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Zabudowa izotermiczna pojazdu kategorii N1
o zmniejszonej masie
1. Wprowadzenie
Postęp
techniczny
oraz
wzrost
konsumpcjonizmu społeczeństwa wymusza rozwój
łańcucha dostaw świeżych półproduktów oraz
gotowych wyrobów spożywczych dystrybuowanych
i przechowywanych w bezpiecznych warunkach
chłodniczych zgodnie z Umową ATP [1]. Według
danych GUS zabudowy izotermiczne na
samochodach o masie całkowitej 3,5 dmc są
wykonywane dla potrzeb głownie miast.
Transport żywności o krótkim terminie
przydatności do spożycia wymaga przechowywania
w ściśle określonych warunkach klimatycznych
i stanowi jeden z najważniejszych elementów
niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania oraz
rozwoju współczesnej gospodarki żywnościowej na
skalę globalną. Dotychczas producenci samochodów
specjalistycznych (tzw. izoterm) wyposażają̨
samochody w zabudowy przeznaczone do
przewożenia
m.in.
żywności,
zawierające
urządzenia chłodnicze oraz panele zabudów
najczęściej wykonanych z warstwowych elementów
za pomocą ekstruzji (ścianki z płyt z aluminium lub
polietylenu wypełnione pianą np. XPS).
Idealny materiał powinien wykazywać
właściwości
izolacyjne,
umożliwiać
łatwe
kształtowanie, aby można było wykonać z niego
tzw. zabudowy chłodnicze służące do bezpiecznego
transportu, przechowywania i dystrybucji żywności.
Istotne jest również to, aby materiał ten był łatwy do
zachowania wymaganego stanu higienicznego,
oddziaływał antybakteryjnie i uniemożliwiał rozwój
bakterii i grzybów oraz nie podlegał procesom
destrukcji (np. korozji, zmiany barwy i procesu
utleniania w wyniku oddziaływania promieniowania
UV).
Przewożone produkty powinny dotrzeć do
końcowego odbiorcy w pożądanym nienaruszonym
stanie fizyko-chemicznym takim, jak przy
załadunku. W celu zachowania walorów
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smakowych oraz przydatności do spożycia
żywności, należy zapewnić ściśle określone warunki
transportu. Podstawowy wymóg to przewoź
specjalistycznymi środkami transportu o konstrukcji
i wyposażeniu właściwym dla danego rodzaju
przewożonych
artykułów.
Nowa
strategia
budowania i konstrukcji elementów osłonowych,
nośnych ścian oraz wyposażenia powinna
doprowadzić
do
poprawy
bezpieczeństwa
transportu,
składowania i
przechowywania
żywności, a także do obniżenia kosztów zużycia
paliwa, dzięki mniejszej masie własnej samochodu.
Spełnienie tych oczekiwań zapewnią materiały
o niższej gęstości od dotychczas stosowanych,
a także zastosowanie konstrukcji przestrzennych
tzn. ażurowych zapewniających niezmienioną
wytrzymałości, przy zmniejszonej masie całkowitej
w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań
konstrukcyjnych zabudowy.
Obecnie na rynku istnieje bardzo silna
konkurencja
w
obszarze
wytwarzania
standardowych zabudów izotermicznych, m.in.
realizowanych przez zagraniczne firmy oferujące
technologie wykonywania zabudów wyposażonych
w nowoczesny sprzęt dodatkowy zwiększający masę
własną pojazdu (rampy, podnośniki hydrauliczne,
rozbudowana elektronika itp.) w wyniku czego
następuje zmniejszenie masy bezpiecznego
przewożenia towaru. W rzeczywistości zbliżonej
nowoczesnej technologii przyjaznej dla środowiska,
spełniającej ponad standardowe wymagania
sanitarne, lekkość i sztywność konstrukcji oraz
zwiększoną odporność korozyjną i zużyciową
dotychczas w takiej kompletacji nie proponowały
polskie firmy. Rynek jest obecnie nasycony
w stopniu wystarczającym usługami i technologiami
konkurencyjnymi
w
zakresie
tradycyjnych
technologii wytwarzania samochodowych zabudów
izotermicznych a najważniejszym kryterium stanowi
jak najniższa cena [2].
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W przypadku pojazdów kategorii N1 (typu
podwozie z zabudową) pojazd kompletny musi
posiadać dwie homologacje (dopuszczenie do ruchu)
– producenta podwozia i producenta zabudowy.

2. Transport towarów wrażliwych
Przewóz szybko psujących się artykułów
żywnościowych środkami transportu drogowego
regulują̨ podstawowe akty prawne:
•

Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U.
2001 nr 125 poz. 1371) [3];
•
Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5.09.2007 r.
ustanawiająca ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz.U.
L 263 z 9.10.2007, s.1) [1].
•
Umowa
ATP
–
umowa
o
międzynarodowych przewozach szybko
psujących się artykułów żywnościowych i
specjalnych
środkach
transportu
przeznaczonych do tych przewozów,
ratyfikowana przez Polskę̨ w 1984 roku
(obowiązująca obecnie w Polsce wersja
Umowy ATP znajduje się w Dz. U. z 2015
r., poz. 677) [4].
•
Dopuszczenie
środka
transportu
chłodniczego do ruchu lub opakowania
transportowego (do przewozu produktów
żywnościowych) do obrotu podlega
również przepisom sanitarnym.
W transporcie towarowym oczekuje się
zmniejszenia masy własnej pojazdu dzięki czemu
można przewozić zwiększoną ilość i masę towarów.
Na uwagę zasługuje, że każdy dopuszczony do ruchu
pojazd musi posiadać dopuszczenie do ruch poprzez
uzyskanie świadectwa homologacji wskazujące
spełnienie
wymagań
bezpieczeństwa
oraz
wskazujący na jego potencjalne możliwości
transportowe. Zgodnie z wymaganiami Umowy
ATP (A–agrément; T-transport; P-perisable)
zabudowy stosowane w samochodowym transporcie
chłodniczym dzieli się na zabudowy:
•

izotermiczne
(izoterma)
zakres
temperatury: powyżej 0°C,
•
chłodnicze
(chłodnia)
zakres
temperatury: od 0°C do -18°C,
•
mroźnicze (mroźnia) - zakres temperatury:
poniżej -18°C.
Gdzie globalny gwarantowany współczynnik
przenikania ciepła dla całej zabudowy wynosi: dla
chłodni k<0,4 W/m2.K), dla izotermy k<0,7 W/m2.K.
(Dz.U. 2015 poz. 667. z dn.14.05.2015 r. Umowa
ATP ponadto określa:
•

temperatury
transportu
artykułów
zamrożonych i schłodzonych,
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•
rodzaje
(klasyfikacje)
transportowych, gdzie:

pojazdów

I - izotermy, R - lodownie, F - chłodnie, C nadwozia ogrzewane,
•
metody badań nadwozi
(zabudów
izotermicznych oraz agregatów chłodniczych).
Podstawą klasyfikacji w poszczególnych
grupach nadwozi jest rodzaj izolacji termicznej
charakteryzowanej współczynnikiem przenikania
ciepła - k (przy k ≤ 0,4 W/(m2·K) - izolacja
wzmocniona R, przy k od 0,4 do 0,7 W/(m2·K) izolacja normalna N) oraz zakres gwarantowanych
temperatur transportowych (uzależniona od rodzaju
izolacji oraz wydajności agregatu chłodniczego i/lub
grzewczego). Najbardziej uniwersalna klasa
nadwozi chłodniczych FRC umożliwia transport
żywności w temperaturach od -20°C do +12°C
(obejmuje to artykuły głęboko zamrożone,
zamrożone i schłodzone). Z kolei nadwozie klasy
FNA jest przystosowane do transportu artykułów
schłodzonych (zakres temp. od 0°C do +12°C) /4.
Transport, dystrybucja lub krótkoterminowe
przechowywanie
produktów
wymagających
stabilnej temperatury i odpowiedniej wilgotności
powietrza, a odbywa się za pomocą̨ tzw. zabudów
izotermicznych, które doskonale sprawdzają̨ się
w transporcie produktów wrażliwych na zmienne
warunki klimatyczne, a w szczególności tzw. skoki
temperatur i wymagających stałej, dokładnie
regulowanej temperatury i wilgotności. Do takich
produktów można zaliczyć m.in. świeże artykuły
żywnościowe w tym mięso i wędliny, warzywa
i owoce, a także kwiaty, leki w tym szczególnie
szczepionki, sprzęt elektroniczny i niektóre artykuły
chemiczne itd. Do ich przewozu niejednokrotnie
oprócz zabudowy izotermicznej wymagany jest
odpowiednio dobrany agregat chłodniczy, którego
użyteczność́ oraz sprawność zależy od szczelności
i precyzji wykonania konstrukcji zabudowy
(minimalizacja występowania mostków cieplnych).
Ponadto w przypadku żądania w zamówieniu
powinna istnieć również możliwość zastosowania
niezależnego ogrzewania przestrzeni ładunkowej ze
względu na nieraz wymaganą podwyższoną
temperaturę̨ przewozu towaru np. +25°C.
Do przewozu produktów wymagających
określonych warunków klimatycznych w trakcie
transportu i przechowywania m.in. produktów
farmaceutycznych (szczepionki), mięso lub jego
przetwory, owoce lub warzyw i kwiatów albo innych
produktów np. chemicznych, medycznych znajdują̨
zastosowanie
termoizolacyjne
zabudowy
samochodów ciężarowych w tym dostawczych.
Termoizolacja (w tym docieplenie i wygłuszenie)
podłogi, ścian, drzwi oraz sufitu zabudów
samochodów dostawczych i ciężarowych z w pełni
zachowaną przestrzenią ładunkową najczęściej
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wykonywana jest za pomocą̨ pianki polistyrenu
ekstrudowanego XPS (ponadto stosowane są pianki:
poliizocyjanurowa PIR oraz poliuretanowa PUR).
Jest to materiał lekki odznaczający się małym
współczynnikiem przenikalności cieplnej (ciepło,
zimno) jest wodoodporny, wytrzymały i nie
odkształca się (zachowuje swój kształt nawet po
wielu latach eksploatacji). Posiada wysoką
odporność́ na ściskanie i może być materiałem
trudnopalnym (określanym jako niepalny). Pianka
XPS jest trwała, a także posiada właściwości
wygłuszające.
Standardowo wykonywane są (izotermy,
chłodnie
i
mroźnie)
z
klejonych
płyt
przekładkowych. Płyty izolowane są sztywną pianką
poliuretanową (PU) lub polistyrenem (EPS). Płyty
warstwowa zapewniają dobrą termoizolację (zgodne
z przepisami ATP) oraz wytrzymałościowe
właściwości
konstrukcyjne.
Zewnętrzne
i wewnętrzne poszycie zabudowy najczęściej
wykonane
jest
z
białego
laminatu
poliestrowego. Natomiast
wykonana
podłoga
izolowana jest pianką poliuretanową pokryta płytą
OSB lub sklejką o grubości 15 – 25 mm, pokryta
fabrycznie warstwą antypoślizgową lub wylewką
żywiczną, ewentualnie blachą ryflowaną ze stopu
aluminium.

3. Zmniejszenie masy własnej
Realizacja
projektu
była
związane
z przeprowadzeniem prac badawczych, które
według
założeń,
pozwoliły
opracować
i wyprodukować prototyp, a następnie umożliwi
wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego
produktu: energooszczędną zabudowę̨ izotermiczną,
wykonaną z materiałów funkcjonalnych o niższej
masie, która będzie się charakteryzowała cechami
i funkcjonalnościami niespotykanymi do tej pory
w ofercie konkurencji.
Zrealizowany projekt miał na celu rozwiązać́
problem badawczy w dwojakim ujęciu, tj. z punktu
widzenia
rozwoju
nowych
rozwiązań
technologicznych oraz potrzeb rynku w zakresie
energooszczędności jak również bezpieczeństwa
epidemiologicznego przewożonych produktów
(artykuły spożywcze, chemiczne, dla potrzeb służby
zdrowia, itp.) łatwo ulegających degradacji
(„zepsuciu”).
Zrealizowana w ramach projektu zabudowa
izotermiczna f-my KBH AKORD wyróżnia się niską
masą własną, która wynosi 697 kg. Wynik ten
uzyskano dzięki integracji ramy podwozia i podłogi
zabudowy izotermicznej wykonanej z hybrydowej
konstrukcji materiałów kompozytowych (żywice,
poliuretan,
PET,
szkło).
Konstruktorzy
zaprojektowali nowy sposób połączeń ścian oraz
ścian z podłogą kompozytową. Nowa konstrukcja
podłogi i użyte materiały umożliwiły zmniejszenie
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masy własnej pojazdu dla izolacji wzmocnionej Rwsp. przenikania ciepła k ≤ 0,4 W/(m2·K,
a innowacyjne połączenie ścian zminimalizowały
wpływ mostków cieplnych na wymianę ciepła. W
ten sposób uzyskano niższą masę własną pojazdu
zwiększającą możliwości zwiększenia przewożonej
masy towarów, a zarazem niższe spalanie
(w szczególności w trakcie tzw. pustych
przewozów), a co z tym ściśle związane
ograniczenie emisji m.in. CO2, jak również
zmniejszenie zużycia opon oraz skojarzeń ciernych
jak np. klocki/tarcza hamulcowa czy sprzęgło
w układzie przeniesienia napędu.
3.1. Zastosowane materiały
Ściany i dach zabudowy izotermicznej
wykonane są z płyty typu „sandwich” izolowanej
pianką polistyrenową
XPS z
poszyciem
zewnętrznym z wysokiej jakości laminatu
poliestrowo-szklanego lub anodowanej blachy ze
stopu aluminium. Podłoga w całości wykonana jest
z hybrydowych materiałów kompozytowych GFK
(tworzywo wzmocnione szkłem, plus materiały
izolacyjne w tym pozyskane z recyklingu).
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów
zabudów producenci nadwozi izotermicznych
i chłodniczych z jednej strony dążą do polepszenia
parametrów użytkowych, z drugiej zaś́ starają się
obniżyć ich masę własną szczególnie istotne dla
pojazdów tzw. dostawczych do 3,5 Mg - kategoria
N1 (pojazdy silnikowe o masie maksymalnej
nieprzekraczającej 3,5 tony).
Obniżenie masy zabudowy przekłada się nie
tylko na redukcję zużycia paliwa (zminimalizowanie
emisji
szkodliwych substancji
w trakcie
eksploatacji), ale także na zwiększenie ładowności
(przy zachowaniu tej samej dmc pojazdu) bardzo
korzystne dla użytkownika, gdyż mniejsza masa
własna pojazdu powoduje możliwość zwiększenia
masy transportowanego towaru. Zmniejszenie masy
własnej pojazdu kategorii N1 wyposażonego
w zabudowę izotermiczną o zmniejszonej masie
własnej spowoduje zwiększenie możliwości
uniknięcie wystawienia mandatu podczas kontroli
przez Inspekcję Transportu Drogowego za
przekroczenie ładowności pojazdu. Ponadto
przekroczenie dopuszczalnej masy przewożonego
ładunku
może
spowodować
nieskuteczne
zadziałanie układu hamulcowego jak również
wpływa na stabilność jazdy (układ zawieszenia),
które są dostosowane do zakresu uzyskanego
dopuszczenia do ruchu (homologacji).
Przekroczenie masy całkowitej pojazdu w razie
kontroli drogowej niesie za sobą możliwość
zapłacenia mandatu. Dla przykłady policyjny
austriacki taryfikator (rys. 1) dla pojazdów
dostawczych do 3,5 Mg - kategoria N1 (pojazdy
silnikowe
o
masie
maksymalnej
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nieprzekraczającej 3,5 tony) przewiduje kary od
2% przekroczenia całkowitej masy dopuszczalnej
pojazdu z ładunkiem. Powyżej 2,01-5,00% (71175kg) wynosi 70 euro, 5,01-8,00% (176-280kg)
wynosi 140 euro, natomiast 210 euro mandatu za
nadwyżkę 281-350kg (8,05-10,0%) przeładowania
itd. a powyżej 20% (powyżej 700kg) mandat wynosi
700 euro kary5.

• opracowanie technologii wytwarzania paneli
zabudowy
w
technologii
wtrysku
podciśnieniowego,
•
opracowanie
geometrii
profili
wykorzystywanych do wzmacniania konstrukcji
paneli z wykorzystaniem blach ze stopu
aluminium wraz z systemem łączeniowym
opartym o polimerowe materiały kompozytowe
ograniczające przewodnictwo cieplne,
•
opracowania
rozwiązań
technicznych
dotyczących
zwiększenia
długotrwałej
szczelności
zabudowy
i
niezawodności
wybranych elementów i podzespołów,
•
zredukowania całkowitej masy zabudowy
o ok. 10% (masy własnej zabudowy), w celu
zmniejszenia całkowitej masy pojazdów
transportujących m.in. żywność, czego efektem
będzie oszczędność́ paliwa (o około 10%
w szczególności tzw. pustych przejazdów – bez
ładunku) co wpłynie na zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza (emisja szkodliwych
gazów spalinowych),
•
opracowania technologii dla potrzeb
wymagań sanitarno-epidemiologicznych (łatwość
utrzymania czystości przestrzeni wewnętrznej
zabudowy) poprzez wykonanie prób pokrycia
powłokami lakierowymi z dodatkiem m.in.
nanosrebra elementów mocowań i ochrony przed
zniszczeniem. Jednakże zastosowanie tych
technologii pokrycia proponowanymi powłokami
nie wpłynęły w znaczący sposób na biobójczość
i bakteriobójczość, ale będą dalej prowadzone
zmodyfikowane badania w tym zakresie [7, 8, 9].

Rys. 1. Policyjny austriacki taryfikator mandatów
dla kierowców pojazdów dostawczych i
ciężarowych przekraczających całkowitą masę
dopuszczalną pojazdu z ładunkiem [5].
Jednocześnie zmniejszenie masy (zmiana
konstrukcji) nie może w żadnym stopniu wpływać
na zmniejszenie wytrzymałości i trwałości
nadwozia, a także negatywnie wpłynąć na parametry
użytkowe takie jak np. właściwości izolacyjne
(termiczne), co w przypadku nadwozi chłodniczych
i izotermicznych jest szczególnie istotne. Ponadto
zastosowane innowacyjnych połączeń elementów
zabudowy izotermicznej korzystnie wpływają na
minimalizację wystąpienia „mostków cieplnych”
tzn. na przenikanie temperatury na zewnątrz
powodując podwyższoną ochronę termiczną [6].
3.2. Rozwiązanie problemów technologicznych
Podjęte zostały działania w formie prac
badawczych związane z opracowaniem parametrów
technologicznych mające na celu zaprojektowanie
konstrukcji zabudowy izotermicznej przeznaczonej
do bezpiecznego transportu, przechowywania
i dystrybucji
produktów łatwo ulegających
degradacji (zepsuciu), poprzez działania w zakresie:
• opracowania nowej konstrukcji podłogowych
paneli izolacyjnych wykonanych z polimerowych
materiałów kompozytowych umożliwiające
zmniejszenie masy podłogi zabudowy o 20%,
• opracowania konstrukcji paneli izolacyjnych
z nowo opracowanych profili ze stopu aluminium
wypełnionego pianą XPS (styren ekstrudowany),
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4.

Prace badawcze i wdrożeniowe

Fundamentem planowanych do realizacji
prac badawczych była poprawa bezpieczeństwa
transportu,
dystrybucji,
składowania
i przechowywania żywności. Elementy te
związane są ze środkami transportu do przewozu
i
bezpośredniej
dystrybucji
świeżych,
schłodzonych
produktów
spożywczych.
Planowane działania miały na celu zbadanie
wybranych materiałów i surowców, służących do
budowy i konstrukcji elementów osłonowych
i nośnych
konstrukcji
ścian,
zabudów
wewnętrznych (stołów, szafek) przeznaczonych
do bezpiecznego transportu, przechowywania
i dystrybucji żywności w zakresie TSL (transport,
spedycja, logistyka) [10].
Założenia konstrukcyjne oraz parametry
techniczne i technologiczne mające na celu
zaprojektowanie o zmniejszonej masie innowacyjnej
zabudowy izotermicznej
przeznaczonej
do
bezpiecznego
transportu,
przechowywania
i dystrybucji
produktów łatwo ulegających
degradacji zostało zrealizowane.
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Opracowano dokumentację konstrukcyjną
zawierającą
parametry
techniczne
oraz
technologiczne innowacyjnej konstrukcji zabudowy
izotermicznej, którą wykonano w formie prototypu
(rys. 2). Wykonano prototyp kpl. zabudowy
izotermicznej z wytworzonych podzespołów oraz
elementów do innowacyjnej zabudowy w ramach
projektu pt. „Innowacyjna i energooszczędna
zabudowa izotermiczna wyposażona w powłoki
antybakteryjne,
biobójcze
i
grzybobójcze
w pojazdach dostawczych”, dofinansowanego
z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na
podstawie
umowy
o
dofinansowanie
nr
RPMP.01.02.01-12-0527/17-00.
Panele sklejono ze sobą, stosując podcięcia
krawędzi „z” zwiększające powierzchnie klejenia
oraz wzmocniono przez oklejenie wszystkich
krawędzi zewnętrznych, kątownikiem aluminiowym
80 x 80 mm oraz krawędzie wewnętrzne
kątownikiem aluminiowym 40 x 40 mm jak
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat przekroju
zaprojektowanego narożnika wzmocnione
kątownikami.
Źródło: opracowanie własne
4.1. Zaprojektowany i wykonany prototyp
W ramach projektu dokonano rozwoju
konstrukcji opracowania zmiany sposobu łączenia
paneli typu sandwich (ścian, dachu i podłogi) ze
sobą
w prototypie innowacyjnej zabudowy
izotermicznej w celu zminimalizowania mostków
cieplnych oraz ułatwionego demontażu (naprawy).
Standardowa
(najczęściej
stosowana
w zabudowach
izotermicznych
różnych
producentów) konstrukcja zabudowy w tym
przykładowa podłoga posiada masę ok. 295 kg. Jest
klejona
na
ciężkich
poprzeczkach
ze
sklejki, a podłoga
lżejsza
to
poprzeczki
z ceowników aluminiowych wypełnionych RTMem (technologia służącą do produkcji wysokiej
jakości kompozytów włóknistych).

Rys. 2. Schemat zabudowy izotermicznej
realizowanej z paneli kompozytowych typu
sandwich oraz model badawczy
Źródło: opracowanie własne
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Podzespół

Masa[kg]

Podłoga (standard)
Ściana przednia
Ściana boczna lewa, prawa
Dach
Ościeżnica tylna z drzwiami
Elementy złączne
Razem

295,16
59,27
189,86
101,52
107,29
28,81
781,91

Wizualizację nowej konstrukcji w ramach
projektu KBH AKORD oraz sposób mocowana
zewnętrznego
narożnika
(dach-ściana)
przedstawiono na rys. 4 i 5.
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2.

Rys. 4. Wizualizacja narożnika ściany i dachu
obrazującego ideę nowego rozwiązania
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Narożnik nowego rozwiązania
konstrukcji izotermy
Źródło: opracowanie własne
4.2. Nowa konstrukcja podłogi o
zmniejszonej masie
Dla potrzeb opracowania nowej konstrukcji
podłogi zrealizowano prace badawcze związane ze
wskazaniem optymalnej technologii oraz dokonano
doboru materiałów na elementy i podzespoły
stosowane w konstrukcji. Ponadto sprawdzono
obciążając cyklicznie wytrzymałość w skrajnych
miejscach wykonanej podłogi.
Podłogę do zabudowy
skonstruowano w dwóch wersjach:
1.

izotermicznej

Podłoga
zbudowana
z
aluminiowych
kształtowników ceowych i podłużnic, w formie
kratownicy wypełnionej pianą polistyrenową
ekstrudowaną
o
gęstości
42
kg/m3.
Powierzchnia dolna zamknięta płytą GFK 1,5 m
(GFK to płyta zbudowana z laminatu
poliestrowego z rdzeniem np.: XPS, PUR,
plaster miodu). GFK (niemiecki), GFRP
(angielski), TWS (polska nazwa - Tworzywo
Wzmocnione
Szkłem
kompozyt zbrojony włóknami
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szklanymi i polimerową
osnową).
Powierzchnia górna kratownicy zamknięta płytą
sklejki pokrytej materiałem na bazie żywicy
poliuretanowej. Połączenie podłogi złączkami
stalowymi (sklejka-profil metalowy-płyta GFK)
do podłużnicy pośredniej samochodu. Ściany
boczne przykręcane śrubowo do czoła
poprzecznic konstrukcji kratownicy. Taka masa
podłogi to 233 kg (panel z poprzeczkami +
sklejka+ izolacja + wylewka).
Nowa monolityczna konstrukcja podłogi
zabudowy
izotermicznej
została
zaprojektowana i wykonana przez firmę Roma
sp. z o.o. z polimerowych materiałów
kompozytowych, umożliwiająca zmniejszenie
masy podłogi zabudowy o co najmniej 20%.
W wyniku prac wykonanych przez firmę Roma
sp. z o.o., opracowano nową hybrydową
konstrukcję podłogowego panelu izolacyjnego
wykonanego z kompozytu polimerowego
wzmocnionego włóknem szklanym. Masa takiej
monolitycznej podłogi wynosi 150 kg.

Opracowany wstępny model konstrukcji
podłogi, został poddany badaniom mechanicznym,
szczególnie wrażliwe miejsca konstrukcji (belki
nośne, narożniki podłogi, strukturę „sandwiczową”,
mocowanie insertów i ich zrywanie). Badania
zostały wykonane przy udziale pracowników
naukowych UTP w Bydgoszczy. Wykonano analizę
numeryczną
konstrukcji
podłogi
wraz
z optymalizacją. W modelowaniu konstrukcji
podłogi uwzględniono przenikalność cieplną
„sandwicza” jak i jego nośność. Przy udziale KBH
AKORD i ekspertów firmy Roma modelowanie
numeryczne poddano walidacji na wytypowanych
fragmentach podłogi jak i na całej podłodze poprzez
obciążenia statyczne i dynamiczne w najbardziej
newralgicznych punktach konstrukcji.
W ramach projektu aby osiągnąć „kamień
milowy”
opracowano
konstrukcję
panelu
podłogowego, który nie powinien posiadać masy
większej niż 184 kg (tradycyjna wykonana ze sklejki
masa całkowita podłogi wynosi ca 230 kg).
Zmniejszona masa własna podłogi w ramach
realizacji projektu wynikała z założeń projektu
(zmniejszenie masy podłogi o co najmniej 20%),
gdzie w wyniku prac wykonanych w ramach badań
przemysłowych osiągnięto konstrukcję panelu
podłogowego o masie 150 kg, czyli uzyskano ok.
30%, oszczędności.
Dokumentacja
wykonawcza
nowej
konstrukcji panelu podłogowego przedstawionej na
rys. 6 umieszczona jest w raporcie końcowym
projektu i stanowi tajemnicę firmy KBH AKORD.
Do wyprodukowania podłogi przewidziano: laminat
poliestrowo-szklany o budowie warstwowej
w postaci płyty nośnej wzmocnionej, podłużnicami
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i poprzecznicami zbudowanymi z kompozytu
o budowie hybrydowej.

Mercedes
Benz
SPRINTER
Izoterma

MAN, TGE
Izoterma

IVECO
DAILY
50C17
Izoterma
PEUGEOT
BOXER,
JEGGER
Izoterma

2745
(rzeczywista
masa pojazdu)
1995 (masa
pojazdu
podstawowego
gotowego do
jazdy)
2960
(rzeczywista
masa pojazdu)
1953 (masa
pojazdu
podstawowego
gotowego do
jazdy)
2980
(rzeczywista
masa
pojazdu)
2660
(rzeczywista
masa
pojazdu)

850
izoterma

755

1007
izoterma

540

520

840

Źródło: Opracowanie własne
4.3. Ochrona bakteriobójcza i biobójcza

Rysunek 6. Wykonana w ramach projektu podłoga
z materiałów kompozytowych
Źródło: Opracowanie własne
W tabeli 1 przedstawiono przykładowe masy
ciężarowych samochodów N1 z zabudową
izotermiczną.
Tabela 1. Przykładowe masy ciężarowych
samochodów N1 (3,5 dmc)
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2775
(rzeczywista
masa pojazdu)
1995 (masa
pojazdu
podstawowego
gotowego do
jazdy)

780
oszczędność
- ok. 83 kg

Max. masa ładunku
Dopuszczalna ładowność
[kg]

Masa własna homologowanego,
dopuszczonego do ruch
pojazdu/masa pojazdu
podstawowego
[kg]

KBH
AKORD
MB
SPRINTER
Izoterma

Masa zabudowy,
Rodzaj
[kg]

Marka pojazdu podstawowego,
typ pojazdu N1
Rodzaj nadwozia

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu zgodnie z art.
44 rozporządzenia (UE) 2018/858.

725
808

Wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz
łatwa w utrzymaniu czystości przestrzeń
wewnętrzna zabudowy spowodowała wykonanie
prób pokrycia powłokami lakierowymi z dodatkiem
m.in. nanosrebra oraz grafenu płatkowego
wybranych elementów mocowań w celu dodatkowej
ochrony przed rozwojem bakterii, wirusów i innymi
zniszczeniami.
Zastosowanie
technologii
pokrycia
proponowanymi
powłokami
w
niektórych
wypadkach nie wpłynęły w znaczący sposób na bioi bakteriobójczość, ale będą dalej prowadzone
zmodyfikowane badania w tym zakresie.
Oczekiwane parametry w sposób minimalny zostały
spełnione przez zastosowanie powłok anodowych na
stopach aluminium.

5. Wnioski
Dynamiczny rozwój transportu świeżych
półproduktów
i
produktów
gotowych,
dystrybuowanych i przechowywanych w warunkach
chłodniczych
wskazuje
na
konieczność́
wprowadzania
innowacyjnych
technologii
w budowie urządzeń mających kontakt z żywnością
(ekspozycja
i
przechowywanie
artykułów
spożywczych), i w szczególności zapewnienia ich
bezpiecznego transportu w zakresie TSL.
Zwiększenie konkurencyjności firmy
stanowiło podstawy do realizacji projektu, natomiast
efekt jego realizacji, przewyższającego dotychczas
stosowane technologie, stanowi opracowanie
i wytworzenie innowacyjnej modułowej zabudowy
izotermicznej,
wykonanej
z
organicznych
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materiałów kompozytowych, których poziom
właściwości użytkowych, przy mniejszej masie
właściwej, będzie wyższe niż materiałów
dotychczas używanych do tego rodzaju zastosowań.
Zastosowane materiały spełniają wymagania
krajowych i europejskich aktów normatywnych
dotyczących
bezpieczeństwa
przewozu
i przechowywania żywności.
Grupą
docelową
opracowanej
innowacyjnej zabudowy izotermicznej będą̨:
producenci
żywności,
przedsiębiorstwa
transportowe oraz handlowe. Firmom tego sektora
zależy, aby przewożone produkty dotarły do
końcowego odbiorcy w stanie nie pogorszonym.
Żywność musi zachować walory smakowe oraz
przydatność do spożycia, a co najważniejsze nie
może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Realizacja wykonania modułowej zabudowy
izotermicznej z obniżoną masą własną o ok. 83 kg
umożliwia zwiększenie masy transportu towarów w
bezpiecznych warunkach termicznych zgodnie
z wymaganiami Umowy ATP. W ten sposób
spełnione zostało podstawowe założenie projektu w
zakresie zmniejszenia masy własnej pojazdu
z zabudową izotermiczną, co pozwala na bezpieczne
zwiększenie ładowności pojazdu jak również
spowodowanie zmniejszenia emisji spalin.
Do realizacji innowacyjnej zabudowy izotermicznej
zastosowano materiały:
• Ściany i dach zabudowy izotermicznej
wykonane są z płyty typu „sandwich”
izolowanej
pianką
polistyrenową
XPS
z poszyciem zewnętrznym z wysokiej jakości
laminatu
poliestrowo-szklanego
lub
anodowanej blachy aluminiowej.
• Podłoga w całości została opracowana
i wykonana jako nowa hybrydowa konstrukcja
monolitycznego
podłogowego
panelu
izolacyjnego wykonanego z kompozytu
polimerowego
wzmocnionego
włóknem
szklanym.
Jednocześnie potwierdzono, że istnieje
możliwość dalszego zmniejszenia masy podłogi
poprzez zastosowanie materiałów kompozytowych
opartych na włókach węglowych o dalsze ok. 100 kg
co stanowiłoby oszczędności o ponad 50%
w stosunku do masy podłogi z użyciem sklejki
(technologia obecnie stosowana). W związku ze
wzrostem na świecie cen paliw (w tym ropy
naftowej) oraz zwiększaniem kosztów emisji CO2
(obecnie ok. 60 euro za tonę) należy przypuszczać,
że zwiększy się zainteresowanie zabudowami
izotermicznymi o zmniejszonej masie bez względu
na poniesione większe koszty.
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Streszczenie
W czasach szybko następujących zmian klimatycznych wszystkie państwa są zobowiązane do zwiększenia działań
dotyczących ochrony środowiska oraz zachowania bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa m.in. poprzez
wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju oraz Zielonego Ładu UE. Najbardziej newralgiczny element w TSL
stanowi transport (emisja) oraz przechowywanie żywności w wymaganych warunkach temperaturowych.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie reguluje „Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się
artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)”, przyjęta
w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. 2015 poz. 667, dn. 14.05.2015 r.).
W celu maksymalizacji masy transportowanego ładunku firma KBH AKORD opracowała innowacyjną
technologię zabudowy izotermicznej o zmniejszonej masie własnej oraz modułowej budowie konstrukcji zabudowy
minimalizujących wpływ tzw. mostków cieplnych.
Zmniejszona całkowita masa własna pojazdu z zabudową izotermiczną o ok. 100 kg umożliwia realizację
przewożenia towarów o zwiększonej masie (o tyle kg ile zaoszczędzono na konstrukcji zabudowy), co wpływa m.in.
na mniejsze zużycie paliwa w trakcie tzw. „pustych przejazdów” (bez ładunku). Zmniejszenie zużycia paliwa jest
ściśle związane z niższą emisją gazów cieplarnianych (spalin) i z tego powodu ograniczonym wpływie na środowisko.
Zmniejszona masa własna została uzyskana poprzez zastosowanie innowacyjnej konstrukcji podłogi wykonanej z
organicznych materiałów kompozytowych wzmocnionych pod dolną płytą za pomocą belek tzw. poprzecznic i
podłużnic. Ponadto nowa modułowa zabudowa umożliwia łatwą naprawę i precyzyjniejsze uszczelnienie dla
ograniczenia niepożądanej wymiany ciepła.
Słowa kluczowe: zabudowa izotermiczna, zmniejszona masa własna, ekologia, Umowa ATP
Insulated body for N1 vehicle with a reduced mass
Summary
These days, during fast moving climate changes, all countries are committed to increase operations related to
environmental protection and keeping food safety of the society, among others during implementation strategy of
sustainable development and European Green Deal. The most important element of TSL is transport (emission) and
food storage in required temperature conditions. Required details are in „Agreement on the International Carriage
of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP)” which was concluded
in Geneva on 1 September 1970.
In order to maximize mass of transported carriage KBH AKORD Company made an innovative isothermal
vehicle’s structure technology reducing weight and with a modular structure that minimize the impact of the so-called
thermal bridges.
The reduced total mass of vehicle’s isothermal structure by approximately 100 kg which enables transport with
increased mass (as much as reduced vehicle’s weight), which leads to fuel usage reduction during „empty transit”
(without carriage). Reduced fuel usage is strictly connected to lower greenhouse gas (fumes) emission. For this
reason it affects the environment. The reduced total mass of vehicle has been achieved by using innovative floor’s
construction which was made from organic composite materials reinforced under the bottom plate with beams, the
so-called crossbars and stringers. What is more, a new vehicle’s modular structure enables easier vehicle repair and
more precise sealing for reduction of the unwanted heat transfer.
Key words: vehicle’s structure, reduced total mass, ecology, ATP Agreements
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu pt. „Innowacyjna i energooszczędna zabudowa izotermiczna
wyposażona w powłoki antybakteryjne, biobójcze i grzybobójcze w pojazdach dostawczych”,
dofinansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.01.02.01-12-0527/17-00.
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mag. inż. Magdalena Murdzek 1), prof. dr hab. inż. Maria Richert 2), dr hab. inż. Marek
Dudek prof.3), dr inż. Dariusz Sala3), dr inż. Rafał Hubicki 4)
AGH w Krakowie, Szkoła Doktorska, Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o.
AGH w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego
3)
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4)
Grupa Kęty SA w Kętach
1)
2)

Wykorzystanie technologii 3D w praktyce przemysłowej i
jej wpływ na jakość i efektywność procesów – studium
przypadku
1. Wprowadzenie
Efektywność i jakość są szczególnie ważnymi
aspektami we współczesnym zarządzaniu produkcją, a
jednocześnie największymi wyzwaniami na poziomach
dostarczania, operacyjnym oraz strategicznym.
Efektywność możemy rozpatrywać w zakresie kilku
aspektów efektywności (rys. 1a.) procesu i projektu
takich jak: jakość, korzyści, zakres, czas, koszty czy
ryzyko [9].
a)
a)

b)

Rys. 1. a) sześć efektywności procesu, b) wpływ jakości
na pozostałe aspekty efektywności
Źródło: Opracowanie własne
Jak można zauważyć wskaźnik składowy „jakość” jest
jedynym miernikiem, którego utrzymanie na wysokim
poziomie zapewnia pozytywny wpływ na pozostałe
składowe – aspekty efektywności (rys. 1b.)
Podstawowym założeniem organizacji powinno więc
być
optymalizowanie
procesów
produkcji
zapewniających wzrost wydajności, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiego poziomu jakości oferowanych
produktów.
W opracowaniu dokonano ilościowej oceny
wydajności i jakości procesów produkcji z
wykorzystaniem
elementów
druku
3D.
W
analizowanych przypadkach oceniono efektywność
produkcji jako efekt minimalizacji nakładów
finansowych oraz działań zmniejszających ilość
wybraków produkcyjnych dzięki zastosowaniu
suportów wykonanych technologią druku 3D.
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Analiza efektywności procesu jest dla organizacji
źródłem wiedzy o występujących szansach i
zagrożeniach, identyfikacji obszarów wymagających
optymalizacji oraz opłacalności procesów [4]. W
opracowaniu skupiono się na analizie efektywności
operacyjnej, rozumianej jako poszukiwanie metod
zmniejszenia wykorzystania zasobów produkcyjnych,
obniżenie kosztów, wzrost wydajności pracy, poprawa
jakości produkowanych wyrobów oraz skracanie
długości trwania cykli produkcyjnych [2].
Drukowanie przestrzenne znajduje szerokie
zastosowanie w praktyce przemysłowej zarówno w
tworzeniu niestandardowych narzędzi usprawniających
procesy, szablonów produkcyjnych, części zamiennych
czy prototypy dóbr konsumpcyjnych, których
stosowanie przekłada się bezpośrednio na wzrost
wydajności, powtarzalności i jakości produkowanych
wyrobów. Technologia druku 3D oferuje szerokie
rozwiązania zapewniające optymalizację procesów
produkcji oraz wzrost jakości wytwarzanych
produktów. Modele wykonane w druku 3D znacząco
ułatwiają pracę koncepcyjną, jak również umożliwiają
wdrożenie efektywnych rozwiązań na liniach
produkcyjnych.

2. Budowa drukarki i przebieg procesu
drukowania 3D metodą FDM

Proces drukowania 3D metodą FDM (ang. Fused
Deposition Modelling) składa się z pięciu głównych,
następujących po sobie etapów (rys. 2 a – e):
1. Pierwszym niezbędnym krokiem w drukowaniu
przestrzennym jest komputerowe zaprojektowanie
modelu. Do tego celu wykorzystywane są
programy takie jak AutoCAD, Invetor, Catia, Solid
Works. W tym etapie niezbędnym krokiem jest
również podzielenie zaprojektowanego modelu na
poszczególne warstwy. Następnie zaprojektowane
modele 3D są sporządzane w formie kodu
cyfrowego. Odwzorowuje on wszystkie warstwy
wytwarzanego obiektu. Jest to to również etap
generowania obiektów podtrzymujących całość
konstrukcji, jeśli budowa modelu tego wymaga [8].
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a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 2 Etapy drukowania 3D w technologii FDM: a)
stworzenie modelu 3D, b) modelowanie tworzywem
termoplastycznym, c) głowica budująca model oraz
podpory w obrębie poszczególnych warstw, d)
usuwanie elementów podporowych, e) gotowy
komponent [7].
2. W kolejnym kroku filament w postaci żyłki na
szpuli jest aplikowany w drukarce, a następnie
wprowadzany do głowicy modułu drukującego,
gdzie pod wpływem temperatury przekształca się
do stanu półpłynnego (rys. 3).

4. Drukarki 3D w technologii FDM posiadają
możliwość drukowania z użyciem dwóch
materiałów (rys. 3) – jeden z nich to materiał
główny, z którego powstaje drukowany model 3D,
drugi zaś służy do wytworzenia elementów
podporowych podtrzymujących model, które po
zakończeniu procesu są usuwane (rys. 2 d) [8].
5. Finalnym efektem procesu drukowania w
technologii 3D jest model gotowy do użytkowania.
Filament stosowany w drukarkach 3D pracujących w
technologii FDM to głównie ABS (kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
oraz
PLA
(polilaktyd). Na przestrzeni ostatnich lat technologia
FDM stała się jedną z najczęściej stosowanych metod
drukowania
przestrzennego
do
szybkiego
prototypowania, znajdującego zastosowanie w różnych
aplikacjach [3].

3. Ilościowa ocena wydajności i jakości
procesu produkcji z wykorzystaniem
elementów druku 3D – studium przypadku
przedsiębiorstwa z branży elektronicznej

Rys. 3. Budowa drukarki 3D w technologii FDM [5].
3. W kluczowym etapie procesu drukowania
przestrzennego (rys. 2 c) filament w formie
plastycznej jest wyciskany przez dyszę oraz
rozprowadzany warstwowo na platformie roboczej
w płaszczyźnie X, Y, Z. Warstwy łączą się ze sobą
w wyniku chłodzenia w temperaturze otoczenia i
zastygania
każdej
warstwy
materiału
konstrukcyjnego. Proces chłodzenia można
przyśpieszyć poprzez umieszczenie wentylatorów
chłodzących w przypadku zamkniętej komory
urządzenia. Zastygający filament (materiał
termoplastyczny) tworzy warstwę materiału
konstrukcyjnego, na który tuż po ostygnięciu
można nałożyć kolejną warstwę. Utwardzenie
plastycznego materiału odbywa się natychmiast po
wyciśnięciu przez dyszę i rozprowadzeniu na
platformie roboczej w wyniku różnicy temperatur
plastycznego materiału i temperatury otoczenia
(Mazurkiewicz,
2017).
Do
wykonania
kompletnego modelu 3D niezbędny jest
wielokrotny ruch głowicy drukującej w
płaszczyźnie X, Y, Z w celu nałożenia kolejnych
warstw, aż do momentu powstania całkowitej
wysokości drukowanego modelu. Po nałożeniu
każdej warstwy platforma robocza obniża się bądź
głowica unosi się do góry, w zależności od typu
drukarki.
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3.1. Charakterystyka procesów
Badaniom poddano dwa procesy produkcyjne w
przedsiębiorstwie Zakład Elektroniczny Omega Sp. z
o.o:
1. Proces zwijania wiązek elektrycznych, który
rozpatrzono w aspekcie analizy ilościowej
wydajności;
2. Proces zaciskania klipsów montażowych na
przewodach elektrycznych, analizowany w
aspekcie ilościowej oceny jakości
Proces zwijania polega na nawinięciu przewodu na
wałek/suport, w celu uzyskania zwoju o wymaganej
średnicy i odległościach zdefiniowanych w
dokumentacji
technicznej.
Proces
przed
wprowadzeniem
usprawnienia
był
całkowicie
manualny (rys. 4 b). Po wprowadzeniu suportów
wykonanych w technologii 3D i połączeniu ich z
mechanizmem obrotowym innej maszyny uzyskano
urządzenie do półautomatycznego zwijania przewodów
(rys.4 a) zapewniające wzrost wydajności i
powtarzalności procesu.
a)

b)

Rys. 4. Suporty do zwijania: a) urządzenie do zwijania
z użyciem suportu 3D, b) stanowisko do czynności
manualnego zwijanie przewodów.
Źródło: opracowanie własne
Proces zaciśnięcia opaski montażowej na
przewodzie elektrycznym polega na jej aplikacji w

CZASOPISMO TECHNICZNE

suporcie (rys. 5 b) w celu utrzymania jej prawidłowej
odległości i orientacji, co stanowi charakterystykę
specjalną badanego procesu (wartość obligatoryjną do
utrzymania w zadanej tolerancji). Prawidłowa
orientacja i odległość klipsów umożliwiają trasowanie
przewodów – lokalizowanie linii przebiegu wiązki
elektrycznej w aplikacji/urządzeniu/pojeździe zgodnie
z rysunkiem 3D wyrobu końcowego (rys. 5 a).
b)

a)

Wydajność =

3.2. Założenia i wyniki badań
W wyniku przeprowadzonej ilościowej analizy
wydajności i jakości procesu produkcji zebrano
niezbędne
dane
umożliwiające
obliczenia
poszczególnych wskaźników podrzędnych: jakość,
PPM (parts per milion) oraz wydajność. Dane zbierano
przez okres trzech miesięcy badawczych (tab. 1 i tab.
2). Przed przystąpieniem do badań poczyniono
założenia oraz wyznaczono sposób obliczenia
wskaźników podrzędnych będących podstawą oceny
efektywności badanego procesu:
– w zestawieniu uwzględniono jedynie operatorów,
którzy wykonywali czynność operacyjną przed i po
wprowadzeniu optymalizacji z wykorzystaniem
druku 3D;
– w przypadku oceny wydajności procesu zwijania
każdy z operatorów wykonywał czynność zwijania
ręcznego i maszynowego co najmniej 5 razy;
– wydajność (1) każdego z operatorów policzono
według przyjętego wzoru:

∗ 100

(1)

– jako wzorcową, minimalną ilość wykonanych sztuk
na godzinę przyjęto dla zwijania ręcznego 113
szt./h, natomiast dla zwijania z wykorzystaniem
suportów 3D – 156 szt./h. Minimalna, wzorcowa
ilość wyrobów została dobrana na podstawie
danych z obserwacji procesu przy wykorzystaniu
najlepszej ergonomii pracy na stanowisku;
– oceny wskaźnika jakości procesów dokonano przy
użyciu dwóch mierników: jakość (2) [9] oraz PPM
(3) [1].
Jakość =

Rys. 5. a) rysunek 3D wiązki elektrycznej z
usytuowaniem orientacji klipsów montażowych, b)
suport do zaciskania klipsów montażowych
Źródło: opracowanie własne

ilość wykonana/h
wzorcowa minimalna ilość sztuk/h

𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖 𝑤𝑦𝑟𝑝𝑑𝑢𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒−𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖 𝑁𝑂𝐾
𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖 𝑤𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒

∗ 100% (2)

gdzie:
sztuki NOK – ilość wszystkich sztuk niezgodnych ze
specyfikacją.
PPM =

𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖 𝑛𝑖𝑒𝑧𝑔𝑜𝑑𝑛𝑒
𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖 𝑤𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑤𝑜𝑎𝑛𝑒

∗ 1000000

(3)

– wyznaczono cel dla wartości wskaźnika PPM – nie
więcej niż 500 PPM;
– wyznaczono cel dla wartości wskaźnika jakość –
99,9 %, co według literatury stanowi poziom
światowy;
– założono, że wzrost wydajności i jakości procesu
można osiągnąć w dwóch kategoriach: poprawa
działalności operacyjnej oraz zwiększenie
zaangażowania pracowników.
3.3. Ilościowa ocena wydajności proces zwijania
przewodów elektrycznych z zastosowaniem
suportów 3D
Efekty trzymiesięcznej obserwacji procesu przed
wprowadzeniem suportów 3D oraz po optymalizacji
zebrano w tabeli 1. Dane dotyczące średniej ilości sztuk
wyrobów gotowych wykonywanych na godzinę zostały
uśrednione i podsumowane dla każdego z operatorów.
Informacja o średniej ilości sztuk wykonywanych na
godzinę przez poszczególnych operatorów stanowiła

Tabela 1.Dane do ilościowej analizy wydajności procesu zwijania z użyciem suportów wykonanych w
technologii 3D
Nr
Operacji

Zwijanie manualne
Średnia ilość sztuk
wyprodukowanych/h

1
141
2
105
3
79
4
38
5
144
6
93
7
74
8
124
9
184
10
157
Źródło: Opracowanie własne
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Wydajność
[%]
91
68
51
25
93
60
48
80
118
101

Zwijanie z wykorzystaniem
suportów 3D
Średnia ilość sztuk
Wydajność
wyprodukowanych/h
[%]
174
164
77
75
231
120
126
68
259
198

155
146
68
67
205
106
112
60
230
176

Różnica w
wydajności
przed i po
optymalizacji
[%]
64
78
17
42
112
46
64
-20
112
75
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ilość sztuk

podstawę do oszacowania poziomu uzyskanej
efektywności dla każdej z badanych osób. Biorąc pod
uwagę wszystkich operatorów, średni wzrost
wydajności procesu zwijania po wprowadzeniu
suportów 3D oscyluje w granicach 60 %. W przypadku
operatora nr 8 zaobserwowano spadek wydajności o 20
%, co najprawdopodobniej było spowodowane
nieprawidłową ergonomią pracy – nieefektywnym
szkoleniem stanowiskowym.
Analizując
uzyskane
dane
ilości
sztuk
wykonywanych na godzinę dla badanego procesu
możemy zauważyć, że jedynie połowa operatorów
osiąga założony cel zarówno dla czynności zwijania
manualnego jak i z wykorzystaniem suportów 3D (rys.
6). Stanowi to podstawę do obserwacji procesu pod
względem ergonomii i standaryzacji pracy na badanym
stanowisku. Jak założono na wstępie – wzrost
efektywności procesu możliwy jest do osiągniecia na
dwóch płaszczyznach: operacyjnej oraz zaangażowania
pracowników. W wyniku wprowadzonej optymalizacji
zastosowania suportów 3D uzyskano pożądany efekt na
płaszczyźnie operacyjnej. Do dalszej optymalizacji
pozostaje natomiast standaryzacja stanowisk i
ergonomii pracy, aby zapewnić osiąganie wydajności
przez wszystkich operatorów na poziomie wskazanym
przez przedsiębiorstwo jako cel.
300
250
200
150
100
50
0

Zwijanie manualne
Zwijanie z wykorzystaniem suportów 3D
cel dla zwijania z wykorzystaniem suportów 3D
cel dla zwijania manualnego

Rys. 6 Średnia ilość sztuk wykonanych na godzinę
przez poszczególnych operatorów
Źródło: Opracowanie własne
3.4. Ilościowa ocena jakości procesu montażu z

zastosowaniem szablonów 3D
Przedmiotem oceny jakości procesu był nowy
produkt wdrażany w badanym przedsiębiorstwie. W
tabeli 2 zebrano dane z trzymiesięcznego okresu
uruchomienia produkcji dla tego wyrobu.Celem
pierwszej produkcji próbek w ilości 200 sztuk było
potwierdzenie zrozumienia wymagań Klienta i
zatwierdzenia wykonanych próbek do produkcji
seryjnej. Podczas realizacji zamówienia, w pierwszym
miesiącu uzyskano jedną sztukę poza zakresem
tolerancji dla parametru odległości klipsa od punktu
odniesienia, co oznacza niezgodność dla zdefiniowanej
przez klienta charakterystyki specjalnej. Jedna sztuka
niezgodna na dwieście wykonanych przekłada się na
dużą wartość wskaźnika PPM równą 5000, co stanowi
10-krotne przekroczenie założonego celu. W drugim
miesiącu, po zatwierdzeniu wykonanych próbek i
uruchomieniu produkcji seryjnej uzyskano 3 niezgodne
sztuki na 3500 łącznie wyprodukowanych, co również
stanowi o nieosiągnięciu zamierzonego celu wskaźnika
PPM. W trzecim miesiącu analizowanego procesu
wdrożono suporty 3D pozycjonujące klipsy montażowe
zarówno pod względem odległości od punktu
odniesienia, jak również ich orientacji (rys. 5 b).
Wprowadzona optymalizacja zapewniła całkowitą
eliminację sztuk niezgodnych w produkcji seryjnej.
Efektem wykorzystania druku 3D w badanym
procesie jest wzrost jakości produkowanych wyrobów
poprzez minimalizację możliwości wystąpienia wad
produkcyjnych, co w ostatecznej kalkulacji wpływa
pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa oraz
minimalizację kosztów braku zapewnienia jakości.
Wskaźnik PPM jest szeroko stosowany w
przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jak pokazuje
wartość uzyskana dla 1 niezgodnej sztuki, przy
niskoseryjnej produkcji jest on „zero-jedynkowy” – cel
może być osiągnięty jedynie w przypadku braku sztuk
niezgodnych.
Drugi z analizowanych wskaźników – jakość, jest
szerzej stosowany w literaturze oraz jako wskaźnik
podrzędny miernika efektywności wykorzystania
maszyn OEE (Overall Equipment Effectiveness).
Zestawienie obu wskaźników PPM i Jakość (rys. 7)
pokazuje rozbieżność w ocenie stopnia zapewnienia
zgodności i spełnienia wymagań klienta. Analizując
uzyskane wyniki dla wskaźnika Jakość, w miesiącu
drugim uzyskano wartość na poziomie światowym,

Tabela 2. Dane do ilościowej analizy jakości procesu montażu z użyciem suportów wykonanych w technologii 3D
Miesiąc
1

Ilość sztuk
wyprodukowanych
200

Ilość sztuk
NOK
1

Jakość

PPM

Cel PPM

99,5

5000

500

2

3500

3

99,9

857

500

3

3500

0

100

0

500

Charakterystyka
produkcji
produkcja próbek
bez szablonów
3D
produkcja próbek
bez szablonów
3D
produkcja próbek
z szablonami 3D

Źródło: Opracowanie własne
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równym 99,9 %, co jednak nie stanowi o zadowoleniu
klienta i zapewnieniu jakości w produkcji seryjnej.

Rys.7 Porównanie uzyskanej oceny jakości procesu
zaciskania klipsów montażowych przy użyciu
wskaźników: a) jakość, b) PPM
Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
Analiza oraz ocena jakości i wydajności procesów
stanowi podstawę zarządzania produkcją w każdym
przedsiębiorstwie.
Dążąc
do
maksymalizacji
wydajności procesów należy również mieć na uwadze
czynnik jakościowy produkowanych wyrobów, który
ma szczególny wpływ na wszystkie efektywności
procesu: czas, koszty, zakres, ryzyko, co ostatecznie
przekłada się na zysk przedsiębiorstwa. Analiza
wydajności produkcji powinna być skorelowana z
badaniem zdolności jakościowej procesu [6].
W badanym studium przypadku założono, że
wzrost jakości i wydajności procesu można osiągnąć na
dwóch
płaszczyznach:
poprawy
działalności
operacyjnej
oraz
zwiększenia
zaangażowania
pracowników. Kluczowym aspektem jest efektywność
operacyjna, której celem jest poszukiwanie rozwiązań
zmniejszających nakłady i wykorzystanie zasobów
produkcyjnych. Przedsiębiorstwa dążą do jak
najwyższej automatyzacji procesów w celu
zapewnienia wskaźników jakości i efektywności
produkcji na jak najwyższym poziomie niejednokrotnie
ponosząc koszty inwestycji niewspółmierne do zysków
i zasadności biznesowej. Rozwiązaniem utrzymania
jakości na oczekiwanym poziomie oraz efektywności
operacyjnej jest zastosowanie elementów druku 3D w
praktyce przemysłowej, dające szerokie możliwości
optymalizacji procesów, powtarzalności produkcji oraz
utrzymania wskaźników jakości na poziomie
wyznaczonym przez Klientów czy organizację.
Technologia 3D w praktyce przemysłowej znajduje
szerokie zastosowanie w tworzeniu niestandardowych
narzędzi i szablonów produkcyjnych, których
wdrożenie zapewnia zapobieganie nieumyślnym
błędom – poka yoke (metoda zapobiegania defektom
pochodzącym z pomyłek) [10]. Efektem wykorzystania
druku 3D jest wzrost wydajności oraz jakości
produkowanych wyrobów poprzez minimalizację
możliwości wystąpienia niezgodności w procesie, co w
ostatecznej kalkulacji wpływa pozytywnie na
wizerunek i zysk przedsiębiorstwa.
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono ilościową ocenę efektywności procesów produkcji z wykorzystaniem elementów
druku 3D. Zastosowanie technologii 3D w praktyce przemysłowej daje szerokie możliwości optymalizacji
procesów produkcyjnych, a tym samym zwiększenia efektywność i jakości produkowanych wyrobów. Zakłady
produkcyjne używają druku 3D na wielu etapach działalności. Technologia 3D w praktyce przemysłowej
znajduje szerokie zastosowanie zarówno w tworzeniu niestandardowych narzędzi usprawniających procesy,
szablonów produkcyjnych, części zamiennych, czy prototypów dóbr konsumenckich. Interesującym efektem
wykorzystania druku 3D jest wzrost jakości produkowanych wyrobów poprzez minimalizację możliwości
wystąpienia wad produkcyjnych, co w ostatecznej kalkulacji wpływa pozytywnie na zysk przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: efektywność produkcji, jakość, druk 3D, FDM
The use of 3D technology in industrial practices and its affect the quality and efficiency of production
processes – case study
Abstract
The study presents a quantitative assessment of the effectiveness of production processes with the use of 3D
technology. The use of 3D technology in industrial practice offers wide opportunities to optimize production
processes and increase the efficiency and quality of manufactured products. Companies use 3D printing in many
ways. In industrial practice, 3D technology is widely used in the production of non-standard tools to improve
processes, spare parts, or consumer prototyping. An interesting effect of using 3D printing in the production
process is increasing the quality of products by minimizing the possibility of production defects. It has a positive
effect on the company's profit.
Keywords: production efficiency, quality, 3D printing, FDM
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Rozwój sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce w latach
2014-2021
1. Wprowadzenie
Sprawozdawczość organizacyjna stanowi jedno
z podstawowych
narzędzi
komunikacji
przedsiębiorstwa
z
interesariuszami.
Pozwala
w największym
stopniu
zaspokoić
potrzeby
informacyjne szerokiego grona interesariuszy na temat
prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.
Jednakże szybka dynamika zmian społecznych
i gospodarczych
sprawia,
że
tradycyjna
sprawozdawczość
przestaje
spełniać
swoją
podstawową rolę. Coraz więcej grup interesariuszy
zaczyna interesować się otoczeniem, w którym żyją
i funkcjonują.
Działalnością
przedsiębiorstwa
zainteresowani są już nie tylko właściciele, inwestorzy
i organy kontroli, ale również pracownicy, organizacje
społeczne i społeczności lokalne. Zmieniają się również
potrzeby informacyjne, następuje odwrót od
tradycyjnych informacji finansowych o charakterze
historycznym, na rzecz prospektywnych informacji
pozafinansowych
dotyczących
wpływu
przedsiębiorstwa
na
otoczenie
wewnętrzne
i zewnętrzne. Kluczowe staje się ukazywanie modelu
tworzenia wartości przez organizację w czasie. Należy
jednak zaznaczyć, że sprawozdawczość organizacji nie
pozostaje statyczna, lecz ciągle się rozwija
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dopasowując do zmieniających uwarunkowań. W ciągu
ostatnich kilku dekad sprawozdawczość dynamicznie
się zmieniała z prostej sprawozdawczości obejmującej
wyłącznie informacje finansowe w rozbudowane grupy
raportów finansowych i pozafinansowych. Obecnie
sprawozdawczość organizacji przeżywa kolejną
ewolucję. Sprawozdawczość zintegrowana łącząca
i wzajemnie integrująca w pojedynczym raporcie
ujawnienia finansowe i pozafinansowe stanowi kolejne
ogniwo w jej rozwoju. Kamieniem milowym było
opracowanie w grudniu 2013 r. przez International
Integrated Reporting Council (IIRC) wytycznych
International <IR> Framework [7], które zakreśliły
ramy raportowania zintegrowanego. Od tego czasu
coraz więcej przedsiębiorstw na świecie wykorzystuje
wskazaną koncepcję w procesie komunikowania na
temat swoich dokonań. Raportowanie zintegrowane
rozwija się również w Polsce. Z roku na rok wzrasta
liczba spółek sporządzająca tego typu raporty.
Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie
ewolucji sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce
w latach 2014-2021. W przeprowadzonej analizie
w szczególności skupiono się na podstawowych
cechach strukturalnych publikowanych raportów, tj.
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formie prezentacji (tradycyjna czy interaktywna), ich
objętości (ilość stron) oraz wykorzystanych w procesie
sporządzania raportu wytycznych. Centralnym
elementem każdego raportu zintegrowanego powinien
być model tworzenia wartości (model biznesu),
w związku z powyższym przeanalizowano czy jest on
uwzględniany w raportach polskich spółek.
Sprawozdawczość zintegrowana stanowi narzędzie
komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami,
jednakże powinna być to komunikacja dwustronna.
Dlatego też dokonano analizy czy spółki w Polsce
identyfikują kluczowych interesariuszy oraz czy
włączają ich w proces definiowania treści raportów.
W tym celu wykorzystano dwie podstawowe metody
badawcze, tj. analizę treści publikacji korporacyjnych
oraz analizę porównawczą.

2. Ewolucja sprawozdawczości organizacji
Sprawozdawczość organizacyjna jako narzędzie
komunikowania na temat działalności przedsiębiorstwa
w różnej formie od wieków towarzyszy działalności
gospodarczej. Przez kilkaset lat podlegała jednak
ciągłym zmianom w celu dostosowania się do szybko
zmieniających się uwarunkowań gospodarczych,
politycznych i społecznych. Najstarszą i pierwotną
formę raportowania stanowi sprawozdawczość
finansowa [19]1. Początkowo obejmowała wyłącznie
ujawnienia o charakterze finansowym, które nie były
w stanie zapewnić odbiorcom pełnego oglądu
prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.
Z czasem zaczęto dostrzegać potrzebę rozszerzenia
sprawozdania finansowego również o ujawnienia
pozafinansowe
umożliwiające
zrozumienie
prezentowanych danych finansowych. W ten sposób
ukształtowała się informacja dodatkowa jako element
sprawozdania finansowego. W dalszym toku rozwoju
zaczęło przybywać informacji pozafinansowych co
doprowadziło do wykształcenia się raportu rocznego
(raportu finansowego). Tradycyjna sprawozdawczość
była i jest mocno krytykowana ze względu na liczne
niedoskonałości. Do najczęściej stawianych zarzutów
należy zaliczyć: niezaspokajanie kluczowych potrzeb
informacyjnych inwestorów [20], nieujawnianie
informacji o perspektywach prowadzenia biznesu [17],
skupienie na danych historycznych, nieuwzględnianie
w wycenie aktywów kapitału intelektualnego,
skupienie na
perspektywie
krótkoterminowej,
pogłębianie luki informacyjnej między menadżerami
a inwestorami i innymi interesariuszami [5], brak
informacji o kluczowych czynnikach sukcesu, duży
stopień skomplikowania, brak odzwierciedlenia modelu
biznesu, brak spójności między poszczególnymi
sprawozdaniami, brak możliwości ustalenia rynkowej
wartości przedsiębiorstwa [14], brak przejrzystości [1].
Postępujący
trend
rozszerzania
zakresu
prezentowanych
ujawnień
pozafinansowych
doprowadził do wykształcenia się kolejnych rodzajów

Już w XV wieku Luca Pacioli przedstawiał zasady rachunkowości
obejmujące sporządzanie inwentarza, rachunku zysków i strat,
bilansu obrotów i bilansu sald wszystkich kont [16].
1
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raportów – początkowo Komentarza Zarządu (ang.
Management Commentary)2, a z czasem innych
raportów tematycznych. Zmiany te miały na celu
realizację koncepcji pełnej przejrzystości informacji
zawartych w sprawozdawczości [15]. Procesowi temu
sprzyjał szybki rozwój nowoczesnych koncepcji
zarządzania, tj. społeczna odpowiedzialność biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) czy
koncepcja zrównoważonego rozwoju, które swym
przedmiotem obejmowały wpływ przedsiębiorstwa na
pracowników, społeczeństwo i środowisko, a także
wprowadzane zmiany legislacyjne nakierowane na
ujawnianie
w szerszym
zakresie
informacji
pozafinansowych,
w szczególności
Dyrektywa
2014/95/UE [4]. W etapie tym wykształciły się nowe
formy raportowania, tj. raport roczny o charakterze
biznesowym (stanowiący inną formę niż proste
zestawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności), raport zrównoważonego rozwoju, raport
środowiskowy, raport społeczny (CSR, społecznej
odpowiedzialności biznesu) i wiele innych. Tak szeroki
zakres ujawnień związany jest z koncepcją pełnej
przejrzystości (ang. full transparency) zakładającej
przejrzystość finansową, ujawnianie wszystkich
informacji
mających
wpływ
na
wartość
przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji
przydatnych dla szerokiego grona interesariuszy [21].
Należy jednak zaznaczyć, iż multiplikacja raportów z
wielu przyczyn jest niekorzystna, gdyż powoduje
spadek użyteczności prezentowanych informacji oraz
zaburza komunikację z interesariuszami [12, 13].
Szczególnie problematyczne jest rozproszenie
informacji w wielu rozbudowanych raportach, które
utrudnia wyszukiwanie określonych informacji.
Dodatkowo wiele ujawnień jest powtarzana w różnych
raportach, co nie sprzyja ogólnemu ich odbiorowi.
Rozbudowa sprawozdań o kolejne zagadnienia
powoduje ich indywidualizację i zwiększenie
szczegółowości, a co za tym idzie mniejszą
porównywalność [21]. Większy zakres prezentowanych
informacji powoduje trudności w opracowywaniu
uniwersalnych
wytycznych.
Brakuje
również
wzajemnych
powiązań
między
ujawnieniami
finansowymi
i pozafinansowymi,
co
utrudnia
zrozumienie związków między wynikami finansowymi
a innymi dokonaniami [1].
Globalny rozwój sprawozdawczości organizacji
ściśle związany jest również ze standaryzacją
i unifikacją, początkowo w zakresie sprawozdawczości
finansowej, potem również niefinansowej. Pierwszych
międzynarodowych
wytycznych
dotyczących
sprawozdawczości finansowej można doszukiwać się
już w latach 70 XX wieku, kiedy to powołany został
Komitet
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości (ang. International Accounting

W Polsce Komentarz Zarządu przyjmuje formę sprawozdania
z działalności jednostki, którego zakres został uregulowany w art. 49
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2
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Standards Committee, IASC3). Od tego czasu
międzynarodowe
standardy
sprawozdawczości
finansowej (MSSF lub MSR) podlegają ustawicznym
zmianom4. Milowym krokiem dla ich popularyzacji
było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę
rozporządzenia 1606/2002 [11], które obligowało
spółki publiczne w Unii Europejskiej do sporządzania
skonsolidowanych
sprawozdań
zgodnie
z międzynarodowymi standardami. W Polsce ustawa
o rachunkowości (dalej: UoR) [18] dopuszcza
możliwość sporządzania sprawozdań finansowych
według wskazanych standardów emitentom papierów
wartościowych dopuszczonym, zamierzającym ubiegać
się lub ubiegającym się o ich dopuszczenie do obrotu na
jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, a także jednostki wchodzące
w skład grupy kapitałowej, w której jednostka
dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdania
finansowe zgodnie z MSR oraz oddziałom
przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1a,
1b,
1f
UoR).
Również
sprawozdawczość
pozafinansowa podlega próbom unifikacji. Istnieje
wiele standardów i wytycznych międzynarodowych
regulujących zasady i zakres sporządzania raportów.
Do najważniejszych i najmocniej rozpropagowanych
z nich należy zaliczyć: Global Reporting Initiative,
ISO26000, AA1000 i wiele innych. Należy jednak
zaznaczyć, iż charakteryzują się one dobrowolnością
i to od przedsiębiorstwa zależy w jakim zakresie z nich
korzysta. Dodatkowo większość standardów jest ze
sobą kompatybilna.
Ustawa o rachunkowości w pewnym zakresie
reguluje sprawozdawczość pozafinansową. Określone
podmioty5 zobligowane są do sporządzania
sprawozdania z działalności obejmującego istotne
informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej,
w szczególności ocenę uzyskiwanych efektów,
wskazanie czynników ryzyka, opis zagrożeń, zdarzenia
istotnie wpływające na działalność jednostki,
przewidywany
rozwój
jednostki,
ważniejsze
osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej
i przewidywanej sytuacji finansowej, udziałach
własnych, posiadanych oddziałach, instrumentach
finansowych, a także istotnych dla oceny rozwoju,
wyników i sytuacji jednostki kluczowych finansowych
oraz pozafinansowych wskaźnikach efektywności
(art. 49 UoR). Dodatkowo największe podmioty6
zobligowane są do sporządzania oświadczenia na temat
informacji niefinansowych obejmujące m.in. zwięzły

opis modelu biznesowego jednostki, kluczowe
niefinansowe wskaźniki efektywności związane
z działalnością jednostki, opis stosowanych przez
jednostkę polityk ich rezultatów , procedur należytej
staranności oraz istotnych ryzyk w odniesieniu do
zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska
naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz
przeciwdziałania korupcji (art. 49b ust. 2 UoR).
Ostatnie ogniwo rozwoju sprawozdawczości
organizacji stanowi sprawozdawczość zintegrowana,
która w wielu aspektach konceptualnych rozwiązuje
problemy nią targające.

Przekształcony w 2001 r. w International Accounting Standards
Board (IASB).
4 Siedem etapów kształtowania się MSSF przedstawił szerzej: [10].
5 Do podmiotów wskazanych w art. 49 ust. 1 UoR należą m.in. spółki
kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie
i wiele innych.
6 Kryteria podmiotowe warunkujące obowiązek sporządzania
oświadczenia na temat informacji niefinansowych zostały wskazane
w art. 49b ust. 1 UoR.
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3. Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej

Początków szeroko zakrojonych prac nad
koncepcją sprawozdawczości zintegrowanej można
doszukiwać się w 2010 r., kiedy została powołana
International Integrated Reporting Council (IIRC)78. Do
głównych motywów powołania IIRC była chęć
opracowania rozwiązań ograniczających ryzyko
ponownego załamania się systemu finansowego
wywołanego kryzysem. Efektem
prac było
opracowanie kluczowego dokumentu Towards
Integrated Reporting Communicating Value in the 21st
Century [6], który wskazał kierunki rozwoju
sprawozdawczości
zintegrowanej.
Raportowanie
zintegrowane zdefiniowano w nim jako podstawowe
narzędzie raportowania organizacji polegające na
gromadzeniu istotnych informacji na temat strategii,
zarządzania, wyników oraz perspektyw organizacji
w sposób odzwierciedlający kontekst komercyjny,
społeczny oraz środowiskowy, zapewniając jasne
i zwięzłe przedstawienie sposobu zarządzania oraz
tworzenia wartości [6]. Celem IIRC jest dążenie do
wprowadzania
„zintegrowanego
myślenia”
(ang. integrated thinking) do głównego nurtu w
praktyce biznesowej [8]. Krok milowy w rozwoju
sprawozdawczości stanowiło opracowanie w grudniu
2013 r. wytycznych International <IR> Framework,
które nakreśliły jego ramy strukturalne. Jako
podstawowe cele raportowania zintegrowanego
wskazano:
poprawę
jakości
informacji
przekazywanych dawcom kapitału w celu umożliwienia
bardziej efektywnej i produktywnej alokacji kapitału,
promowanie bardziej spójnego podejścia do
sprawozdawczości przedsiębiorstw, poprawę poziomu
odpowiedzialności i zarządzania szerokim wachlarzem
kapitałów; promowanie zrozumienia współzależności
między
różnymi
kapitałami,
wspieranie
„zintegrowanego myślenia” oraz podejmowania

Należy jednak zaznaczyć, iż początków samej koncepcji dopatruje
się już w latach 90-tych XX wieku z połączenia dwóch idei –
dobrowolnej prezentacji ujawnień pozafinansowych oraz tzw. triple
bottom line, uzależniającej wartość przedsiębiorstwa od
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych czynników
pozafinansowych [3].
8 IIRC stanowi międzynarodową koalicję regulatorów, inwestorów,
spółek, legislatorów, praktyków rachunkowości, akademików oraz
organizacji pozarządowych.
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Tabela 1. Liczba raportów zintegrowanych sporządzanych przez spółki w Polsce w latach 2014-2021
Rok
publikacji
2014
Spółki razem
5
Spółki
4
publiczne
Spółki
1
niepubliczne
Źródło: opracowanie własne

2015
8

2016
9

2017
10

2018
16

2019
21

2020
21

2021
15

Razem
105

6

8

8

14

19

19

14

92

2

1

2

2

2

2

1
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decyzji i działań nakierowanych na tworzenie wartości
w czasie [8]. W ramach wytycznych określono
podstawowe zasady raportowania oraz podstawowe
elementy strukturalne. Do zasad raportowania
zaliczono:
koncentrację
strategiczną
oraz
ukierunkowanie na przyszłość, istotność, powiązanie
informacji, dokładność, relacje z interesariuszami,
niezawodność
i kompletność
oraz
spójność
i porównywalność. Wytyczne określają również
wzorcową
strukturę
raportu
zintegrowanego
obejmującą wzajemnie powiązane ze sobą elementy, tj.:
przegląd organizacji oraz otoczenia zewnętrznego,
zarządzanie, model biznesu, ryzyka i szanse, strategia
i alokacja zasobów, dokonania, perspektywy, podstawy
prezentacji.
Ramy
strukturalne
raportowania
zintegrowane zostały zrewidowane w 2021 r. [8].
Raportowanie
zintegrowanie
jest
silnie
nakierowane na proces tworzenia wartości przez
przedsiębiorstwo. Raport zintegrowany powinien
zobrazować w jaki sposób organizacja tworzy,
magazynuje oraz zużywa wartość w czasie [8].
W związku z powyższym niejednokrotnie określany
jest jako sprawozdanie z wartości [19]. Proces
tworzenia, zużywania oraz transformacji wartości nie
zależy wyłącznie od przedsiębiorstwa, lecz również od
otoczenia zewnętrznego, relacji z interesariuszami oraz
różnorodnych zasobów. Ukazuje go model biznesu,
który powinien stanowić centralny element każdego
raportu zintegrowanego [2]. Wytyczne IIRC określają
model biznesu jako „system przekształcania danych
wejściowych, poprzez działania biznesowe, w produkty
i rezultaty, który ma na celu realizację strategicznych
celów organizacji i tworzenie wartości w krótkim,
średnim i długim okresie [8]”. Dane na wejściu
stanowią
kapitały
(finansowy,
produkcyjny,
intelektualny, ludzki, naturalny, społeczny i relacyjny),
które podlegają transformacji poprzez działania
biznesowe w produkty, usługi i odpady. Ostatni element
modelu biznesu stanowią zaś rezultaty obrazujące
wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) działań
przedsiębiorstwa na poszczególne kapitały.
Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej jest
niezmiernie istotna z punktu widzenia komunikacji
z interesariuszami. Raport zintegrowany powinien
ukazywać relacje jakie zachodzą między organizacją
a jej interesariuszami, w szczególności przedstawić

działania mające na celu odpowiadanie na ich
uzasadnione potrzeby i interesy. Sprawia to, iż
w literaturze określany jest on jako innowacyjne
narzędzie komunikacji z interesariuszami [9]. Należy
jednak zaznaczyć, iż właściwa komunikacja wymaga
dwustronności, w związku z powyższym w proces
definiowania treści raportów powinni być włączani
kluczowi interesariusze.

W badaniu wzięto pod uwagę raporty ogólnie dostępne na dzień
20 września 2021 r.

10

9
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4. Sprawozdawczość zintegrowana w Polsce
Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce spółek
w Polsce rozwija się od 2014 r. (pierwsze raporty
sporządzone za rok 2013), czyli od wprowadzenia
wytycznych IIRC. Należy jednak zaznaczyć, iż spółka
Lotos już w raporcie rocznym za rok 2009 wspomina
o stosowaniu koncepcji raportowania zintegrowanego.
W celu zobrazowania ewolucji sprawozdawczości
zintegrowanej w Polsce przeanalizowano 105 raportów
opublikowanych w latach 2014-2021 (raporty za lata
2013-2020)9. Ze względu na brak wyraźnego
rozróżnienia raportów zintegrowanych i innych
raportów, np. społecznych, zrównoważonego rozwoju,
rocznych, w badaniu uwzględniono te, które autorzy
wyraźnie określili jako zintegrowane (zatytułowane
jako „raport zintegrowany”, „zintegrowany raport
roczny” itp.) lub w których treści wyraźnie zaznaczono,
iż jest to raport zintegrowany. W sumie w badaniu
przeanalizowano 105 raportów zintegrowanych,
z czego 92 zostało sporządzonych przez spółki
publiczne, zaś 13 przez inne podmioty gospodarcze
(spółdzielnie, spółki niepubliczne)10. Przedsiębiorstwa
jako okres sprawozdawczy przyjmują najczęściej rok
kalendarzowy (102 raportów), jednakże 1 raport został
sporządzony za dwa lata kalendarzowe (raport
zintegrowany Grupy Azoty za lata 2016-2017), a 2
raporty ze względu na specyfikę branży sporządzone
zostały za okres jednego roku obrotowego
niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
(raporty zintegrowane spółki LPP za lata 2019/2020
i 2020/2021).
Zainteresowanie sprawozdawczością zintegrowaną
w Polsce jest relatywnie niewielkie o czym świadczy
ilość spółek publicznych publikujących tego typu
raporty. W roku 2014 zaledwie 5 spółek (4 spółki
publiczne) opublikowało raporty zintegrowane,
podczas gdy w roku tym na Giełdzie Papierów

W badaniu pominięto raporty zintegrowane publikowane przez
podmioty inne niż zajmujące się działalnością gospodarczą, np.
szkoły wyższe, organizacje pożytku publicznego itp.
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Tabela 2. Udział spółek publicznych sporządzających raporty zintegrowane w ogóle notowanych spółek na GPW
w latach 2014-2021
Liczba spółek
Pierwotny Równoległy
2014
386
85
2015
392
95
2016
384
103
2017
373
109
2018
359
106
2019
343
106
2020
332
101
2021
328
98
Źródło: opracowanie własne
Rok

Liczba raportujących
spółek
4
6
8
8
14
19
19
14

Razem
471
487
487
482
465
449
433
426

Udział spółek raportujących
0,849%
1,232%
1,643%
1,660%
3,011%
4,232%
4,388%
3,286%

Tabela 3. Formy raportowania zintegrowanego wykorzystywane przez spółki w Polsce w latach 2014-2021
Rok
publikacji
2014
Obie formy
3
Wyłącznie
forma
2
tradycyjna
Wyłącznie
forma
0
interaktywna
Źródło: opracowanie własne

2015
5

2016
4

2017
4

2018
9

2019
8

2020
8

2021
4

Razem
45

Udział
42,86%

2

2

3

4

7

5

4

29

27,62%

1

3

3

3

6

8

7

31

29,52%

Wartościowych w Warszawie (GPW) notowanych było
471 spółek. Wynika z tego, że w pierwszym roku
obowiązywania wytycznych IIRC mniej niż 1 procent
spółek notowanych na GPW publikowało tego typu
raporty. Wynik ten byłby jeszcze niższy, gdyby
uwzględnić
wszystkie
podmioty
gospodarcze
działające w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, iż
w latach 2014-2019 następował ustawiczny wzrost
liczby publikowanych raportów zintegrowanych, który
w latach 2019-2020 ustabilizował się na poziomie 21.
Liczba ta może być wyższa w 2021 roku, gdyż raporty
tego typu najczęściej pojawiają się w trzecim lub
czwartym kwartale. Z każdym rokiem rośnie również
udział spółek notowanych publikujących raporty
zintegrowane – w 2020 roku było to już blisko 4,5
procent. Szczegółową liczbę raportów zintegrowanych
w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 1, zaś
udział spółek publicznych wykorzystujących koncepcję
raportowania zintegrowanego w ogóle spółek
notowanych na GPW w tabeli 2.
Należy wskazać, iż koncepcja sprawozdawczości
zintegrowanej cieszy się popularnością wyłącznie
wśród podmiotów dużych, posiadających znaczne
zaplecze kapitałowe. Świadczy o tym fakt, iż w 2020 r.
na 21 raportujących spółek 12 należało do indeksu
WIG30, obejmującego 30 największych i najbardziej
płynnych spółek na GPW. Przyczyn takie zjawiska
można doszukiwać się w wysokich kosztach
sporządzania tego typu raportów, koniecznością
zaangażowania dużej ilości pracowników oraz
czasochłonności. Dodatkowo należy pamiętać, iż są to
publikacje o charakterze nieobligatoryjnym. Z kolei
przedsiębiorstwa skupiają się głównie na wykonaniu
ciążących na nich obowiązków prawnych w zakresie
ujawniania informacji. Podmioty gospodarcze w Polsce
zobowiązane są do sporządzania wielu innych
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sprawozdań, tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
z działalności jednostki, oświadczenie na temat
informacji niefinansowych, sprawozdanie z płatności
na rzecz administracji publicznej czy oświadczenie
o stosowaniu ładu korporacyjnego.
Niezmiernie istotna z punktu widzenia komunikacji
z interesariuszami jest forma w jakiej sporządzany jest
raport zintegrowany. W praktyce wyróżnić można dwie
podstawowe formy – tradycyjną oraz interaktywną.
Forma tradycyjna polega na publikowaniu raportu
w postaci ustrukturyzowanego dokumentu (najczęściej
w formacie PDF). Raporty takie zawierają elementy
o charakterze statycznym, tekst może być uzupełniany
tabelami, zdjęciami, schematami i rysunkami. Z kolei
forma interaktywna polega na wykorzystywaniu
nowoczesnych technologii w procesie komunikacji
i sporządzaniu raportów w formie strony internetowej
lub portalu. Obejmują elementy o charakterze
dynamicznym, tj. filmy, interaktywne wykres
i schematy umożliwiające wybór określonych danych
itp. Poszczególne obiekty są ze sobą wzajemnie
powiązane
poprzez
wykorzystanie
linków.
Przedsiębiorstwa w Polsce korzystają z obu
przedstawionych form. Spośród analizowanych
raportów 29 zostało sporządzonych wyłącznie w formie
tradycyjnej, 31 wyłącznie w formie interaktywnej, a 45
w obu jednocześnie. W początkowym okresie (20142019) najczęściej wykorzystywano obie formy, jednak
obecnie (2020-2021) dominować zaczyna wyłącznie
forma interaktywna. Szczegółowe dane na temat
wykorzystywanych form raportowania zintegrowanego
przedstawiono w tabeli 3.
Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwa stosują
różną praktykę w przypadku wykorzystywania obu
form. Pierwsza metoda polega na odrębnym
sporządzeniu poszczególnych rodzajów raportów, które
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Tabela 4. Objętość raportów zintegrowanych publikowanych w Polsce w latach 2014-2021
Rok
2014
publikacji
Średnia
221,6
liczba stron
Minimalna
48
liczba stron
Maksymalna
469
liczba stron
Źródło: opracowanie własne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

169

189,2

216,6

180,5

185,5

209,7

217

196,6

60

56

70

73

68

89

113

48

468

351

521

320

442

519

368

521

różnią się od siebie prezentowaną treścią (np. raport
zintegrowany PGNiG za rok 2018). W wielu
przypadkach raport w formie interaktywnej obejmuje
jedynie najważniejsze elementy, w przypadku zaś chęci
uzyskania bardziej szczegółowych danych następuje
odesłanie do innych publikacji, np. sprawozdania
z działalności. Inna stosowana metoda umożliwia
wygenerowanie dokumentu zawierającego wszystkie
treści zawarte w raporcie interaktywnym (np. raport
zintegrowany Grupy Lotos za rok 2014). Zdarzają się
też przypadki, gdy to raport w formie tradycyjnej
stanowi
jedynie
skróconą
wersję
raportu
interaktywnego.
Raporty zintegrowane stanowią najczęściej bardzo
rozbudowane publikacje, co wynika w dużej mierze
z rozmiaru prowadzonej działalności. Raportujące
spółki należą do największych przedsiębiorstw
w Polsce, dlatego też zakres ujawnianych informacji
jest bardzo szeroki. Objętość raportów zintegrowanych
w formie tradycyjnej waha się od 48 do 521 stron.
Średnia długość raportu wynosi blisko 197 stron
i jedynie nieznacznie zmienia się w poszczególnych
latach – oscyluje w granicach między 169 a 222.
Objętość
raportów
może
stanowić
jedną
z podstawowych
przyczyn
zwiększonego
zainteresowania formą interaktywną. Szczegółowe
dane na temat objętości raportów zintegrowanych
w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.
Sprawozdawczość zintegrowana nie została
uregulowana
przepisami
prawa.
W związku
z powyższym nie istnieją obligatoryjne (w Polsce)
wytyczne zakreślające zakres i metodologie
sporządzania tego typu raportów. Spółki w Polsce
wykorzystują
różne
standardy
raportowania
o charakterze fakultatywnym. Pozycję dominującą
zajmują wytyczne opracowane przez Global Reporting
Initiative (GRI). Są to jedne z najstarszych i najmocniej
spopularyzowane wytyczne dotyczące raportowania
kwestii zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie są one
ustawicznie rozwijane, czego efektem są kolejne coraz
bardziej zaawansowane standardy – GRI G1
opublikowany w 2000 r., GRI G2 w 2002 r., GRI G3
w 2006 r., GRI G3.1 w 2011 r., GRI G4 w 2013 r. i GRI
STANDARDS w 2016 r. Ponad 97 procent
analizowanych raportów zostało sporządzonych
w oparciu o wytyczne GRI w różnych wariantach –
głównie GRI G4 (35,2%) i GRI Standards (58,1%).
Popularności GRI wśród polskich spółek można
doszukiwać się w jego dobrowolności, uniwersalności
oraz długiej historii. To przedsiębiorstwo decyduje
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w jakim zakresie je stosuje oraz które wskaźniki
ujawnia. GRI nie wymaga również weryfikacji
zewnętrznej
przez
niezależnego
audytor.
Przedsiębiorstwo samo deklaruje w jakim stopniu
wypełnia wytyczne (od standardu GRI G4 występują
dwa poziomy Core i Comprehensive, wcześniej zaś
obowiązywał trzystopniowy system oceny – od A do
C). Należy również zaznaczyć, iż wiele spółek
kontynuuje praktykę raportowania w oparciu
o standardy GRI, stosując je wcześniej w raportach
rocznych,
społecznych,
środowiskowych
i zrównoważonego rozwoju. 78 raportów zostało
sporządzone na podstawowym poziomie Core,
zaledwie 4 na poziomie rozszerzonym Comprehensive.
Drugie pod względem popularności są wytyczne IIRC,
co może być zaskakujące z punktu widzenia przedmiotu
prowadzonej analizy. Wydawać by się mogło, że
wszystkie przedsiębiorstwa sporządzające raporty
zintegrowane powinny wykorzystywać dedykowane do
tego wytyczne. Jednakże zaledwie 70 raportów (blisko
67% wszystkich) zostało opracowanych w oparciu
o strukturę ramową raportowania zintegrowanego
IIRC. Należy jednak zaznaczyć, iż część spółek może
nie informować o ich stosowaniu, o czym świadczyć
mogłaby sama struktura niektórych raportów
zawierająca elementy z nimi zgodne. Dalsze pozycje
zajmują wytyczne i standardy, tj. AA1000, ISO26000,
SDGs, TCFD, SIN, CSI i IPIECA. Szczegółowe dane
na temat wykorzystywanych przez spółki w Polsce
standardów raportowania przedstawiono w tabeli 5.
Globalizacja
i
otwarcie
się
polskich
przedsiębiorstw na rynki zagraniczne sprawia, że
znacząco poszerza się grono ich interesariuszy, których
potrzeby informacyjne również powinny zostać
zaspokojone. Język polski nie cieszy się dużą
popularnością za granicami kraju. W związku
z powyższym w celu zachowania komunikacji
konieczne staje się wykorzystywanie innych wersji
językowych. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się
sporządzanie raportów w języku angielskim
stanowiącym globalny język biznesu. W Polsce
większość
raportów
zintegrowanych
(77,1%)
sporządzana jest w dwóch wersjach językowych –
polskiej i angielskiej. Wyłącznie w języku polskim
zostało opublikowanych 20 raportów, a zaledwie 4
wyłącznie w języku angielskim (raporty spółki Cemex
Polska, która stanowi część większego zagranicznego
podmiotu). Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli
6.
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Tabela 6. Wersje językowe raportów zintegrowanych wykorzystywane przez spółki w Polsce w latach 2014-2021
Rok publikacji
2014
Wyłącznie polska
3
wersja językowa
Wyłącznie angielska
0
wersja językowa
Polska i angielska
2
wersja językowa
Źródło: opracowanie własne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

Udział

2

1

2

2

3

4

3

20

19,05%

0

0

1

1

1

1

0

4

3,81%

6

8

7

13

17

16

12

81

77,14%

Właściwa
komunikacja
przedsiębiorstwa
z interesariuszami wymaga zapewnienia rzetelnych
i wiarygodnych informacji. Informacje finansowe
zawarte w sprawozdaniach finansowych podlegają
w Polsce obowiązkowemu badaniu przez niezależnego
biegłego rewidenta. Polski ustawodawca nie
przewidział weryfikacji zewnętrznej informacji
pozafinansowych publikowanych w raportach
zintegrowanych. Decyzja o poddaniu ujawnianych
informacji pozafinansowych uzależniona jest od
decyzji przedsiębiorstwa. W Polsce weryfikacja
zewnętrzna nie cieszy się dużą popularnością, zaledwie
37,1% raportów zostało skontrolowanych przez
niezależny podmiot, a do tego 2 raporty zostały
poddane audytowi wewnętrznemu. Należy jednak
zaznaczyć, iż tego typu weryfikacja w żadnym stopniu
nie zapewnia wiarygodności i prawdziwości
prezentowanych informacji, a jedynie sprawdza czy
spółka sporządziła raport zgodnie z określonym
standardem raportowania (głównie GRI). Weryfikacja
zewnętrzna obejmuje najczęściej: ocenę stosowności
kryteriów raportowani, wywiady z osobami
sporządzającymi raport, przegląd procesów zbierania
i agregowania danych, przegląd dokumentacji, ocenę
przeprowadzonej selekcji informacji, przegląd
systemów analizy i agregowania danych ilościowych
oraz ocenę sposobu prezentacji
informacji.
Szczegółowe dane na temat ilości weryfikowanych
raportów zintegrowanych przedstawiono w tabeli 7.

Właściwie
przygotowane
sprawozdanie
zintegrowane
stanowi
nowoczesne
narzędzie
komunikacji
z
interesariuszami.
Zapewnienie
właściwej komunikacji wymaga, aby była ona
dwukierunkowa.
Przedsiębiorstwo
powinno
odpowiadać na uzasadnione potrzeby informacyjne
interesariuszy. W związku z powyższym elementem
koniecznym procesu definiowania treści raportu
powinno być angażowanie interesariuszy. Należy
zaznaczyć, iż celem przedsiębiorstwa nie jest
zaspokojenie potrzeb informacyjnych wszystkich
interesariuszy, ale tych kluczowych. Dlatego etapem
poprzedzającym określenie zakresu tematycznego
raportu powinno być określenie kluczowych
interesariuszy.
Ocena
poszczególnych
grup
interesariuszy pod względem ich znaczenia dla
przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona np.
przez kadrę menadżerską z wykorzystaniem arkuszy
walidacyjnych. Prawie wszystkie analizowane raporty
zintegrowane (98,1%) przedstawiały kluczowych
interesariuszy. Spółki dokonują tego w różny sposób część spółek tworzy ich listę, a część bardziej
zaawansowane mapy interesariuszy. Określenie
zakresu tematycznego raportu wymaga zaangażowania
zidentyfikowanych kluczowych interesariuszy. Spółki
w różny sposób angażują interesariuszy w proces
definiowania treści raportu, do najpopularniejszych
należą:
przeprowadzanie
warsztatów
z przedstawicielami poszczególnych grup kluczowych

Tabela 5. Standardy i wytyczne raportowania stosowane w procesie sporządzania raportów zintegrowanych
w Polsce w latach 2014-2021
Rok
publikacji
2014
IIRC
3
GRI
5
- G3
0
- G3.1
2
- G4
3
- GRI
STANDAR
DS
0
AA1000
0
ISO26000
0
SDGs
0
TCFD
0
SIN
0
CSI
0
IPIECA
0
Źródło: opracowanie własne
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2015
5
7
1
1
5

2016
7
9
0
0
9

2017
7
10
0
0
10

2018
11
16
0
0
9

2019
15
20
0
0
1

2020
13
20
0
0
0

2021
9
15
0
0
0

Razem
70
102
1
3
37

Udział
66,67%
97,14%
0,95%
2,86%
35,24%

0
1
1
0
0
0
0
0

0
2
1
0
0
0
0
0

0
4
2
3
0
0
1
0

7
5
4
7
0
0
1
0

19
6
4
8
0
1
1
0

20
7
5
8
5
1
1
0

15
2
3
6
5
0
0
1

61
27
20
32
10
2
4
1

58,10%
25,71%
19,05%
30,48%
9,52%
1,90%
3,81%
0,95%
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Tabela 7. Weryfikacja raportów zintegrowanych w Polsce w latach 2014-2021
Rok publikacji
2014
Ilość
zweryfikowanych
3
raportów, w tym:
- weryfikacja
3
zewnętrzna
- weryfikacja
0
wewnętrzna
Źródło: opracowanie własne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

Udział

5

5

4

7

7

5

5

41

39,05%

5

5

4

7

6

5

4

39

37,14%

0

0

0

0

1

0

1

2

1,90%

Tabela 8. Identyfikacja kluczowych interesariuszy, angażowanie ich w proces definiowania treści raportu oraz
stosowanie map istotności w raportach zintegrowanych w Polsce w latach 2014-2021
Rok publikacji
2014
Identyfikacja
kluczowych
5
interesariuszy
Angażowanie
interesariuszy
5
w proces
definiowania treści
Matryca istotności
5
treści
Źródło: opracowanie własne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

Udział

7

8

10

16

21

21

15

103

98,10%

8

8

10

16

21

21

15

104

99,05%

7

8

9

15

20

19

13

96

91,43%

Tabela 9. Ilość raportów zintegrowanych prezentujących model biznesu w Polsce w latach 2014-2021
Rok publikacji
2014
Spółki prezentujące
3
model biznesu
Źródło: opracowanie własne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

Udział

5

6

9

14

20

20

14

91

86,67%

interesariuszy, badania ankietowe, panele eksperckie
itp.
Wśród analizowanych raportów w 99%
przypadków wykorzystano tego typu działania.
Narzędziem pozwalającym na zobrazowanie istotności
poszczególnych zagadnień jest matryca istotności.
Ukazują one poziom istotności danych treści dla
interesariuszy oraz dla przedsiębiorstwa. Zagadnienia
charakteryzujące się wysokim poziomem istotności dla
obu stron powinny zostać zaprezentowane w raporcie
zintegrowanym. Katalog istotnych zagadnień lub
matryca istotności zostały przedstawione w 91,4%
raportów
zintegrowanych.
Szczegółowe
dane
przedstawiono w tabeli 8.
Sprawozdanie zintegrowane obrazuje proces
tworzenia, magazynowania i zużywania wartości przez
przedsiębiorstwo. Centralny jego element stanowi
model biznesu obrazujący proces transformacji
kapitałów z wykorzystaniem działań biznesowych.
Spółki w Polsce w różny sposób prezentują model
biznesowy. Najczęściej prezentowany jest w postaci
prostego schematu pozbawionego szerszego opisu,
rzadziej w postaci narracyjnej. Ogółem model biznesu
prezentowany jest w 86,7% raportów zintegrowanych.
Szczegółowe dane na ilości raportów zintegrowanych
prezentujących model biznesu przedstawiono w tabeli
9.
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5. Zakończenie
Sprawozdawczość zintegrowana stanowi kolejne
ogniwo ewolucji sprawozdawczości organizacji.
Eliminuje najpoważniejsze problemy tradycyjnej
sprawozdawczości, tj. niezaspokajanie kluczowych
potrzeb informacyjnych inwestorów, nieujawnianie
informacji o perspektywach prowadzenia biznesu,
skupienie
na
danych
historycznych,
brak
odzwierciedlenia modelu biznesu czy brak spójności
między poszczególnymi sprawozdaniami. Dodatkowo
integruje i wzajemnie wiąże ujawnienia o charakterze
finansowym i pozafinansowym. Początków koncepcji
sprawozdawczości zintegrowanej doszukiwać się
można w 2010 r. kiedy to powołano do życia
International Integrated Reporting Council. Kamieniem
milowym w rozwoju stało się opracowanie przez IIRC
wytycznych
dotyczących
sprawozdawczości
zintegrowanej w grudniu 2013 r. Od tego czasu
sprawozdawczość zintegrowana na świecie cieszy się
coraz większą popularnością. W niektórych państwach
staje się nawet obligatoryjna dla spółek publicznych
(np. w Republice Południowej Afryki).
W Polsce sprawozdawczość zintegrowana rozwija
się od 2014 r., kiedy zaczęto prezentować pierwsze
raporty oparte o wytyczne IIRC. Należy jednak
zaznaczyć, iż zainteresowanie koncepcją jest
relatywnie niewielkie i dotyczy właściwie wyłącznie
podmiotów dużych, posiadających znaczące środki.
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Większość przedsiębiorstw nie wykracza poza
obowiązki informacyjne wynikające z przepisów
prawa. Wyróżnia się dwie zasadnicze formy raportów
zintegrowanych – tradycyjną i interaktywną. W latach
2014-2019 najczęściej stosowano obie formy
równocześnie, jednakże obecnie następuje zwiększenie
zainteresowania formą interaktywną, jako jedyną.
Zainteresowanie formą interaktywną może wynikać
z możliwości
dotarcia
do
szerszego
grona
interesariuszy,
wyraźnego
wyróżnienia
najistotniejszych
elementów,
zastosowania
dynamicznych środków przekazu informacji, a także ze
względu na znaczną ich objętość, która w przypadku
niektórych raportów zintegrowanych w formie
tradycyjnej osiąga nawet ponad 500 stron.
Sprawozdawczość zintegrowana nie jest obligatoryjna
w Polsce, w związku nie istnieją żadne ramy regulujące
ich strukturę czy treść. Przedsiębiorstwa mają wolną
rękę w wyborze zasad i procedur sporządzania tego
typu raportów. W praktyce niemal wszystkie raporty
oparte są o standard raportowania kwestii
zrównoważonego rozwoju GRI, co może wynikać
z dużej ich uniwersalności, zaawansowania oraz ponad
dwudziestoletniej
historii
rozwoju.
Wytyczne
dotyczące raportowania zintegrowanego opracowane
przez IIRC wykorzystane zostały w zaledwie dwóch
trzecich raportów, co może być zdumiewające. Należy
przy tym zaznaczyć, iż wytyczne GRI i IIRC są ze sobą
w pełni kompatybilne. Współcześnie w erze
globalizacji i wolnego przepływu kapitału konieczne
jest komunikowanie się z szerszym gronem
interesariuszy również posługujących się innymi
językami niż polskim. Większość przedsiębiorstw
sporządza raporty zintegrowane w dwóch wersjach
polskiej i angielskiej. Budowa zaufania wymaga
przedstawiania wiarygodnych i rzetelnych informacji.
Niestety, zaledwie nieco ponad jedna trzecia raportów
zintegrowanych poddawanych jest weryfikacji przez
niezależnego audytora w zakresie informacji
pozafinansowych. Należy jednak zaznaczyć, iż
w większości przypadków weryfikacja nie polega na
sprawdzeniu
wiarygodności
i
prawdziwości
prezentowanych informacji, a na poświadczeniu
występowania
zadeklarowanych
elementów
wynikających
z wytycznych
GRI.
Właściwa
komunikacja
z
interesariuszami
wymaga
dwukierunkowości.
Przedsiębiorstwo
powinno
odpowiadać na uzasadnione potrzeby informacyjne
kluczowych interesariuszy. W związku z powyższym
istotnymi elementami procesu definiowania treści
raportu zintegrowanego powinny być identyfikacja
kluczowych interesariuszy oraz angażowanie ich w ten
proces. Tak również jest w Polsce, gdyż prawie
wszystkie raporty zawierają wykaz kluczowych
interesariuszy (w niektórych przypadkach nawet mapę
interesariuszy), a także włączają ich w proces
określania istotności zagadnień, np. poprzez warsztaty,
badania ankietowe czy wywiady. Efektem procesu
powinno być zbudowanie matrycy istotności, która
w różnych formach prezentowana jest przez spółki
w Polsce. Raport zintegrowany stanowi sprawozdanie
z wartości, dlatego centralnym elementem powinien
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być model biznesu. Praktyka raportowania modelu
biznesu w Polsce rozwija się od 2014 roku.
W początkowym
okresie
następowało
duże
zróżnicowanie w nazewnictwie i sposobie prezentacji.
Obecnie dominująca formą jest prezentacja schematu
modelu biznesu uzupełnionego minimalnym opisem.
Należy również zaznaczyć, iż spółki coraz częściej
identyfikują model biznesu zgodnie z wytycznymi IIRC
uwzględniający kapitały, działania biznesowe, wyniki
i rezultaty.
Podsumowując, sprawozdawczość zintegrowana
w Polsce cieszy się niewielką popularnością jednakże
zauważyć można trend wzrostowy. Coraz więcej
przedsiębiorstw dostrzega zalety tej formy komunikacji
z interesariuszami. Postępujące zmiany prawne mające
na celu zwiększenie zakresu oraz ustrukturyzowania
ujawnień pozafinansowych wydają się czynnikiem,
który może doprowadzić do znacznego wzrostu
zainteresowania koncepcją.

6. Literatura
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bek-Gaik
B.:
Sprawozdawczość
zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr
873,
Finanse,
Rynki
Finansowe,
Ubezpieczenia, nr 77, 2015, s. 479-491.
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B.: Model biznesu
w raportowaniu organizacji – wybrane
problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471,
2017, s. 23-33.
Dyczkowska J.: Raportowanie zintegrowane
– obecne i przyszłe kierunki badań oraz
oczekiwane korzyści [w:] Sprawozdawczość
i rewizja finansowa: uwarunkowania
ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red.
Micherda B., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Kraków 2015, s. 94-104.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
zmieniająca
dyrektywę
2013/34/UE
w odniesieniu do ujawniania informacji
niefinansowych i informacji dotyczących
różnorodności przez niektóre duże jednostki
oraz grupy (Tekst mający znaczenie dla
EOG), Dz. U. UE L 330/1 z dnia 15 listopada
2014 r.
ICAEW: New Reporting Models For
Business. Information for Better Markets
initiative, 2010, https://www.icaew.com//media/corporate/files/technical/financialreporting/information-for-bettermarkets/ifbm-reports/new-reporting-modelsfor-business-2010-version.ashx [20.09.2021
r.].
IIRC: Towards Integrated Reporting
Communicating Value in the 21st Century,
2011,
https://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2011/09/IR-DiscussionPaper-2011_spreads.pdf [21.09.2021 r.].
IIRC: The International <IR> Framework,
2013,
https://integratedreporting.org/wp-

CZASOPISMO TECHNICZNE

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

content/uploads/2015/03/13-12-08-THEINTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-21.pdf (20.09.2021 r.).
IIRC: International <IR> Framework, 2021,
https://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2021/01/InternationalIntegr
atedReportingFramework.pdf [21.09.2021
r.].
Matuszyk I.: Raportowanie zintegrowane
w komunikacji
przedsiębiorstwa
z
otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 2, 2015,
s. 153-161.
Michalak J.: Standardy sprawozdawczości
finansowej a standardy sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju. Zakres i reakcja
na kryzys finansowy [w:] System
rachunkowości
w
okresie
kryzysu
gospodarczego, red. Sobańska I., Kabalski P.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2010, s. 57-84.
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych
standardów
rachunkowości, Dz. U. UE L243 z dnia 11
września 2002 r.
Rymkiewicz B., Matuszyk I.: Integrated
reporting and sustainable development
reporting – comparison of guidelines IIRC
and GRI G4, Central and Eastern Journal of
Management and Economics, Vol. 6, No. 1,
2018, s. 31-43.
Rymkiewicz B., Matuszyk I.: Integrated
Reporting as a Tool for Communicating with
Stakeholders
–
Advantages
and
Disadvantages, E3S Web of Conferences 35,
06004, 2018, POL-VIET 2017 s. 1-7.
Samelak J.: Zintegrowane sprawozdanie
przedsiębiorstwa
społecznie
odpowiedzialnego,
Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 2013.
Spoz
A.:
System
informacyjny
rachunkowości jako podstawowe źródło
informacji do prowadzenia gospodarki
finansowej i system generowania informacji

CZASOPISMO TECHNICZNE

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o przedsiębiorstwie [w:] Sprawozdawczość
w procesie zarządzania i oceny działalności
przedsiębiorstwa, red. Żukowska H., Spoz
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Streszczenie
Sprawozdawczość zintegrowana stanowi kolejne ogniwo w ewolucji sprawozdawczości organizacji. Kluczową
zaletą wskazanej koncepcji jest wzajemne powiązanie ujawnień o charakterze finansowym i pozafinanowym
w celu zobrazowania w jaki sposób przedsiębiorstwo tworzy wartość w czasie. Elementem centralnym raportu
zintegrowanego jest model biznesu, który ukazuje transformacje posiadanych przez organizację kapitałów
poprzez wykorzystywane działania biznesowe i osiągane wyniki. Włączanie interesariuszy w proces tworzenia
sprawozdań zintegrowanych oraz dążenie do lepszego zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych sprawia, iż
stanowi on ważne narzędzi komunikacji o dokonaniach przedsiębiorstwa. Kamieniem milowym w procesie
tworzenia koncepcji było opracowanie przez International Integrated Reporting Council (IIRC) w grudniu 2013
r. wytycznych dotyczących raportowania zintegrowanego. W Polsce sprawozdawczość zintegrowana rozwija się
od 2014 r. i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W okresie tym nastąpiła znacząca jej ewolucja
z raportów stanowiących proste połączenie wcześniej publikowanych sprawozdań (sprawozdania finansowego,
sprawozdania z działalności, raportu społecznego) w zorganizowane i ustrukturyzowane raporty zgodne
z wytycznymi IIRC.
Celem artykułu jest zobrazowanie ewolucji sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce w latach 2014-2021.
W szczególności skupiono się na podstawowych cechach raportów, tj. formie prezentacji, objętości,
wykorzystanych wytycznych, uwzględnianiu modelu biznesu i angażowaniu interesariuszy. Wykorzystano metody
badawcze, tj. analiza treści publikacji korporacyjnych oraz analiza porównawcza.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana sprawozdawczość organizacji rozwój sprawozdawczości
w Polsce
Development of integrated reporting in Poland in the years 2014-2021
Abstract
Integrated reporting is another link in the evolution of organizational reporting. The key advantage of this
concept is the interconnection of financial and non-financial disclosures to illustrate how the enterprise creates
value over time. The central element of the integrated report is the business model, which shows the
transformation of the capital held by the organization through the business activities used and the results
achieved. Including stakeholders in the process of creating integrated reports and striving to better meet their
information needs makes it an important tool for communicating about the company's achievements. A milestone
in the concept development process was the development of integrated reporting guidelines by the International
Integrated Reporting Council (IIRC) in December 2013. In Poland, integrated reporting has been developing
since 2014 and is becoming more and more popular every year. During this period, its significant evolution took
place from reports that were a simple combination of previously published reports (financial statements, reports
on activities, social reports) into organized and structured reports compliant with the IIRC guidelines.
The aim of the article is to illustrate the evolution of integrated reporting in Poland in the years 2014-2021. In
particular, the focus was on the core characteristics of the reports, i.e. presentation format, volume, guidelines
used, taking into account the business model and stakeholder engagement. Research methods were used, i.e. the
content analysis of corporate publications and a comparative analysis.
Keywords: integrated reporting, organizational reporting, reporting development in Poland
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Specjalistyczne sądownictwo gospodarcze jako klucz do
rozwoju przedsiębiorczości
1. Wprowadzenie
Powstawanie sporów gospodarczych stanowi
nieodłączny element prowadzenia każdej działalności
gospodarczej. Wiele z nich rozwiązywanych jest
w drodze polubownych negocjacji lub innych
alternatywnych metod rozwiązywania sporów
(tzw. ADR, Alternative Dispute Resolution). Jednakże
w
większości
przypadków
konieczne
jest
zaangażowanie wyznaczonych do tego organów władzy
sądowniczej. Możliwość dochodzenia praw przed
właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym
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sądem stanowi jedno z podstawowych praw każdego
podmiotu gwarantowanych przez Konstytucję
Rzeczypospolitej Polski (art. 45 ust. 1 Konstytucji [6])
i inne akty prawne o randze międzynarodowej (np.
art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
[5]).
Działalność gospodarcza stanowi filar rozwoju
gospodarczego każdego państwa. Dlatego niezmiernie
istotne jest zapewnienie właściwych procedur
umożliwiających sprawne i szybkie rozwiązywanie
sporów. Sprawność działania sądów ma istotne
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znaczenie z punktu widzenia dynamiki zmian
zachodzących
w
gospodarce.
Przewlekłość
postępowania może wywołać nieodwracalne skutki,
a w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do
upadłości przedsiębiorcy. Należy jednak zaznaczyć, iż
sprawy gospodarcze wiążą się z wysokim stopniem
skomplikowania. Niejednokrotnie zrozumienie istoty
sporu wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.
W tradycyjnym modelu sądownictwa orzekający
sędziowie w większości przypadków nie posiadają
specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów,
co wymusza wykorzystanie opinii biegłych czy innych
instytucji. Wszystko to zaś prowadzi do wydłużenia
czasu postępowania oraz wzrostu jego kosztów.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być
wprowadzenie
specjalistycznego
sądownictwa
gospodarczego, w ramach którego orzekaliby
sędziowie posiadający specjalistyczną wiedzę oraz
doświadczenie praktyczne. Problem ten dostrzegany
jest w ustawodawstwie państw europejskich, które
coraz częściej wprowadzają tego typu organy. Część
zaś państw poważnie rozważa ich wdrożenie do swoich
systemów prawnych. Przykładami takich państw są
między innymi Niemcy, Francja, Belgia.
Celem referatu jest przedstawienie problematyki
specjalistycznego sądownictwa gospodarczego w Unii
Europejskiej, a także rozważenie czy zasadnym byłoby
wprowadzenie tego typu rozwiązań w Polsce.
W szczególności skupiono się na organizacji
sądownictwa gospodarczego w wybranych państwach
oraz
przedstawieniu
szczególnych
rozwiązań
proceduralnych. Odniesiono się również do modelu
sądownictwa gospodarczego w Polsce oraz możliwości
jego modyfikacji w celu poprawy sprawności
rozstrzygania spraw gospodarczych.

2. Sądownictwo gospodarcze w wybranych
państwach Unii Europejskiej

Specjalistyczne sądy gospodarcze coraz częściej
wkraczają
do
systemów
sądowych
państw
europejskich. Instytucje tego typu zostały ustanowione
m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Belgii, Austrii
i Hiszpani, a w przypadku państw nienależących do
Unii Europejskiej – Ukrainie. Ze względu na objętość
niniejszej pracy skupiono się wyłącznie na
rozwiązaniach prawnych zaproponowanych przez
wybrane państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Przykładem państwa europejskiego, które
z powodzeniem
wprowadziło
specjalistyczne
sądownictwo gospodarcze jest Republika Federalna
Niemiec. W niemieckim akcie regulującym
sądownictwo powszechne (Gerichtsverfassungsgesetz,
GVG [4]) w art. 93 przewidziano możliwość
wyodrębniania w ramach sądów krajowych
(Landgericht) wydziałów handlowych (izby do spraw
gospodarczych, Kammer für Handelssachen). Katalog
spraw poddanych pod rozpoznanie tego typu sądom

Dodatkowo muszą spełniać kryterium wieku (ukończenie
trzydziestego roku życia) oraz kryterium terytorialne (musi
zamieszkiwać, prowadzić działalność gospodarczą lub być
11
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(spraw gospodarczych), jest niezmiernie szeroki
i obejmuje m.in. spory cywilne o roszczenia
dochodzone
od
przedsiębiorców
wynikające
z transakcji, które stanowią transakcje handlowe dla
obu stron, o roszczenia wynikające z weksla, listu
przewozowego,
dowodu
załadunku,
kwitu
magazynowego, polisy ubezpieczenia transportu,
wynikające z ustawy czekowej, ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (z pewnymi wyłączeniami),
ustawy o prospekcie emisyjnym (określone roszczenia),
ustawy o inwestycjach kapitałowych i inne (katalog
spraw gospodarczych zawarty został w art. 95 ust. 1 i 2
GVG). Należy jednak zaznaczyć, iż możliwość
rozpoznania sprawy przez specjalistyczny sąd
gospodarczy uzależniony jest od woli stron, gdyż
konieczne jest przedstawienie takiego żądania przez
powoda w pozwie lub złożenie stosownego wniosku
przez pozwanego. Sprawy gospodarcze rozpoznawane
są
w
składzie
kolegialnym,
obejmującym
przewodniczącego będącego sędzią sądu krajowego
oraz dwóch sędziów honorowych. Szczególnie
ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie sędziów
honorowych, posiadających wiedzę i doświadczenie
biznesowe. Przypomina to znane w polskim systemie
prawnym składy ławnicze, gdyż sędziowie honorowi
nie są sędziami zawodowymi, lecz rekomendowanymi
przez izby przemysłowo-handlowe obywatelami
niemieckimi, posiadającymi doświadczenie w obrocie
gospodarczym11. Sędziowie honorowi powoływani są
na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na dalsze
pięcioletnie okresy. Należy zaznaczyć, iż przy
rozstrzyganiu każdy sędzia posiada takie samo prawo
głosu niezależnie czy jest sędzią sądu krajowego czy
sędzią honorowym. Wprowadzenie do składu
orzekającego podmiotów posiadających wiedzę
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
znacząco przyspiesza postępowanie oraz obniża jego
koszty, gdyż dopuszczalne jest rozstrzygnięcie sprawy
na podstawie własnych ekspertyz i posiadanej wiedzy.
Ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenie
w tym obszarze, dopuszczając taką możliwość jedynie
w zakresie w jakim wystarczająca jest ocena eksperta
handlowego lub wiedza z zakresu istnienia praktyk
handlowych. Sprawy gospodarcze niezmiernie często
dotyczą
sporów
między
podmiotami
międzynarodowymi, które w prowadzonej działalności
posługują się językami innymi niż język niemiecki,
w szczególności językiem angielskim. Niemiecki
ustawodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od
tłumaczenia, w sprawach podlegających jurysdykcji
sądów
niemieckich
na
podstawie
umowy
prorogacyjnej, jeżeli sędzia zna język, którym
posługują się strony postępowania. Jest to niezmiernie
istotne w przypadku skomplikowanych postępowań
obejmujących niejednokrotnie tysiące stron materiału
dowodowego. Pozwala to na znaczące przyspieszenie
postepowania oraz redukcję jego kosztów. Należy

zatrudnionym w okręgu właściwości sądu, w którym wydzielono
wydział gospodarczy).
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jednak zaznaczyć, iż samo postępowanie musi być
prowadzone
w języku
niemieckim.
Obecnie
w Niemczech wydziały gospodarcze sądów krajowych
powołane
zostały
m.in.
w
Düsserdorfie,
Mönchengladbach, Krefeld, Hamburgu oraz Berlinie.
W sądach w Berlinie i Frankfurcie nad Menem znajdują
się również międzynarodowe izby do spraw
gospodarczych (Die Internationale Kammer für
Handelssachen) odpowiedzialne za międzynarodowe
sprawy handlowe, w których sędziowie posługują się
biegle językiem angielskim. Samo zaś rozpoznanie
sprawy odbywa się według przepisów właściwych dla
izb do spraw gospodarczych.
Francja stanowi przykład państwa posiadającego
długą, sięgającą Średniowiecza, historię sądownictwa
gospodarczego. Francuski kodeks handlowy (Code de
commerce, Cdc [2]) przewiduje w ramach struktury
sądownictwa sądy gospodarcze (tribunal de
commerce), jako sądy pierwszoinstancyjne. Do
właściwości tych sądów należy rozpoznawanie spraw
obejmujących spory dotyczące zobowiązań między
przedsiębiorcami, instytucjami kredytowymi oraz
przedsiębiorstwami finansowymi, dotyczące spółek
handlowych12 oraz dotyczące czynności handlowych
między dowolnymi osobami (art. L721-3 Cdc13),
rozpoznawanie
wniosków
w
europejskim
postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. L7213-1 Cdc), dotyczące weksli, które zostały jednocześnie
podpisane przez przedsiębiorcę i podmiot niebędący
przedsiębiorcą (art. L721-4 Cdc)14 oraz sprawy
dotyczące tzw. trudności biznesowych (sprawy
dotyczące upadłości i restrukturyzacji), jeżeli dłużnik
prowadzi działalność gospodarczą lub biznesową
(art. L621-2
Cdc)15.
Przedstawione
sprawy
rozpoznawane są przez sądy gospodarcze w składzie
kolegialnym (zasada) lub składzie jednego sędziego. Co
istotne również we Francji sędziowie sądów
gospodarczych nie są sędziami zawodowymi, lecz
wybierani są przez komisje kolegialne spośród osób
wpisanych na listy wyborcze izb przemysłowohandlowych lub rzemieślniczych na czas oznaczony –
dwa lata w przypadku pierwszego mandatu, cztery lata
w przypadku drugiego lub kolejnego mandatu16. Jest to
funkcja społeczna, za którą sędziowie gospodarczy nie
pobierają wynagrodzenia. Postępowanie przed sądem
gospodarczym zostało uregulowane we Francuskim
Kodeksie postępowania cywilnego (Code de procédure
civile , Cdpc [3]). Postępowanie w sprawach
gospodarczych
charakteryzuje
się
licznymi

odmiennościami obejmującymi m.in. szczególne
warunki
formalne
pisma
wszczynającego
postępowanie, przymus adwokacji dla spraw
o roszczenia przewyższające 10 tys. euro, terminy
doręczeń, ustność postępowania, prowadzenie śledztwa
przez sędziego śledczego oraz szczególnych uprawnień
prezesa sądu gospodarczego. We Francji działa ponad
130 sądów gospodarczych, a największy z nich
umiejscowiony jest w stolicy kraju i liczy 180 sędziów
gospodarczych, którzy rozpatrują średnio ponad 6000
spraw rocznie. Średni czas postępowania w sprawach
gospodarczych wynosi 14 miesięcy [11].
Dodatkowo w 2018 r. w ramach paryskiego sądu
gospodarczego (Tribunal de commerce de Paris) oraz
paryskiego sądu apelacyjnego (Cour d’appel de Paris)
powołano wyspecjalizowane izby sądowe właściwe dla
międzynarodowych spraw handlowych (les Chambers
commercial es interna les de Paris)17. Wyodrębnione
izby charakteryzują się znacznymi odmiennościami
w zakresie postępowania. Do ich kognicji należy
rozpoznawanie sporów o charakterze handlowym
o wymiarze międzynarodowym, które zostały poddane
przez strony jurysdykcji sądów podlegających
właściwości sądu apelacyjnego w Paryżu na podstawie
umowy prorogacyjnej. Są to w szczególności spory
dotyczące umów handlowych, zakończenia stosunku
handlowego, transportu, nieuczciwej konkurencji,
operacji na instrumentach finansowych, umowach
ramowych oraz innych produktach finansowych,
a także spraw o odszkodowanie za praktyki
antykonkurencyjne. Ze względu na międzynarodowy
charakter rozpoznawanych spraw dopuszczalne jest
posługiwanie się przez strony, pełnomocników,
świadków i biegłych językiem angielskim, niemniej
jednak samo postępowanie prowadzone jest w języku
francuskim (protokoły i pisma procesowe sporządzane
są w tym języku). Dowody przedłożone w języku
angielskim nie wymagają tłumaczenia. W zależności od
woli stron sprawa może być rozpoznawana co do istoty
według prawa francuskiego lub według prawa obcego.
Orzeczenie końcowe wydawane jest w języku
francuskim, które podlega tłumaczeniu na język
angielski przez tłumacza przysięgłego. Analogiczne
przepisy z pewnymi modyfikacjami dotyczą
postępowania odwoławczego przed izbą sądu
apelacyjnego w Paryżu dla międzynarodowych spraw
handlowych.
Sądownictwo gospodarcze wykreowało się
również w Holandii, jednakże jedynie w odniesieniu do

Z wyjątkiem spraw, w których stroną jest spółka wolnych zawodów
oraz sporów między wspólnikami tych spółek, które są poddane
wyłącznej kognicji sądów cywilnych (art. L721-5 Cdc).
13 Chyba że strony ustalą w umowie, że spory te będą skierowane do
arbitrażu (art. L721-3 zd. 2 Cdc).
14 Chyba, że pozwany zażąda rozpoznania sprawy przez sąd cywilny,
a weksel został podpisany przez podmiot nieprowadzący działalności
i nie dotyczy on handlu, obrotu, wymiany, bankowości lub
działalności maklerskiej (art. L721-4 zd. 2 Cdc).
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Dodatkowo pewne wyłączenia właściwości sądów gospodarczych
dotyczące winnic i producentów wina zostały wskazane również
w art. L721-6 Cdc.
16 Dopuszczalne jest pełnienie mandatu sędziego maksymalnie przez
pięć kolejnych kadencji w tym samym sądzie gospodarczym, jednak
nie dłużej niż do końca roku, w którym ukończono 75 lat.
17 Utworzone na podstawie dwóch protokołów z 7 lutego 2018 r. Protocole relatif à la procedure devant la chambre internationale du
tribunal de commerce de Paris [7] oraz Protocole relatif à la
procedure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de
Paris [8].
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spraw o charakterze międzynarodowym. Począwszy od
1 stycznia 2019 roku międzynarodowe sprawy
gospodarcze
rozpoznawane
są
przez
dwie
specjalistyczne izby – Holenderski Sąd Handlowy
(Netherlands Commercial Court, NCC), działającą
w ramach Sądu Okręgowego w Amsterdamie oraz
Holenderski Apelacyjny Sąd Handlowy (Netherlands
Commercial Court of Appeal, NCCA), działającą
w ramach Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie.
Wskazane izby rozpoznają sprawy gospodarcze
wynikające
ze
sporów
o charakterze
międzynarodowym, związanych z określonym
stosunkiem prawnym, jeżeli strony w ramach swej
autonomii tak uzgodniły, a sprawy te nie zostały
poddane
jurysdykcji
Sądów
Kantonalnych
(Kantonrechter) lub wyłącznej jurysdykcji innej izby
lub sądu. Zgodnie z holenderskim kodeksem
postepowania cywilnego (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering) [1] postępowanie prowadzone jest
w języku angielskim, co stanowi niewątpliwe
ułatwienie
dla
przedsiębiorstw
prowadzących
działalność ponadnarodową. Postepowanie przed
specjalistycznymi izbami zostało uregulowane
w odrębnym Regulaminie [9], który obejmuje takie
kwestie jak język, tryb, strony, koszty, czas trwania oraz
zasady wszczynania postępowania, a także zasady
dotyczące wyznaczania i przebiegu rozprawy,
postępowania dowodowego oraz orzekania. Sprawy
rozpoznaje są w postępowaniu zwykłym przez sąd
w składzie kolegialnym (trzech sędziów) lub
w postępowaniu uproszczonym w składzie jednego
sędziego. Przepisy holenderskie w odróżnieniu od
francuskich i niemieckich nie przewidują sędziów
wybieranych spośród osób posiadających wiedzę
i doświadczenie w biznesie. Przed specjalistycznymi
izbami obowiązuje zaostrzony przymus adwokacki,
gdyż strony mogą być reprezentowane jedynie przez
adwokatów, będących członkami holenderskiej izby
adwokackiej. Komunikacja z sądem odbywa się
z wykorzystaniem
specjalistycznego
systemu
teleinformatycznego. Postępowanie odbywa się
obligatoryjnie w języku angielskim, jednakże
orzecznictwo holenderskie, przeprowadzane analizy
naukowe oraz inne dokumenty przedkładane w języku
holenderskim, niemiecki, angielskim lub francuskim
nie wymaga tłumaczenia (chyba że sąd postanowi
inaczej). Regulamin dopuszcza możliwość powołania
się na zawarte przez strony porozumienia dowodowe
(umowy dowodowe), jednakże powołanie musi
nastąpić najpóźniej w pierwszym piśmie procesowym
skierowanym do sądu, wraz z jego załączeniem.
Niedopuszczalne są jednak umowy dowodowe
obejmujące dowody na okoliczności faktyczne, co do
których prawo przewiduje skutki wykraczające poza
autonomię stron, a także niemożliwe do wykonania na
podstawie przepisów prawa holenderskiego lub

właściwego prawa obcego. Sąd ma możliwość
pominięcia wszelkich informacji lub dokumentów,
jeżeli strona wyraźnie nie wskaże twierdzeń, które mają
uzasadniać lub wyjaśnić oraz fragmentów temu
służących. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy
następuje co do zasady na gruncie podstaw prawnych
wskazanych przez strony, jednakże dopuszczalne jest
przedstawienie przez sąd alternatywnych podstaw.
Orzeczenie końcowe podlega uzasadnieniu, które
powinno zawierać wskazanie faktów i przyczyn, na
których sąd oparł rozstrzygnięcie. Koszty postępowania
mogą zostać uregulowane na podstawie porozumienia
stron aż do momentu wyznaczenia terminu wydania
orzeczenia końcowego. Konieczne jest jednak jego
zgłoszenie sądowi. W przypadku braku porozumienia
orzeczenie w przedmiocie kosztów wydaje sąd.
Należy zaznaczyć, iż wzrost zainteresowania
rozstrzyganiem
międzynarodowych
sporów
gospodarczych pojawił się wraz z podjęciem decyzji
o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do tej
pory większość tego typu spraw rozstrzygana była
przez Londynki Sąd Gospodarczy (London Commercial
Court). Ewentualne problemy związane z Brexitem
postanowiły wykorzystać niektóre państwa europejskie,
tj. Francja, Niemcy, Holandia. Efektem było
wprowadzenie w Niemczech, Francji oraz Holandii
specjalistycznych
sądów
gospodarczych
do
rozpoznawania spraw gospodarczych o charakterze
międzynarodowych. Należy jednak zaznaczyć, iż mimo
wysokich oczekiwań zainteresowanie nowopowstałymi
międzynarodowymi
specjalistycznymi
sądami
gospodarczymi jest niewielkie. Londyński Sąd
Gospodarczy pozostaje w dalszym ciągu liderem,
pomimo odwrócenia się części podmiotów z obszaru
Unii Europejskiej oraz zwiększenia konkurencji 18 [19].
Belgijski
system
prawny
wyodrębnia
specjalistyczne Sądy Biznesowe (niderlandzkie:
Ondernemingsrechtbank) właściwe do rozpoznawania
spraw gospodarczych. W odróżnieniu od innych
systemów prawnych nie są to izby lub wydziały sądów,
lecz niezależne jednostki organizacyjne. W sumie
powołanych zostało dziewięć sądów biznesowych
zorganizowanych
według
właściwości
sądów
apelacyjnych. Poszczególne sądy mogą być podzielone
na wydziały (oddziały) umiejscowionych w różnych
miejscowościach. W ramach poszczególnych sądów
biznesowych działają izby (co najmniej jedna do spraw
upadłości i restrukturyzacji). Poszczególne izby
składają się z przewodniczącego będącego sędzią
zawodowym oraz dwóch sędziów handlowych, którzy
powoływani są trzyletnie kadencje (z możliwością
przedłużenia do 5 lat) spośród osób, które ukończyły
trzydziesty rok życia i posiadają co najmniej
dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe wskazujące
na praktyczną znajomość spraw gospodarczych. Zakres
przedmiotowy spraw poddanych kognicji sądów

Oprócz państw Unii Europejskiej w ostatnich latach
międzynarodowe sądy gospodarcze powstały między innymi
w Chinach (Chinese International Commercial Courts, CICC),
Singapurze (Singapore International Commercial Court, SICC),

Astanie (Astana International Financial Centre, AIFC), Katarze
(Qatar International Court and Dispute Resolution Centre, QICDRC),
Dubaju (Dubai International Financial Centre, DIFC) oraz Abu
Dhabu (Abu Dhabi Global Market, ADGM).
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biznesowych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.
rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami,
niezależnie od wartości przedmiotu sporu, sporów
dotyczących spółek, stowarzyszeń, fundacji, a także
roszczeń i sporów wynikających z postepowania
upadłościowego i naprawczego, roszczeń zbiorowych
i innych.
Dodatkowo
pełnią
one
funkcje
administracyjne z zakresu wyznaczania osób
przysięgłych dokonujących ważenia i sprawdzania
okrętów oraz statków morskich i żeglugi śródlądowej,
a także przyjmowania ślubowania tych osób oraz
urzędników odpowiedzialnych za kontrolę ruchu
statków i audytorów. Prezesi sądów biznesowych
właściwi są do orzekania w przedmiocie środków
prawnych dotyczących m.in. praktyk rynkowych,
ochrony konsumentów, wyznaczania likwidatorów
i wielu innych. Orzeczenia sądu biznesowego,
w sprawach o roszczenia nieprzekraczające 2500 euro
są ostateczne, od pozostałych zaś przysługuje
odwołanie do sądu apelacyjnego, który nie jest sądem
specjalistycznym.
Porównanie
specjalistycznego
sądownictwa
gospodarczego w Niemczech, Francji, Holandii i Belgii
przedstawiono w tabeli 1.

3. Sądownictwo gospodarcze w polskim
systemie prawnym
W polskim systemie prawnym nie wyodrębniono
szczególnego
specjalistycznego
sądownictwa
gospodarczego, charakteryzującego się odrębnością od
sądownictwa powszechnego. Należy jednak zaznaczyć,
iż w ramach sądownictwa powszechnego zostały
wyszczególnione sądy gospodarcze. Nie są to jednak
odrębne jednostki organizacyjne, a jedynie wydziały
sądów powszechnych właściwe do rozpoznawania
spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego należących do ich
właściwości z mocy przepisów odrębnych (np. sprawy
rejestrowe dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego) 19.
Definicja sprawy gospodarczej została zawarta
w art. 4582 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania
cywilnego, dalej KPC) [15] w postaci zamkniętego
katalogu, który obejmuje sprawy: ze stosunków
cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie
prowadzonej przez nich działalności, choćby
którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia
działalności, ze stosunki spółki oraz dotyczące roszczeń
wynikających z art. 291-300 i art. 479-490 Kodeksu
spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych, dalej KSH) [13],
przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszenia
środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego lub
o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie
albo
ograniczenie
działalności
zagrażającej
środowisku, z umów o roboty budowlane oraz ze
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związanych z procesem budowlanym umów służących
wykonaniu robót budowlanych, z umów leasingu,
przeciwko osobom odpowiadającym za dług
przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy
prawa lub czynności prawnej, między organami
przedsiębiorstwa
państwowego,
między
przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami
a jego organem założycielskim lub organem
sprawującym nadzór, z zakresu prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego,
o nadanie
klauzuli
wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest
orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub
podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda
zawarta przed tym sądem oraz o pozbawienie
wykonalności tytułu wykonawczego opartego na
prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu
wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo
ugodzie zawartej przed tym sądem, z wyłączeniem
spraw o podział majątku wspólnego wspólników spółki
cywilnej po jej ustaniu oraz o wierzytelność nabytą od
osoby niebędącej
przedsiębiorcą,
chyba
że
wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w
zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez
wszystkie jego strony. Sędziowie sądów gospodarczych
są sędziami zawodowymi i co do zasady nie posiadają
wiedzy
praktycznej
z
zakresu
działalności
gospodarczej. W związku z powyższym w wypadkach
wymagających wiadomości specjalnych sąd zasięga
opinii biegłych, np. ekspertów z zakresu
rachunkowości, ekonomii, finansów. Postępowanie w
Polsce prowadzone jest w języku polskim (art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
[17]), a osoba niewładająca w wystarczającym stopniu
tym językiem ma prawo do występowania przed sądem
w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z
pomocy tłumacza (art. 5 §1 i 2 PUSP). Należy jednak
zaznaczyć, iż sąd nie ma obowiązku korzystania z
tłumacza w przypadku dowodów przedkładanych przez
strony (np. dowodu z dokumentu – art. 256 KPC), jeżeli
zarówno on jak i strony znają ten język (tak m.in. [11]).
Dopuszczalne jest również przesłuchanie świadka
niewładającego dostatecznie językiem polskim przez
sąd w języku obcym. W takiej sytuacji w protokole
powinno znaleźć się również tłumaczenie dokonane
przez sędziego (tak m.in. [12]). Sprawy rozpoznawane
przez sądy gospodarcze w Polsce są bardzo
zróżnicowane, czego konsekwencją jest wielość
postępowań według których mogą być rozpoznawane,
tj. w procesie „zwykłym” (np. jeżeli strona, która nie
jest przedsiębiorcą złoży wniosek o rozpoznanie
sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu
odrębnym w sprawach gospodarczych), postępowaniu
odrębnym w sprawach gospodarczych(np. sprawie z
umowy leasingu), postępowaniu odrębnym w sprawach
gospodarczych w zbiegu z (np. sprawie z umowy
leasingu),

Sądy gospodarcze zostały ustanowione na podstawie art. 10a

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(dalej PUSP) [16].
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Tabela 1. Porównanie specjalistycznego sądownictwa gospodarczego w wybranych państwach Unii Europejskiej
Państwo
Rodzaj sądu

Odrębne sądy (izby) do
rozpoznawania
międzynarodowych
spraw gospodarczych

Niemcy
Wydziały (izby) do
spraw gospodarczych
w ramach sądów
krajowych
Międzynarodowe izby
do spraw
gospodarczych
w Berlinie
i Hamburgu

Francja
Sądy gospodarcze
jako sądy
pierwszoinstancyjne

Holandia
Brak

Wyspecjalizowane
izby sądowe właściwe
dla
międzynarodowych
spraw handlowych
w ramach paryskiego
sądu gospodarczego
oraz paryskiego sądu
apelacyjnego
Kolegialny
(3 sędziów) lub
jednoosobowy
Sędziowie wybierani
spośród osób
wpisanych na listy
wyborcze izb
przemysłowohandlowych lub
rzemieślniczych

Wyspecjalizowane
izby sądowe właściwe
dla
międzynarodowych
spraw handlowych
działające w ramach
sądu okręgowego
i apelacyjnego
w Amsterdamie
Kolegialny
(3 sędziów) lub
jednoosobowy
Sędziowie zawodowi

Skład sądu

Kolegialny
(3 sędziów)

Rodzaj sędziów

Sędzia zawodowy
(przewodniczący),
sędziowie honorowi
(z doświadczeniem
biznesowym)

Kadencyjność sędziów

W przypadku sędziów
honorowych – 5 lat,
z możliwością
przedłużenia na
dalsze okresy
pięcioletnie
Postępowanie
prowadzone w języku
niemieckim

Pierwsza kadencja
2 lata, kolejne po
4 lata (maksymalnie
5 kolejnych kadencji
w jednym sądzie)

Brak

Postępowanie
prowadzone w języku
francuskim

Postępowanie
prowadzone w języku
angielskim

Tłumaczenie

Możliwość
odstąpienia od
tłumaczenia jeżeli
sędzia zna język,
którym posługują się
strony (tylko
w sprawach
podlegających
jurysdykcji sądów
niemieckich na
podstawie umowy
prorogacyjnej)

Orzecznictwo
holenderskie,
przeprowadzane
analizy naukowe oraz
inne dokumenty
przedkładane
w języku
holenderskim,
niemiecki, angielskim
lub francuskim nie
wymaga tłumaczenia,
chyba że sąd
postanowi inaczej

Przymus adwokacki
Możliwość wyboru
prawa materialnego
państwa obcego

Nie
Nie

W sprawach
rozpoznawanych
przez
wyspecjalizowane
izby sądowe właściwe
dla
międzynarodowych
spraw handlowych:
1. możliwość
posługiwania się
językiem angielskim,
2. brak konieczności
tłumaczenia dowodów
z języka angielskiego,
3. orzeczenie
tłumaczone na język
angielski przez
biegłego tłumacza.
Tak
W przypadku spraw
rozpoznawanych
przez
wyspecjalizowane
izby sądowe właściwe
dla
międzynarodowych
spraw handlowych

Język postepowania

Tak
Tak

Belgia
Odrębne Sądy
Biznesowe

Brak

Kolegialny
(3 sędziów)
Sędzia zawodowy
(przewodniczący),
sędziowie handlowi
wybierani spośród
osób posiadających
praktyczną wiedzę
z zakresu spraw
gospodarczych
Trzyletnia kadencja
z możliwością
przedłużenia do 5 lat

Niderlandzki,
francuski (sąd
biznesowy
w Brukseli)

Nie
Nie

Źródło: opracowanie własne
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postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych w
zbiegu z innym postepowaniem odrębnym (np. w
sprawie między przedsiębiorcami o zapłatę
wynagrodzenia za świadczone usługi, jeżeli powód
zgłosi żądanie wydania nakazu zapłaty, a fakty
uzasadniające dochodzenie roszczenia są udowodnione
dołączonym do pozwu zaakceptowanym przez dłużnika
rachunkiem), w postępowaniu nieprocesowym (np.
w sprawie między organami
przedsiębiorstwa
państwowego), jednym z postępowań upadłościowych
(np. w sprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
przedsiębiorcy),
jednym
z postępowań
restrukturyzacyjnych, postępowaniu klauzulowym (np.
w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi
egzekucyjnemu, którym jest prawomocne orzeczenie
sądu
gospodarczego)
lub
postepowaniu
przeciwegzekucyjnym (np. w sprawie o pozbawienie
wykonalności tytułu wykonawczego opartego na
prawomocnym orzeczeniu sądu gospodarczego).
Dodatkowo sądy gospodarcze (sądy rejonowe)
prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy są właściwe w
sprawach rejestrowych. Szczególnie istotne z punktu
widzenia
sądownictwa
gospodarczego
jest
postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.
Zostało ono wprowadzone w 2019 roku w ramach
znaczącej
nowelizacji
Kodeksu
postępowania
cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to
rozwiązanie nowe, gdyż odrębne postępowanie
gospodarcze obowiązywało już w latach 1989-2012.
Podstawowym celem przywrócenia postępowania
w sprawach gospodarczych było przyspieszenie
rozpoznawania spraw gospodarczych i dostosowanie go
do wymogów obrotu gospodarczego [18]. Szybkość
postępowania jest niezmiernie istotna z punktu
widzenia działalności gospodarczej, gdyż każde
opóźnienie może doprowadzić do niewypłacalności,
a w efekcie do ogłoszenia upadłości. Dlatego kluczowa
jest możliwość sprawnego i efektywnego dochodzenia
roszczeń umożliwiającego zachowanie płynności.
Ustawodawca wyszedł z założenia, iż skoro
przedsiębiorcy są podmiotami profesjonalnymi to
można nałożyć na nie surowsze wymagania oraz rygory
procesowe. Przyspieszenie postępowania odbywa się
poprzez wyłączenie lub ograniczenie stosowania
niektórych instytucji procesowych (np. ograniczenie
zmian
przedmiotowych
i
podmiotowych,
niedopuszczalność
powództwa
wzajemnego),
wprowadzenie obowiązku powołania wszystkich
twierdzeń i dowodów w pozwie lub odpowiedzi na
pozew (z pewnymi wyjątkami), wprowadzenie
ograniczeń dowodowych (dopuszczalność umów
dowodowych wyłączających określone dowody,
prymat dowodu z dokumentu, subsydiarny charakter
dowodu z zeznań świadka). Dodatkowo ustawodawca
narzuca na przewodniczącego i sąd obowiązek
podejmowania czynności w sposób umożliwiający
rozstrzygnięcie sprawy w terminie sześciu miesięcy od
dnia skutecznego złożenia odpowiedzi na pozew lub
upływu terminu do jej złożenia. Należy jednak
zaznaczyć, iż jest to jedynie termin instrukcyjny,
którego przekroczenie wprawdzie nie rodzi
konsekwencji procesowych, ale może stanowić
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podstawę do złożenia skargi na przewlekłość
postępowania sądowego (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17
czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony
do
rozpoznania
sprawy
w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej
zwłoki
[14]).
Wyrok
sądu
gospodarczego w pierwszej instancji wydany na
w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych
zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach
zamiennych stanowi tytuł zabezpieczenia, który jest
wykonalny bez konieczności nadania mu klauzuli
wykonalności. Rozwiązanie to wprawdzie nie
umożliwia zaspokojenia się, jednakże pozwala na
zabezpieczenie się przed ewentualnymi próbami
wyzbycia się majątku przez stronę przegrywającą.
Polski
ustawodawca
nie
przewidział
specjalistycznego
sądownictwa
gospodarczego
przeznaczonego do rozpoznawania międzynarodowych
spraw gospodarczych. Istnieje możliwość poddania
rozpoznania tego typu spraw jurysdykcji sądów
polskich na podstawie zawartej umowy prorogacyjnej,
jednakże ustawodawca nie przewidział żadnych
szczególnych przepisów w tym zakresie. Sprawa taka
będzie rozpoznawana przez sąd gospodarczy (lub inny
sąd powszechny) tak samo jak sprawa gospodarcza
nieposiadająca charakteru międzynarodowego.

4. Podsumowanie
Sądownictwo gospodarcze jest obecne w wielu
państwach Unii Europejskiej, jednakże w każdym
z nich przyjmuje inną formę. Wprowadzenie do
systemu sądownictwa specjalistycznych sądów
gospodarczych przynosi wiele korzyści. Niezmiernie
istotne jest skrócenie czasu postępowania w sprawach
gospodarczych poprzez przyjęcie szczególnych
rozwiązań proceduralnych. Włączenie do orzekania
sędziów posiadających doświadczenie i wiedze
praktyczną z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej pozwala na lepsze zrozumienie istoty
rozpoznawanego sporu. Posiadanie specjalistycznej
wiedzy umożliwia odstąpienie od konieczności
powoływania biegłych, co znacząco zmniejsza koszty
postępowania. W sporach gospodarczych stronami są
często przedsiębiorcy prowadzący działalność
o zasięgu międzynarodowym,
co wiąże się
z koniecznością angażowania tłumaczy przysięgłych.
W szczególności jest to uciążliwe i kosztochłonne
w przypadku postępowania dowodowego, w którym
niejednokrotnie konieczne jest tłumaczenie dziesiątek
a nawet tysięcy stron dokumentów. W biznesie
najczęściej wykorzystywany jest język angielski,
w związku postępowanie w sprawach gospodarczych
powinno umożliwiać odstąpienie od konieczności
tłumaczenia środków dowodowych w sytuacji, gdy
sędzia w stopniu dostatecznym włada tym językiem.
Coraz więcej państw europejskich wprowadza do
swoich systemów prawnych regulacje umożliwiające
powoływanie specjalistycznych sądów gospodarczych
do rozpoznawania międzynarodowych sporów
gospodarczych. Rozwiązanie to miało na celu
przyciągnięcie części przedsiębiorstw, które do tej pory
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poddawały tego typu sprawy rozpoznaniu przez
Londyński Sąd Gospodarczy. Jednakże jak pokazuje
praktyka ostatnich lat wystąpienie Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej nie spowodowało lawinowego
spadku rozpoznawanych spraw.
W
Polsce
nie
wyodrębniono
dotąd
specjalistycznych sądów gospodarczych, w których
orzekaliby sędziowie posiadający specjalistyczną
wiedzę z zakresu finansów, ekonomii oraz specyfiki
prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak
zaznaczyć, iż ustawodawca poczynił pierwszy krok
w tym kierunku poprzez przywrócenie postępowania
w sprawach gospodarczych. Rozwiązanie to ma na celu
przyspieszenie rozstrzygania spraw gospodarczych,
poprzez wprowadzenie dodatkowych rygorów oraz
wyłączenie instytucji wydłużających postępowanie tj.
powództwo wzajemne, zmiany podmiotowe czy
zmiany przedmiotowe. Dodatkowo ustawodawca
zakreśla sześciomiesięczny termin na rozstrzygnięcie
sporu.
Wprowadzenie specjalistycznego sądownictwa
gospodarczego w Polsce mogłoby przynieść bardzo
wiele korzyści. W szczególności umożliwiłoby
przyśpieszenie
postępowania
oraz
znacząco
zredukować jego koszty. Właściwym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie do składów orzekających
sędziów ławników posiadających doświadczenie
praktyczne w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej. Pozwoliłoby to na lepsze zrozumienie
istoty rozpoznawanych spraw gospodarczych oraz
zredukowanie konieczności korzystania z opinii
biegłego
w
celu
uzyskania
informacji
specjalistycznych.
Należy jednak zaznaczyć, iż nie ma konieczności
powoływania w Polsce specjalistycznych sądów
gospodarczych do rozpoznawania międzynarodowych
sporów gospodarczych. Przemawia za tym wielość tego
typu podmiotów na świecie, a w szczególności
w Europie, a także słaba pozycja polskiego systemu
sądownictwa na arenie międzynarodowej.
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Streszczenie
Prowadzenie działalności biznesowej ściśle wiąże się z powstawaniem sporów. W wielu przypadkach
rozwiązywane są one w drodze polubownej, jednakże najczęściej konieczne jest dochodzenie swych praw przed
wyznaczonym do tego organem sądowym. Ze względu na dynamikę zmian gospodarczych kluczowa dla biznesu
jest szybkość postępowania, gdyż każde opóźnienie może prowadzić do nieodwracalnych skutków, a w
przypadkach krańcowych nawet do upadłości. Należy jednak zaznaczyć, iż sprawy gospodarcze wiążą się z
wysokim stopniem skomplikowania. Niejednokrotnie zrozumienie istoty sporu wymaga posiadania
specjalistycznej wiedzy. W tradycyjnym modelu sądownictwa orzekający sędziowie w większości przypadków nie
posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, co wymusza wykorzystanie opinii biegłych czy
innych instytucji. Wszystko to zaś prowadzi do wydłużenia czasu postępowania oraz wzrostu jego kosztów.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie specjalistycznego sądownictwa gospodarczego, w
ramach którego orzekaliby sędziowie posiadający specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie praktyczne.
Specjalistyczne sądy gospodarcze powoli zaczynają kształtować się w Unii Europejskiej.
Celem referatu jest przedstawienie problematyki specjalistycznego sądownictwa gospodarczego w Unii
Europejskiej, a także rozważenie czy zasadnym byłoby wprowadzenie tego typu rozwiązań w Polsce.
Słowa k+-luczowe: sądownictwo gospodarcze, specjalistyczne sądy gospodarcze, sądy gospodarcze w Unii
Europejskiej

Specialized commercial judiciary as a key to the development of entrepreneurship
Abstract
Conducting business activities is closely related to the formation of disputes. In many cases, they are resolved
amicably, however, most often it is necessary to pursue one's rights before a designated judicial authority. Due
to the dynamics of economic changes, speed of proceedings is crucial for business, as any delay may lead to
irreversible consequences, and in extreme cases even to bankruptcy. It should be noted, however, that economic
matters are associated with a high degree of complexity. Understanding the essence of the dispute often requires
specialist knowledge. In the traditional model of the judiciary, judges in most cases do not have specialist
knowledge in the field of economics and finance, which forces them to use the opinions of experts or other
institutions. All this, in turn, leads to an extension of the procedure time and an increase in its costs.
A solution to this problem could be the introduction of specialized commercial judiciary in which judges with
specialist knowledge and practical experience would adjudicate. Specialized commercial courts are slowly
taking shape in the European Union.
The aim of the paper is to present the issues of specialized commercial judiciary in the European Union, as well
as to consider whether it would be reasonable to introduce such solutions in Poland.
Keywords: commercial judiciary, specialized commercial courts, commercial courts in the European Union
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