
WPROWADZENIE 

Prezentowany zbiór artykułów naukowych dotyczy podstawowych proble-

mów działalno�ci przedsi�biorstw, które odnosz� si� do rentowno�ci kapitału 

własnego, warto�ci przychodów ze sprzeda�y, kreowania warunków i mechani-

zmów wzrostu warto�ci przedsi�biorstwa i zrównowa�onego rozwoju. 

Wszystkie opracowania s� rezultatem prowadzonych statutowych bada� nau-

kowych i  tym samym stanowi� dorobek in statu nascendi obszerniejszych dia-

gnoz i analiz teoretyczno-empirycznych po�wi�conych kapitałowi ekonomicz-

nemu i społecznemu. 

Pierwsze opracowanie, autorstwa Jana Duraja, zatytułowane: Przesłanki  

powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i  zró�nicowanie przedmiotu ich dzia-

łania, po�wi�cone jest głównie weryfikacji empirycznej głównej tezy. Teza ta 

zakłada, �e zasadniczymi przesłankami powstania i działania spółdzielni socjal-

nych w Polsce s� potrzeby ograniczania wykluczenia społecznego. Teza ta jest 

zweryfikowana ex post przez zbadanie głównych przedmiotów działania spół-

dzielni socjalnych w Polsce. 

 W artykule Danuty Walczak-Duraj, zatytułowanym: Rola reputacji i mani-

pulacji w marketingowych strategiach komunikacyjnych przedsi�biorstw, zawar-

ta jest próba zdiagnozowania miejsca i roli reputacji w strategiach komunikacyj-

nych współczesnych przedsi�biorstw oraz kwestie wykorzystywania sieciowych 

społeczno�ci konsumenckich przez przedsi�biorstwa do manipulacyjnych dzia-

ła� marketingowych. 

Opracowanie Lidii Karbownik, pt. Dyferencjacja rozwoju działalno�ci go-

spodarczej przedsi�biorstw sektora TSL w Polsce, zorientowane jest na przed-

stawienie wyników bada� empirycznych nad dyferencjacj� rozwoju działalno�ci 

gospodarczej przedsi�biorstw sektora TSL w Polsce. Badania te zostały skon-

centrowane wokół problemów zró�nicowania zakresu bran�owego działalno�ci 

przedsi�biorstw sektora TSL w latach 2007–2009 oraz zale�no�ci� pomi�dzy 

zró�nicowaniem przedmiotu działalno�ci badanych spółek a warto�ci� przycho-

dów netto ze sprzeda�y produktów (usług), towarów i materiałów.  

Artur Sajnóg w artykule pt. Struktura kapitału zasobowego a ocena efek-

tywno�ci giełdowych spółek akcyjnych, przedstawia rezultaty analizy poziomu 

i struktury kapitału zasobowego wybranych spółek giełdowych notowanych na 

GPW w Warszawie. Podj�te badania empiryczne maj� na celu sprawdzenie 

dwóch hipotez stanowi�cych, �e podstawow� rol� w kształtowaniu warto�ci 
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ksi�gowej kapitału zasobowego odgrywa kapitał zapasowy i kapitał samofinan-

sowania oraz w spółkach o tak ukształtowanej strukturze kapitału zasobowego 

obserwuje si� wy�sze współczynniki rentowno�ci kapitału całkowitego (akty-

wów całkowitych – roa).  

Artur Sajnóg w artykule pt. Kształtowanie poziomu i struktury kapitału wła-

snego giełdowych spółek przemysłowych, przedstawił wa�ne rezultaty bada�

analizy poziomu i struktury kapitału własnego wybranych spółek giełdowych 

notowanych na GPW w Warszawie. Prezentowane wyniki bada� empirycznych 

maj� na celu sprawdzenie hipotezy stanowi�cej, i� na kształtowanie si� warto�ci 

ksi�gowej kapitału własnego spółek giełdowych wpływa w głównej mierze war-

to�� kapitału zasobowego, którego udział w warto�ci kapitału własnego w spo-

sób znacz�cy przewa�a nad kapitałem zakładowym.  

Tomasz Sosnowski w artykule nt. Efektywno�� wykorzystania kapitału wła-

snego w spółkach portfelowych funduszy private equity obj�tych procesami dez-

inwestycji metod� IPO, podj�ł prób� zweryfikowania hipotezy badawczej  

stwierdzaj�cej, i� w spółkach portfelowych funduszy private equity po debiucie 

na giełdzie papierów warto�ciowych nast�puje trwały spadek rentowno�ci kapi-

tału własnego. Tego rodzaju hipotezie towarzyszy identyfikacja zmian zacho-

dz�cych w kondycji finansowej przedsi�biorstw udziałowych funduszy private 

equity, w których proces dezinwestycji przeprowadzono metod� IPO oraz ocena 

poziomu efektywno�ci wykorzystania kapitału własnego w tej grupie przedsi�-

biorstw.

 Tomasz Sosnowski w artykule nt. Procesy wyj�cia z inwestycji funduszy 

private equity w warunkach asymetrii informacji, zwrócił uwag� na dualizm 

sytuacji funduszy private equity, maj�cej miejsce w procesie inwestycji. Pierw-

sza sytuacja dotyczy relacji agencji w inwestycjach funduszy private equity, 

druga za� odnosi si� do asymetrii informacji. Nadto wskazał na wpływ relacji 

pryncypał – agent oraz oddziaływanie asymetrii informacji na przebieg i formy 

dezinwestycji funduszy private equity.  

Aleksandra Pieloch w opracowaniu zatytułowanym: Reakcja warszawskie-

go parkietu na ogłoszenie komunikatu o planowanym nabyciu akcji własnych 

niedowarto�ciowanych, postawiła hipotez�, �e odkupienie akcji własnych mo�e 

by� wykorzystywane przez mened�erów jako instrument przesyłania na rynek 

informacji o niedowarto�ciowaniu tych walorów. Hipoteza ta jest powi�zana 

z teori� sygnalizacji oraz teori� asymetrii informacji. Dla weryfikacji empirycz-

nej tej hipotezy autorka opracowania przedstawiła wyniki bada� empirycznych 

nad kształtowaniem si� �rednich ponadprzeci�tnych stóp zwrotu z akcji wła-

snych niedowarto�ciowanych polskich publicznych spółek akcyjnych w dniu 

ogłoszenia komunikatu o planowanym odkupieniu tych walorów.  

Michał Comporek w artykule pt. Wpływ usług turystycznych na kształtowa-

nie rozwoju zrównowa�onego i logistyki produktu – studium przypadku gminy 

Byczyna, zaprezentował bogate studium analityczne, w którym wskazuje, i�
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odpowiednie i odpowiedzialne zarz�dzanie turystyk� jest powi�zane �ci�le 

z logistyk�, która mo�e uczyni� z turystyki niezwykle istotny czynnik wzrostu 

gospodarczego i rozwoju społecznego. Eksponowana w opracowaniu my�l 

i zarazem slogan: Nie ma zrównowa�onej turystyki bez logistyki, przyj�ła posta�

projektu zintegrowanej turystyki i logistyki produktu na przykładzie Gminy 

Byczyna. 

Prezentowane artykuły ró�ni� si� wykorzystywanymi metodami i technika-

mi zbierania i opracowywania materiałów. W przewa�aj�cym stopniu maj� one 

charakter ilo�ciowy i odnosz� si� do dłu�szej czasowej perspektywy badawczej. 

W nurcie bada� jako�ciowych dominuj� analizy typu case study, w których sta-

rano si� wydoby� najwa�niejsze perspektywy i efekty badawcze. 
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