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Każdy podmiot gospodarczy funkcjonuje w określonym otoczeniu. 
Otoczenie dalsze, na które podmiot z reguły nie ma pływu, polityczne, kul-
turowe, demograficzne, międzynarodowe lub ekonomiczne, oddziałuje 
w sposób jednostronny na podmioty. Otoczenie bliższe natomiast cechuje 
się interakcjami zachodzącymi w obu kierunkach – od podmiotu do oto-
czenia i od otoczenia do podmiotu. Elementami otoczenia bliższego są np. 
inne podmioty gospodarcze lub instytucje zabezpieczające prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki. Szybki rozwój gospodarczy wymaga stosowa-
nia coraz bardziej zaawansowanych metod gospodarowania przez wszyst-
kie podmioty niezależnie od ich rozmiarów i wielkości dostępnych zaso-
bów. Działalność przedsiębiorstwa jest sformalizowanym procesem po-
dejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłe-
go stanu podmiotu. Proces ten stanowi uporządkowane i świadome dzia-
łanie przebiegające w określonym czasie i miejscu. Przedsiębiorstwa funk-
cjonujące w ramach otwartej gospodarki kapitałowej, opartej na prywatnej 
formie własności środków produkcji, nakierowane są na osiąganie jak naj-
wyższego zysku. Warto zwrócić uwagę, że maksymalizacja zysku – trady-
cyjne kryterium decyzyjne działalności gospodarczej, występuje w krótkim 
okresie. W okresie długim, charakteryzującym się dużym stopniem nie-
pewności, kryterium jak największego zysku zastępuje osiąganie jak naj-
wyższej wartości przedsiębiorstwa. Wzrost wartości rynkowej przedsię-
biorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli.  

Budżetowanie kapitałowe jest techniką ułatwiająca podejmowanie de-
cyzji długookresowych w przedsiębiorstwie, a jednocześnie wymagającą 
zastosowania odpowiednich metod oceny efektywności projektów inwesty-
cyjnych. Jest to procedura badawcza dająca podstawę do określenia zapo-
trzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, stanowiąc tym samym 
bazę do podjęcia decyzji finansowej. Utrzymanie odpowiedniego poziomu 
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płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania swoich 
zobowiązań, jest jedną z kluczowych determinant decydujących o prze-
trwaniu przedsiębiorstwa na rynku. Utrzymanie płynności ma zawsze 
pierwszeństwo przed rentownością. Przedsiębiorstwa upadają bowiem 
zwykle nie z powodu braku zysku, ale wskutek utraty płynności1. Odpo-
wiednie podejmowanie decyzji przez menedżera lub właściciela firmy za-
równo w obszarze pozyskania odpowiedniego źródła finansowania, jak 
i decyzji związanych z wyborem możliwości zainwestowania dostępnego 
kapitału jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej, umacniania 
pozycji, w konsekwencji – wzrostu swojej wartości. 

 
 

Istota budżetowania w przedsiębiorstwie 
 

Termin budżetowanie pojawił się w literaturze anglosaskiej w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych, podkreślając znaczenie procedur i technik pla-
nistycznych w sporządzaniu budżetu2. Pod wpływem szeregu czynników 
nastąpiło oderwanie się budżetu od budżetowania. Przez budżet należy 
rozumieć powiązany z innymi planami, zatwierdzony przez parlament plan 
finansowy najwyższej rangi obejmujący zestawienie przewidywanych do-
chodów i wydatków państwa w określonym przedziale czasowym3. Nato-
miast budżetowanie jest metodą wewnętrznego, oddolnego planowania 
w przedsiębiorstwie podporządkowanego realizacji strategicznych celów 
i efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. W odróżnieniu od 
budżetu odnoszącego się do gospodarki finansowej jako całości, budżeto-
wanie dotyczy obszaru mikroskali państwa z dziedziny finansów przedsię-
biorstwa4. W miejsce stosowanej w budżecie państwa dyrektywności bu-
dżetowanie wprowadza mechanizm dostosowujący  wzajemne dochody 
i wydatki.  

Idea budżetowania wywodzi się z teorii budżetu i teorii inwestycji ukie-
runkowanych na zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową przedsię-
biorstwa. W koncepcji budżetowania należy podkreślić znaczenie praktyki 
gospodarczej. Interdyscyplinarny charakter budżetowania, typowy dla 
współczesnych stosunków ekonomicznych, powoduje, że budżetowanie 
łączy dziedziny finansów, planowania, teorii organizacji i zarządzania, eko-
nomiki produkcji oraz socjologii pracy.  

                                                      
1 W. Wąsowski, Finanse spółki kapitałowej, Przegląd Corporate Governance, nr 1(25), 

2011, s. 30. 
2 J. Burkhard, Government Budgeting, New York, 1956, s. 12. 
3 D. Młodzikowska, B. Lunden, Budżet. Praktyczny poradnik dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk, 2011, s. 10. 
4 R. Kotapski, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Marina, Wrocław, 2016, s. 23. 
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Przedmiotem budżetowania są stosunki finansowe zachodzące w roz-
patrywanym podmiocie. Jeśli rozpatrywany podmiot jest podmiotem pu-
blicznym takim jak gmina, powiat, województwo lub państwo wówczas sto-
sunki finansowe w ramach tego procesu mają charakter jawny. W pozosta-
łych przypadkach proces ten ma charakter prywatny.  

Niezależnie od charakteru danej jednostki gospodarczej podmiotem 
budżetowania są stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania, 
odpowiedzialne za oszczędne i skuteczne realizowanie postawionych ce-
lów. 

Budżetowanie wiąże się ze zjawiskami ekonomicznymi mającymi wy-
raz pieniężny, czyli związanymi z gromadzeniem i wydatkowaniem środ-
ków pieniężnych. Podkreślany jest aspekt czynnościowy, obejmujący za-
stosowanie różnych metod i technik związanych z przygotowaniem, reali-
zacją i kontrolą budżetu. Etapy procesu budżetowania przedstawia poniż-
szy rysunek (Rys. 1.) 

 
Źródło: E. Duda-Piechaczek, Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, 
Helion, Gliwice, 2007, s. 61. 

Rys. 1. Etapy procesu bud żetowania 
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Analiza celów jednostki gospodarczej oraz popytu nakierowana jest na 
weryfikację stanu organizacyjnego oraz określenie rzeczywistych możliwo-
ści w zakresie celów ustalonych do realizacji. Jednym z najbardziej popu-
larnych narzędzi do przeprowadzenia diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa 
jest analiza SWOT, charakteryzująca wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 
funkcjonowania badanego podmiotu. Diagnoza powinna być nakierowana 
na zbadanie rzeczywistych możliwości realizacji przyjętych celów z punktu 
widzenia technicznego, organizacyjnego, kadrowego, a przede wszystkim 
finansowego. Dodatkowo przeprowadzając weryfikację możliwości osią-
gnięcia postawionych celów, należy przeanalizować przyszłe plany finan-
sowe wraz z osiągniętymi wynikami (dochodami) jednostki i ich odchyle-
niami. 

Kolejnym etapem budżetowania jest sporządzenie długookresowego 
planu określającego podstawowe założenia polityki budżetowej. Informacje 
zawarte w planie długookresowym podmiotu zazwyczaj dotyczą zmian 
w strukturze podmiotu takich jak: kadry, produkcja, zobowiązania i należ-
ności, struktura środków trwałych itp. Celem planu długookresowego jest 
dostosowanie podmiotu do zachodzących zmian oraz zrealizowanie zało-
żonych celów (strategicznych). 

Sporządzenie budżetu sprzedaży, będące kolejnym etapem procesu 
budżetowania, powinno bazować na rozpoznaniu popytu. Budżet sprzeda-
ży jest planem głównym, ponieważ definiuje on przyszłość podmiotu – 
tempo jego rozwoju, istnienie w gospodarce. W zależności od rodzaju ga-
łęzi gospodarczej, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje, struktura budżetu 
sprzedaży przyjmuje zróżnicowaną formę. Budżet sprzedaży dotyczy pla-
nowania przychodów podmiotu. 

Budżety operacyjne stanowią natomiast sferę planowania kosztów po-
noszonych przez przedsiębiorstwo. Jeden z budżetów operacyjnych to 
budżet produkcji, który jest ściśle powiązany z budżetem sprzedaży. Inny-
mi elementami wchodzącymi w skład budżetów operacyjnych są m.in. 
koszty materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej, wydziałowe 
i administracji. Struktura budżetów operacyjnych jest negocjowana przez 
menedżerów, którzy opracowali dane części operacyjnej. Negocjowanie 
jest ważnym elementem procesu budżetowania, ponieważ decyduje o tym, 
czy budżet ma szansę stać się skutecznym narzędziem kontroli finansowej 
przedsiębiorstwa oraz zabezpieczy w najwyższym stopniu potrzeby finan-
sowe podmiotu. 

Na tej podstawie opracowany jest budżet finansowy dla przedsiębior-
stwa składający się z części finansowej i części operacyjnej. Elementami 
składowymi budżetu finansowego (części operacyjne budżetu) jest plan 
rzeczowy sprzedaży, produkcji i kosztów. Część operacyjna budżetu opi-
suje wewnętrzne reguły, którymi posługuje się firma w organizacji swojego 
procesu gospodarczego i produkcyjnego. Część finansowa zawiera infor-
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macje finansowe, które w sposób zbiorczy charakteryzują konsekwencje 
decyzji operacyjnych5. 

Bardzo ważnym etapem występującym w początkowej i końcowej fazie 
procesu budżetowania jest weryfikacja budżetu, która niejednokrotnie 
umożliwia wykrycie nieścisłości przed zatwierdzeniem go przez organ nad-
rzędny w przedsiębiorstwie, np. zarząd. Należy podkreślić, że proces bu-
dżetowania nie powinien zakończyć się na etapie jego zatwierdzenia. 
W miarę realizacji budżetu należy okresowe wyniki osiągane w rzeczywi-
stości porównywać z założeniami określonymi w budżecie. Pozwoli to na 
zidentyfikowanie pozycji, które nie są zgodne z założeniami budżetowymi 
i wczesne zastosowanie działań korygujących. 

 
 

Przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej  
w Polsce – charakterystyka ogólna 

 
Branża zbrojeniowa przedsiębiorstw w Polsce jest częścią przemysło-

wego potencjału obronnego (PPO). Składowymi PPO są zasoby material-
ne i niematerialne polskiego przemysłu, zaspokajające potrzeby obronne 
państwa, w tym potrzeby SZ RP dotyczące wyposażenia w uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy (UiSW). Obecnie na PPO składają się m.in.: 

• spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpie-
czeństwa i obronności państwa, w których właścicielem większości akcji 
lub udziałów jest Skarb Państwa;  

• przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest minister 
obrony narodowej;  

• jednostki badawczo-rozwojowe oraz spółki realizujące obrót z za-
granicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa6.  

Coraz większe znaczenie na krajowym rynku obronnym zaczynają po-
siadać firmy bez udziału kapitału Skarbu Państwa. Szacuje się, że w roku 
2011 około 30% przedsiębiorstw i instytutów, które uznały, że świadczą 
usługi bądź badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa sta-
nowiło własność prywatną7. Strukturę przedsiębiorstw polskiego sektora 
zbrojeniowego przedstawia poniższy rysunek. 

 

                                                      
5 A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, 2000, s. 440. 
6 https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/obro 

nnosc/5976,Potencjal-obronny.html [dostęp: 02.03.2018]. 
7 S. Kułakowski, Miejsce firm prywatnych świadczących usługi dla wojska w polskim 

systemie obronnym, skrypt z Ogólnopolskiej Konferencji Organizacja i struktura polskiego 
przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu 
systemu obronnego państwa, Kielce, 2012, s. 32. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 2. Przedsi ębiorstwa z bran ży zbrojeniowej w Polsce 

 

Rysunek 2. przedstawia zarys struktury przedsiębiorstw z branży zbro-
jeniowej w Polsce.  

Grupa Polski Holding Obronny – poprzednio Grupa Bumar – jest to 
grupa amunicyjno-rakietowo-pancerna skupiona wokół Bumar sp. z. o.o. 
na podstawie zapisów kolejnych rządowych programów restrukturyzacyj-
nych dotyczących przemysłowego potencjału obronnego, tj. Strategii prze-
kształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 
2002-20058 oraz Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego 
przemysłu obronnego w latach 2007-20129. Wykres 1. przedstawia struktu-
rę własnościową Polskiego Holdingu Obronnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego 

w latach 2002-2005, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2002. 
9 Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 

2007-2012, Warszawa, 2007. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pho.pl [dostęp: 5.03.2018]. 

Wykres 1. Struktura udziałowa Polskiego Holdingu Ob ronnego stan na 
5.03.2018 

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 1. największym 
akcjonariuszem Polskiego Holdingu Obronnego jest Skarb Państwa, który 
posiada 84,09% udziałów PHO. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., będąca 
spółką akcyjną Skarbu Państwa, posiada blisko 16% udziałów PHO. Jedy-
nie 0,16% udziałów Polskiego Holdingu Obronnego pozostaje w rękach 
prywatnych.  

Kolejną grupą kapitałową skupiającą przedsiębiorstwa z branży zbro-
jeniowej jest Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. Koncern jest jednym z naj-
większych w Europie, skupia wokół siebie ponad 60 przedsiębiorstw 
i osiąga 4,5 mld przychodów rocznie10. Polska Grupa Zbrojeniowa została 
założona przez Skarb Państwa w roku 2013. Wykres 2. przedstawia struk-
turę własnościową PGZ S.A. 

                                                      
10 www.pgzsa.pl [dostęp 05.03.2018]. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport NIK Budowa i funkcjonowanie Polskiej 

Grupy Zbrojeniowej S.A., Warszawa, 2016, s. 4. 

Wykres 2. Struktura udziałowa Polskiej Grupy Zbroje niowej S. A. 

 
Informacje zawarte na wykresie 2. pokazują, że Polska Grupa Zbroje-

niowa należy w 100% do majątku państwowego. Największym udziałow-
cem PGZ jest Skarb Państwa – 37,37%. Polski Holding Obronny posiada 
33,38% akcji PGZ – jest to udział porównywalny do udziału Skarbu Pań-
stwa w badanym podmiocie. Najmniejszy udział w kapitale PGZ posiada 
Agencja Rozwoju Przemysłu – 29,25%. Struktura właścicielska Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej jest dość mocno skonsolidowana. Właścicielami są 
trzy podmioty państwowe, które posiadają zbliżone do siebie wysokości 
udziałów. Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. jest spółką akcyjną należącą 
w całości do Skarbu Państwa, ponieważ wszyscy udziałowcy PGZ są 
podmiotami w całości należącymi do kapitału państwowego. 

Trzecim elementem branży zbrojeniowej w Polsce są przedsiębiorstwa 
prywatne. Sektor prywatny przedsiębiorstw świadczących usługi dla branży 
zbrojeniowej charakteryzuje się zdecydowanie najmniejszym udziałem 
zarówno pod względem uzyskiwanych obrotów, jak i liczby zatrudnień. 
Szacuje się, że roczne obroty prywatnych przedsiębiorstw są pięć razy 
mniejsze niż roczne obroty Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A11.  

WB Electronics jest największą w kraju prywatną grupą przedsię-
biorstw zbrojeniowych. Grupa WB Electronics składa się z pięciu przedsię-

                                                      
11 http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/307099992-Prywatna-zbrojeniowka-walczy- 

o-pozostanie-na-wojskowych-radarach.html [dostęp: 05.03.2018]. 
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biorstw. Rysunek 3. przedstawia w sposób graficzny strukturę Grupy WB 
Electronics. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://wb.com.pl/wb-group [dostęp: 05.03.2018]. 

Rys. 3. Struktura prywatnej grupy zbrojeniowej WB G roup 

 
Tworzenie WB Group rozpoczęło się w 2009 r. od objęcia przez WB 

Electronics udziałów we Flytronic Sp. z o.o. Następnie w 2011 r. do Grupy 
dołączyły trzy firmy – Radmor S.A., Arex sp. z o.o. i MindMade sp. z o.o. 
WB Electronics jest liderem WB Group, największej prywatnej grupy prze-
mysłowej pracującej na rzecz obronności państwa. W skład Grupy wchodzi 
obecnie pięć firm – WB Electronics S.A., Arex sp. z o.o., Flytronic sp. 
z o.o., MindMade sp. z o.o. i Radmor S.A12. 

WB Group jest największą prywatną grupą kapitałową w sektorze 
zbrojeniowym. Znaczącymi podmiotami prywatnymi świadczącymi usługi 
dla polskiej armii są również: 

• Lubawa (namioty, osłony balistyczne, odzież ochronna); 
• Vigo System (detektory podczerwieni); 
• AMZ Kutno (pojazdy opancerzone); 
• Auto-Hit (dostawca ciężkiego transportu); 
• DGT Straszyn (teleinformatyka); 
• Teldat (teleinformatyka); 
• Sitec (teleinformatyka); 
• PZL Mielec/Sikorsky; 
• PZL Świdnik/Leonardo Helicopters; 
• PZL Okęcie/Airbus Group; 
• WSK Rzeszów/UTC; 
• Avio Aero/ GE13. 
Wymienione powyżej przedsiębiorstwa są największymi podmiotami 

prywatnymi z branży zbrojeniowej w Polsce. Należy podkreślić, że nie są 
to jedyne podmioty prywatne świadczące swoje usługi w sektorze zbroje-
niowym w Polsce. 

                                                      
12 http://wb.com.pl/wb-group [dostęp: 05.03.2018]. 
13 http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/307099992-Prywatna-zbrojeniowka-walczy- 

o-pozostanie-na-wojskowych-radarach.html [dostęp 05.03.2018]. 
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Z uwagi na trwający proces konsolidacji polskiego przemysłu zbroje-
niowego dokładne określenie struktury przedsiębiorstw do niego należą-
cych implikuje znaczne utrudnienia. Dodatkowo wrażliwość badanej pro-
blematyki powoduje ograniczenia w dostępie i publikacji tego typu informa-
cji. 

 
 

Rola budżetowania w gospodarce  
finansowej przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej 

 
Przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej funkcjonują w gospodarce na 

zasadach rynkowych. Toteż każde przedsiębiorstwo niezależnie od tego, 
w jakiej branży prowadzi swoją działalność, powinno korzystać z budżeto-
wania jako skutecznego narzędzia finansowego pozwalającego na efek-
tywne i skuteczne rozdysponowanie swoich zasobów. Budżetowanie 
w procesie zarządzania wyraźnie opiera się na koncepcji zarządzania 
przez cele. Cel przedsiębiorstwa uzależniony jest od długości okresu, któ-
rego dotyczy. Budżetowanie zakłada dużą samodzielność wykonawców 
oraz wykorzystuje szereg elementów motywacyjnych w czasie procesu. 
Rozumie się poprzez to zarówno swobodę inicjatyw i przedsiębiorczości, 
jak i  delegowanie kompetencji do podejmowania decyzji. Centralną funk-
cję w budżetowaniu stanowią kierownicy nazywani dysponentami budże-
towymi. Są to osoby odpowiedzialne za realizację wyznaczonych zadań 
i programów, dysponujące limitami środków finansowych na pokrycie po-
szczególnych grup kosztów. Należy podkreślić, że dysponowanie określo-
nymi finansami wiąże się z ponoszeniem odpowiedniej wysokości kosztów 
i ich rzeczywistej realizacji jako wydatku, za co w pełni odpowiedzialni są 
dysponenci budżetowi. 

Budżetowanie w przedsiębiorstwie z branży zbrojeniowej powoduje 
stawianie kadrze kierowniczej wysokich wymagań w zakresie kwalifikacji 
i motywacji. Przedsiębiorstwo z branży zbrojeniowej oceniane jest przez 
otoczenie (klienci, potencjalni inwestorzy) w zależności od umiejętności 
i sprawności działania jego kierownictwa, które ma realny wpływ na kondy-
cję finansową i wyniki. Stosowanie budżetowania w przedsiębiorstwie 
przyczynia się do wzrostu jego wartości i efektywności. Dotyczy to zwłasz-
cza przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej, która charakteryzuje się wyso-
kim poziomem innowacyjności i dużymi barierami wejścia oraz kapitało-
chłonnością. 

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zbrojeniowym oprócz korzyści 
związanych z lepszym wykorzystaniem swoich zasobów stwarza również 
szerokie możliwości w zakresie kontroli osiąganych przez przedsiębiorstwo 
wyników. Kontrolę należy rozumieć jako podejmowanie działań w celu sko-
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rygowania odchyleń od ustalonych standardów14. Samo określenie niepo-
żądanego stanu rzeczy bez możliwości korekty tego zjawiska nie jest kon-
trolą. Kontrola składa się z trzech elementów: 

• standardu porównawczego; 
• narzędzi i metod pomiaru stanu rzeczywistego; 
• odpowiednich instrumentów korygowania działań15.  
Rysunek 4. przedstawia graficznie istotę procesu sterowania i kontroli 

budżetowej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 4. Schemat elementu kontroli w bud żecie (bud żetowaniu) 

 

Budżetowanie pozwala na nadzorowanie i kontrolę prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej za pomocą odpowiednich narzędzi finansowych. 
Kontrola finansowa w zakresie procedury budżetowania staje się narzę-
dziem weryfikacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jako (komercyjnego) 
podmiotu gospodarczego. Dzięki kontroli budżetowania można sterować 
działalnością przedsiębiorstwa w sposób zgodny z przyjętymi celami i za-
łożeniami. Zestawienie rzeczywistych wielkości przychodów i kosztów 
z wartościami zakładanymi pozwala na  łatwe  wykrycie pozycji, które od-
biegają od wielkości planowanej i zastosowanie  dodatkowych działań za-
radczych. 

Kontrola w przedsiębiorstwie może dotyczyć osiąganych wyników fi-
nansowych lub realizowanych procesów. Kontrola wyników koncentruje się 
na sferze finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast kontrola procesów doty-
czy zbadania sposobu osiągnięcia danego wyniku lub przebiegu jego reali-
zacji16. 

W przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej należy dokonywać kon-
troli budżetowania w trzech etapach: 

                                                      
14 A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, 

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa, 2010, s. 12. 
15 M. Dylewski, Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin, 2004. 
16 T. Kotarbiński, Hasło dobrej roboty, PWN, Warszawa, 1968, s. 98. 
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• pierwszy etap to kontrola przychodów i kosztów w układzie memo-
riałowym; 

• drugi etap to kontrola wpływów i wydatków, czyli kasowe ujęcie re-
alizowanych zadań w przedsiębiorstwie; 

• trzeci etap to kontrola zgodności realizacji budżetu z przyjętym 
harmonogramem17. 

Kontrola zgodności realizacji budżetu z przyjętym harmonogramem ma 
równie ważne znaczenie co dwa poprzednie etapy. Dzięki ścisłemu prze-
strzeganiu harmonogramu przedsiębiorstwo zbrojeniowe nie naraża się na 
nieterminowość dostaw i związane z tym kary finansowe. 

 
 

Podsumowanie 
 

W nowoczesnych przedsiębiorstwach budżetowanie jest jednym 
z głównych elementów skutecznego zarzadzania przedsiębiorstwem, rów-
nież przedsiębiorstwem zbrojeniowym. Należy przy tym rozróżnić plano-
wanie od budżetowania. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma poję-
ciami jest to, że planowanie to wielostronny i kompleksowy proces przewi-
dywania przyszłych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa nakiero-
wany na optymalizowanie podejmowanych decyzji finansowych i inwesty-
cyjnych. Budżetowanie natomiast jest procesem bardziej szczegółowym, 
ukierunkowanym na konkretne zadania, wspomagającym planowanie. Bu-
dżetowanie podkreśla aspekt czynnościowy związany z przygotowaniem 
budżetu, jego realizacją i kontrolą. Jest procesem tworzenia budżetu i pro-
wadzi do sporządzenia szczegółowych planów działania w przyszłych 
okresach. 

Budżetowanie stanowi finansowe odzwierciedlenie procesów realizo-
wanych w przedsiębiorstwie zbrojeniowym. Wpływ budżetowania na 
przedsiębiorstwo ma charakter porządkujący i systematyzujący. Wprowa-
dza nowe możliwości rozwoju systemu planów i kontroli, integrując całą 
działalność firmy, począwszy od zadań produkcyjnych do wieloletnich pla-
nów stanowiących finansowy wymiar realizowanej strategii.  

Przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej tworzą polski przemysłowy po-
tencjał obronny. W trwającym nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych 
procesie konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw z branży zbrojenio-
wej cele polityczne przeważają nad celami gospodarczymi. Jest to zrozu-
miałe z uwagi na znaczenie tego sektora. Przedsiębiorstwa z branży zbro-
jeniowej w Polsce w przeważającej mierze są podmiotami w całości nale-
żącymi do Skarbu Państwa. Budżetowanie w przedsiębiorstwach z branży 
zbrojeniowej ma znaczący wpływ na ich kondycję finansową oraz ułatwia 
                                                      

17 J. Komorowski, Zarys budżetowania przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 2015, s. 
63. 
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maksymalne wykorzystanie dostępnych w nich zasobów. Skuteczna go-
spodarka finansowa tych podmiotów ma strategiczne znaczenie dla bez-
pieczeństwa i obronności kraju.  
 
 

Bibliografia 
 

1. Burkhard John, Government Budgeting, Nowy Jork, 1956. 
2. Duda-Piechaczek Edyta, Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości 

zarządczej, Helion, Gliwice, 2007. 
3. Dylewski Marek, Budżetowanie w sektorze komercyjnym 

i samorządowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2004. 
4. Komorowski Jan, Zarys budżetowania przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 

2015. 
5. Kotapski Roman, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Marina, Wrocław, 

2016. 
6. Kotarbiński Tadeusz, Hasło dobrej roboty, PWN, Warszawa, 1968. 
7. Kułakowski Sławomir, Miejsce firm prywatnych świadczących usługi dla 

wojska w polskim systemie obronnym, skrypt z Ogólnopolskiej Konferencji 
Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza 
badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa, 
Kielce, 2012. 

8. Młodzikowska Danuta, Lunden Bjorn, Budżet. Praktyczny poradnik dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk, 2011. 

9. Przegląd Corporate Governance, nr 1(25) 2011. 
10. Rutkowski Andrzej, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, 2000. 
11. Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu 

obronnego w latach 2007-2012, Warszawa, 2007. 
12. Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału 

obronnego w latach 2002-2005, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2002. 
13. Surmacz Anna Owidia, Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Porada-Rochoń 

Małgorzata, Lubomska-Kalisz Jolanta, Budżetowanie i controlling 
w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa, 2010. 

 
 

Źródła internetowe 
 

1. www.bbn.gov.pl. 
2. www.pgzsa.pl. 
3. www.rp.pl. 
4. www.wb.com.pl. 

 



Mariusz Tomczyk 

218 

SIGNIFICANCE OF CAPITAL BUDGETING  
FOR THE FINANCIAL SECURITY OF A COMPANY  

IN THE ARMS INDUSTRY 
 

Capital budgeting is a technique which helps making long term deci-
sions in a company. Moreover, it requires that proper methods of assess-
ing the effectiveness of investment projects should be used. The arms in-
dustry in Poland is part of its industrial defence capability. Efficient finance 
management of enterprises from the Polish national defence industry is 
essential for the country’s security and defence. 
 

Keywords:  budgeting, company, arms industry, Polish Armaments 
Group, Polish Defence Holding 

 

 


