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Streszczenie: W związku z narastającą konkurencyjnością konieczne jest uzyskiwanie prze-
wagi nad konkurencją. Aby ją uzyskać, należy ciągle podejmować różne przedsięwzięcia in-
westycyjne. Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z działalnością inwestycyjną 
przedsiębiorstw. W publikacji autorki zaprezentowały ujęcie teoretyczne kwestii związanych 
z inwestycjami przedsiębiorstw. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza działalno-
ści inwestycyjnej przedsiębiorstw w ujęciu literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: inwestycje przedsiębiorstw, inwestowanie, proces inwestycyjny, niepew-
ność i ryzyko, organizacja, zarządzanie

Abstract: Due to the growing competitiveness, it is necessary to gain an advantage over 
competition, therefore, a necessary condition for obtaining it is continuous undertaking of 
various investment projects. The article discusses issues related to the investment activity 
of enterprises. In the publication, the author presented the theoretical approach to issues 
related to the investments of enterprises. The main purpose of this article is to analysis the 
investment activity of enterprises in terms of the subject literature.

Keywords: business investments, investing, investment process, uncertainty and risk, orga-
nisation, management
 

Wstęp
 
Podstawą konkurencyjności firmy jest posiadanie specyficznej przewagi nad 

konkurentami1. Jako przewagę nad konkurencją można uznać: przewagę technolo-
giczną (umożliwia podjęcie produkcji nowych wyrobów, ponoszenie niższych kosz-
tów wytwarzania czy też produkcję produktów o korzystniejszych cechach), prze-
wagę marketingową, przewagę w  zakresie umiejętności zarządzania (możliwość 
wykorzystania rozwiązań zastosowanych w  przedsiębiorstwach macierzystych), 
przewagę finansową (możliwość korzystania z własnych zasobów kapitałowych czy 
też z ułatwionego dostępu do źródeł zewnętrznego finansowania), przewagę zwią-
zaną z możliwością korzystania z tańszych czynników produkcji, wszechstronniej-
szego wspomagania decyzji kierowniczych, lepszej sieci informacyjnej2.

Inny podział źródeł przewagi konkurencyjnej i związanej z nią korzyści można 
podzielić na: wynikające z kompetencji zasadniczych (przewaga w sferze techno-

1  M.E. Porter, Competitive Advantage of Nations, [w:] P.J. Buckley, C.L. Pass, K. Prescott, Servicing 
international markets. Competitive strategies of firms, Blackwell Publisher, Three Cambridge Centre, 
UK, USA 1992, s. 1.
2  P. Pott, Directinvestitionen im Ausland. Investitionsmotive, Standartfaktoren und Hilfsmitte bei der 
Entscheidung für die optimale Auslandsinvestitionen, Minerva-Facserie, München 1983, s. 14-16, [w:] 
K. Długołęcka, W. Karaszewski, Zagraniczna aktywność inwestycyjna a  konkurencyjność przedsię-
biorstw (wybrane zagadnienia), [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w bu-
dowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, Toruń 2007, s. 14-15.
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logii), ze zdolności tworzenia wartości (zdolność tworzenia własnych rozwiązań 
w zakresie organizacji czy aplikacji rozwiązań nowatorskich) oraz z obowiązujących 
regulacji prawnych (uprzywilejowany dostęp do zasobów naturalnych)3.

 W związku z powyższym koniecznym warunkiem istnienia i rozwoju przedsię-
biorstwa jest ciągłe podejmowanie różnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

1. Przesłanki inwestowania oraz rodzaje inwestycji przedsiębiorstw

 W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykładów definicji pojęcia in-
westycje. Oto niektóre z nich:

•	 Inwestycje mają postać wydatków na urządzenia rzeczowe i finansowe, wy-
datków na badania i rozwój, wdrożenia, kształcenie i na reklamę4.

•	 Inwestycja to celowe przeznaczenie środków finansowych na pozyskanie 
dóbr majątku strukturalnego5.

•	 Pojęcie inwestycje można rozumieć dwojako, a  mianowicie jako wydatek 
pieniężny, który powinien przynieść dochód inwestorowi, bądź jako proces, w któ-
rym następuje przekształcenie środków pieniężnych w inne dobra, czyli chodzi tutaj 
o aspekt rzeczowy6. 

•	 Inwestycje to celowo wydatkowane środki inwestora skierowane na po-
większenie jego dochodów7.

•	 Inwestycja charakteryzuje się strumieniem płatności, który zaczyna się od 
wydatków8.

Oprócz pojęcia inwestycje istnieje również pojęcie inwestowanie, które kładzie 
nacisk na długotrwałość procesu inwestycyjnego. Jest to więc proces gospodarczy, 
uruchomiony przez podjęcie decyzji o inwestycji9. Inwestowanie to przeznaczenie 
zasobów finansowych nie na bieżącą konsumpcję, lecz na inne ich angażowanie, od 
którego oczekuje się w przyszłości określonych korzyści10. 

Podstawowy podział inwestycji wskazuje na inwestycje rzeczowe, finansowe 
i niematerialne. Inwestycje rzeczowe polegają na tworzeniu nowych środków trwa-
łych lub odtwarzaniu i unowocześnianiu majątku trwałego przedsiębiorstwa. Inwe-

3  C.K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence and the Corporation, „Harvard Business Review” 
1990, May, s. 71-91, [w:] K. Długołęcka, W. Karaszewski, Zagraniczna aktywność inwestycyjna a kon-
kurencyjność przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia), [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 15.
4  P. Gisser, Lauching the new Industrial Product. American Management Association Inc., New York 1972.
5  L. Perridon, M. Steiner, Finanzwirtschaft der Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München 1986, s. 21.
6  J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006, s. 13.
7  K. Dziworska, Inwestycje przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s. 9.
8  D. Schneider, Investition und Finanzierung, Gabler, Wiesbaden und Bestelerung 1991.
9  J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe…, s. 14.
10  B. Carsberg, Analysis for Investment Decisions. Accounting Age Books, Haymarket Publishing Lim-
ited, London 1974, s. 1.
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stycje finansowe to lokaty w akcje, nieruchomości i grunty, natomiast inwestycje 
niematerialne to inwestowanie we własne prace badawcze, szkolenie kadr i szeroko 
rozumiane zaplecze socjalne, czyli inwestycje w kapitał ludzki11.

Inwestycje rzeczowe najczęściej są dzielone według następujących kryteriów:
•	 szczebla podejmowania decyzji inwestycyjnych – inwestycje przedsię-

biorstw, inwestycje wspólne (danego przedsiębiorstwa i innych podmiotów), inne 
(np. inwestycje podejmowane przez władze regionalne, lokalne);

•	 charakteru inwestycji – podstawowe, współzależne (zastępcze, towarzyszą-
ce lub pośrednie);

•	 charakteru reprodukcji środków trwałych – odtworzeniowo-moderniza-
cyjne, nowe;

•	 stopnia zaawansowania inwestycji – nowo rozpoczynane, kontynuowane;
•	 źródeł finansowania – ze środków własnych, obcych lub własnych i obcych;
•	 rodzaju efektów uzyskanych z  działalności inwestycyjnej – produkcyjne, 

nieprodukcyjne;
•	 sposobu realizacji – systemem gospodarczym i zleconym12.
 W praktyce inwestowanie może przybierać różne formy czyli może to być za-

kup akcji, obligacji czy ulokowanie pieniędzy w banku, ale również zakup maszyn, 
które mogą umożliwić rozpoczęcie produkcji i osiągnięcie zysku13.

Głównymi motywami podejmowania decyzji o inwestowaniu w Polsce są mo-
tywy kosztowe, zaopatrzeniowe, rynkowe i  związane z  klimatem inwestycyjnym. 
Motywy kosztowe, które związane są również z zaopatrzeniem, wynikają z dążenia 
inwestorów do podnoszenia zyskowności w wyniku inwestycji w sektorze w Polsce 
w ramach własnych przedsiębiorstw. Motywy rynkowe wynikają przede wszystkim 
z poszukiwania rynków zbytu na własne towary i usługi. Natomiast wśród motywów 
związanych z klimatem inwestycyjnym największe znaczenie mają: zmiany przepi-
sów prawnych, zmiany podatków, stabilizująca się sytuacja polityczna i gospodar-
cza, dostęp do kredytów czy korzystne warunki finansowe prowadzenia inwestycji14.

J. Bates i  J.R. Parkinson wskazują, że inwestowanie rzeczowe może wynikać 
z potrzeby zastąpienia istniejącego wyposażenia nowym, z rozwoju nowych metod 
produkcji czy wzrostu nowych rynków i produktów15.

J. Różański wymienia podstawowe czynniki, które wpływają na zachowanie inwesty-
cyjne przedsiębiorstw, dzieląc je na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród czynni-

11  J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i  inwestycje rzeczowe w finansach 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 150-151.
12  H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2000, s. 34.
13  K. Marcinek, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 11.
14  L. Białoń, D. Janczewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Marketingowe metody oceny 
z perspektywy sektora, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004, s. 11-12.
15  J. Bates, J.R. Parkinson, Business Economics, Basil Blackwell Publisher Ltd., Oxford 1982, s. 223.
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ków wewnętrznych wymienia: stopień wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych, 
wysoki stopień zużycia posiadanych składników majątkowych, możliwości finansowe 
przedsiębiorstwa oraz skłonność kadry kierowniczej do ponoszenia ryzyka i jej oczekiwa-
nia związane z wpływem efektów inwestycji na jej własne kariery zawodowe. Natomiast 
wśród czynników zewnętrznych wyróżnił: koszt pozyskania kapitału obcego i dostępność 
funduszy zewnętrznych, wielkość spodziewanego popytu na produkty oferowane przez 
przedsiębiorstwo, oddziaływanie państwa w sferze podatkowej, stosowanie określonych 
ulg podatkowych i kształtowanie prawa w dziedzinie inwestycji16.

H. Towarnicka wśród przesłanek inwestowania w przedsiębiorstwie produkcyj-
nym wymienia: 

•	 dotyczące dochodów i produkcji (zwiększenie zysku, zwiększenie wyniku 
finansowego, wzrost produkcji krajowej, zmiana profilu produkcji, zamówienia rzą-
dowe na produkty, dywersyfikacja produkcji, uruchomienie produkcji eksportowej, 
polepszenie jakości produkcji, obniżenie kosztów produkcji);

•	 związane z rzeczowym majątkiem trwałym (zamówienia na inwestycje, wy-
soki stopień zużycia fizycznego i ekonomicznego rzeczowego majątku trwałego, wy-
magania bhp, znaczna awaryjność maszyn i urządzeń, tempo postępu technicznego);

•	 inne (wzrost wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, 
redukcja zatrudnienia, opanowanie nowego segmentu rynku, substytucja w czyn-
nikach produkcji, pomnażanie kapitału przez transakcje na rynku kapitałowym, 
ochrona środowiska naturalnego)17.

Niezależnie od etapu funkcjonowania przedsiębiorstwa finansowanie działalno-
ści jest niezbędne dla przedsiębiorstwa. Kapitał jest konieczny w fazie uruchomie-
nia przedsiębiorstwa, na etapie prowadzenia bieżącej działalności, ale również do 
podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Inwestycje mogą być finansowane ze 
źródeł własnych (finansowanie wewnętrzne) oraz ze źródeł obcych (finansowanie 
zewnętrzne). Wybór środków, które mają finansować działalność inwestycyjną, za-
leżny jest przede wszystkim od kondycji przedsiębiorstwa i posiadanych środków.

 W odniesieniu do źródeł pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo, nieza-
leżnie od jego kondycji finansowej, ma zastosowanie tzw. teoria hierarchii źródeł 
finansowania. Teoria ta zakłada, że przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła 
finansowania, natomiast jeśli finansowanie zewnętrzne jest niezbędne, to w pierw-
szej kolejności drogą pozyskania środków będzie emisja papierów dłużnych, a w 
dalszej kolejności emisja akcji18.

Jak wcześniej wskazano, źródła finansowania można podzielić na finansowanie 
własne i obce. Finansowanie własne można podzielić na finansowanie wewnętrzne 

16  J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe…, s. 33-34.
17  H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna…, s. 32-33.
18  B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 70.
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(zysk, fundusz amortyzacyjny, wyprzedaż obiektów majątkowych, przyspieszenie 
obrotu kapitału) i zewnętrzne (wkłady założycieli, wstąpienie nowych wspólników). 
Finansowanie obce można podzielić na zwrotne (kredyt, pożyczka, leasing, fakto-
ring, kredyt handlowy) i bezzwrotne (dotacje i subwencje, fundusze pomocowe)19. 

2. Niepewność i ryzyko w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne obciążone jest pewnym ryzykiem. Ryzyko 
inwestycyjne można określić jako implikacje istnienia znacznej niepewności odno-
szącej się do poziomu rezultatów, które mogą być osiągnięte przez projekt20. Inaczej 
można powiedzieć, że ryzyko inwestycyjne to możliwość odchylenia oczekiwanej 
efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego od wartości planowanej21.

Ryzyko może mieć dwa wymiary: pozytywny i negatywny, ponieważ skutki po-
dejmowanych działań mogą być różne. Jeśli wykorzysta się okazję poprzez umiejętne 
przekształcenie zagrożeń w szanse, to przy podjęciu przedsięwzięć ryzykowanie jest 
źródłem sukcesu. Ryzyko może prowadzić do sukcesu, kiedy jest podejmowane z peł-
ną świadomością niepewności i opiera się na analizie szans i zagrożeń. Jednak analiza 
ta nie jest łatwa, szczególnie wobec nasilających się procesów globalizacyjnych22.

Na opłacalność inwestycji może mieć wpływ wiele różnych okoliczności decy-
dujących o różnym poziomie dochodów z inwestycji, czyli decyzje inwestycyjne po-
dejmowane są w warunkach niepewności. Podejmując decyzje inwestycyjne, pono-
si się więc określone ryzyko, że inwestycja nie przyniesie oczekiwanych dochodów. 
Ryzyko to jest najczęściej skorelowane z poziomem dochodu, jaki jest możliwy do 
uzyskania w przyszłości dzięki dokonanej inwestycji. Inwestycje dające potencjalnie 
wyższy dochód są zazwyczaj obciążone większym ryzykiem23.

Analizując niepewność i  ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, na-
leży zauważyć, że niepewność ma wymiar informacyjny, a  jej przyczyną jest barie-
ra dostępu do informacji, natomiast ryzyko ma wymiar finansowy, ponieważ moż-
na dokonać jego pomiaru24. Ponieważ niepewność oznacza, że przedsiębiorstwo nie 
jest w stanie uświadomić sobie i zrozumieć wszystkich czynników wpływających na 
efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego, można stwierdzić, że niepewnością są 
obciążone prawie wszystkie przedsięwzięcia rzeczowe, a jej skala jest zróżnicowana. 

19  A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 89.
20  Ch. Chapman, S. Ward, Project Risk Management, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1997, s. 7.
21  W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2004, s. 68.
22  B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i pasywne…, s. 87.
23  E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999, s. 25. 
24  L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska, Projekty 
inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK, Gdańsk 1999, s. 157.
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Z kolei o ryzyku można mówić wówczas, kiedy przedsiębiorstwo potrafi zidentyfiko-
wać wszystkie czynniki wpływające na efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
potrafi określić prawdopodobieństwo oraz poziomy, na jakich czynniki te mogą wy-
stąpić25.

Większość inwestycji rzeczowych obciążona jest większym lub mniejszym ry-
zykiem. Zaobserwować można, że ryzyko to jest relatywnie nieduże w przypadku 
przedsięwzięć konwencjonalnych, a więc integralnie związanych z dotychczasową 
działalnością przedsiębiorstwa oraz w  przypadku przedsięwzięć koniecznych do 
dalszej działalności. Zaliczyć tu można rygory ekologiczne czy też wymuszenia 
związane z warunkami pracy. Natomiast ryzyko i niepewność zwiększają się rady-
kalnie w przypadku przedsięwzięć o charakterze strategicznym, mających tworzyć 
potencjał dla nowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Ryzyko to może dotyczyć wpro-
wadzania nowych produktów, wchodzenia na nowy rynek itp.26 

Niepewność i ryzyko zależą również od fazy rozwoju przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego. Zmniejszają się one wraz z przechodzeniem do kolejnych faz cyklu przed-
sięwzięcia. W fazie identyfikacji i wstępnej oceny przedsięwzięcia niepewność i ry-
zyko są największe, ponieważ konieczne jest uświadomienie możliwych różnych 
rodzajów ryzyka, które mogą oddziaływać na czas realizacji i  funkcjonowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, na popyt, a  także na nakłady finansowe. Następ-
na faza – formułowania przedsięwzięcia inwestycyjnego i analizy finansowej daje 
przedsiębiorstwu możliwość wskazania obszarów niepewności, a  także pomaga 
w zrozumieniu rodzajów ryzyka. Dzieje się tak, dlatego że w tym czasie rozważane 
są wyniki uzyskane na tle realności przyjętych założeń i danych finansowych27.

Specyfika inwestycji rzeczowych powoduje, że ryzyko rozkłada się na następują-
ce etapy tworzenia i eksploatacji inwestycji:

•	 przygotowania decyzji inwestycyjnych – ryzyko związane jest z określonym 
zakresem niepewności towarzyszącej ustalaniu opłacalności określonego projektu in-
westycyjnego, wybraniu najkorzystniejszego projektu, ustaleniu optymalnego okresu 
realizacji inwestycji, wybraniu optymalnego momentu dla rozpoczęcia inwestycji;

•	 realizacji inwestycji – ryzyko związane jest z niepewnością dotrzymania re-
żimów cyklu inwestycyjnego, niedotrzymania planowanego terminu oddania inwe-
stycji do eksploatacji, zmiany warunków, w których odbywa się cykl inwestycyjny;

•	 eksploatacji obiektu trwałego – ryzyko związane jest z niepewnością uzy-
skania przewidywanego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych28.

Często przytaczaną klasyfikacją ryzyka jest klasyfikacja według skutków decyzji 
inwestycyjnej w globalnej strategii przedsiębiorstwa. Według tego kryterium moż-

25  K. Marcinek, Finansowa ocena…, s. 125.
26  Ibidem, s. 123.
27  Ibidem, s. 124.
28  B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i pasywne …, s. 86-87.
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na wyróżnić ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego, tzw. ryzyko wyłączne, ryzyko 
przedsiębiorstwa (firmy), ryzyko właścicieli (ryzyko rynkowe)29.

Ryzyko dotyczące inwestowania może przybierać formę ryzyka działalności 
gospodarczej, może to być ryzyko finansowe, walutowe, płynności, transferu, poli-
tyczne, stopy procentowej i zdarzenia. Na rynku inwestycji kapitałowych występują 
także inne rodzaje ryzyka, np. ryzyko niedotrzymania warunków, kredytowe, rein-
westowania, zmienności, bankructwa i zarządzania wynikające z możliwości pod-
jęcia błędnych decyzji30. 

Podsumowanie

Aby przedsiębiorstwo się rozwijało i osiągało coraz wyższe zyski, konieczne jest 
podejmowanie działalności inwestycyjnej.

Celem każdej inwestycji jest osiągnięcie zysku, lecz racjonalne podejście do inwesty-
cji powinno obejmować nie tylko zysk, ale również wzajemne relacje między zyskiem 
i ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki każdej inwestycji31. Niepewność 
i ryzyko są główną cechą inwestowania. Rozpoznanie i uwzględnienie ryzyka inwestycji 
zmniejsza zagrożenia w okresie eksploatacji. Ponadto analiza ryzyka może być podsta-
wą działań w kierunku wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Ryzyko stanowi jeden 
z najważniejszych wyznaczników efektywności projektu inwestycyjnego. 

 W związku z powyższym inwestorzy oceniają inwestycję nie tylko w kontekście 
możliwych do osiągnięcia zysków, lecz również w kontekście ponoszonego ryzyka. 
Podstawowym warunkiem sukcesu firmy jest przyjmowanie takich działalności in-
westycyjnych, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu jak najwyższy zysk przy jak 
najmniejszym ryzyku. Wymaga to opracowania długofalowej strategii rozwoju na 
najbliższe lata i ścisłej koordynacji działań wszystkich menedżerów32.

Bibliografia

Bates J., Parkinson J.R., Business Economics, Basil Blackwell Publisher Ltd., Oxford 1982.

Białoń L., Janczewska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Marketingowe meto-
dy oceny z perspektywy sektora, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004.

Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, cz. 1, PWE, Warszawa 2000.

Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K., Servicing international markets. Competitive strategies of 
firms, Blackwell Publisher, Three Cambridge Centre, UK, USA 1992.

29  E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, cz. 1, PWE, Warszawa 2000, s. 390.
30  B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i pasywne …, s. 87-89.
31  J. Różański, M. Czerwiński, Inwestycje rzeczowe i  kapitałowe, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
„Absolwent”, Łódź 1999, s. 9.
32  Ibidem, s. 10.



Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw część I: założenia teoretyczne 143

Carsberg B., Analysis for Investment Decisions. Accounting Age Books, Haymarket Publishing 
Limited, London 1974.

Chapman Ch., Ward S., Project Risk Management, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1997.

Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Pro-
jekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK, Gdańsk 1999.

Długołęcka K., Karaszewski W., Zagraniczna aktywność inwestycyjna a  konkurencyjność 
przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia), [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.

Dziworska K., Inwestycje przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.

Gisser P., Lauching the new Industrial Product. American Management Association Inc., 
New York 1972.

Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finan-
sach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.

Michalak A., Finansowanie inwestycji w  teorii i  praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007.

Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 
1999.

Perridon L., Steiner M., Finanzwirtschaft der Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München 
1986.

Porter M. E., Competitive Advantage of Nations, McMillan, London 1990. 

Pott P., Directinvestitionen im Ausland. Investitionsmotive, Standartfaktoren und Hilfsmit-
te bei der Entscheidung für die optimale Auslandsinvestitionen, Minerva-Facserie, München 
1983. 

Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence and the Corporation, “Harvard Business 
Review” 1990, May.

Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004.

Różański J. (red.) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.

Różański J., Czerwiński M., Inwestycje rzeczowe i  kapitałowe, Przedsiębiorstwo Specjali-
styczne ABSOLWENT, Łódź 1999.

Schneider D., Investition und Finanzierung, Gabler, Wiesbaden und Bestelerung 1991.

Woźniak-Sobczak B., Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.



144 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Nota o Autorach:
Olimpia Grabiec – doktor nauk ekonomicznych w  zakresie nauk o  zarządzaniu. Adiunkt 
i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i  Jakości w Wyższej Szkole Humanitas 
w Sosnowcu.

Agnieszka Górka-Chowaniec – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządza-
niu, absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania 
Kulturą Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz w Kate-
drze Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas. Jest również wykładowcą w Śląskiej 
Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze i naukowe skupiają 
na problemach zarządzania podmiotem gospodarczym (organizacją), w tym na zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, metodach zarządzania, motywowaniu w  organizacji. Autorka licznych 
publikacji z tego zakresu.

Authors’ resume: 
Olimpia Grabiec – Ph.D., doctor of economics in the field of management studies. Assistant 
Professor and Deputy Director of the Institute of Management and Quality Sciences, Humani-
tas University Sosnowiec.

Agnieszka Górka-Chowaniec – PhD in economics in discipline: management, Czestochowa 
University of Technology. She works as an assistant professor in the Department of Physical 
Culture and Tourism Management at the Academy of Physical Education in Katowice and in 
the Economics and Management Department at Humanitas University. She is also a lecturer 
at Silesian Medical University in Katowice. Her research and scientific interests focus on issues 
connected with management of a  business entity (organisation) including human resources 
management, management methods, motivation in an organisation. The author of numerous 
publications in this field.

Kontakt/Contact:
dr inż. Olimpia Grabiec
Wyższa Szkoła Humanitas
Instytut Zarządzania i Ekonomii
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: olimpia.grabiec@humanitas.edu.pl

dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
ul. Mikołowska 72a
40-282 Katowice
e-mail: agnieszkagorka@interia.eu

The contribution of particular co-authors to preparation of the paper:
Wkład poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji:
Olimpia Grabiec – 70%, Agnieszka Górka-Chowaniec – 30%.


