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Wprowadzenie 

W dobie szybko zmieniającego się świata, nadmiaru informacji i silnej konkurencji, 

przedsiębiorstwa, aby mogły się dalej rozwijać muszą z tymi utrudnieniami sobie poradzić. Nie 

każda firma jest w stanie pokonać przeszkody. Wiele z nich znika z rynku. Jednakże tejże 

sytuacji można zapobiec, choćby przez odpowiednie reagowanie na zmieniającą się 

rzeczywistość. Otoczenie, w którym przedsiębiorstwa działają, ulega licznym przeobrażeniom. 

Tylko najbardziej wyczuleni na te zmiany mogą liczyć się na rynku. Oprócz obserwacji, 

czynnikami, które wpływają na działalność firm jest ich sama zdolność do konkurowania. Bez 

elementów wyróżniających przedsiębiorstwo spośród innych, firma nie przetrwa. Należycie 

określone cele i sposoby ich realizacji w formie długookresowych strategii zapewniają 

podmiotowi wzrost i rozwój. 

Rozwój powinien być nadrzędnym celem organizacji. Można go osiągnąć na wiele 

sposobów. Jednym z nich jest łączenie się z innymi podmiotami w celu zwiększenia nie tyle 

rozmiarów, co siły oddziaływania na elementy otoczenia przedsiębiorstwa. Uzyskanie dzięki 

temu przewagi konkurencyjnej pozwoli połączonym firmom lepiej działać z korzyścią dla 

klientów, jak i dla siebie. Nie zawsze połączenie kończy się powodzeniem. Aczkolwiek 

właściwy wybór partnera i dobrze przeprowadzony proces fuzji czy przejęć powinien przynieść 

firmie wymierne korzyści.  
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1. Otoczenie, konkurencyjność oraz strategie rozwoju przedsiębiorstw 

w aspekcie współczesnego zarządzania w strukturach kapitałowych 

Przedsiębiorstwa aspirujące do grona najlepszych muszą ustawicznie obserwować 

otoczenie, w którym działają i odpowiednio reagować na wszelkie zmiany1. Otoczeniem 

nazywane są elementy, które mają wpływ na działanie organizacji (por. rysunek 1). Otoczenie 

niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia2. Zadaniem przedsiębiorstwa jest wyszukanie 

ich i odpowiednie określenie. Wiele firm koncentruje się wyłącznie na zagrożeniach ignorując 

szanse. Każda przeoczona szansa może stać się zagrożeniem. Efektywne dopasowanie 

pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem jest niezwykle cenną i pożądaną umiejętnością. 

Wiedza z zakresu czynników wpływających na działalność firmy jest niezbędna, by osoby 

zarządzające organizacją potrafiły podejmować właściwe decyzje3. 

Rysunek 1 przedstawia składniki otoczenia. Wśród elementów otoczenia ogólnego 

wyróżnić można wymiar społeczno-kulturowy. Wszelkie nawyki, obyczaje, normy, zmiany 

demograficzne to czynniki, z którymi organizacja spotyka się na co dzień. Przykładowym 

nawykiem w Polsce jest wystawianie faktur w postaci papierowej, choć wiele firm przerzuciło 

się na tak zwane e-faktury. W Polsce wystawianych jest ok. 1,5 mld faktur rocznie, z czego 8-

11% jest przesyłanych elektronicznie. 255 tysięcy drzew rocznie przeznaczanych jest na 

wystawianie papierowych faktur. W dobie ekologicznego stylu życia, przyjaznego środowisku 

prowadzenia firmy ten niechlubny wynik stawia nasz kraj na ostatnim miejscu w Europie w 

obrocie e-fakturami. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na mniejsze firmy, które są dość 

niechętne zmianom i wolą tradycyjne faktury. 

                                                           
1 E. Weiss, Organizacja i otoczenie [w:] E. Weiss (red.), Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, 

Vizja Press & IT, Warszawa 2008, s. 29. 
2 J. Beliczyński, Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy 

organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, Kraków 2012, s. 33; J. A. F. Stoner, E. R. Freeman, D. R. Gilbert Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 

2011, s. 105. 
3 E. Weiss, Organizacja…,op. cit. s. 29. 
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Rysunek 1. Podział otoczenia organizacji 

 

Źródło: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 

s. 73-101. 

 

To wciąż wynik mentalności ludzi, którzy swój konserwatyzm i sentymentalizm 

przekładają również na sposób prowadzenia firmy. Wielu z nich nie przekonuje zmniejszenie 

tym samym kosztów poniesionych przez firmy wprowadzające faktury elektroniczne, a także 

pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie drukowanego papieru4. 

W gospodarce rynkowej działa wiele przedsiębiorstw rywalizujących ze sobą w celu 

zdobycia jak największej liczby klientów, a następnie utrzymania swojej pozycji na rynku. 

Firmy przedstawiają oferty lepsze od innych starając się wyróżnić pod względem ceny, jakości 

lub innych cech decydujących o zakupie produktu bądź usługi. Tę walkę o klienta wygrywają 

ci, którzy posiadają odpowiednie umiejętności konkurowania5. 

Przedsiębiorstwo konkurencyjne to takie, które ma możliwość zwiększenia efektywności 

oferowanych produktów bądź usług przy jednoczesnym osiągnięciu adekwatnego poziomu 

                                                           
4 K. Polak, Elektroniczne faktury w niełasce, „Tygodnik Biznes i Prawo” 2014, nr 3. 
5 O. Flak, G. Głód, Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich 

szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa 2012, s. 25-27. 
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rentowności. Jest to niezbędne do powiększenia udziału w rynku, a tym samym maksymalizacji 

zysku jako jednego z głównych celów działania przedsiębiorstwa6. 

Umiejętność konkurowania z innymi pozwala sprawnie wykorzystać posiadane zasoby 

w procesie tworzenia wartości nie tylko dla klientów, lecz również dla właścicieli czy 

ewentualnych inwestorów. Konkurencyjność w literaturze definiowana jest obszernie. Polega 

ona na długoterminowym rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ekspansję na nowe rynki, 

zwiększeniu produktywności, zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, tworzeniu lepszych od 

swych rywali wyrobów czy usług pod względem cenowym czy jakościowym7. Innymi słowy, 

konkurencyjność to zwyciężanie batalii o klienta. 

Dla prawidłowego zrozumienia aspektu konkurencyjności w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem O. Flak i G. Głód opracowali Zintegrowany Model Konkurencyjności 

Przedsiębiorstwa traktujący o wielu podejściach do konkurencyjności i elementów ją 

tworzących8. Model ten wyróżnia pięć składowych zaprezentowanych na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: O. Flak, G. Głód, Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania 

konkurencyjności   twoich szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa 2012, s. 57. 
 

Pierwszym elementem tegoż modelu jest potencjał konkurencyjny definiowany jako 

zasoby będące do dyspozycji przedsiębiorstwa potrzebne do zdobycia konkurencyjności 

i związane z nimi wszelkie zdolności i predyspozycje firmy. Właściwa ich alokacja i skuteczne 

zarządzanie sprawią, iż przedsiębiorstwo będzie generowało odpowiednie korzyści 

                                                           
6 Ibidem, s. 41. 
7 Ibidem, s. 42-43. 
8 Ibidem, s. 56-72. 
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ekonomiczne, w tym zyski9. Następnym istotnym składnikiem modelu jest strategia 

konkurencji, czyli wieloletnia i kompleksowa idea konkurowania pozwalająca zdobyć 

przewagę nad innymi podmiotami w branży. Firma będzie w stanie to uczynić, gdy lepiej od 

swych konkurentów rozpozna potrzeby klientów10.  

Połączenie potencjału ze strategią może stać się fundamentem do uzyskania przewagi 

konkurencyjnej, czyli trzeciego elementu przedstawianego modelu i zdobycia pozycji na rynku. 

Najlepiej rozpatrywać to poprzez instrumenty marketingu-mix. Przykładem jest przewaga 

dystrybucyjna charakteryzująca się doborem prawidłowej drogi do optymalizacji ścieżki 

obiegu produktu od wytworzenia do docelowego nabywcy. W tym przypadku przedsiębiorstwo 

powinno zastanowić się nad terminami doręczenia, czasem zakupu, dostępnością produktów, 

usługami serwisowymi. W dość szybko rozwijającym się świecie, w którym coraz częściej 

ludzie nie mają czasu, terminowość dostaw i szybkość działania odgrywa priorytetową rolę. 

Posługiwanie się Internetem podczas zakupów to także znaczący bodziec, którego 

przedsiębiorstwo nie powinno ignorować. Coraz większą wagę nabiera płatność mobilna, która 

pozwala klientowi cieszyć się z zakupów bez ograniczeń, jakie wynikały z posiadania np. tylko 

100 zł w portfelu. Dla przedsiębiorstw, w tym również banków i operatorów komórkowych, ta 

nieograniczoność staje się obszarem, z którego mogą czerpać wysokie profity, zaś dla klientów 

pułapką, w którą często zostają złapani11. 

Przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć sukces muszą dbać o swój rozwój. Brak wzrostu 

doprowadzi firmę do zredukowania udziału w rynku, a w przypadku firm wchodzących na 

rynek przekreśli szansę na pomyślność. Rozwój ten może objawiać się w dwóch wariantach: 

rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. Ten pierwszy rodzaj strategii skupia się na stwarzaniu 

nowych możliwości produkcyjnych oraz usługowych, ale również działań doskonalących 

działanie przedsiębiorstwa w celu zwiększenia potencjału firmy. Wzrost zewnętrzny bazuje na 

kooperacji z innymi firmami. Współdziałanie to może mieć charakter luźny lub ścisły (w 

przypadku przejęcia podmiotu)12. Determinantą wyboru właściwego rozwoju jest 

charakterystyka sektorowa. Określenie, w którym momencie cyklu życia znajduje się firma jest 

istotne w tym wyborze. Przykładowo, w fazie dojrzewania koszty znacznie przewyższają 

przychody, więc jedną z najlepszych dróg będzie wybranie rozwoju wewnętrznego. Implikacją 

                                                           
9 Ibidem, s. 76-77. 
10 Ibidem, s. 119. 
11 Ibidem, s. 151-169. 
12 W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Wzrost zewnętrzny przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka [w:] W. Frąckowiak 

(red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009, s. 19-20. 
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tego rozwiązania będzie umocnienie i zdobycie pozycji na rynku. Innymi czynnikami są 

osobista postawa kierownictwa oraz ich aspiracje, względy taktyczne, dostępność zasobów13.  

A. Kaleta i A. Witek-Crabb prezentują cztery obszary, z których przedsiębiorstwa mogą 

wyselekcjonować strategię dla siebie. Te sfery to: właściwa działalność, przewaga 

konkurencyjna, poziom ekspansywności i źródła rozwoju. W zakresie działalności firma 

decyduje się na specjalizację lub dywersyfikację. Zróżnicowanie działań pozwala czerpać 

profity z kilku źródeł, co w okresie dekoniunktury redukuje ryzyko i sprzyja zachowaniu 

optymalnych korzyści. Koncentracja również może umożliwić przedsiębiorstwu rozwój, choć 

w tym przypadku firma skupia się na produkcji konkretnego dobra, co przy nacisku ze strony 

klientów na jakość i wartość produktów pozwoli osiągnąć wzrost. Przedsiębiorstwa nie są 

jednak skazane na wybór skrajnych wariantów. Niewykluczone, iż powiązanie dywersyfikacji 

ze specjalizacją okaże się optymalnym rozwiązaniem14. W przypadku przewagi konkurencyjnej 

firma typuje opcje wyróżnienia bądź dominacji kosztowej. Natomiast biorąc pod uwagę poziom 

ekspansywności wybór następuje między dwiema skrajnymi alternatywami, ekspansją a 

strategią stabilizacji. Podział na rozwój wewnętrzny i zewnętrzny jest równie ważny. Dla wielu 

rozwój wewnątrz organizacji umożliwia samodzielną pracę w oparciu o swój punkt widzenia i 

własne wyobrażenia pomimo, iż jest to rozwój sukcesywny. Wzrost zewnętrzny wybierany jest 

w celu osiągnięcia większych korzyści w wyniku współpracy15.  

W książce pod redakcją A. Kalety podjęto temat strategii oburęcznych16. R. Duncan 

w 1976 roku po raz pierwszy użył słów „oburęczne organizacje”. Miał na myśli 

przedsiębiorstwa, które potrafiły związać dwa rozbieżne dążenia przedsiębiorstwa do rozwoju. 

Przedsiębiorstwa stoją przed dylematem wyboru eksploatowania sprawdzonych rozwiązań 

gwarantujących w krótkim czasie niekwestionowane korzyści czy też dokonania zwrotu firmy 

w stronę badań, rozwoju na bazie innowacyjności. Jednakże, to drugie rozwiązanie powiązane 

jest z większym ryzykiem i już nie tak pewnymi korzyściami. Problem ten najlepiej rozwikłać 

scalając eksploatację z innowacjami. Tymczasem łączenie sprzeczności wymaga wielkiego 

wysiłku ze strony kierownictwa i nie zawsze efektem tej pracy jest sukces. Rewolucja z 

ewolucją nie idą w parze. Czasem jednak przydarzają się takie sytuacje, które mogą swym 

charakterem zadziwić przedsiębiorstwa17. 

                                                           
13 Ibidem, s. 20-24. 
14 J. Chadam, Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa 2012, s. 148-150. 
15 A. Kaleta, A. Witek-Crabb [w:] A. Kaleta (red.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 84-91. 
16 Ibidem, s. 94-96. 
17 Ibidem. 
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2. Proces fuzji i przejęć 

Rozwój zewnętrzny polega na kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Forma tej 

współpracy może mieć charakter ścisły bądź bardziej swobodny. Ten pierwszy rodzaj 

występuje, gdy firma nabywa inny podmiot. Owe nabycie to fuzja lub przejęcie. Zdefiniowanie 

połączenia firm jest trudne, gdyż w literaturze podaje się zamiennie słowo fuzja i przejęcie18. 

Fuzje i przejęcia sklasyfikować można według czterech grup19: 

 poziome, pionowe, koncentryczne, konglomeratowe, 

 obronne, agresywne, 

 strategiczne, okazyjne, 

 krajowe, międzynarodowe. 

Forma pozioma nabycia występuje, gdy łączą się firmy o zbliżonym zakresie działania 

przejawiającym się w proponowaniu klientom podobnych wyrobów. Forma koncentryczna 

stosowana jest zaś wtedy, gdy podmiot prowadzi działalność powiązaną w  zakresie 

geograficznym lub technicznym20. 

Inne formy fuzji i przejęć związane są z kłopotami finansowymi, zdobyciem lepszej 

pozycji rynkowej. Często jest to także efekt zaplanowanej strategii czy dobrej okazji powstałej 

w wyniku niedoszacowania sprzedawanego podmiotu. W związku z procesem globalizacji 

nabycia często mają charakter międzynarodowy, co powoduje powstawanie bardzo dużych 

organizacji. Są one jednak trudniejsze w przeprowadzeniu niż krajowe, co jest wynikiem 

występowania różnic kulturowych czy systemów prawnych21.  

Często stosowaną metodą nabycia innego podmiotu jest zakup sfinansowany za pomocą 

długu, zwany wykupem lewarowanym (LBO). Dokonuje tego grupa inwestorów, która 

przejmuje przedsiębiorstwo poprzez specjalnie stworzoną przez nich spółkę inwestycyjną 

zaciągającą kredyt na zakup wybranego podmiotu. Po dokonaniu tejże operacji, spółka 

specjalnego przeznaczenia łączy się z nabywaną firmą. Inwestorami mogą zostać: banki 

                                                           
18 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2011, s. 420-425. 
19 W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), Fuzje…, op. cit., s. 29-32. 
20 A. Herdan, Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw [w:] A. Herdan (red.), Fuzje, przejęcia…, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 19-21; W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Fuzje…, 

op. cit., s. 29-30. 
21 Ibidem, s. 29-32. 
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inwestycyjne, zarządy nabywanych firm, właściciele bądź firmy inwestycyjne, które zajmują 

się łączeniem, a następnie restrukturyzacją przedsiębiorstw22.  

Czynnikami wpływającymi na chęć stosowania wykupu lewarowanego jest wzrost 

wartości kapitału zainwestowanego, który następuje w wyniku użycia dźwigni finansowej. Aby 

jednak ten przyrost był wysoki, muszą zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze kapitał na 

dokonanie inwestycji powinien być mały. Po drugie, przepływy pieniężne generowane przez 

podmiot nabyty wystarczają na pokrycie długu. Innym równie ważnym bodźcem 

oddziałującym na kupujących jest fakt płacenia niższego podatku w wyniku ponoszenia 

kosztów związanych z obsługą długu. Osłona podatkowa pozwala przedsiębiorstwu uzyskać 

zwiększenie jego wartości, a co za tym idzie, również wzrostu majątku firmy.  

Wykup lewarowany ma wiele zalet, ale jest bardzo ryzykowny, zwłaszcza w przypadku 

przedsiębiorstw mających już zadłużenia. W razie dekoniunktury, spadku sprzedaży może to 

wywołać trudności z utrzymaniem płynności, a w konsekwencji nawet doprowadzić do 

zbankrutowania23.  

Pomimo bardzo dużego ryzyka związanego z procesem łączenia, wiele firm decyduje się 

na ten krok, gdyż może on przynieść wiele korzyści. Jednym z powodów dla którego 

przedsiębiorstwa rozpoczynają proces fuzji i przejęć jest wzrost efektywności zarządzania, 

który przejawiać się może w kontroli kosztów, finansów, zredukowaniu liczby pracowników, 

sprzedaży niepotrzebnych aktywów, zmianie priorytetów produkcji. Motywem dla firmy może 

być także osiągnięcie synergii operacyjnej, dzięki uzyskaniu korzyści skali, uzupełnianiu się 

zasobów i zdolności. Komplementarność zasobów jest także istotnym bodźcem, gdyż dwa 

przedsiębiorstwa posiadające różne, niejednokrotnie rzadkie zasoby, działając razem mogą 

osiągnąć większy sukces24. 

Istnieją także motywy sprzedawcy. Wśród nich wyróżnić można złą kondycję  finansową 

przedsiębiorstwa, co często wiąże się z problemami ze spłatą zaciągniętych kredytów, a 

konsekwencji do sprzedaży aktywów w celu uregulowania zobowiązań. Innym czynnikiem 

może być strategia zakładająca pozbycie się niepotrzebnych aktywów. Zdarza się również, iż 

sprzedaż wynika z nakazu od instytucji antymonopolowej, co ma uchronić konsumentów i inne 

przedsiębiorstwa przed powstaniem monopolu25.  

                                                           
22 M. Lewandowski, M. Michalski Formy nabycia przedsiębiorstw [w:] W. Frąckowiak (red.), Fuzje…, op. cit., s. 

103-104. 
23 Ibidem, s. 106-111. 
24 M. Lewandowski, Motywy nabywcy i sprzedawcy [w:] W. Frąckowiak (red.), Fuzje…, op. cit., s. 32-44. 
25 Ibidem, s. 44-49. 
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Proces fuzji i przejęć jest wieloetapowy. Pierwszy etap polega na stworzeniu strategii 

i metod jej wykonania. Kolejny krok to wytypowanie kandydatów do procesu łączenia, po 

którym przechodzi się do analizy poszczególnych podmiotów. Określa się pozycję oraz 

potencjał, czyli szereg zasobów, którymi ta spółka dysponuje. Analiza sytuacji finansowej 

również jest wskazana. Po przeprowadzeniu tychże badań, nastąpić powinien wybór jednego 

przedsiębiorstwa. Dopiero wtedy rozpocząć należy badanie szczegółowe, zwane due diligence. 

Jeżeli analiza ta uwierzytelni kandydata, zainicjować można negocjacje mające na celu 

doprowadzenie do połączenia się spółek. Po zakończeniu tegoż procesu dochodzi do integracji 

z nabytym przedsiębiorstwem26. 

Innym bardzo ważnym aspektem jest sposób na finansowanie procesu łączenia. 

Występuje kilka źródeł finansowania fuzji i przejęć. Na rysunku 3 przedstawiono podział źródeł 

finansowania. Właściwy wybór formy powinien zostać oparty o strukturę kapitału, koszt, a 

także czas i dostępność27.  

 

Rysunek 3. Źródła finansowania nabycia przedsiębiorstwa 

 

Źródło: W. Frąckowiak, M. Stradomski, Metody opłacenia i finansowania nabycia przedsiębiorstwa [w:] 

W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009, s. 416. 

 

Proces fuzji i przejęć jest procesem złożonym. Złożoność ta przysparza wiele problemów, 

które mogą doprowadzić do niepowodzenia połączenia. Staranność i należyte podejście do 

wszystkich etapów nabycia jest drogą, którą należy podążać, by proces fuzji i przejęć był 

zakończony sukcesem. Szczególną uwagę należy zwrócić na integrację połączonych firm. 

Michael Gibbs, który jest profesorem Chicago Booth School of Business, przeprowadził 

                                                           
26 Z. Pierścionek, Zarządzanie …, op. cit., s. 438-441. 
27 W. Frąckowiak, M. Stradomski, Metody opłacenia i finansowania nabycia przedsiębiorstwa [w:] 

W. Frąckowiak (red.), Fuzje…, op. cit., s. 420-427. 
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badania ponad 550 procesów fuzji i przejęć28. Wyniki wskazały na bardzo dużą trudność w 

przeprowadzeniu tego procesu w sposób właściwy. Zauważono, iż po dokonaniu nabycia, 

zwiększyła się rotacja pracowników. Wielu z nich nie mogło się zintegrować z nowymi ludźmi, 

ale też znaczna część opuściła miejsce pracy z własnej woli lub w efekcie zwolnienia. Profesor 

M. Gibbs radzi, by zrezygnować z łączenia w sytuacji, w której fuzja związana jest z daleko 

idącą integracją dużych grup pracowniczych. Większość z tych firm skazana jest na 

niepowodzenie. Badania te wskazują, że im bardziej podobne są firmy łączące się, tym większa 

rotacja pracownicza. Wskazują również, że przejęcie mniejszej firmy daje o wiele większe 

szanse na sukces. Mała firma wie, że jest słabsza, co wpływa na wspólne podejmowanie 

decyzji. Ważne jest więc, by firma biorąca udział w procesie fuzji i przejęć miała świadomość 

istotności analizy pracowników i jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji zastanowić się 

czy nabycie nie przysporzy problemów w dziedzinie integracji29. 

 

 

3. Proces łączenia się spółek na przykładzie grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat 

S.A. 

W 2013 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej sporządził raport o stanie rynku 

telekomunikacyjnego w Polsce. W raporcie podano, iż wartość tegoż rynku w opisywanym 

roku wyniosła 40,15 mld zł30. Jest to całkowita suma przychodów, jaką firmy 

telekomunikacyjne wypracowały z tytułu prowadzonej działalności, podana bez podatku VAT. 

W porównaniu z rokiem poprzednim kwota ta jest mniejsza o 3,7%. Jedynym segmentem, który 

odnotował wzrost wartości jest segment usług internetowych31.  

Z raportu wynika, iż z roku na rok rośnie liczba użytkowników korzystających 

z Internetu. UKE zwraca uwagę również na pojawiający się trend związany z kupnem usług 

wiązanych, czyli zakupu dwóch lub więcej usług w zamian za niższą cenę. Usługi takie wiążą 

silniej abonenta z jedną firmą, co operatorowi pozwala zwiększać zyski32.  

Tego typu usługi oferuje Cyfrowy Polsat, który w wyniku przejęcia firmy Polkomtel, 

operatora sieci Plus, stał się największą grupą medialno-telekomunikacyjną w tej części 

                                                           
28 A. Błaszczak, Łącząc firmy, zdrowiej jest od razu bez ogródek powiedzieć, kto tu rządzi, 

www.ekonomia.rp.pl/artykul/1104260.html?p=1 (data odczytu 29 sierpnia 2014 r.). 
29 Ibidem. 
30 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=16757 (data 

odczytu 20 października 2014 r.), s. 4-5. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, s. 56-57. 

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1104260.html?p=1
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=16757
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Europy33. Jest w stanie zwiększać efektywność oferowanych usług przy zachowaniu 

rentowności. Cyfrowy Polsat oferując usługi szczególnie w formie zintegrowanej, chce 

poszerzyć swój udział w rynku i zmaksymalizować zysk. Stawianie na długoterminowy rozwój 

poprzez świadczenie nowych usług na nowych rynkach zapewnia grupie Cyfrowy Polsat 

zdywersyfikowanie działalności i ograniczenie ryzyka, a przede wszystkim stanie się 

silniejszym i większym graczem na rynku, w znacznej mierze dzięki włączeniu do swych 

struktur Polkomtela, operatora sieci Plus.  

Warunkowe umowy nabycia spółki Polkomtel zostały podpisane 14 listopada 2013 roku 

oraz miesiąc później, 19 grudnia. Wycena Spółki opiewała na kwotę 6,15 mld zł, co jest 

wartością godziwą potwierdzoną przez analityków. Płatność nastąpiła w formie 

wyemitowanych nowych akcji dla udziałowców Metelem Holding. Przejęte zostały aktywa 

Spółki oraz jej zobowiązania, w tym dług w wartości netto w wysokości ponad 10 mld zł. 

Wyemitowane zostały akcje w liczbie 291.193.180, w cenie emisyjnej 21,12 zł za jedną akcję34. 

Cyfrowy Polsat jest przedsiębiorstwem, które obserwuje otoczenie, w którym działa. 

Znaczącą dziedziną dla grupy Cyfrowy Polsat jest wymiar techniczny. Telekomunikacja to 

dział, który w ostatnich latach ulegał licznym przeobrażeniom. Jeszcze 10 lat temu ludzie 

dopiero przyzwyczajali się do telefonów komórkowych, które wtedy były ciężkie, proste, 

posiadające wyświetlacz w kolorze zieleni i zapamiętujące co najwyżej kilkadziesiąt SMS-ów. 

Dziś mało kto wyobraża sobie życie bez telefonu, które są udoskonalane z miesiąca na miesiąc. 

Obecne aparaty telefoniczne posiadają ekrany dotykowe z wieloma funkcjami i narzędziami 

pomagającymi w codziennym życiu. Są również takie, które są tylko gadżetami, często zupełnie 

niepotrzebnymi, ale to już wynik kreacji popytu. Dziesięć lat temu mało kto wyobrażał sobie 

możliwość oglądania telewizji w komórce czy płacenie rachunków za pomocą telefonu. Dziś 

to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, pod warunkiem posiadania odpowiedniego aparatu 

telefonicznego. Gdyby taka firma jak Cyfrowy Polsat nie oglądała się na otoczenie i oferowała 

dalej komórki z zielonym wyświetlaczem i monofonicznymi dzwonkami, nie byłaby w stanie 

konkurować i szybko zniknęłaby z rynku. Dziś jest liderem w propagowaniu nowej technologii 

LTE.  

Połączone Firmy będą w stanie oferować produkty czy usługi do klientów obydwu firm. 

Według szacunków Cyfrowego Polsatu to blisko 17 mln użytkowników w 6 mln gospodarstw 

                                                           
33 Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtela, pulsinwestora.pb.pl/3419897,69903,cyfrowy-polsat-przejmuje-

polkomtela ( data odczytu 22 października 2014r.). 
34 Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o., 

www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp (data odczytu 20 października 2014 r.). 

http://pulsinwestora.pb.pl/3419897,69903,cyfrowy-polsat-przejmuje-polkomtela
http://pulsinwestora.pb.pl/3419897,69903,cyfrowy-polsat-przejmuje-polkomtela
http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp
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domowych. W każdym z tych domów są cztery urządzenia do transmisji obrazu, głosu lub 

danych (telewizor, telefon komórkowy, tablet, komputer). Szacunki te pozwalają określić, że 

Grupa Cyfrowy Polsat chce dotrzeć do blisko 25 mln urządzeń35.  

Flagowym produktem Cyfrowego Polsatu jest usługa smartDom kierowana do osób, 

które w swoim domu połączą kilka usług w jedno. Przez wielu analityków uważana do 

nieskopiowania przez innych operatorów. Zintegrowane usługi pod marką smartDom pozwolą 

Cyfrowemu Polsatowi stać się liderem w tej dziedzinie, co było jego jednym z celów. Analitycy 

zauważają, iż zwiększy się przychód przypadający na klienta, a w konsekwencji nastąpi wzrost 

przychodów i marży EBITDA36. 

Warto dokonać także analizy innych ofert, które w swym portfolio posiada Cyfrowy 

Polsat. Jesień 2014 roku przyniosła na rynku nową markę Plush kierowaną do ludzi młodych. 

Ruch ten w szczególności został wymuszony przez konkurentów, którzy już wcześniej zwrócili 

się do tej, jakże dochodowej grupy klientów. Jest to oferta na kartę, którą reklamuje pluszowy 

miś. W kampanii miś zachęca do korzystania z usług „bez konsekwencji”. Hasło to odnosi się 

nie tylko do braku umów, ale także ma na celu skuszenie młodych odbiorców wolnością 

poprzez zaoferowanie nielimitowanych rozmów, sms-ów i pakietów internetowych37. 

Kampania marketingowa tej marki dla większości może być kontrowersyjna, gdyż bazuje na 

emocjach, wulgarności, podtekstach, a także gloryfikacji imprezowego stylu życia. To jednak 

elementy, które mają zadziałać na młodych klientów i przyciągnąć do firmy. 

Oprócz korzyści wynikających ze wspólnej sprzedaży, czyli uzyskaniu synergii 

sprzedażowej, odnotowano także inne efekty. Określenia synergii w literaturze są różne. T. 

Kotarbiński przedstawia synergię jako współdziałanie podmiotów, które dzięki owej 

współpracy, osiągają więcej niźli kiedy działaliby osobno38. Najprościej rozumie się ten proces 

jako równanie: 2+2=5. Bardzo ważnym czynnikiem, który zapewnia powstawanie efektów 

synergetycznych jest dzielenie zasobów39. W przypadku spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel 

można zaobserwować np. synergię sprzedaży, gdyż obie te firmy mają podobnych klientów i 

dzięki współpracy mogą działać efektywniej i oferować im więcej. Wyliczenia Cyfrowego 

Polsatu jeszcze sprzed sfinalizowania transakcji odnoszące się do efektów synergetycznych 

                                                           
35 Oświadczenie Zarządu Cyfrowego Polsatu dotyczące transakcji nabycia udziałów Metelem Holding Company 

Limited, www.media.cyfrowypolsat.pl/pr/259657/oswiadczenie-zarzadu-cyfrowego-polsatu-dotyczace-

transakcji-nabycia-udzialow-metelem-holding-company-limited (data odczytu 22 października 2014 r.). 
36 Cyfrowy Polsat faworytem wśród telekomów, pulsinwestora.pb.pl/3789313,34071,cyfrowy-polsat-faworytem-

wsrod-telekomow (data odczytu 20 listopada 2014 r.). 
37 Polkomtel wprowadza markę dla młodych klientów Plush, www.pb.pl/3845407,71927,polkomtel-wprowadza-

marke-dla-mlodych-klientow-plush (data odczytu 20 września 2014 r.). 
38 J. Chadam, Synergia…, op. cit., s. 60. 
39 Ibidem, s. 61.  

http://www.media.cyfrowypolsat.pl/pr/259657/oswiadczenie-zarzadu-cyfrowego-polsatu-dotyczace-transakcji-nabycia-udzialow-metelem-holding-company-limited
http://www.media.cyfrowypolsat.pl/pr/259657/oswiadczenie-zarzadu-cyfrowego-polsatu-dotyczace-transakcji-nabycia-udzialow-metelem-holding-company-limited
http://www.pb.pl/3845407,71927,polkomtel-wprowadza-marke-dla-mlodych-klientow-plush
http://www.pb.pl/3845407,71927,polkomtel-wprowadza-marke-dla-mlodych-klientow-plush
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opiewały na kwotę 4 mld zł. Połowa z tej kwoty to dodatkowy przychód ze współpracy. 1,5 

mld zł to zmniejszenie kosztów działania, a 0,5 mld zł to wynik synergii finansowej. Cała ta 

kwota to suma efektów do końca 2019 roku. Synergia operacyjna, czyli ta, z której Cyfrowy 

Polsat chciał uzyskać łącznie 3,5 mld zł to synergia mogąca powstać w wyniku lepszego 

wykorzystania zasobów, rozłożenia kosztów i korzyści40. Zaś synergia finansowa polega na 

większej zdolności pozyskania środków do przedsięwzięć pozwalających wprowadzać nowe 

możliwości działania41. Cały proces ten nie byłby możliwy, gdyby nie debiut Cyfrowego 

Polsatu na giełdzie kilka lat temu. Debiut ten przypadł w najlepszym momencie, w czasie hossy 

przed kryzysem. Pozwoliło to wygenerować znaczną sumę gotówki, co w późniejszych latach 

pozwoliło firmie bezpiecznie prowadzić swoją działalność42.  

Cyfrowy Polsat poprzez przejęcie Polkomtela i uzyskanie z tego tytułu odpowiednich 

efektów synergii zapewnia sobie trwały wzrost wartości. Zwiększając zakres działań na nowym 

rynku z nowymi produktami Cyfrowy Polsat chce osiągnąć większy wolumen sprzedaży. To 

działanie nosi nazwę synergii sprzedażowej. Połączone siły firm pozwolą Grupie dokładnie 

zbadać potrzeby klientów i zaoferować im odpowiednie produkty i zbudować silne relacje na 

linii firma-klient. Oprócz tego, z podjętych działań wyniknąć może synergia produktowa. 

Połączona oferta Cyfrowego Polsatu i Plusa jest często stosowanym instrumentem marketingu. 

Większa zniżka przy zakupie kilku produktów może zmaksymalizować przychody i zmniejszyć 

koszty43. 

Cyfrowy Polsat stawia sobie kilka celów operacyjnych, które chce doprowadzić do 

zakończenia w roku 2016. Po osiągnięciu jednego z celów jakim była wspólna oferta 

skierowana do jego klientów i klientów Polkomtela, następne cele to wspólne call center, 

zintegrowanie systemów IT oraz jedna sieć sprzedażowa.  

13 listopada 2014 roku został opublikowany rozszerzony skonsolidowany raport 

kwartalny za okres trzech miesięcy od lipca do września. Według danych zawartych 

w sprawozdaniu z działalności wynika, iż na koniec września omawianego roku liczba 

klientów, którym świadczone były różnego rodzaju usługi wyniosła 6,2 mln osób. Usług tych 

było ponad 16 milionów, z czego prawie 75% to usługi zakontraktowane44.  

                                                           
40 Ibidem, s. 74. 
41 Ibidem, s. 75. 
42 T. Śpiewak, Solorz na Plus, Businessman.pl, s. 16-17. 
43 J. Chadam, Synergia…, s. 238-245. 
44 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września2014 roku, 

www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/3q14_sprawozdanie_PL.pdf (data odczytu 18 listopada 2014 roku), s. 4. 

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/3q14_sprawozdanie_PL.pdf
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Analiza sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie kwartalnym ukazuje 

bardzo dobrą sytuację ekonomiczno-finansową. Po kilku miesiącach od sfinalizowania 

transakcji widać, że połączenie firm wpłynęło pozytywnie na działalność Grupy Cyfrowy 

Polsat oraz jej wyniki. 

Analizując dane obrazujące oferty przedpłacone, można stwierdzić, iż ich liczba wynosi 

4,2 mln. Znaczna większość, bo aż 3,9 mln to usługi związane z telefonem komórkowym. 

Jednakże w tym segmencie zanotowano znaczny spadek (14%). Wzrost zanotowano 

w segmencie usług internetowych (67%) i płatnej telewizji (16%). Jedna usługa przedpłacona 

generuje około 18 zł45. Ten wynik sprawia, iż Cyfrowy Polsat swoje wysiłki skupia na klientach 

kontraktowych, którzy generują o wiele większy przychód. Narzędziem mającym pomóc w 

zwiększeniu tego typu klientów w bazie Grupy jest oferta usług zintegrowanych, których 

nasycenie w Polsce wynosi 25%. W porównaniu z innymi krajami Europy daje duże 

możliwości rozwoju. W Niemczech nasycenie tego typu usługami oscyluje w granicy 55%, a w 

Holandii 66% przy średniej unijnej wynoszącej 45%46. 

Dynamiczność rynku, a zarazem jego konkurencyjność sprawiają, iż rynek usług 

telekomunikacyjnych wymaga budowania trwałej więzi pomiędzy firmą a klientem. Lojalność 

klienta pozwoli Cyfrowemu Polsatowi utrzymać swoją pozycję na rynku, a dzięki połączeniu z 

Polkomtelem zapewni zdobycie nowych użytkowników i zaproponowanie lepszej połączonej 

oferty, co przełoży się na lepsze wyniki i dalszy rozwój grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. 

Podsumowanie 

Rozwój zewnętrzny przedsiębiorstw jest niezwykle trudnym procesem do 

przeprowadzenia. Organizacje, które się łączą mają często odrębne cele, misje, kulturę 

organizacyjną, itp. Zjednoczenie tak różnych elementów jest dużym wyzwaniem, które nie 

zawsze zakończone jest sukcesem. Jednakże nowy podmiot ma zupełnie inne szanse rozwoju 

niźli gdyby połączone spółki działały osobno. Lepsza efektywność, synergia wynikająca ze 

wspólnych działań lub wzrost wartości przedsiębiorstwa to tylko nieliczne profity płynące ze 

ścisłej współpracy.  

Cyfrowy Polsat włączając w swe struktury operatora sieci Plus stał się największym 

medium w tej części Europy, zostawiając w tyle konkurentów. Oferując telewizję, Internet, 

usługi telekomunikacyjne, urządzenia do odbioru tychże usług, a również prąd czy usługi 

                                                           
45 Ibidem. 
46 Prezentacja dla inwestorów-wrzesień 2014 r., www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp (data 

odczytu 22 października 2014 r.) 

http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp
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bankowe, Grupa wyszła naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Podobnej oferty trudno 

szukać na rynku. Odmienna oferta to wartość dodana, która zapewnia przychody na 

odpowiednim poziomie. Połączenie umożliwiło ekspansje na nowe rynki z nowymi 

produktami. Różne kanały dystrybucji poczynając od telewizji naziemnej poprzez telewizję 

satelitarną, aż po technologie mobilne, zapewniają Cyfrowemu Polsatowi dostęp do coraz 

większej ilości użytkowników, a w konsekwencji do dalszego rozwoju Grupy. 
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Streszczenie 

 

Artykuł przedstawia otoczenie organizacji oraz konkurencyjność jako jedną z ważnych 

cech współczesnych przedsiębiorstw. Ponadto, opisuje sposoby rozwoju firm, kładąc nacisk na 

fuzje i przejęcia. Część praktyczna prezentuje proces przejęcia operatora sieci Plus przez spółkę 

Cyfrowy Polsat.  
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