs na stanowisko członka kolegium izby,
— zwołuje posiedzenia kolegium izby,
— powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw
dotyczących powiadomień przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.
W czasie nieobecności prezesa izbą kieruje zastępca prezesa, którego zakres
zadań i uprawnień określa prezes.
Organem regionalnej izby obrachunkowej jest kolegium izby. Przewodniczącym tego organu jest prezes izby, a skład uzupełniają członkowie kolegium.
Członka kolegium izby powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa
izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby przyjętej w głosowaniu
tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu. Połowę składu kolegium
izby stanowią członkowie zgłoszeni przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkiem kolegium może zostać osoba, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem polskim oraz ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy, a także posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z finansami
publicznymi i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne. Zasady oraz szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu regulują przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu na
członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej16.
Określona w rozporządzeniu liczba członków kolegium uzależniona jest
od terytorialnego zasięgu działania poszczególnych izb oraz liczby nadzorowanych podmiotów. Przykładowo: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie posiadająca 5 zespołów zamiejscowych ma 27 członków kolegium, a Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Opolu czy Zielonej Górze — tylko
9 członków.
Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy, przy
czym kadencja pozaetatowego członka kolegium trwa 6 lat.
Do wyłącznej kompetencji kolegium izby należy:
— ustalanie budżetów w przypadku kiedy organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie uczynił tego w terminie ustawowym,
— orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez
organy jednostek samorządu terytorialnego,
— rozpatrywanie odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające,

16
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— przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
— uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz planu pracy,
— przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego planu
pracy, w tym planu kontroli,
— rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do wniosków zawartych w wystą
pieniach pokontrolnych,
— opiniowanie kandydatów na członków kolegium,
— wybór kandydata na prezesa izby,
— uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,
— podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z odrębnych
przepisów.
Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium. Ponadto członkowie kolegium
tworzą 3-osobowe składy orzekające, wydające opinie w sprawach określonych
na stronie 7, a także komisję do spraw rozpatrywania powiadomień przez
skarbnika o dokonanie kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.
Organizacja każdej izby uwzględnia funkcjonowanie dwóch wydziałów
merytorycznych, tj. wydziału kontroli gospodarki finansowej oraz wydziału
informacji, analiz i szkoleń oraz biura izby zapewniającego obsługę administracyjną i finansowo-księgową.
Wydział kontroli gospodarki finansowej zatrudnia inspektorów wykonujących fizyczne czynności kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego.
Z czynności tych sporządzają protokół, przekazywany jednostkom kontrolowanym oraz prezesowi izby. W związku z wykonywaniem kontroli inspektorzy mają prawo żądania niezbędnych informacji, w szczególności dotyczących
realizacji budżetu i innych aspektów gospodarki finansowej, w tym kontroli
stanu kasy, gospodarki środkami trwałymi, wglądu w dokumentację podatkową itd.
Na podstawie wyników kontroli kierowane jest do skontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu wskazuje się istotę i rozmiary nieprawidłowości, osoby za nie odpowiedzialne, a także wnioski mające na celu
poprawę kontrolowanego odcinka. Do wniosków zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby
w terminie do 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Jego podstawą może być tylko zarzut naruszenia prawa.
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Działalność regionalnych izb obrachunkowych
związana z obsługą rzeczników dyscypliny finansów publicznych
Problemy te reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych17. Zgodnie z art. 46 tej ustawy
„regionalne komisje orzekające funkcjonują przy regionalnych izbach obrachunkowych”. Generalnie odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych podlegają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (a więc
także funkcjonujących w samorządzie terytorialnym) i osoby odpowiedzialne
za gospodarkę finansową w tych jednostkach.
W myśl art. 70 tej ustawy, izby zapewniają siedzibę, obsługę administracyjno-techniczną i prawną komisji orzekających oraz rzeczników dyscypliny i ich
zastępców, a także ponoszą finansowane z budżetu państwa wydatki związane z ich funkcjonowaniem. Z kolei na rachunek dochodów izby, przekazywanych dalej na dochody budżetu państwa, wpłacane są koszty postępowania
oraz kary pieniężne w wysokości od jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za określone naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakończenie
Powołane od 1993 r. regionalne izby obrachunkowe stały się fachową instytucją nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego.
Nadzór jako stałe uprawnienie organu nadzorującego wykorzystującego
przyznane mu środki nadzoru, pozwala wkraczać merytorycznie w rozstrzygnięcia (uchwały, zarządzenia) jednostek nadzorowanych. Z kolei kontrola to
porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym (pożądanym). Obie
te funkcje — nadzór i kontrola — przenikają się wzajemnie. Nadzór wymaga
kontroli, kontrola jest elementem nadzoru. Obie te funkcje sprecyzowano
właściwie formułując zadania dla regionalnych izb obrachunkowych. Specyficzna forma nadzoru — obligatoryjne opinie pozwala na bieżąco śledzić i oceniać sytuację finansową samorządów. Z drugiej strony wykorzystanie kontroli kompleksowych realizowanych przez zespoły inspektorów, realizowanych
co najmniej raz na cztery lata, pozwala dokładnie poznać istotne problemy
finansowe określonej jednostki samorządowej.
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Oceniając efektywność funkcjonowania izb przez pryzmat ilości nadmiernie zadłużonych samorządów należy stwierdzić, że jest ona wysoka, to znaczy,
że liczba nadmiernie zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego jest
niewielka. Według materiałów przekazanych Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, regionalne izby obrachunkowe wezwały w lutym 2014 r. do opracowania programu naprawczego 21 jednostek, w tym: 1 powiat, 2 gminy wiejsko-miejskie, 18 gmin wiejskich18.
Możemy zatem stwierdzić, że działalność regionalnych izb obrachunkowych
w zakresie nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce należy ocenić bardzo pozytywnie.
Streszczenie
Reformując od 1992 r. administrację publiczną, należało zapewnić jej fachowy nadzór finansowy. Powołanie od 1993 r. regionalnych izb obrachunkowych i nadanie im stosownych uprawnień nadzorczych i kontrolnych pozwoliło na właściwy rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie pokazało, że poprzez swoją działalność izby stały się nie tylko kontrolerem,
ale ważnym partnerem w rozwoju gmin, powiatów i województw w Polsce.

Summary
From 1992 reforming public administration, it belonged to assure her professional oversight.
Appointing from 1993 regional account houses and enforcement has allowed proper development
of unit of local government appropriate entitlement memorial their. Experience has showed
become with by activity of house important partner of government.
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Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
18

Dane opublikowane przez „Gazetę Prawną.PL”.
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Ustawa z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izbach obrachunkowych (…).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości (…).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków
kolegium (…).
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Artur Piotrowicz
(Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,
Zarząd Powiatowy Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku)

RACJONALIZACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA
SP. Z O.O. W MALBORKU
Słowa kluczowe: racjonalizacja; struktura organizacyjna; komercjalizacja; konsolidacja; restrukturyzacja; służba zdrowia; studium przypadku.

STREAMLINING OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
ON THE EXAMPLE OF POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA LTD.
IN MALBORK
Key words: streamlining; organization structure; commercialization; consolidation; restructuring;
health service; case study.

Wstęp
Zmiany w służbie zdrowia stanowią niezmiernie istotny problem społeczny,
a ze względu na coraz większą popularność komercjalizacji samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz konsolidacji szpitali są również
istotnym zagadnieniem dla praktyki jak i teorii zarządzania publicznego.
Podejmując decyzje inicjujące ewentualne przedsięwzięcia komercjalizacyjne
i konsolidacyjne w służbie zdrowia, a w ślad za tym restrukturyzację organizacyjną, w zakres której wchodzą zmiany struktury organizacyjnej, warto
odnieść się do case study i doświadczeń podmiotów służby zdrowia, które
proces komercjalizacji i konsolidacji (połączenia) oraz racjonalizacji struktury
organizacyjnej mają już za sobą. Jednym z takich przypadków jest Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku poddana w 2007 r. jednemu z pionierskich w województwie pomorskim zrealizowanemu z wykorzystaniem możliwości określonych w „rządowym planie B” przekształceniu samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ze 100% udziałem Starostwa
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Powiatowego w Malborku, a następnie pionierskiej konsolidacji horyzontalnej
publicznych szpitali. Za cel opracowania przyjęto opis przypadku przekształceń struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
Metoda case study zakłada, że jeżeli w indywidualnych przypadkach powtarzają się określone prawidłowości, to nie stanowią one zdarzeń przypadkowych, a ich wnikliwa i wielostronna analiza może uzupełniać, a niekiedy
zastąpić obszerny materiał statystyczny. Metoda ta jest od dawna wykorzystywana w naukach o zarządzaniu, choć w polskiej literaturze przedmiotu nie
poświęca się jej należnej uwagi. Zdaniem przedstawicieli nauk o zarządzaniu,
w których zakresie zainteresowań znajduje się metodyka badań, case study
powinna być główną metodą weryfikowania i tworzenia nowej wiedzy w tej
dyscyplinie1. Wartość case study polega na tym, że pozwala w sposób opisowy
przedstawić rzeczywistą sytuację badanego podmiotu oraz wyjaśnić zachodzące relacje, które są zbyt skomplikowane dla identyfikacji na drodze badań
ankietowych i jak w niniejszym przypadku, wiernie odzwierciedlić zachodzące w nim procesy przeobrażeń struktury organizacyjnej umożliwiając wyciągnięcie istotnych wniosków. Dane dla case study mogą pochodzić między innymi z następujących źródeł2: dokumentacja, dane archiwalne, wywiad,
obserwacja bezpośrednia, obserwacja uczestnicząca. Opis poniższego przypadku powstał w wyniku wielu spotkań i wywiadów z byłymi członkami
naczelnego kierownictwa szpitala i przedstawicielami władz powiatu oraz
byłymi i obecnymi przedstawicielami organów spółki i pracownikami administracji spółki. Badano również dokumentację archiwalną i bieżącą powiatu
i organów spółki. Wnikliwej analizie poddano dokumentację archiwalną i bieżącą spółki. Powyżej opisane postępowanie badawcze uzupełniano analizą
kontekstową, w której skupiono się na badaniu aktów normatywnych dotyczących szeroko pojętego systemu i zmian systemu funkcjonowania służby
zdrowia w Polsce. Analizie poddano również otoczenie konkurencyjne, w jakim
funkcjonowała i funkcjonuje opisywana spółka.

K. L i s i e c k a, A. K o s t k a - B o c h e n e k, Case study research jako metoda badań naukowych,
„Przegląd Organizacji” nr 10/2009, s. 25.
2
R.Y. Y i n, Case Study Research. Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks —
London–New Dehli 2003, s. 85–97.
1
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Geneza i przebieg przekształceń
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
w latach 2007–2014

Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów zamykał
się kwotą 10 869 469,77 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.
2006 r. do 31.12.2006 r. wykazywał stratę netto w wysokości -4 050 314,99 zł.
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r. wykazywało zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 007 164,19 zł.
Na dzień 31.12.2006 r. obserwowane było zwiększenie sumy bilansowej o 52,41%
w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2005 r. Na wzrost majątku Zakładu
w analizowanym okresie wpłynęło zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych
o 31,74% oraz aktywów obrotowych o 65,95%. Znaczącą pozycją w aktywach
obrotowych były należności krótkoterminowe, które wzrosły o 76,33% w stosunku do roku ubiegłego. W strukturze pasywów największą pozycję stanowiły zobowiązania krótkoterminowe 29 610 548,89 zł. Fundusze własne wykazywały od kilku lat wielkości ujemne i co roku zwiększały swoją wartość
o stratę za kolejne lata. Od 2004 r. Zakład ponosił stratę zarówno na sprzedaży,
jak i na pozostałej działalności. W związku z tym, że Zakład w latach 2004–2006
wykazywał stratę wszystkie wskaźniki rentowności wykazywały wartości
ujemne a wskaźnik rentowności majątku wykazywał tendencję malejącą. Od
lat wszystkie wskaźniki płynności osiągały wielkości znacznie niższe od zalecanych. Uwidaczniał się systematyczny wzrost zobowiązań i rezerw w finansowaniu majątku Zakładu. W 2007 r. występowały przesłanki zagrażające
kontynuacji działalności. Łączna strata przekroczyła fundusz założycielski oraz
fundusz zakładowy prawie pięciokrotnie, a zobowiązania przekraczały 2,8 razy
sumę bilansową, co świadczy o poważnych problemach płatniczych i finansowych Zakładu.
W wyniku zaistniałej sytuacji Rada Powiatu Malborskiego podjęła w dniu
7 lutego 2007 r. uchwałę w sprawie utworzenia przez powiat malborski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku3, i w ślad za tym w dniu 28 lutego 2007 r. podjęto

Uchwała nr V/45/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie utworze
nia przez Powiat Malborski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Uchwała nr VIII/82/2007 Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok. Uchwała nr VIII/83/2007
Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
3
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uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Malborku z dniem 1 kwietnia 2007 r.4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malborku w bilansie
zamknięcia na dzień 31.03.2007 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów
7 751 983,67 zł. Rachunek zysków i strat wykazywał stratę netto w wysokości
-3 142 214,43 zł. Strata z lat ubiegłych wynosiła -27 609 257,02 zł. Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania wynosiły 32 965 364,62 zł, w tym zobowiązania
krótkoterminowe wynosiły 29 610 548,89 zł, zobowiązania długoterminowe
nie występowały, a rezerwy na zobowiązania wynosiły 3 034 182,41zł5.
W maju 2007 r. Spółkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Z dniem 1 czerwca 2007 r.
Spółka przejęła w drodze cesji dotychczasowy kontrakt SPZOZ z Narodowym
Funduszem Zdrowia w rezultacie czego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Malborku rozpoczęło działalność6. Proces likwidacji SPZOZ w Malborku
trwał do 29 października 2009 r.7 Na terenie województwa pomorskiego był to
drugi po szpitalu w Kwidzynie przypadek komercjalizacji podmiotu leczniczego. Zainicjowany w międzyczasie, po wecie Prezydenta RP dla pakietu ustaw
zdrowotnych, program pod nazwą „Ratujemy polskie szpitale” powszechnie
nazywany rządowym „Planem B” umożliwiał udzielenie dotacji samorządom,
które przekształciły podległe im placówki medyczne w spółki prawa handlowego przejmując jednocześnie ich zadłużenie. W odpowiedzi na to powiat
malborski przystąpił do prac nad programem oddłużeniowym, które zakończyły się we wrześniu 2010 r. otrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Malborku dotacji w wysokości ponad 15 mln zł8. Za część pozyskanych środków
finansowych, tj. 4 664 860,37 zł Starostwo Powiatowe zakupiło sprzęt medyczny i przekazało szpitalowi w postaci użyczenia. Były to m.in.: tomograf komputerowy (1 630 573,00 zł), aparat RTG (1 250 000,00 zł), aparat RTG do badań
śródoperacyjnych (164 177,16 zł), laparoskop (152 564,88 zł) i inne.
W 2011 r. rozpoczęły się negocjacje między Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego i Starostwem Powiatowym w Malborku zmierzające do przekazania Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim Starostwu Powiatowemu w Malborku celem wniesienia aportem do PCZ Sp. z o.o. Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Gdańskim sporządzony na dzień 31.09.2011 r. po stronie aktywów i pasywów
zamykał się kwotą 4 962 567,88 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
Uchwała nr VI/50/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku.
5
Bilans zamknięcia SPZOZ w Malborku na dzień 31.03.2007 r.
6
150 lat szpitala w Malborku jak feniks z popiołów, red. M. G r o s i c k a, Starostwo Powiatowe
w Malborku Wydział Rozwoju i Promocji, Malbork 2010, s. 76–78.
7
Uchwała nr XXXVI/322/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/50/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 lutego 2007 r.
8
150 lat szpitala w Malborku…, s. 86–87.
4
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01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. wykazywał stratę netto w wysokości -254 103,36 zł.
Strata z lat ubiegłych wynosiła -3 730 886,82 zł. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania wynosiły 3 225 065,65 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe
wynosiły 2 584 396,60 zł, zobowiązania długoterminowe nie występowały,
a rezerwy na zobowiązania wynosiły 3 225 065,65 zł9. Jak wynika z powyższych
danych sytuacja finansowa SPZOZ nie gwarantowała przetrwania i rozwoju
działalności leczniczej. Ograniczanie zakresu działalności w ostatnich latach
wskazywało na wyczerpanie się możliwości dalszego rozwoju SPZOZ. W związku z powyższym w dniu 6 września 2011 r. Sejmik Województwa Pomorskiego
zdecydował o likwidacji SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (otwarcie likwidacji 1 października 2011 r., zaprzestanie świadczenia usług 31 grudnia
2011 r., zakończenie likwidacji 31 marca 2012 r.)10. Kontrakt z NFZ został przejęty przez PCZ Sp. z o.o. w drodze cesji. Majątek SPZOZ w postaci nieruchomości został przekazany w formie darowizny na rzecz powiatu malborskiego11.
Majątek ruchomy został zbyty w drodze sprzedaży PCZ Sp. z o.o. w Malborku12.
Powiat malborski przekazał otrzymane nieruchomości w formie aportu do PCZ
Sp. z o.o. w Malborku13. W 2013 r. rozpoczęto restrukturyzację organizacyjną
obu połączonych podmiotów w celu dokończenia fuzji. Dokonano zmian
struktury organizacyjnej, stworzono nowy regulamin organizacyjny i regulamin pracy, profesjonalizując politykę płacową. Opracowano nowy regulamin
wynagrodzeń i przekazano związkom zawodowym do zaopiniowania, wdrożono instrukcję kancelaryjną, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowej składnicy akt, wprowadzono nowo opracowaną politykę
bezpieczeństwa informacji itp. Od początku komercjalizacji PCZ Sp. z o.o.
wypracowuje zysk netto. Zestawienie rachunku zysków i strat w latach 2007–
2014 przedstawiono w tabeli 1.

Bilans zamknięcia SPZOZ w Malborku na dzień 31.03.2007 r.
Uchwała nr 205/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6 września 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim.
11
Uchwała nr 222/XII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Malborskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12
oznaczonej jako działka 671/1, stanowiącej własność województwa pomorskiego.
12
Uchwała nr 296/XV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Gdańskim.
13
Uchwała nr XIII/130/2012 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ul. Dworcowej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 671/1, stanowiącej własność powiatu malborskiego.
9

10
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2010

2011

2012

2013

2014 VII

41 800

1 988 421

522 988

2 511 409

-7 664

1 100 854

224 535

1 325 389

11 490

333 692

-94 935

238 757

1 015

162 762

126 632

111 110

922 381

111 130

-31 935

79 195

26 438

265 351

77 829

343 180

-79 217

294 108

290 393

80 168

370 561

-72 047

424 976

244 480

851 562

68 315
135 009

198 128

1 726 065

-429 165

1 521 016

-15 558

925 838

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Wynik netto

732

42 532

Wynik brutto

Podatek dochodowy

-11 051

394 203

0

0

Wynik na działalności finansowej

-278 778

69 795

771 367

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
w tym:
odpisane rezerwy w roku
(pozostałe koszty operacyjne)

631 386
1 592 677

107 039
2 449 278

33 729
-717 784

Wynik ze sprzedaży

Amortyzacja

123 956

0

123 956

-8 166

0

457 516

-325 394

1 041 081

8 671 928 17 731 486 22 030 431 25 001 300 26 510 673 37 763 748 39 439 070 23 191 706

2009

Koszty rodzajowe ogółem

2008

7 954 144 20 180 764 23 623 108 25 112 410 26 495 115 37 334 583 39 637 198 22 866 312

2007

Przychody netto ze sprzedaży

Wyszczególnienie

Tabela 1. Zestawienie rachunku zysków i strat w latach 2007–2014
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Bilans Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku sporządzony na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów zamykał się kwotą
27 026 017,29 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r. wykazywał zysk netto w wysokości 290 393,00,74 zł. Zestawienie
zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
wykazywało wzrost kapitału własnego o kwotę 490 393,74 zł. Na dzień 31.12.
2013 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 10 093 822,30 zł,
w tym zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 4 167 058,19 zł, zobowiązania długoterminowe nie występowały, a rezerwy na zobowiązania wynosiły
2 379 958,05 zł14.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że komercjalizacja
w 2007 r. jak i fuzja z 2012 r. zakończyły się w przypadku Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. pomyślnie.

Zmiany struktury organizacyjnej
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
w latach 2007–2014
SPZOZ w Malborku funkcjonował przed komercjalizacją w oparciu o statut
zatwierdzony 29 maja 2006 r.15 Strukturę organizacyjną SPZOZ w Malborku
przed przekształceniem w PCZ Sp. z o.o. przedstawiono na schemacie 1.
W związku z komercjalizacją zlikwidowano Radę Społeczną i powołano
organy spółki w postaci Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.
Zaraz po przekształceniu analizie poddano rentowność oddziału położniczo-ginekologicznego, w wyniku czego zdecydowano o pozostawieniu go w struktu
rze Spółki. W 2008 r. uruchomiono dodatkową karetkę ratownictwa medyczne
go stacjonującą w Nowym Stawie. Zainstalowano mammograf umożliwiający
pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach profilaktyki raka
piersi. Zakupiono tomograf komputerowy i utworzono pracownię tomografii
komputerowej. Zmodernizowano wejście do szpitala i utworzono rejestrację.
W 2009 r. oddano do użytku nową przychodnię specjalistyczną umieszczając
w niej poradnie specjalistyczne, w tym nowo utworzone poradnie diabeto
logiczną i urologiczną. Utworzono stanowisko pielęgniarki koordynującej
przychodni. Rozpoczęto wykonywanie zabiegów ortopedycznych. W latach
14
Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
15
Uchwała nr 7/2006 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Malborku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku.
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Źródło: Statut SPZOZ w Malborku obowiązujący przed komercjalizacją.
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następnych starano się systematycznie zwiększać zakres świadczonych usług
tworząc między innymi pracownię endoskopową. Powołano pełnomocnika
ds. ISO. Po pomyślnie zakończonym audycie w dniu 11.04.2011 r. PCZ Sp. z o.o.
uzyskała certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 na świadczenie usług zdrowotnych
w zakresie ratownictwa medycznego. W dalszej kolejności utworzono stanowisko analityka finansowego, zlikwidowano kasę, utworzono dział transportu,
utworzono stanowisko kierownika RTM, zatrudniono dodatkowego informatyka oraz osobę do zamówień publicznych, jak również do rozliczeń z NFZ.
Po pomyślnie zakończonym audycie PCZ Sp. z o.o. uzyskała certyfikat PN-EN
ISO 9001:2009 na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie świadczenia
usług zdrowotnych.
W roku 2011 rozpoczęły się prace zmierzające do przyłączenia SPZOZ
w Nowym Dworze Gdańskim. SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonował przed konsolidacją w oparciu o Statut zatwierdzony 30 maja 2011 r.16
Strukturę organizacyjną SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim przed przejęciem
przez PCZ Sp. z o.o. przedstawiono na schemacie 2.
Rada Społeczna
Dyrektor
Z-ca dyrektora

Główny księgowy
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Schemat 2. Struktura organizacyjna SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim
Źródło: Statut SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim obowiązujący przed połączeniem.
16
Uchwała nr 157/VIII/1 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym
Dworze Gdańskim.
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Zawartych na powyższym schemacie hospicjum domowego i zakładu rehabilitacji dziennej nigdy nie udało się zakontraktować, co za tym idzie te
jednostki organizacyjne mimo starań nigdy nie funkcjonowały. W roku 2012
dokonano przejęcia przez PCZ Sp. z o.o. szpitala w Nowym Dworze Gdańskim,
w wyniku czego przystąpiono do likwidacji dublujących się komórek i jednostek organizacyjnych. W pierwszym etapie dokonano następujących zmian:
— zlikwidowano laboratorium analityczne i zakupiono dwa aparaty do analizy podstawowych wyników z morfologii pozostałe badania przejęło laboratorium w Malborku (2 osoby przeniesiono do Malborka, 2 osoby przesunięto
na inne stanowiska, 2 osoby zwolniono i rozwiązano jedną umowę cywilno-prawną),
— zlikwidowano pralnię decydując się na outsourcing (1 osobę zwolniono,
1 osobę pozostawiono na umowie cywilno-prawnej),
— zlikwidowano dział apteczny decydując się na zaopatrywanie w leki przez
aptekę zamkniętą w Malborku (zwolniono 2 osoby, w tym jedną z 1/2 etatu),
— zlikwidowano stanowiska w administracji przekazując kompetencje do
Malborka (rozwiązano umowę zlecenia z radcą prawnym, 3 osoby przeniesiono na inne stanowiska, 3 osoby zwolniono, 1 osoba zwolniła się sama, pozostawiono w pracy 3 osoby),
— utworzono szkołę rodzenia,
— zatrudniono lekarza pediatrę do POZ rozszerzając ofertę dla pacjentów.
W 2013 r. dokonano kolejnych zmian struktury organizacyjnej:
— zlikwidowano dyspozytornię ratownictwa medycznego przekazując kompetencje do WCPR w Gdańsku (4 osoby przeniesiono na inne stanowiska, rozwiązano jedną umowę cywilno-prawną),
— wprowadzono elektroniczną rejestrację pacjentów i wydzielono rejestrację ogólną dla poradni specjalistycznych,
— utworzono stanowiska rejestratorek medycznych do rozliczania procedur
medycznych na oddziale wewnętrznym, izbie przyjęć i ZOL,
— zwiększono liczbę łóżek w ZOL i dokonano remontu pomieszczeń dla POZ,
— przeorganizowano POZ pod kątem nastawienia na pacjentów i rozpoczęto intensywną akcję pozyskiwania nowych zapisów.
W 2014 r. zmiany były kontynuowane wraz z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego:
— zatrudniono drugiego lekarza pediatrę do POZ,
— zatrudniono lekarza rezydenta na oddziale wewnętrznym,
— zatrudniono dwie opiekunki do ZOL,
— wypowiedziano umowy o pracę dwóm pracownikom RTG w związku
ze zmianą długości czasu pracy,
— zlikwidowano stanowisko koordynującej ZOL i powołano kierownika
ZOL,
— zlikwidowano stanowisko kierownika RTG i zmieniono na technika RTG,
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— utworzono stanowisko kierownika przychodni specjalistycznej,
— zlikwidowano stanowisko kierownika sekcji ciepłowniczej i transportu,
— zlikwidowano stanowisko dyrektora i utworzono stanowisko kierownika szpitala,
— poszerzono zakres świadczonych usług o hospicjum domowe.
Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku funkcjonuje od 2014 r. w oparciu
o regulamin organizacyjny zatwierdzony 18 kwietnia 2014 r.17 Strukturę organizacyjną SOZOZ w Malborku przed przekształceniem w PCZ Sp. z o.o.
przedstawiono na schematach 3–9.
W 2012 r. po pomyślnie zakończonym audycie PCZ Sp. z o.o. uzyskała certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 dla pracowni diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii lekarskiej. W 2013 r. w Malborku dokonano następujących zmian
struktury organizacyjnej:
— utworzono stanowisko dyspozytora w dziale transportu,
— utworzono stanowisko kierownika działu zamówień publicznych,
— zlikwidowano stanowisko p.o. zastępcy kierownika laboratorium.
W 2014 r. wprowadzono nowy regulamin organizacyjny, w wyniku czego:
— zlikwidowano stanowisko pielęgniarki koordynującej ds. higieny a pracowników działu higieny podporządkowano pielęgniarce epidemiologicznej,
— przemianowano stanowisko naczelnej pielęgniarki na kierownika ds. pielęgniarstwa,
— zlikwidowano stanowisko dyrektora ds. technicznych, a jego kompetencje przekazano kierownikowi technicznemu, zlikwidowano stanowisko inspektora ds. technicznych,
— utworzono stanowisko kierownika działu rozliczeń świadczeń medycznych i dokumentacji chorych,
— utworzono rejestrację całodobową zatrudniając dwie rejestratorki,
— powołano kierownika poradni specjalistycznych i koordynatora pracy
lekarzy w RTM,
— powołano pełnomocnika ds. pacjentów,
— zatrudniono na umowę zlecenie pracownika socjalnego do obsługi pacjentów nieubezpieczonych,
— otworzono poradnię K w Nowym Stawie,
— zlikwidowano jeden etat telefonistki i zwiększono zatrudnienie w rejestracji poradni specjalistycznych,
— zlikwidowano etat salowej i zatrudniono pielęgniarkę na blok operacyjny.
W związku z uzyskiwanymi certyfikatami ISO w PCZ Sp. z o.o. funkcjonują w ramach zespołu ds. jakości następujące zespoły robocze tworzone w zależności od potrzeb:
17
Uchwała Zarządu Nr 3/2014 Powiatowego Centrum Zdrowia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku z dnia 18 kwietnia 2014 r.
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Schemat 3. Struktura organizacyjna PCZ Sp. z o.o. w Malborku
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Schemat 4. Struktura organizacyjna pionu prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Malborku

— kierownik,
— stanowisko ds. rozliczeń,
— statystyk medyczny

— kierownik,
— stanowisko ds. zamówień publicznych

— stanowisko księgowe Malbork,
— stanowisko księgowe Nowy Dwór Gdański,
— stanowisko ds. płac

Główny Księgowy

Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. zo.o. w Malborku.
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Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. zo.o. w Malborku.

Schemat 5. Struktura organizacyjna pionu zastępcy dyrektora ds. medycznych — szpital Malbork PCZ Sp. z o.o. w Malborku
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Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. zo.o. w Malborku.

Schemat 6. Struktura organizacyjna pionu zastępcy dyrektora ds. medycznych — szpital Nowy Dwór Gdański PCZ Sp. z o.o. w Malborku
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Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. zo.o. w Malborku.

Schemat 7. Struktura organizacyjna pionu zastępcy dyrektora ds. medycznych — kierownik ds. pielęgniarstwa PCZ Sp. z o.o. w Malborku
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Schemat 8. Struktura organizacyjna pionu kierownika ds. technicznych
PCZ Sp. z o.o. w Malborku
Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. z o.o. w Malborku.
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Schemat 9. Struktura organizacyjna pionu prezesa Zarządu — kierownik szpitala
w Nowym Dworze Gdańskim PCZ Sp. z o.o. w Malborku
Źródło: Regulamin organizacyjny PCZ Sp. z o.o. w Malborku.
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— zespół ds. edukacji zdrowotnej pacjentów,
— zespół ds. dokumentacji medycznej,
— zespół ds. RKO,
— zespół ds. OKK,
— zespół ds. jakości badań laboratoryjnych,
— zespół radiologiczno-kliniczny,
— zespół ds. środowiska opieki,
— zespół ds. bezpieczeństwa informacji.
W związku z akredytacją18 szpitala utworzono następujące zespoły i komitety formalne powoływane zarządzeniami:
— zespół ds. kontroli zakażeń,
— zespół ds. farmakoterapii i komitet terapeutyczny,
— zespół i komitet transfuzyjny,
— zespół ds. odleżyn,
— zespół ds. niepożądanych,
— zespół ds. żywienia pacjentów,
— zespół i komitet ds. jakości,
— zespół ds. leczenia bólu,
— zespół ds. praw pacjenta,
— zespół ds. analiz medycznych.
W najbliższym czasie Spółka planuje utworzenie oddziału chemioterapii
i budowę nowego bloku operacyjnego w Malborku. Kompleksową informatyzację oraz utworzenie oddziału geriatrycznego i poszerzenie ZOL o pododdział
dla stanów apalicznych.

Zmiany zatrudnienia w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Malborku w latach 2007–2014
Przed komercjalizacją Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Malborku szpital przechodził kilka prób restrukturyzacji mającej na celu
poprawę efektywności funkcjonowania i zmniejszenie zadłużenia. Obejmowały one restrukturyzację zatrudnienia, poprawę organizacji pracy i efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, racjonalizację wykorzystania zasobów
lokalowych, optymalizację zakresu świadczonych usług itp. Wprowadzono
obok formy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę zatrudnienie na umowach
cywilno-prawnych. Ustalono minimalne normy zatrudnienia średniego per18
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w służbie zdrowia (Dz.U. z 2009 r., Nr 52,
poz. 418; Nr 76, poz. 641).
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sonelu medycznego. Ukierunkowano politykę kadrową na efektywniejsze
wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych. Po utworzeniu spółki samorządowej i zarejestrowaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej dotychczas zatrudnieni w SPZOZ pracownicy zostali przejęci przez nowy podmiot
na podstawie art. 23 Kodeksu pracy. Pomimo wcześniejszych zmian zatrudnienia wraz z komercjalizacją dokonano dalszej restrukturyzacji zatrudnienia,
a następnie skupiono się na potrzebach związanych z poszerzaniem zakresu
świadczonych usług. Zmiany w zatrudnieniu w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku po komercjalizacji przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Zmiany zatrudnienia w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w latach 2007–2014
Rok

Umowy o pracę

Umowy
cywilno-prawne

Umowy zlecenia

31.05.2007

Osoby 285
Etaty 287,97

37

8

30.06.2007

Osoby 271,78
Etaty 272,78

37

8

31.12.2007

Osoby 263
Etaty 263,31

43

9

31.12.2008

Osoby 244
Etaty 240,2

64

18

31.12.2009

Osoby 246
Etaty 241,45

80

20

31.12.2010

Osoby 246
Etaty 241,15

104

9

31.12.2011

Osoby 246
Etaty 242,45

125

11

31.12.2012

Osoby 288
Etaty 284,43

183

22

31.12.2013

Osoby 294
Etaty 289,43

199

11

31.07.2014

Osoby 294
Etaty 290,51

206

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentacji Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Malborku.
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Tabela 3. Zmiany zatrudnienia w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w latach 2007–2014
Pracownicy

31.05. 30.06. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.07.
2007 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Umowy o pracę

Pielęgniarki

100

98

102

97

89

87

82

103

102

99

Położne

19

18

17

16

15

11

12

15

16

17

Lekarze

24

25

23

18

24

21

22

22

19

16

Farmaceuci

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

Inny z wyższym

   4

   4

   4

   5

   5

   5

   8

   6

   6

   6

Średni pozostały

42

31

29

28

32

30

31

37

47

49

Niższy

46

46

44

39

36

   6

   4

   5

   2

   2

Gospodarczy

32

30

25

23

24

63

64

65

66

69

Administracja

   7

   8

   9

   9

12

13

11

20

20

20

Ekonomiczny

   6

   6

   5

   4

   4

   5

   5

   6

   7

   7

Techniczny

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   5

   7

   7

   7

285

271

263

244

246

246

246

288

294

294

Razem

Umowy cywilno-prawne
Lekarze
Pielęgniarki

20

20

23

37

46

58

71

88

101

104

2

2

3

10

15

20

25

39

39

40

Położne

0

0

0

0

2

   7

   8

   7

   7

   7

Ratownicy medyczni

0

0

15

14

14

15

16

31

35

37

Technicy RTG

0

0

3

3

3

   4

   5

   5

   5

   5

Inny: (kierowcy,
gospodarczy,
salowe, terapeuci)

0

0

0

0

0

   0

   0

13

12

13

22

22

44

64

80

104

125

186

199

206

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Od dnia 01.06.2007 r. wszyscy ratownicy medyczni zmienili formę zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilno-prawne. W dniu 31.07.2007 r. rozwiązano umowę o pracę z trzema osobami w związku ze zmianą pracodawcy.
Od września 2007 r. z trzema technikami RTG rozwiązano umowy o pracę i zawarto umowy cywilno-prawne. Do końca 2007 r. zatrudniano nowych lekarzy
dyżurujących w oddziałach szpitalnych i ratownictwie medycznym (łącznie 5
etatów). Od 2008 r. stan zatrudnienia ustabilizował się, a od roku następnego
zaczął systematycznie rosnąć wraz z rozwojem szpitala. W rezultacie fuzji
82

Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykładzie PCZ Sp z o.o. w Malborku

polegającej na przyłączeniu — wchłonięciu przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.01.2012 r. Spółka przejęła
pracowników przyłączonego szpitala. Zatrudnienie w SPZOZ w Nowym
Dworze Gdańskim bezpośrednio przed przejęciem przez PCZ Sp. z o.o. przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Zatrudnienie w SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim na dzień 30.09.2011r.
Pracownicy
Lekarze
Farmaceuci
Wyższy medyczny
Pielęgniarki
Położne
Średni medyczny
Inny średni
Niższy medyczny

Umowy o pracę
(przeciętne zatrudnienie — etaty)
1

Umowy cywilno-prawne
(stan na 30.09.2007 r.)
33

–

1

0,33

3

31,88

10

1
10,67
1

–
6
–

–

7

Pracownicy administracji

7,53

2

Pracownicy gospodarki
i obsługi

0,75

8

54,16

70

Pracownicy ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 30.09.2014 r.

W SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim zatrudnionych było 146 osób, co
dawało 124 etaty. Po połączeniu szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim dokonano racjonalizacji zatrudnienia w Nowym Dworze Gdańskim likwidując etaty wraz z dublującymi się jednostkami i komórkami organizacyjnymi i zwalniając bądź przenosząc na inne stanowiska zatrudnionych w nich
pracowników. Obecnie Spółka posiadająca dwa szpitale systematycznie zwiększa ilość tradycyjnie świadczonych usług oraz poszerza ich zakres, co determinuje wzrost zatrudnienia. Udział kosztów pracy i amortyzacji w całości
kosztów oraz udział kosztów pracy w kosztach rodzajowych pomniejszonych
o amortyzację w latach 2007–2014 przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Udział kosztów pracy i amortyzacji w całości kosztów
oraz udział kosztów pracy w kosztach rodzajowych pomniejszonych o amortyzację
w PCZ Sp. z o.o. w latach 2007–2014
Udziały (w %)
Udział kosztów pracy w całości
kosztów (tylko umowy o pracę
+ zlecenia)
Udział amortyzacji w całości kosztów

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
lipiec

66,02 56,44 47,73 40,47 37,79 35,62 34,43 33,51
0,39

0,60

2,87

3,69

3,49

4,03

4,38

4,49

Udział kosztów pracy w kosztach
rodzajowych pomniejszonych
o amortyzację

66,28 56,78 49,14 42,02 39,16 37,12 36,01 35,09

Udział kosztów pracy z kontraktami
w całości kosztów

73,63 73,03 71,36 70,31 71,12 73,05 71,58 70,58

Udział kosztów pracy z kontraktami
w kosztach rodzajowych
pomniejszonych o amortyzację

73,92 73,48 73,47 73,01 73,69 76,12 74,86 73,90

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udział kosztów pracy i amortyzacji w całości kosztów oraz udział kosztów
pracy w kosztach rodzajowych pomniejszonych o amortyzację utrzymywał
się w PCZ Sp. z o.o. na relatywnie stałym, choć stosunkowo wysokim poziomie,
co wymaga wnikliwego monitoringu w przyszłości.

Zakończenie
Zmiany struktury organizacyjnej PCZ Sp. z o.o. w latach 2007–2014 wiązały się w pierwszym etapie z komercjalizacją, tj. procesem polegającym na
przekształcaniu szpitala będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową prawa handlowego przy zachowaniu
dotychczasowej struktury właścicielskiej. Drugi etap zmian polegał ma połączeniu, konsolidacji o charakterze horyzontalnym, PCZ Sp. z o.o. i SPZOZ
w Nowym Dworze Gdańskim, tj. dwóch szpitali, w celu zwiększenia udziału
w rynku, skorzystania z efektu synergii, powiększenia działalności — efektu
skali, obniżenia kosztów itp. Konsolidacja stanowiła faktyczne przejęcie przez
podmiot większy PCZ Sp. z o.o. w Malborku podmiotu mniejszego SPZOZ
w Nowym Dworze Gdańskim i w rezultacie jego wchłoniecie i likwidację.
Zmiany struktury organizacyjnej miały charakter ciągniony, to znaczy były
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wywołane trudną sytuacją finansową w pierwszym etapie zmian SPZOZ
w Malborku, a w drugim etapie zmian SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim.
Stanowiły one restrukturyzację wymuszoną złą sytuacją finansową ww. podmiotów. Należy zauważyć, że współczesne realia gospodarcze wymuszają
antycypację i zapobieganie zapaściom finansowym oraz wzrost i rozwój, ekspansję podmiotów rynkowych. Analiza opisanego w niniejszym opracowaniu
przypadku prowadzi do wniosku, że efektywnie przeprowadzona komercjalizacja oraz konsolidacja szpitali może stać się receptą na uniknięcie zapaści
finansowej i prowadzić do poprawy kondycji ekonomicznej oraz wzrostu
i rozwoju, jak również ekspansji rynkowej skomercjalizowanych i skonsolidowanych podmiotów, stanowiąc odpowiedź na wyzwania współczesnego
rynku usług medycznych.
Streszczenie
Jako cel opracowania przyjęto opis przypadku przekształceń struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku. Zastosowana metodyka badań to case
study. Wartość case study polega na tym, że pozwala w sposób opisowy przedstawić rzeczywistą
sytuację badanego podmiotu oraz wyjaśnić zachodzące relacje, które są zbyt skomplikowane dla
identyfikacji na drodze badań ankietowych i jak w niniejszym przypadku, wiernie odzwierciedlić
zachodzące w nim procesy przeobrażeń struktury organizacyjnej umożliwiając wyciągnięcie
istotnych wniosków. Zmiany struktury organizacyjnej PCZ Sp. z o.o. w latach 2007–2014 składały się z dwóch etapów komercjalizacji i konsolidacji. Opisana w niniejszym opracowaniu efektywnie przeprowadzona komercjalizacja i konsolidacja szpitali stanowi przykład sukcesu procesów restrukturyzacyjnych.

Summary
The aim of paper is the description of changing od organizational structure in Powiatowe
Centrum Zdrowia Ltd. In Malbork. Applied methodology of examinations it case study. The value
of case study is that it allows to present a real changing od organizational structure in a descriptive way and explain the relations which are too complicated to be identified with survey research.
Changes of organizational structure of PCZ Ltd. in Malbork in 2007–2014 years consisted of two
stages of the commercialization and the consolidation. The described in the article effectively
conducted commercialization and the consolidation of hospitals are an example of the success of
restructuring processes.
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(Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)

NOWA METODA ANALIZY PROGU RENTOWNOŚCI
ORAZ DŹWIGNI EKONOMICZNYCH
Słowa kluczowe: próg rentowności produkcji wieloasortymentowej; dwuwymiarowa analiza
progu rentowności; dźwignia operacyjna; stopień dźwigni operacyjnej; dźwignia finansowa;
stopień dźwigni finansowej; dźwignia całkowita; stopień dźwigni całkowitej.

NEW METHOD OF BREAK-EVEN POINT
AND ECONOMIC LEVERAGES ANALYSIS
Key words: break-even point for complex production; two-dimensional break-even point analysis; operating leverage; degree of operational leverage — DOL; financial leverage; degree of financial leverage — DFL; total leverage; degree of total leverage — DTL.

Wprowadzenie
Próg rentowności (BEP — ang. break-even point, można tłumaczyć jako „punkt
przełamania”) ogólnie biorąc, oznacza taką wielkość produkcji, przy której
przychód ze sprzedaży w pełni pokrywa ponoszone koszty. Próg rentowności
bywa też nazywany „punktem równowagi”, „punktem krytycznym”, „punktem
bez straty” lub „punktem zerowym”. Problematyka progu rentowności jest
szeroko omawiana w literaturze przedmiotu, ale najczęściej w odniesieniu do
produkcji jednoasortymentowej. W przypadku produkcji wieloasortymentowej
jest to zagadnienie dość złożone, przeto nie jest zbyt często podejmowane
przez ekonomistów, choć rzeczywistość gospodarcza to przede wszystkim
produkcja wieloasortymentowa1.
Analiza progu rentowności jest klasyczną analizą prospektywną, czyli dotyczącą przyszłości. Oznacza to, że opiera się ona na założeniach planistycznych
1
Problem ten podjął A. Ż w i r b l a w artykule Metody analizy progu rentowności produkcji
wieloasortymentowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 46 (102), SKwP, Warszawa 2008,
s. 165–203 oraz S. S o j a k, Analiza progu rentowności, „Rachunkowość” 2012, z. 10, s. 2–12.
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i jest narzędziem, który ma służyć w procesie planowania do wstępnej oceny
ex ante. W świetle powyższego stwierdzenia przedstawiony zostanie przykład
analizy progu rentowności oparty na wielkościach planowanych, które umożliwiają wyciągnięcie wniosku, co do opłacalności produkcji i sprzedaży produktów wybranej firmy.
Dotychczasowe podejście metodologiczne przy analizie progu rentowności
w przypadku produkcji wieloasortymentowej opierało się na założeniu, że nabywcy produktów (wyrobów lub usług) stanowią jednorodny zbiór, czyli nie
ma zróżnicowania cen, jednostkowych kosztów zmiennych oraz jednostkowej
marży brutto ze względu na różnych klientów. Jednakże jest uproszczenie
analizy progu rentowności, bo w sytuacji niepełnego wykorzystania mocy
produkcyjnych w relacji: dostawca-odbiorca pojawia się kategoria tzw. ceny
negocjowanej, co implikuje zróżnicowanie parametrów kształtujących próg
rentowności jako wynik różnej siły przetargowej odbiorców produktów2.
Niniejszy artykuł przedstawia praktyczne podejście do analizy progu rentowności, w którym to wspomniane parametry są kształtowane w oparciu o tablice (macierze) uporządkowanych danych wyjściowych w ujęciu dwuwymiarowym, tj. różnicującym ceny sprzedaży oraz jednostkowe marże brutto
ze względu na nabywców produktów3.
Analiza przeprowadzona będzie na przykładzie piekarni, z którą jej klienci (tj. sklepy) negocjują ceny zakupu kilku gatunków chleba. Otrzymanie
liczbowych informacji zostało uwarunkowane utajnieniem tak nazwy piekarni, jak i miasta, w którym ona się znajduje.

Podstawy teoretyczne
znajdowania operacyjnego progu rentowności
Punktem wyjścia analizy progu rentowności jest model zysku operacyjnego, który da się wyrazić za pomocą następującej formuły:
=
Zo

n

p

∑∑ q

=i 1=j 1

i, j

⋅ mi , j − KS

(1)

Temat tzw. ceny negocjowanej porusza m.in. I. S o b a ń s k a, Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 119 oraz E. N o w a k, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003, s. 202.
3
Jest to nowe podejście metodologiczne, które autor niniejszego artykułu przedstawił w publikacji Analiza macierzowa progu rentowności produkcji wieloasortymentowej, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości”, t. 76 (132), SKwP, Warszawa 2014, s. 181–207.
2
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gdzie:
Z0 — zysk operacyjny,
KS — koszty stałe okresu,
qi , j — ilość sprzedanego i-tego asortymentu (rodzaju) wyrobów j-temu nabywcy,
mi , j — jednostkowa marża brutto uzyskana na i-tym asortymencie kupionym przez j-tego nabywcę,

przy czym:
mi , j =−
ci , j kzi , j (i =
1, 2,..., n ; j =
1, 2,..., p )
zaś
ci , j — jednostkowa cena sprzedaży i-tego asortymentu wynegocjowana przez j-tego nabywcę,
kzi , j — jednostkowy koszt zmienny i-tego asortymentu związany z j-tym nabywcą.

Ogólnie biorąc, próg rentowności wynika z relacji:
n

p

Zo =⇔
0
∑∑ qi , j ⋅ mi , j =KS

(2)

=i 1=j 1

Macierz (tablica) dwuwymiarowego rozkładu ilościowego progu rentowności wyraża formuła postaci:
[BEP
=
]n× p [Q]n× p ×

KS

4

p

n

∑∑ q

⋅ mij

ij

=i 1=j 1

(3)

Macierz (tablica) dwuwymiarowego rozkładu wartościowego progu rentowności ma postać następującą:
[BEP=
[W ]n× p ×
W ]n× p

KS
n

p

∑∑ q

=i 1=j 1

ij

(4)
⋅ mij

Ponadto wiadomo, że:
[Q]n  p — to macierz (tablica) planowanej sprzedaży w ujęciu ilościowym,
		 zaś
[W]n  p — to macierz (tablica) planowanej sprzedaży w ujęciu wartościowym, której elementy są
iloczynami po współrzędnych elementów macierzy ilości przez elementy macierzy
cen sprzedaży.

4

Symbol „” oznacza przemnożenie wszystkich elementów macierzy przez skalar (ułamek).
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Jak widać, w obu przypadkach posiłkujemy się swoistym „kluczem podziału” postaci:
k=

KS
n

p

∑∑ q

=i 1=j 1

ij

(5)
⋅ mij

Wyrażenie znajdujące się w mianowniku ułamka jest sumą elementów
macierzy, która powstaje przez przemnożenie po współrzędnych elementów
macierzy ilości przez elementy macierzy jednostkowych marży pokrycia.

Praktyczna analiza progu rentowności
produkcji wieloasortymentowej
Piekarnia „X” zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów piekarskich. Prowadzona ewidencja umożliwia podział kosztów całkowitych na koszty zmienne oraz koszty stałe okresu, z wyodrębnieniem tychże kosztów odnośnie
chleba. Moc przerobowa tejże piekarni to m.in. 30 tys. bochenków w ciągu
miesiąca, które w analizie będą określane jako „sztuki”. Koszty stałe okresu
dotyczące produkcji chleba w analizowanym miesiącu zostały przyjęte na
poziomie KS=12 380 zł. Ponadto koszty finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu związanego z modernizacją maszyn i urządzeń piekarniczych wyniosły
I=6200 zł miesięcznie. Piekarnia ma czterech stałych odbiorców na wypiekane
chleby i są to: 1) sklep firmowy, 2) sklep osiedlowy, 3) Biedronka, 4) Supersam.
W kolejnych tablicach przedstawione zostały planowane wielkości na kolejny
miesiąc, które są podstawą obliczenia progu rentowności, zysku operacyjnego
oraz stopnia dźwigni operacyjnej. W analizowanym przypadku jednostkowe
koszty zmienne są niezależne od odbiorców, przeto nie zostały wyartykułowane w postaci osobnej tablicy. Odpowiednia tablica przedstawia jednostkowe
marże pokrycia jako rezultat odjęcia od ceny sprzedaży tychże jednostkowych
kosztów zmiennych.
W tablicach 1, 2 oraz 3 przedstawiono informacje dotyczące planowanej
przez piekarnię ilości sprzedaży chleba, ceny sprzedaży oraz jednostkowej
marży, którą przynosi każdy sprzedany bochenek chleba.
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Tablica 1. Macierz ilościowej sprzedaży (szt.) produktów
w ujęciu „asortyment–klient”
Asortyment
produktu

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

Suma

Żytni

1 300

900

1 200

1 800

5 200

Pszenny

1 700

600

500

1 200

4 000

Razowy

1 000

800

700

1 000

3 500

Zwykły

1 500

1 000

1 400

2 900

6 800

Rodzinny

2 000

1 300

1 000

3 600

7 900

500

200

400

1 500

2 600

8 000

4 800

5 200

12 000

30 000

Wieloziarnisty
Suma

Źródło: Opracowanie własne.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że jeśli zróżnicowanie asortymentowe (lub rodzaje) produktów mają różne miana (np. sztuki, kilogramy
itp.), wówczas nie jest możliwe dodawanie elementów poszczególnych kolumn.
Oznacza to, że nie wprowadzamy do tablicy ostatniego wiersza oraz ostatniej kolumny.
Tablica 2. Macierz cen sprzedaży (zł/szt.) produktów
w ujęciu „asortyment–klient”
Asortyment
produktu
Żytni

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

1,85

1,90

1,95

2,00

Pszenny

2,10

2,15

2,15

2,20

Razowy

2,50

2,55

2,50

2,60

Zwykły

1,50

1,60

1,65

1,80

Rodzinny

3,15

3,25

3,30

3,40

Wieloziarnisty

1,80

1,90

1,85

1,90

Źródło: Opracowanie własne.
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Tablica 3. Macierz jednostkowych marż pokrycia (zł/szt.) produktów
w ujęciu „asortyment–klient”
Asortyment
produktu

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

Żytni

0,75

0,80

0,85

0,90

Pszenny

0,85

0,90

0,90

0,95

Razowy

1,00

1,05

1,00

1,10

Zwykły

0,80

0,90

0,95

1,10

Rodzinny

1,25

1,25

1,30

1,40

Wieloziarnisty

0,90

1,00

0,95

1,00

Źródło: Opracowanie własne.

W tablicy 4 przedstawiono uzyskaną globalną marżę pokrycia z tytułu
sprzedaży poszczególnych asortymentów chleba różnym klientom według
zróżnicowanej jednostkowej marży brutto.
Elementy poniższej tablicy (macierzy) są iloczynami po współrzędnych
elementów tablicy 1 — macierzy ilościowej sprzedaży przez elementy tablicy 3
— macierzy jednostkowych marż pokrycia. Przykładowo mamy:
13000,75=975; 9000,80=720 itd.
Tablica 4. Macierz globalnej marży pokrycia (zł) i-tego asortymentu
nabytego przez j-tego klienta
Asortyment
produktu
Żytni

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

Suma

975

720

1 020

1 620

4 335

Pszenny

1 445

540

450

1 140

3 575

Razowy

1 000

840

700

1 100

3 640

Zwykły

1 200

900

1 330

3 190

6 620

Rodzinny

2 500

1 625

950

5 040

10 115

450

200

520

1 500

2 670

7 570

4 825

4 970

13 590

30 955

Wieloziarnisty
Suma

Źródło: Opracowanie własne.

W tablicy 5 przedstawiono uzyskany przychód z tytułu sprzedaży poszczególnych gatunków chleba różnym klientom po zróżnicowanych cenach.
Elementy poniższej tablicy (macierzy) są iloczynami po współrzędnych elementów tablicy 1 — macierzy ilościowej sprzedaży przez elementy tablicy 2
— macierzy cen jednostkowych.
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Przykładowo mamy: 13001,85=2405; 9001,9=1710 itd.
Tablica 5. Macierz przychodu ze sprzedaży (zł) i-tego asortymentu
j-temu klientowi
Asortyment
produktu
Żytni

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

2 405

1 710

2 340

3 600

Suma
10 055

Pszenny

3 570

1 290

1 075

2 640

8 575

Razowy

2 500

2 040

1 750

2 600

8 890

Zwykły

2 250

1 600

2 310

5 220

11 380

Rodzinny

6 300

4 225

3 300

12 240

26 065

Wieloziarnisty

1 440

   380

   740

2 850

5 410

18 465

11 245

11 515

29 150

70 375

Suma

Źródło: Opracowanie własne.

Operacyjny ilościowy próg rentowności w ujęciu macierzowym otrzymamy
po przemnożeniu każdego elementu tablicy 1 przez tzw. „klucz podziału”.
Obliczamy „klucz podziału”, mamy więc:
=
kO

12.380
= 0, 4
30.955

Tablica 6. Macierz ilościowego progu rentowności (szt.)
w ujęciu „asortyment–klient”
Asortyment
produktu

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

Suma

Żytni

520

360

480

720

2 080

Pszenny

680

240

200

480

1 600

Razowy

250

320

280

400

1 400

Zwykły

600

400

560

1 160

2 720

Rodzinny

800

520

400

1 440

3 160

Wieloziarnisty

200

80

160

600

1 640

3 200

1 920

2 080

4 800

12 000

Suma

Źródło: Opracowanie własne.

Z tablicy 6 wynika, że zagregowany ilościowy próg rentowności wynosi 12 tys.
bochenków.
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Jest oczywiste, że jeśli nie ma możliwości dodawania elementów kolumn
tablicy 1, to stąd wynika, że nie znajdziemy zagregowany ilościowy próg rentowności. Wówczas należy tenże próg przedstawić w postaci wektora, którego
kolejne składowe informują o ilościowym progu rentowności poszczególne
go asortymentu.
W tablicy 7 zaprezentowano wartościowy próg rentowności w ujęciu macierzowym. Zagregowany wartościowy próg rentowności wynosi 28 150 zł.
Elementy tablicy 7 powstały przez pomnożenie przez 0,4 każdego elementu tablicy 5 (macierzy przychodu ze sprzedaży).
Tablica 7. Macierz wartościowego progu rentowności (zł)
w ujęciu „asortyment–klient”
Asortyment
produktu
Żytni

Klienci
Biedronka

sklep osiedlowy

sklep firmowy

Supersam

Suma

962

684

936

1 440

4 022

Pszenny

1 428

516

430

1 056

7 430

Razowy

1 000

816

700

1 040

3 556

Zwykły

900

640

924

2 088

4 552

2 520

1 690

1 320

4 896

10 426

576

152

296

1 140

2 164

7 386

4 496

4 606

11 660

28 150

Rodzinny
Wieloziarnisty
Suma

Źródło: Opracowanie własne.

Interpretacja:
1) W przekroju poziomym ostatnie kolumny tablic 6 i 7 informują o rozkładzie zagregowanego progu rentowności (ilościowego oraz wartościowego)
według asortymentów.
2) W przekroju pionowym ostatnie wiersze tablic 6 i 7 informują o rozkładzie
zagregowanego progu rentowności (ilościowego oraz wartościowego) według nabywców.
W tablicy 8 przedstawiono stopy marży pokrycia, które otrzymujemy dzieląc przez siebie odpowiadające sobie elementy macierzy 4 i macierzy 5. Przykładowo więc mamy:
975
7.570
4.335
≈ 0, 405,
≈ 0, 410,
≈ 0, 431 itd.
2.405
18.465
10.055
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Tablica 8. Ranking stóp marż pokrycia
Asortyment
produktu

Klienci

Stopa marży
według
Biedronka sklep osiedlowy sklep firmowy Supersam asortymentów

Żytni

0,405

0,421

0,436

0,450

0,431

Pszenny

0,405

0,419

0,419

0,432

0,417

Razowy

0,400

0,412

0,400

0,423

0,409

Zwykły

0,533

0,563

0,576

0,611

0,582

Rodzinny

0,397

0,385

0,288

0,412

0,388

Wieloziarnisty

0,313

0,526

0,703

0,526

0,494

Stopa marży
według klientów

0,410

0,429

0,432

0,466



Źródło: Opracowanie własne.

Dźwignia operacyjna
Dźwignia operacyjna kojarzona jest na ogół ze stopniem, w jakim firma
opiera się na kosztach stałych i niektórzy ekonomiści twierdzą, że jeżeli udział
kosztów stałych w całkowitych kosztach ponoszonych przez firmę jest duży,
to o takiej firmie należy mówić, że ma wysoką dźwignię operacyjną. Powiada
się często, że koszty stałe stanowią swoisty „punkt podparcia dźwigni”. Istnieje bogata literatura polska na temat dźwigni ekonomicznych, jednakże dotyczy
ona produkcji jednoasortymentowej, co zbyt upraszcza problem5. Poniżej
przedstawiona zostanie koncepcja wykorzystania zapisu macierzowego, tak
jak to było w przypadku progu rentowności do znajdowania stopnia dźwigni
operacyjnej w ujęciu macierzowym.
Ogólnie biorąc, stopień dźwigni operacyjnej wiąże się z analizą wrażliwości
modelu zysku operacyjnego. Matematyczne rozważania prowadzą do następującej relacji:

5
Analizę dźwigni ekonomicznych w przypadku produkcji wieloasortymentowej podjęli m.in.
A. Ć w i ą k a ł a - M a ł y s i W. N o w a k w pracy Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnic
two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 200–212 oraz A. Ż w i r b l a w artykule Dźwignie
ekonomiczne w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,
t. 48 (104), SKwP, Warszawa 2009, s. 145–169.
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[DOL
=
]n× p [ MP]n× p ×

1
ZO

(6)

gdzie:
[MP]n  p — to macierz (tablica) globalnej marży pokrycia, której elementy są iloczynami po współrzędnych elementów macierzy ilości przez elementy macierzy jednostkowych marż pokrycia.

Agregatowy (umowny) stopień dźwigni operacyjnej wyraża formuła:
n

DOL =

p

∑∑ q

=i 1=j 1

⋅ mij

ij

(7)

ZO

Interpretacja jest następująca: Jeśli wszystkie elementy macierzy (tablicy)
ilościowej sprzedaży wzrosną (zmaleją) o 1%, wówczas zysk operacyjny wzrośnie (zmaleje) o DOL%.
Jeśli chcemy mieć wiedzę, jak się zmieni zysk operacyjny, gdy zmiany macierzy ilościowej sprzedaży będą zróżnicowane, wówczas należy posłużyć się
formułą na stopę (tempo) zmiany zysku operacyjnego postaci:
n

T ( ZO ) =

p

∑∑ ∆q

ij

=i 1=j 1

⋅ mij

ZO

(8)

gdzie:
∆qij = qij/ − qij — różnica w ilości sprzedanego i-tego asortymentu (rodzaju) wyrobów j-temu nabywcy w dwóch kolejnych okresach.

Dźwignia finansowa i całkowita
W literaturze ekonomicznej spotykamy się z różnorodnym określaniem
zjawiska dźwigni finansowej i częstokroć utożsamia się pojęcie „dźwigni finan
sowej” ze „stopniem dźwigni finansowej”. Niektórzy autorzy używają określeń
typu „firma posiadająca dźwignię finansową” lub „koszty dźwigni finansowej”,
zaś z kontekstu wynika, że chodzi o firmy korzystające z kapitału obcego.
Ogólnie biorąc, pojęcie dźwigni ekonomicznej (operacyjnej, finansowej, całkowitej) da się opisać za pomocą tzw. atrybutów dźwigni, tj.:
— zasady działania dźwigni (efektu dźwigni),
— parametru stopnia dźwigni,
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— stopnia dźwigni,
— ryzyka dźwigni6.
W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na stopniach dźwigni, co
prowadzi do poniższych formuł obliczeniowych.
Stopień dźwigni finansowej można wyrazić za pomocą formuły:
DFL =

ZO
ZB

(9)

gdzie:
ZB = Z0 – I — zysk brutto,
przy czym I — koszty finansowe (odsetki).

Interpretacja ekonomiczna:
Jeśli zysk operacyjny wzrośnie (zmaleje) o 1%, wówczas zysk brutto wzrośnie (zmaleje) o DFL%.
Zauważyć należy, że formuła (9) nie może być poddana dekompozycji.
Dźwignia całkowita (zwana też łączną, połączoną) wiąże dźwignię operacyjną z dźwignią finansową. Niektórzy ekonomiści uważają, że przedsiębiorstwo
w pierwszej kolejności powinno stosować dźwignię operacyjną, a gdy przestaje ona działać powinno zastosować dźwignię finansową. Z tej przyczyny
dźwignię operacyjną nazywa się czasem dźwignią pierwszego etapu, zaś
dźwignię finansową — dźwignią drugiego etapu.
Zauważyć należy, iż spełniona jest znana z literatury przedmiotu tożsamość:
DTL = DOL ⋅ DFL

(10)

Powyższa zależność prowadzi do macierzowego ujęcia stopnia dźwigni
całkowitej postaci:
[DTL
=
]n× p [ MP]n× p ×

1
ZB

(11)

Agregatowy stopień dźwigni całkowitej wyraża formuła postaci:
n

DTL =

p

∑∑ q

=i 1=j 1

ij

ZB

⋅ mij
(12)

6
Więcej na ten temat można znaleźć w książce A. Ż w i r b l i, Rozwój metod ilościowych analizy
ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 291–369.
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Praktyczne wykorzystanie ujęcia macierzowego
stopnia dźwigni ekonomicznych
Znajdujemy wartość zysku operacyjnego oraz zysku brutto w oparciu o wcześniejsze obliczenia. Mamy więc:
Z0 = 30.955 – 12.380 = 18.575 zł
oraz
ZB = 18.575 – 6.200 = 12.375 zł
Znajdujemy zagregowany stopień dźwigni operacyjnej, finansowej oraz
całkowitej
DOL =

30.955
18.575
≈ 1, 67 DFL =
≈ 1, 5 DTL = 1, 67 × 1, 5 ≈ 2, 51
18.575
12.375

Oznacza to, że jeśli wszystkie elementy tablicy 1 wzrosną (zmaleją) o 1%,
wówczas zysk operacyjny wzrośnie (zmaleje) o około 1,67%, zaś zysk brutto
wzrośnie (zmaleje) o ponad 2,5%. Ponadto wzrost (spadek) zysku operacyjnego o 1% spowoduje wzrost (spadek) zysku brutto o około 1,5%.
Stopień dźwigni operacyjnej w ujęciu macierzowym przedstawia się następująco:
720 1.020 1.620 
 975
1.445 540
450 1.140 

1.000 840
700 1.100 
1
=
×
[DOL
]6× 4

18.575 1.200 900 1.330 3.190 
 2.500 1.625 950 5.040 


200
520 1.500 
 450
Stopień dźwigni całkowitej w ujęciu macierzowym można przedstawić
w analogiczny sposób, jedynie w mianowniku ułamka stojącego przed macierzą należy umieścić liczbę 12.375, czyli wartość zysku brutto.
Stąd wynika oczywisty wniosek, że do zagregowanego stopnia dźwigni operacyjnej, a także do zagregowanego stopnia dźwigni całkowitej największy
wkład wnoszą te pary „asortyment–nabywca”, które charakteryzuje największa globalna marża pokrycia, co przedstawiono w tablicy 4.
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Uwagi końcowe
Przedstawiona w artykule propozycja wykorzystania elementów rachunku
macierzowego może być zastosowana w tzw. dynamicznej analizie progu
rentowności. Warunek niezmienności parametrów kształtujących próg rentowności jest podstawą statycznej analizy progu rentowności, zaś podejście
dynamiczne oznacza odejście od tego postulatu. Nietrudno zauważyć, że przedstawione podejście metodyczne może zostać z powodzeniem wykorzystane
w dynamicznej analizie progu rentowności produkcji wieloasortymentowej, co
poniżej zostanie naszkicowane. Zauważyć należy, proponowane w literaturze
przedmiotu koncepcje dotyczą wyłącznie produkcji jednoasortymentowej.
Punktem wyjścia proponowanej koncepcji dynamicznej analizy progu
rentowności produkcji wieloasortymentowej jest relacja postaci:
n

T

∑∑ q

=i 1 =t 1

i ,t

⋅ mi ,t =
KS

(13)

gdzie:
t = 1,2,…,T — kolejny podokres badanego okresu,
qi , t
— ilość sprzedanego i-tego asortymentu (rodzaju) w podokresie „t”,
mi , t
— jednostkowa marża uzyskana na i-tym asortymencie w okresie „t”,
KS
— koszty stałe badanego okresu.

Ponadto
mi ,t =−
ci ,t kzi ,t (i =
1, 2,..., n ; t =
1, 2,..., T )
gdzie:
ci , t — jednostkowa cena sprzedaży i-tego asortymentu w okresie „t”,
kzi , t — jednostkowy koszt zmienny i-tego asortymentu w okresie „t”.

Oznacza to, że wszystkie stosowane wcześniej formuły obliczeniowe można wykorzystać w dynamicznej analizie progu rentowności w przypadku
produkcji wieloasortymentowej.
Omówiony powyżej próg rentowności, który wiąże się z kosztami stałymi
okresu nazywany jest często operacyjnym progiem rentowności (ilościowym
lub wartościowym).
Jeśli podstawą analizy progu rentowności jest model zysku brutto, wówczas
mówi się o finansowym progu rentowności. Od strony rachunkowej wystarczy
do licznika ułamka (5) wstawić koszty finansowe (odsetki od kapitałów), aby
na tej samej drodze obliczeń znaleźć finansowy próg rentowności.
Należy podkreślić fakt, że przedstawiona koncepcja nie posiłkuje się uśrednionymi wielkościami, a tym samym nie zachodzi utrata szczegółowości na rzecz
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procedury obliczeniowej. Z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że ten
sposób znajdowania tak progu rentowności, jak i dźwigni ekonomicznych nie
jest kłopotliwy dla rachunkowców.
Streszczenie
Koszty stanowią nieodłączny element każdego rodzaju działalności, zaś narzędzia rachunkowości zarządczej sprzyjają podejmowaniu racjonalnych decyzji. A zatem efektywna analiza
progu rentowności odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Celem tego
artykułu jest przedstawienie nowego ujęcia analizy progu rentowności produkcji wieloasortymentowej. Punktem wyjścia artykułu jest zastosowanie macierzy do opisu produkcji wieloasortymentowej. Artykuł przedstawia autorskie, dyskusyjne spojrzenie na praktyczne aspekty analizy progu rentowności produkcji wieloasortymentowej oraz dźwigni ekonomicznych.

Summary
The costs are the inseparable factor of every kind management activity, while tools of management accounting foster undertaking rational decision. Accordingly the efficient break-even
point analysis plays a crucial role in management of firm. The aim of this article is to present new
approach to break-even point analysis for complex product. The starting point of the paper is use
of matrix for describe complex production. The article presents the author’s original and challenging view on some practical aspects of break-even point for complex production and economical leverages.
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Wstęp
Bibliografia jest kontynuacją zestawień publikacji za lata 1997–2000 oraz
2001–2003, które ukazały się w odrębnych opracowaniach w roku 2000 i 2004.
Kolejne dwie edycje za lata 2004–2006 i 2007–2009 ukazały się w „Zeszytach
Naukowych WSHE” — tom 26 (2009) i 31 (2010). Od 2010 r. ukazują się roczne
zestawienia bibliograficzne w „Zeszytach Naukowych WSHE”. Bibliografia
niniejsza obejmuje wszystkie wydawnictwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku za rok 2013 i jest zestawieniem dorobku wydawniczego uczelni, zawierającego publikacje autorskie, jak również zbiorowe
i ciągle, opublikowane w „Zeszytach Naukowych WSHE”, czasopiśmie naukowym „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”, ukazującym się od
2012 r. oraz „Debiutach Naukowych WSHE” i Gazecie Semestralnej „Vladislavia”.
Piśmiennictwo zostało podzielone na działy, w obrębie których opisy ułożone są alfabetycznie. Jeżeli artykuły lub wydawnictwa obejmowały swą treścią
tematykę dotyczącą więcej niż jednego działu, zostały umieszczone w kilku miejscach.
Opisy bibliograficzne artykułów i publikacji rozpoczynają się od tytułu
zgodnie z normą PN-N-01152. W drugiej strefie odpowiedzialności po kresce
ukośnej umieszczone jest imię i nazwisko autora, a w dalszej kolejności miejsce
wydania, wydawnictwo i pozostałe elementy identyfikujące.
Bibliografia zawiera „Indeks autorów”, zamieszczono również „Indeks
przedmiotowy”, który opisuje zagadnienie bardzo szczegółowo. Numery
umieszczone przy hasłach odsyłają do pozycji w zrębie głównym.
Przy opracowaniu oparto się na następujących pozycjach:
Bibliografia: metodyka i organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 2000;
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Janowska Maria, Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień
PN-N-01152);
Janowska Maria, Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja
postanowień PN-N-1152-2);
Lenartowicz Maria, Przepisy katalogowania książek, cz. 1: Opis bibliograficzny, Warszawa 1983;
Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, praca
zbiorowa pod red. H. Hleb-Koszańskiej, M. Dembowskiej, H. Sawoniaka, Warszawa 1963.
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