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Good governance a wyniki finansowe i możliwości rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono niektóre ważne czynniki wpływające na wyniki firm i corporate gover-
nance, między innymi good governace na szczeblu kraju i ugrupowań integracyjnych, na co składa się 
tworzenie infrastruktury legislacyjnej, dobrego prawa, sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw i ca-
łych gospodarek. W opracowaniu dokonano przypomnienia niektórych unormowań prawnych, które po-
jawiły się po kryzysie finansowym 2008 roku, skutkujących zmianami prawa dla przedsiębiorców. Dru-
gim, ważnym czynnikiem good governance na szczeblu przedsiębiorstwa jest dążenie do wykorzystania 
nowych, nowoczesnych metod analizy wyników finansowych i poprawnej interpretacji wskaźników fi-
nansowych, aby otrzymywać prawidłowe ich oceny w celu lepszego planowania, opracowania trafnych 
prognoz i budowy strategii. Trzecim elementem w good governance na szczeblu przedsiębiorstwa jest 
postawienie na innowacyjność firm, a co za tym idzie, wprowadzenie systemu oceny innowacyjności 
firm jako obowiązującego standardu. Wszystkie te zmiany mają sens, kiedy odbywają się w otoczeniu 
demokratycznego społeczeństwa z poszanowaniem norm etycznych, wolnego rynku i chęci świadcze-
nia wysokiej jakości usług publicznych, co wynika z przyjętych konsensusów i traktatów zawartych 
miedzy państwami i instytucjami. W opracowaniu zwraca się uwagę na powiązania good governance 
na szczeblu kraju i ugrupowania z good governance na szczeblu przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: good governance a dobre zarządzanie przedsiębiorstwem, normy prawne dla przed-
siębiorstw, nowe podejście do analizy finansowej, ocena innowacyjności firm. 

Kody JEL: G38, M48

Koncepcja good governance 

Pojęcie „good governance” oznacza dobre rządzenie lub ściślej dobre, tzn. efektyw-
ne zarządzanie środkami publicznymi. Zostało wprowadzone w latach 90. przez Bank 
Światowy oraz ONZ, które to organizacje były zaangażowane w programy pomocowe 
skierowane do krajów rozwijających się. Chodziło o to, aby pomoc finansowa skierowana 
do krajów słabiej rozwiniętych była efektywnie wykorzystywana. O uczestnictwie Polski 
w MFW i BŚ oraz kredytach, które otrzymała w początkowych latach uczestnictwa pisała  
E. Chrabonszczewska (2005, s 122, 136). Lepsze wykorzystanie środków było uzależnione od 
stworzenia odpowiednich warunków politycznych, administracyjnych i instytucjonalnych do 
rozwoju krajów i prawidłowej implementacji środków pomocowych. Również członkostwo 
Polski w OECD wymagało wielu działań dostosowawczych, szczególnie dotyczących polskie-
go ustawodawstwa i jego zgodności z regulacjami OECD (Chrabonszczewska 2005, s. 132).
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Bank Światowy definiował governance jako procesy i instytucje służące sprawowaniu 
władzy. (Koncepcja… 2008) Przy czym procesy te uwarunkowane były przeprowadzaniem 
niezależnych, wolnych wyborów oraz przejęciem władzy w sposób demokratyczny, świad-
czeniem wysokiej jakości usług publicznych, w tym rządów prawa i tworzeniem regulacji 
dla rozwoju prywatnego sektora gospodarki, a także udziałem społeczeństwa w tworzeniu 
i realizacji polityki społecznej. 

Agencja Stanów Zjednoczonych na Rzecz Rozwoju Międzynarodowego formułowała 
warunki do rozwoju gospodarek, takich jak efektywność rządów – zdolność do oszczęd-
nej realizacji celów publicznych, do tworzenia polityk warunkujących wzrost gospodarczy 
i stabilność makroekonomiczną oraz zapewnienie tego wzrostu przez przejrzyste regulacje 
prawne. Demokratyczne funkcjonowanie społeczeństwa oparte jest na takich zasadach, jak 
przestrzeganie praw mniejszości, rozliczalność władz publicznych, zapewnienie konsensusu 
społecznego oraz bezpieczeństwa. Konsensus społeczny zależy w dużym stopniu od konsen-
susu gospodarczego. W tym zakresie warto przypomnieć o Konsensusie Johna Williamsona, 
który w 1989 roku przedstawił 10 uwarunkowań gospodarczych i finansowych prowadzą-
cych do trwałego wzrostu gospodarczego (Wojtyna 1995, s. 5):
 - utrzymywanie deficytu budżetowego na przyzwoitym poziomie,
 - zmiana struktury wydatków publicznych na prorozwojowe,
 - obniżenie obciążeń podatkowych, w tym podatków krańcowych,
 - liberalizacja finansowa i umiarkowane stopy procentowe,
 - korzystny kurs walutowy dla rozwoju eksportu,
 - obniżenie ceł,
 - zniesienie barier dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 - prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, zamiana długów na udziały w prywatyzo-

wanym majątku,
 - deregulacja, czyli zniesienie przepisów utrudniających powstawanie nowych firm,
 - respektowanie praw własności.

Wydarzenia gospodarcze, takie jak kryzysy finansowe, terroryzm finansowy oraz nad-
użycia finansowe w 2006 roku skłoniły Dani Rodrika do poszerzenia listy uwarunkowań 
o kolejne 10 warunków. Są to: 
 - odpowiedni ład korporacyjny,
 - walka z korupcją,
 - elastyczne rynki pracy,
 - porozumienie WTO,
 - kodeksy i standardy finansowe,
 - ostrożne otwarcie rachunku kapitałowego,
 - odejście od reżimów kursowych,
 - niezależność banku centralnego/strategia celu inflacyjnego,
 - zabezpieczenie społeczne,
 - programy walki z ubóstwem. 
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Również UE wprowadziła zasady good governance. Najważniejszym dokumentem 
w tym zakresie była Biała Księga European Governance z 2001 roku, której zapisy o do-
brym rządzeniu zostały skorygowane w dokumencie Quality of Public Administration 
z 2015 roku. W poszerzonej wersji zasad dobrego rządzenia zwrócono uwagą na zgodność 
z prawem, integralność, bezstronność, inkluzyjność, otwartość, zorientowanie na odbiorcę, 
reaktywność, komunikację, wydajność, efektywność, trwałość, wizyjność, refleksja, inno-
wacyjność, odpowiedzialność (Murzyn 2015).

Jerzy Wilkin (2013, s. 23) w publikacji pt. Jakość zarządzania – rozważania teoretyczne 
i przegląd badań” obok definicji governance przedstawił także definicje public governance, 
dotyczącą zarządzania (rządzenia) w sferze publicznej, corporate governance dotyczącą 
rządzenia i zarządzania w sferze prywatnej oraz nowego rządzenia publicznego powiązane-
go przede wszystkim z budżetowaniem zadaniowym.

W dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących rozwoju good governance w no-
wych krajach UE, zalecenia dla Polski skupiały się na otoczeniu biznesu, służącym poprawie 
konkurencyjności. 

Można wymienić następujące działania:
 - poprawę istniejącego dorobku prawnego oraz zapewnienie wysokiej jakości tworzonych 

przepisów;
 - poprawę egzekucji prawa przez wymiar sprawiedliwości i administrację w celu zwięk-

szenia pewności obrotu gospodarczego i ochrony interesów przedsiębiorców i obywateli;
 - podniesienie zdolności instytucjonalnych urzędów do wykonywania usług, które mają 

kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców;
 - przygotowanie instytucjonalne urzędów do sprawniejszej i bardziej efektywnej obsługi 

procesu inwestycyjno-budowlanego;
 - poprawę działalności administracji podatkowej – wprowadzenie jasnych przepisów po-

datkowych, wdrożenie narzędzi komunikacji elektronicznej, wprowadzenie mechanizmów 
zapewniających przejrzystość praktyki stosowania prawa podatkowego (Promoting good 
governance 2014, s. 8).
Następną, bardzo ważną inicjatywą było stworzenie Planu działania UE na rzecz admi-

nistracji elektronicznej na lata 2016-2020, w tym opracowanie zasad jej działania. 
Wdrażając, inicjatywy w ramach tego Planu, należy przestrzegać następujących podsta-

wowych zasad, które uzyskały silne poparcie zainteresowanych podmiotów: 
 - domyślna cyfrowość za pośrednictwem różnych kanałów,
 - zasada jednorazowości informacji,
 - powszechność i dostępność,
 - otwartość i przejrzystość, 
 - domyślna transgraniczność: administracje publiczne powinny udostępnić odpowiednie 

cyfrowe usługi publiczne na poziomie transgranicznym,
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 - domyślna interoperacyjność: swobodny przepływ danych i usług cyfrowych w Unii 
Europejskiej,

 - niezawodność i bezpieczeństwo: danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa in-
formatycznego.

Corporate governance a good governance na szczeblu kraju 
i ugrupowania integracyjnego 

Z pojęciem „good governance” łączy się bezpośrednio „corporate governance”, ponie-
waż gospodarkę tworzą przedsiębiorstwa i mają ogromny wpływ na zarządzanie środkami 
publicznymi, jak też prywatnymi. Wynika to z faktu, że część przedsiębiorstw jest w rękach 
państwa i funkcjonują jako Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa lub są to przedsiębiorstwa 
państwowe, a więc bezpośrednio zarządzają środkami publicznymi. Ponadto, przedsiębior-
stwa prywatne korzystają także z ulg, dotacji i różnorakiej pomocy publicznej, finansowanej 
między innymi ze środków UE oraz biorą udział w partnerstwie publiczno-prywatnym.

W Polsce wprowadzono wiele regulacji na skutek konieczności dostosowania prawa do 
dyrektyw UE w zakresie zarządzania środkami publicznymi. Od dnia 31 maja 2004 roku 
obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291); ustawa z dnia 4 marca 2005 
roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491); ustawa z dnia  
30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 116, poz. 730), obowiązująca od dnia 17 lipca 2008 roku. Ustawy te umożliwia-
ły udostępnianie środków publicznych także przedsiębiorstwom prywatnym. 

Ta ostatnia regulacja wprowadziła możliwość udzielania kredytu technologicznego 
i premii technologicznej, a także nadawanie przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-
-rozwojowego. Równie istotne znaczenie, z punktu widzenia rozwoju gospodarki i good 
governance, miały regulacje: ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, jak też Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 roku 
w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie, a także wy-
tyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasad partnerstwa na lata 
2014-2020. W Rozporządzeniu dotyczącym rodzajów ryzyka wymieniono 3 zasadnicze ry-
zyka: budowy, dostępności usług, popytu oraz wiele czynników wpływających na powstanie 
tych ryzyk. Ryzyka te powinny być brane pod uwagę i oceniane w podejmowanych wspól-
nych przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powracając do problemu corporate governance, to pojęcie i procedury występują na 
giełdach papierów wartościowych. Po raz pierwszy zostały użyte w Polsce w 2002 roku, kie-
dy opracowano zasady ładu korporacyjnego na GPW przez Komitet Dobrych Praktyk. Od 
tego momentu kilkakrotnie zmieniano i uchwalano nowe Dobre Praktyki na GPW. Ostatnia 
zmiana została dokonana w 2016 roku. W preambule Dobrych Praktyk czytamy:
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„Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarzą-
dzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację 
spółki z rynkiem” (Dobre praktyki… 2016). Dobre praktyki odnoszą się do: 
1. polityki informacji i komunikowania się z inwestorami;
2. wymogów odnośnie do osób usytuowanych w zarządzie i powoływanych do Rad 

Nadzorczych;
3. systemu kontroli wewnętrznej, sprawowanego audytu badającego zgodności działań 

z obowiązującym prawem w celu minimalizacji ryzyka;
4. rekomendacji odnośnie działań walnego zgromadzenia i relacji z akcjonariuszami ich 

uczestnictwa w nadzorze;
5. kontroli interesów i transakcji z podmiotami;
6. polityki wynagrodzeń zarządu i innych organów spółki zgodnych ze strategią, długoter-

minowymi interesami i wynikami z działalności podmiotu. 
Good governance na szczeblu przedsiębiorstwa jest także zapewnione przez działalność 

organów kontrolnych, biegłych rewidentów spółek. KIBR przyjęła aktualizację Kodeksu ety-
ki zawodowych księgowych IFCA (International Federation of Accountants) z 2009 roku. 
W przedmowie do tego Kodeksu określa się, że Misją Międzynarodowej Federacji Księgowych 
(IFAC) określoną w jej konstytucji jest służba na rzecz interesu publicznego, wzmacnianie 
zawodu księgowych na całym świecie oraz przyczynianie się do rozwoju silnych międzyna-
rodowych gospodarek poprzez ustanawianie i promowanie przestrzegania wysokiej jakości 
zawodowych standardów, przyśpieszanie międzynarodowej spójności tych standardów oraz 
wypowiadanie się w sprawach będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Kodeks 
dotyczy rekomendowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej 
staranności, zachowania tajemnicy informacji i profesjonalnego postępowania.

Dnia 1 kwietnia 2015 roku Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów przyjmujące nowe standardy rewizji finansowej:
 - Międzynarodowe Standardy Badania,
 - Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
 - Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy 

Historycznych Informacji Finansowych,
 - Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Od 2016 roku wprowadzono zmiany w Kodeksie Etyki Biegłych Rewidentów (2016). 
Zmiany te polegają przede wszystkim na przyjęciu bardzo szczegółowej procedury po-
stępowania. jeśli dojdzie do naruszenia zasad Kodeksu, nawet w sposób niezamierzony. 
Nieświadome naruszenie zasad do tej pory było bagatelizowane i jeśli było wykryte oraz 
skorygowane to nie wykazywano naruszenia zasad. Inaczej został także zdefiniowany kon-
flikt interesów. Według nowego ujęcia, biegły powinien brać pod uwagę interesy wszystkich 
kontrahentów.
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Przyjęto także zmiany składu osób nadzorujących i zespołu przyjmującego zlecenie bez 
uczestnictwa audytora wewnętrznego oraz zdefiniowano zakres nadzoru osób nadzorują-
cych proces sprawozdawczości finansowej.

Good governace w przedsiębiorstwie jest określone przez ustawy, określające prawa 
własnościowe podmiotów gospodarczych, ramy działalności gospodarczej, ustawy zwią-
zane z obowiązkami publicznymi przedsiębiorców na rzecz Skarbu Państwa, w tym jedną 
z ważniejszych dla oceny efektywności prowadzonej działalności – ustawę o rachunkowości 
i jej nowelizacje dostosowujące działalność podmiotów do nowych wyzwań. 

Znaczenie systemu regulacyjnego w procesie good governance 
i corporate governance 

Należy zaznaczyć, że badania Klausa Guglera, Dennisa Muellera i Burcina Yurtoglu na 
Uniwersytecie Wiedeńskim przeprowadzone w 2003 roku na próbie 19 000 firm pochodzą-
cych z 61 krajów z różnych regionów świata dowiodły, że system prawny jest najważniej-
szym czynnikiem decydującym o rozwoju przedsiębiorstw. System regulacyjny określa za-
kres swobody działalności a tym samym wyzwala lub ogranicza przedsiębiorczość, stwarza 
możliwości wzrostu innowacji przedsiębiorstw. Autorzy w swojej pracy dowodzą, że w kra-
jach anglosaskich przedsiębiorstwa osiągają stopy zwrotu z inwestycji co najmniej równe 
kosztowi kapitału, pozostałe przedsiębiorstwa funkcjonujące w porządku prawnym opartym 
na prawie cywilnym osiągają zwroty z inwestycji poniżej kosztu kapitału własnego. Ważne 
jest również nastawienie zarządzających firmami i ich elastyczność. Usztywnianie zarządu 
i brak dostosowania do zmieniającego się otoczenia jest postrzegane jako okopywanie się 
we własnych ograniczeniach i dbanie jedynie o własne wąskie interesy, często odbiegające 
od interesów przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. 

Kiedy prześledzi się zmiany zachodzące w prawie dotyczącym działalności przedsię-
biorstw w ostatnich 30 latach, można powiedzieć, że były one ogromne i w niektórych mo-
mentach rewolucyjne, chociażby na początku lat 90. zmiany przestawiające gospodarkę na 
nowe tory gospodarki rynkowej, zmiany w prawie podatkowym, własnościowym, finanso-
wym. Następna fala zmian miała miejsce przed i po wejściu Polski do UE i dostosowanie 
polskiego prawa do dyrektyw UE. Bardzo ważne zmiany następowały także po 2008 roku 
na skutek kryzysu finansowego. 

Warto w tym miejscu przypomnieć 2009 rok, kiedy wprowadzono regulacje uła-
twiające działalność gospodarczą w ramach Pakietu Rządowego na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości.
1. wprowadzono zmianę w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97) w zakresie ułatwień rejestracji działalności i zakładania firm tzw. zasada 
jednego okienka; 
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2. zniesiono konieczność przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne po przekrocze-
niu określonej kwoty przychodów;

3. zmniejszono dość istotnie wymogi kapitałowe do założenia spółek kapitałowych;
4. zwiększono limit jednorazowej amortyzacji; 
5. zmiany w ustawie o podatku VAT umożliwiały podniesienie limitu sprzedaży nieopodat-

kowanej do 100 tys. zł;
6. podniesiono próg przychodów od którego powstawał obowiązek prowadzenia ksiąg do 

1200 tys. euro;
7. zniesiono obowiązek rozliczania się w walucie polskiej.

W 2010 roku i w pierwszej połowie 2011 roku wprowadzono wiele uregulowań praw-
nych ułatwiających działalność gospodarczą. Można do nich zaliczyć: 
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowe-

go przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsię-
biorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2. Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 
udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych;

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym; 

 - Ustawę z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej.
Zmiany w latach 2012-2014 dotyczyły przede wszystkim ułatwień dla firm w zakre-

sie obowiązków podatkowych. Występowały więc regulacje ułatwiające działalność przed-
siębiorstw, ale także utrudniające. Do ułatwień należy zaliczyć np. obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2012 roku ustawę z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiąz-
ków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), która wprowadzi-
ła wydłużenie terminu składania deklaracji zaliczek na podatek od nieruchomości. Sklepy 
mogły przekazywać żywność w formie pomocy dla potrzebujących bez naliczania podatku 
VAT, zniesiono obowiązek umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego samochodu. 
Jednocześnie wprowadzono regulacje restrykcyjne, np. w 2013 roku do ustawy o VAT wpro-
wadzono instytucję tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe 
VAT sprzedawcy. Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 
roku o Prawach konsumenta wnosząca obowiązek rejestracji transakcji przez kasę fiskalną 
od obrotu w wysokości powyżej 20 tys. zł. Ustawa ta miała na celu transpozycję do polskiego 
porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujedno-
licenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich. Wprowadziła ona 

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   139 2017-11-24   14:27:27



140 GOOD GOVERNANCE A WYNIKI FINANSOWE I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE...

wiele obostrzeń i warunków prowadzenia tego typu działalności uciążliwych dla przedsię-
biorcy, np. dłuższy termin na odstąpienie od umowy, istotnie zwiększone obowiązki infor-
macyjne itd.

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki przygotowywało dalsze zmiany ułatwiające 
prowadzenie działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 
Polegały one na wprowadzeniu do relacji przedsiębiorcy z administracją: 
 - zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i pierwszeństwa pouczenia przed sank-

cją;
 - zmiany zasad kontroli przedsiębiorców;
 - uproszczenia procedur administracyjnych;
 - nowelizacji Kodeksu pracy i przepisów dotyczących przechowywania dokumentów pra-

cowniczych, zmierzających w kierunku skrócenia przechowywania tych dokumentów.
Należy także wspomnieć o ustawie deregulacyjnej. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku 

o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych dotyczyła 82 
profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Między innymi dotyczyła osób 
usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, agentów i brokerów 
ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, maklerów giełdowych.

W połowie 2015 roku została uchwalona trzecia transza zawodów regulowanych. 
Deregulacja przeprowadzona w trzech transzach objęła 247 zawodów, 70 z nich przestało 
być regulowanych, do pozostałych zaś ułatwiono dostęp.

Z najnowszych zmian wprowadzanych od połowy 2015 roku należy wymienić między 
innymi: nowelizację ustawy o rachunkowości z lat 2015 i 2016. 

Nowelizacja z 2015 roku wprowadziła pojęcie małego przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa 
mikro.

Jednostki małe, które spełniają dwa z trzech poniższych warunków: 
 - suma bilansowa: 17 000 000 zł,
 - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 34 000 000 zł,
 - przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50 osób,

mają możliwość uproszczenia sprawozdania finansowego, które polega na:
 - wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w skróconej formie tylko wybranych po-

zycji bilansu, 
 - uproszczeniu rachunku zysków i strat, 
 - zamieszczeniu dodatkowych informacji i objaśnień z ograniczoną liczbą ujawnień,
 - zwolnieniu z obowiązku sprawozdania z przepływu pieniężnego, 
 - zwolnieniu ze sporządzania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 
 - zwolnieniu ze sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji 

dodatkowej nabycia udziałów lub akcji własnych.
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Decyzja w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego powinna zostać podjęta 
w formie uchwały oraz określać w stosunku do których elementów sprawozdania finanso-
wego znajdą zastosowanie przewidziane w ustawie uproszczenia.

Wprowadzono tym samym definicję informacji istotnej, która powinna zostać ujęta oraz 
prawidłowo wykazana w sprawozdaniu finansowym. Rozszerzono katalog podmiotów pod-
legających obowiązkowi sporządzania sprawozdania z działalności, dodając do tego grona 
spółki jawne oraz komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieogra-
niczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki 
z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Nowelizacja rozszerza krąg osób odpowiedzialnych za poprawność sprawozdań. Po 
zmianach za prawidłowe i rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
dania z działalności odpowiedzialność ponosi zarówno kierownik jednostki, jak i członko-
wie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki (w przypadku ich powoła-
nia).

Zmianą, która weszła w życie wraz z nowelizacją ustawy jest nowy sposób prezento-
wania udziałów (akcji) własnych i należnych wpłat na kapitał. Wcześniej pozycje te były 
prezentowane w pasywach w „kapitale (funduszu) własnym przyjmując wielkości ujemne”. 
Obecnie po stronie aktywów dodano punkty C i D dla załącznika nr 1, 4 oraz 5, natomiast 
w załącznikach 2 oraz 3 dodano pozycje XVII i XVIII oraz G i H.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwotę przychodów 1 200 000 euro, po prze-
kroczeniu której jednostki zobligowane są do prowadzenia od nowego roku ksiąg rachun-
kowych, przelicza się po średnim kursie NBP z pierwszego roboczego dnia października 
z poprzedniego roku obrotowego.

Kolejne zmiany dotyczą sprawozdań skonsolidowanych. Do ich sporządzenia są zobli-
gowane podmioty, które nie przekroczyły dwóch z trzech parametrów: 
 - 38 400 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - 76 800 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy,
 - 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Ponadto, obowiązek sporządzania sprawozdań skonsolidowanych obejmuje również jed-
nostki, które dokonały wyłączeń konsolidacyjnych. Są to podmioty, które przekroczyły co 
najmniej dwie z trzech niżej wymienionych wartości: 
 - 32 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - 64 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy,
 - 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Wprowadzono nowego rodzaju sprawozdania z płatności na rzecz administracji pu-
blicznej. Do jego sporządzania zobligowano jednostki, których działalność związana jest 
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z przemysłem wydobywczym lub wyrębem lasów pierwotnych przy zachowaniu pewnych 
ograniczeń związanych z określonymi progami zatrudnienia i bilansu, a także formy praw-
nej podmiotu. Rozszerzono katalog podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają 
obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Należą do nich instytucje płatnicze oraz 
instytucje pieniądza elektronicznego. Sama opinia z badania (art. 65 ust. 2 i 3) będzie mu-
siała zostać rozszerzona o informacje o tym czy w sprawozdaniu z działalności stwierdzono 
istotne zniekształcenia.

Określono podmioty, które mogą być uznane za jednostki mikro (ustawa o rachunkowo-
ści 2017):
1) są to podmioty, które za poprzedni rok obrotowy osiągnęły przychody netto ze sprze-

daży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie 
polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro; 

2) są to także jednostki, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 usta-
wy o rachunkowości, tzn. prowadzą księgi rachunkowe, mimo że ich przychody netto 
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są 
niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Warunkiem koniecznym uznania podmiotu za jednostkę mikro jest podjęcie decyzji 
przez jednostkę w sprawie przedstawiania sprawozdania finansowego w formie uproszczo-
nej dla jednostek mikro.

Od 2016 roku w polskim prawie gospodarczym dokonują się znacznie szersze zmiany 
niż w przeszłości. Po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, nowy rząd, a w szcze-
gólności wicepremier Mateusz Morawiecki w bardzo krótkim czasie zaproponował zmiany 
w prawie dla przedsiębiorców. Należy do nich m.in. ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta zmienia 18 innych ustaw, 
m.in. prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo 
finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska. Jest ona 
elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, tzw. „100 zmian dla firm”.

Pakiet „100 zmian dla firm” składa się z ośmiu zakresów stosowania prawa dla przed-
siębiorców: 
I. Ustawy deregulacyjnej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego przedsiębiorców – 33 rozwiązania, między innymi podnoszące 
progi, do których przedsiębiorca prowadzi uproszczoną księgowość i może być opodat-
kowany w formie ryczałtu. Zapewnienie klauzuli ciągłości prawa – postępowanie we-
dług dominującej praktyki interpretacyjnej. Zmiana warunków dla pracowników firm, 
podwyższających progi zatrudnienia, od których należy tworzyć Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Zniesienie obo-
wiązku zgłaszania robót budowlanych. 
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II. Zmian procedury administracyjnej – projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – 24 rozwiązania. Wprowadzenie 
zasady przyjaznej interpretacji przepisów wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwo-
ści co do stanu faktycznego na korzyść strony. Zasada pewności prawa.

III. Pakietu wierzycielskiego – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia dochodzenia wierzytelności – 29 działań, w tym zastosowanie postępowania 
grupowego, zmiany w relacjach inwestor – wykonawca, uproszczenia w rejestrach 
i zmiany w informacjach gospodarczych.

IV. Sukcesji – 5 działań, projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

V. Elektronizacji – 4 działania, projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich 
elektronizacją.

VI. Reformy Głównego Urzędu Miar – 4 działania – projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw.

VII. Idei Prostej Spółki Akcyjnej – jedna z ciekawszych propozycji – umożliwienie zało-
żenia spółki kapitałowej przy minimalnym kapitale i rejestracji w ciągu 24 h, drogą 
elektroniczną. 

VIII. Zmniejszenie obciążeń BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Powyższe zmiany wiążą się z wprowadzeniem projektów ustaw (Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 2016) nazwanych Pakietem Konstytucji Biznesu. Projekty 
ustaw obejmują: 
 - Prawo przedsiębiorców;
 - regulacje:

• Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
• Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorców,
• zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym,
• uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców,
• uproszczeń procedur wydatkowania funduszy UE.
Działania powyższe stanowią część Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. 

Mateusza Morawieckiego, który został przyjęty 16.02.2016 r., a rok później 14.02.2017 r. 
przyjęto Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Zamierzone zmiany regulacyjne są bardzo rozbudowane i dotyczą wielu dziedzin, doty-
kają fundamentów praworządności. Niektóre z nich, jeśli będą faktycznie wdrażane, mogą 
przynieść pozytywne skutki dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki (Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 2016). Jednak porównywanie działań legislacyjnych po 2015 
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roku z okresem poprzednim na podstawie liczby wydanych aktów prawnych wydaje się 
raczej niewskazane. Nie można bowiem systemu regulacyjnego porównywać i oceniać na 
podstawie liczebności wydawanych aktów prawnych. Ważne są bowiem takie cechy, jak 
spójność regulacji, ciągłość prawa, harmonogram wdrażania prawa. Powtarzając, za Lon 
Fuller (1978), prawo powinno być ogólne, uniwersalne (abstrakcyjne), ogłoszone, nie po-
winno działać wstecz, jasne, niesprzeczne, możliwe do realizacji – wymagania prawa po-
winny być nie tylko obiektywne, ale i realne, stabilne, zapewniać zgodność miedzy działa-
niem urzędowym a obowiązującymi normami.

Chociaż cytowani już autorzy dowodzili, że uwarunkowania legislacyjne są najważ-
niejsze dla rozwoju przedsiębiorstw, to jednak zmiany legislacyjne nawet tak rewolucyj-
ne i wielokierunkowe jak w pakiecie 100 zmian dla przedsiębiorstw nie wystarczą, aby 
przedsiębiorstwa odniosły sukces. Same przedsiębiorstwa muszą przestawić swoje polityki 
i strategie długookresowe nastawione na przetrwanie w kierunku konkurowania na rynkach 
międzynarodowych i globalnych, od wprowadzania innowacyjnych metod zarządzania po 
poszukiwanie innowacji produktowych i innowacyjnych usług, innowacyjnych metod pro-
mocji i sprzedaży. 

Na początek zadaniem priorytetowym jest określenie celów strategicznych przedsiębior-
stwa. Następnie zbadanie kondycji ekonomiczno-finansowej, aby móc ocenić faktyczny 
stan finansowy przedsiębiorstwa dla bieżącego podejmowania decyzji oraz prognozowania 
wyników finansowych osiąganych w przyszłości, jako celów strategicznych a także wyceny 
przedsiębiorstw. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niedawne osiągnięcia w zakresie doboru metod 
analizy finansowej sprawozdań w celu badania kondycji finansowej firm i innowacji wpro-
wadzanych do metod oceny wskaźników finansowych.

T. Korol (2013, s. 8) w swojej publikacji pt Nowe podejście do analizy wskaźnikowej 
w przedsiębiorstwie wymienia różne metody i instrumenty w modelach badania kondycji 
finansowej: „modele wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, modele logitowe i pro-
bitowe, modele drzew decyzyjnych, modele losowych lasów, modele rekurencyjnej sieci 
neuronowej, modele wielowarstwowej, jednokierunkowej sieci neuronowej, modele sieci 
samoorganizujących się map, modele algorytmów genetycznych, modele wektorów no-
śnych”. Autor twierdzi, że spośród wymienionych metod badawczych najlepsze wyniki daje 
zastosowanie logiki rozmytej w badaniach kondycji finansowej firmy, a w szczególności za-
stosowanie tej metody do oceny wskaźników osiąganych przez firmę. Metoda ta daje możli-
wość bardziej adekwatnej oceny wskaźników stosowanych do oceny firmy niż opieranie się 
na przestarzałych normach. T. Korol zaznacza, że chociaż teoria zbiorów rozmytych została 
opracowana już w 1965 roku to znalazła zastosowanie w badaniu kondycji firmy dopiero 
w 2011 roku. Zastosowanie logiki rozmytej w analizie wskaźnikowej powoduje, że analiza 
i wnioski z analizy są bardziej trafne. Na podstawie oceny wskaźników można budować bar-
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dziej wiarygodne prognozy, zwiększać użyteczność wskaźników do oceny zachowań firmy 
i podejmować bardziej trafne decyzje. 

Inną, bardzo ważną kwestią w analizie finansowej jest zastosowanie nowych wskaźni-
ków będących miarami np. innowacyjności przedsiębiorstw. T. Nawrocki (2012) stworzył 
pełny model oceny innowacyjności firm notowanych na GPW. Zdefiniował obszary badania 
i do tych obszarów zaproponował wskaźniki finansowe. Zaproponował również zastosowa-
nie teorii zbiorów rozmytych do budowy i oceny wskaźników innowacyjności.

Model oceny konkurencyjności firm według Nawrockiego 
1. Ocena zasobów ludzkich, 
2. Ocena licencji, patentów, koncesji, 
3. Ocena skapitalizowanych kosztów pracy,
4. Oceny wartości niematerialnych i prawnych,
5. Ocena zasobów intelektualnych,
6. Ocena urządzeń technicznych i maszyn,
7. Ocena sytuacji finansowej, 
8. Możliwość pozyskania kapitału obcego,
9. Zasoby finansowe własne, 
10. Potencjalna innowacyjność produktowa od strony zasobów, 
11. Nakłady na B&R,
12. Nakłady na licencje, koncesje i patenty,
13. Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, 
14. Potencjalna innowacyjność od strony nakładów,
15. Ocena ogólnej potencjalnej innowacyjności, 
16. Ocena innowacyjności poszczególnych produktów, 
17. Ocena dokonań przedsiębiorstwa w obszarze produktów o różnym poziome innowacyj-

ności, 
18. Ocena wynikowej innowacyjności produktowej – rezultatów,
19.  Ocena ogólnej innowacyjności na podstawie potencjalnej innowacyjności (15) i rezul-

tatów innowacyjności (18).
W Strategii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju proponuje się stosowanie kilku wskaź-

ników w badaniu innowacyjności i określaniu celów strategicznych.
Wykorzystanie innowacyjnych metod oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przed-

siębiorstwa pozwala na trafniejszą ocenę możliwości rozwoju firmy, jak też bardziej precy-
zyjne określenie jej strategii i możliwości konkurowania na globalnym rynku.

Ważne jest także wsparcie firm poprzez system ulg podatkowych. Tak zwany „mały 
ZUS” dla nowych przedsiębiorstw istniał już od 2005 roku [ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 150, poz. 1248)]. Jego wysokość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
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Schemat 1
Struktura ocena ogólnej innowacyjności produktowej przedsiębiorstw  
według Nawrockiego 

Źródło: Nawrocki (2012, s.105).
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Ostatnie projekty zmian w zakresie składek ZUS zmierzają w kierunku zmiany sposobu wy-
liczania składek, uzależnienia ich wysokości od uzyskiwanych przychodów. Trwają prace 
nad doprecyzowaniem przepisów odnośnie zmniejszenia składek w przypadku nie przekro-
czenia minimalnego wymaganego progu dochodowego jak też tzw. ulgi na start czyli nad 
zwolnieniami z opłacania składek przez pierwsze półrocze dla start-upów (Emilewicz 2017). 

Podsumowanie 

Podsumowując rozważania nad good governance w przedsiębiorstwach należy mieć na 
uwadze powiązania i oddziaływanie good governance na szczeblu kraju i całych ugrupowań 
na dobre praktyki w tym zakresie stosowane przez przedsiębiorstwa. 

Schemat 2
Powiązania i oddziaływanie good governance

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Good governance na szczeblu 
przedsiębiorstwa 

Good governance na szczeblu kraju 
Good governance na szczeblu 
ugrupowania gospodarczego 

Good governance w wiodących 
przedsiębiorstwach światowych 

Przykłady dobrych praktyk 
rządzenia w wiodących krajach 

Źródło: opracowanie własne.

Normy wprowadzane przez UE i organizacje światowe, takie jak bank światowy, OECD, 
ONZ do oceny wykorzystania środków udostępnianych przez te organizacje przyczyniają 
się do efektywniejszego ich wykorzystania. Należy jednak zdać sobie sprawę, że zasady 
dobrego rządzenia w przedsiębiorstwach nie mogą opierać tylko się na spełnianiu wymagań 
organizacji dostarczających kapitał, chociażby z tego powodu, że nie wszystkie przedsię-
biorstwa korzystają z pomocy tych organizacji a więc wiele firm nie ma obowiązku stoso-
wania procedur oceniających efektywność i ryzyk realizowanych projektów. Zasady good 
governance w przedsiębiorstwach wymagają dużego zaangażowania rządów państw do two-
rzenia infrastruktury legislacyjnej, komunikacyjnej, instytucjonalnej w celu nie tylko moni-
torowania jakości zarządzania na szczeblu przedsiębiorstwa, ale także pobudzania, stymulo-
wania, inicjowania dobrych praktyk w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, 
a w szczególności rozwoju innowacji z zastosowaniem różnych metod: 
 - oceny stopnia innowacyjności, 
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 - wspomagania finansowego innowacji 
 - wspomagania organizacyjnego rozwoju innowacji,
 - edukacji społeczeństwa na rzecz innowacji z poszanowaniem środowiska naturalnego, 
 - promowania programów innowacyjnych w szkołach, na uczelniach wyższych, na szcze-

blu samorządowym przez kursy, szkolenia i programy studiów z wprowadzaniem mię-
dzynarodowych certyfikatów jakości nauczania, obejmujących przedmioty z etyki i pro-
fesjonalnych standardów, 

 - organizacji konkursów innowacyjnych, 
 - rozwijania demokracji partycypacyjnej (Willets 2006, s. 305-324), 
 - budowania nowych modeli innowacji, np. korporacyjnej innowacji społecznej,
 - wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zwiększenia zaangażowania środków 

prywatnych w budowę infrastruktury innowacyjnej (Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, s. 52-60).
Rozwijanie demokracji partycypacyjnej jest jak najbardziej wskazane z powodu defi-

cytu demokracji w Polsce w naszym społeczeństwie (Frieskie, Poławski, Sroka 2008, s. 4). 
Budowanie nowego modelu innowacji społecznej, która polega na wykorzystywaniu szansy 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przy okazji walki z ubóstwem lub też rozwiązy-
wania palących problemów społecznych: wykluczenia społecznego, bezdomności, trwałego 
bezrobocia (Moss Kanter 2003, s. 162) może stworzyć ogromne możliwości realizacji no-
wych inicjatyw i pomysłów innowacyjnych z uwagi na jeszcze dość znaczny obszar nieza-
spokojonych potrzeb społecznych w Polsce. 
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Good Governance and Financial Performance and Developmental 
Abilities of Enterprises 

Summary

In her study, the author presented some of important factors affecting corporate performance and 
corporate governance, including good governance at the national level and integration groups, includ-
ing legislative, good governance and business-to-business growth. In the paper, there were reminded 
some of the legal regulations that took place after the financial crisis of 2008, resulting in changes 
in the law for entrepreneurs. Another important factor of good governance at the enterprise level is 
the pursuit of new, modern financial analysis methods and correct interpretation of financial ratios in 
order to receive accurate assessments for better planning, accurate forecasting, and strategy building. 
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The third element in good governance at the enterprise level is innovation of companies, and introduc-
tion of a system for evaluating business innovation as a standard. All these changes make sense when 
they are held in a democratic society, respecting ethical norms, free market, and willingness to provide 
high quality public services resulting from the agreed consensus and treaties concluded between states 
and institutions. The paper highlights the links between good governance at the country level and 
good governance at the enterprise level.

Key words: good governance and good corporate governance, corporate standards, new approach to 
financial analysis, innovation assessment of companies.
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