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Zastosowanie systemu
zarz¹dzania NAUKOWY
relacyjn¹ baz¹ danych MySQL...
BIULETYN

5

Skrót: Biul. Nauk., nr 29 (2008)

ZASTOSOWANIE SYSTEMU ZARZ¥DZANIA
RELACYJN¥ BAZ¥ DANYCH MYSQL DO
AUTOMATYZACJI PRZETWARZANIA INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
Micha³ Bednarczyk
Katedra Geodezji Szczegó³owej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: relacyjna baza danych, open source, system informacji przestrzennej, informacja geograficzna, OpenGIS, procedury u¿ytkownika,
wyzwalacze, SQL, MySQL, automatyzacja.
A b s t r a k t
Celem pracy by³o stworzenie w³asnych narzêdzi automatyzuj¹cych pracê w bazie danych GIS na podstawie bezp³atnego systemu zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych MySQL,
rozpowszechnionego jako oprogramowanie open source. W systemie tym istnieje mo¿liwoæ programowania w³asnych procedur, funkcji i tak zwanych wyzwalaczy wykorzystuj¹cych mo¿liwoci jêzyka SQL oraz korzystania z rozszerzeñ ukierunkowanych na budowê
przestrzennie zorientowanej bazy danych. S¹ to rozwi¹zania znane z wielu komercyjnych
systemów zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych, jak chocia¿by produkty firmy Oracle. W artykule opisano, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ wspomniane mo¿liwoci systemu MySQL w celu uproszczenia i zautomatyzowania pewnych czynnoci w przestrzennie zorientowanej bazie danych. Artyku³ ten jest jednoczenie prób¹ wykazania, ¿e siêgaj¹c po
bogate w funkcje, rozbudowane i drogie oprogramowanie renomowanych firm, warto
zwróciæ uwagê na projekty bezp³atne, np. system MySQL, gdy¿ pod wieloma wzglêdami
nie ustêpuj¹ one swoim komercyjnym odpowiednikom. Czêsto mo¿e siê zdarzyæ, ¿e funkcjonalnoæ oprogramowania open source jest wystarczaj¹ca do realizacji zak³adanego celu,
co wi¹¿e siê ze sporymi oszczêdnociami.
IMPLEMENTATION OF MYSQL RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM IN AUTOMATED PROCESSING OF GEOGRAPHIC INFORMATION
Micha³ Bednarczyk
Chair of Surveying
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: relational database, GIS, open source, OpenGIS, stored routines, triggers,
SQL, MySQL, automation.
A b s t r a c t
This paper discusses some automation options of an open source database
management system called MySQL. These options are stored routines (procedures and
functions) and triggers. Also described is the functionality of MySQL used with GIS
database. The discussed issues are illustrated by the authors examples.
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Wstêp
Relacyjna baza danych jest obecnie bardzo popularna i doæ powszechnie
stosowana. Systemy zarz¹dzania tego rodzaju baz¹ s¹ wyposa¿ane przez
twórców w najró¿niejsze narzêdzia wspomagaj¹ce pracê. Obecnie nie mo¿na
sobie wyobraziæ systemu bez mo¿liwoci zarz¹dzania kontami u¿ytkowników,
prawami dostêpu czy wykorzystywania SQL do komunikacji miêdzy klientem
a serwerem. Za³o¿enia funkcjonalne jêzyka SQL s¹ bardzo szerokie. Wiêkszoæ twórców implementuje w swoich produktach tylko wybrany, najbardziej
potrzebny z ich punktu widzenia, zbiór funkcji i poleceñ SQL. W wersji najbardziej podstawowej otrzymujemy zestaw poleceñ niezbêdnych do za³o¿enia
bazy oraz wykonywania operacji na danych  jest to tak zwany wejciowy poziom zgodnoci ze standardem SQL (Entry SQL).
Praca z u¿yciem SQL, przez rêczne wpisywanie komend, jest doæ uci¹¿liwa i obecnie stosuje siê raczej specjalne aplikacje, wyposa¿one w graficzny
interfejs, które potrafi¹ konstruowaæ zapytania SQL na podstawie danych zebranych podczas interakcji z u¿ytkownikiem. Pracuj¹c z baz¹ danych, napotykamy czynnoci, które warto zautomatyzowaæ. Mo¿e to byæ na przyk³ad koniecznoæ przeliczania wartoci w wielu polach podczas ka¿dorazowej zmiany
jakiego wskanika, czy specyficzny sposób nadawania identyfikatorów. Problemy tego rodzaju mog¹ byæ rozwi¹zywane po stronie aplikacji klienta, która
jest wyposa¿ona w odpowiednie funkcje. Jednak zaawansowane systemy zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych daj¹ mo¿liwoæ wykonywania z³o¿onych operacji
po stronie serwera za pomoc¹ specjalnie konstruowanych funkcji i procedur
oraz tak zwanych wyzwalaczy. Bardziej zaawansowane systemy maj¹ równie¿
mo¿liwoæ tworzenia bazy danych przeznaczonej do stosowania w GIS. Znajdziemy w nich zatem na przyk³ad specjalne typy danych przechowuj¹ce geometriê obiektów, czy funkcje do wykonywania analiz przestrzennych. W artykule przybli¿ono te zagadnienia na przyk³adzie bezp³atnego systemu
zarz¹dzania baz¹ danych MySQL. Treæ artyku³u jest bardziej ukierunkowana na automatyzacjê pracy, gdy¿ narzêdzia zwi¹zane z tym zagadnieniem pojawi³y siê niedawno w MySQL, staj¹c siê doæ istotnym rozszerzeniem jego
funkcjonalnoci.

Czym jest MySQL?
MySQL obecnie jest jednym z najbardziej popularnych systemów zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych wród produktów open source. Rozwija go firma MySQL AB, za³o¿ona przez twórców systemu1.
Kolejne wersje MySQL mia³y coraz wiêcej mo¿liwoci. Pocz¹tkowo by³o to
rodowisko udostêpniaj¹ce podstawowe funkcje, jakie s¹ niezbêdne do magazynowania i dystrybucji danych, czyli tworzenie tabel, operacje na danych i tabe1

Aktualne wersje MySQL mo¿na pobraæ ze strony: http://dev.mysql.com
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lach za pomoc¹ SQL, mechanizmy zabezpieczeñ. Najnowsza stabilna wersja
(obecnie MySQL 5) jest wyposa¿ona miêdzy innymi w takie mo¿liwoci, jak:
 obs³uga transakcji i blokowania (transactional and locking statements),
 replikacja (replication statements),
 budowa klastra (MySQL cluster),
 rozszerzenia przestrzenne (spatial extensions)  implementacja wg specyfikacji OpenGIS2,
 procedury i funkcje definiowane przez u¿ytkownika, przechowywane na
serwerze (stored procedures and functions),
 wyzwalacze (triggers),
 widoki (views),
 metadane (information schema).
Ponadto w dystrybucji jest za³¹czanych wiele narzêdzi wspomagaj¹cych
administracjê i zarz¹dzanie baz¹ oraz bogata dokumentacja. Implementacja
tych zagadnieñ czyni z MySQL narzêdzie zbli¿one funkcjonalnoci¹ do takich
komercyjnych systemów, jak system zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych
Oracle. Ze wzglêdu na pojawienie siê rozszerzeñ przestrzennych oraz powa¿nego wzrostu funkcjonalnoci (w odniesieniu do starszych wersji stosowanych
g³ównie dla witryn WWW) warto rozwa¿yæ mo¿liwoæ u¿ycia systemu MySQL
w zadaniach z dziedziny GIS.

Rozszerzenia przestrzenne w MySQL
Jak wspomniano wczeniej, implementacja rozszerzeñ przestrzennych
w MySQL opiera siê na za³o¿eniach specyfikacji OpenGIS. S¹ one, w przypadku tego systemu, rozszerzeniem rodowiska SQL o przestrzenne (geometryczne) typy danych (ang. geometry types3) wraz z funkcjami do ich obs³ugi
i wykonywania analiz przestrzennych. Obecnie jeszcze nie wszystkie zak³adane funkcje s¹ dostêpne  dotyczy to g³ównie funkcji do wykonywania bardziej
z³o¿onych analiz przestrzennych.
Przestrzenne (geometryczne) typy danych s³u¿¹ do przechowywania informacji o geometrii obiektu (na przyk³ad punktu, linii czy obszaru). Mo¿na je
podzieliæ na:
 przechowuj¹ce informacje o pojedynczych obiektach:
 POINT  punkt,
 LINESTRING  linia lub ci¹g linii,
2

Implementacja rozszerzeñ przestrzennych w MySQL zosta³a zapocz¹tkowana wed³ug
pierwotnej wersji specyfikacji OpenGIS Simple Features Specification for SQL opublikowanej w maju 1999 r. Obecnie zastêpuj¹ j¹ dwa dokumenty opublikowane w 2005 r. S¹ to:
OpenGIS Implementation Specification for Geographic information  Simple feature access  Part 2: SQL option oraz OpenGIS Implementation Specification for Geographic
information  Simple feature access  Part 1: Common architecture. Dostêpne: http://
www.opengeospatial.org/.
3 Geometry types  okrelenie stosowane w dokumentach specyfikacji OpenGIS.
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 POLYGON  powierzchnia,
 GEOMETRY  ka¿dy z powy¿szych rodzajów obiektów;
 przechowuj¹ce informacje o zbiorach obiektów:
 MULTIPOINT  zbiór punktów,
 MULTILINESTRING  zbiór linii lub ci¹gów linii,
 MULTIPOLYGON  zbiór powierzchni,
 GEOMETRYCOLLECTION  zbiór obiektów dowolnego typu.
Z przestrzennych typów danych korzysta siê podobnie jak ze standardowych
typów danych SQL (np. INTEGER, CHAR, REAL). Istnieje zatem mo¿liwoæ
utworzenia kolumny w tabeli lub zdefiniowanie zmiennej typu POLYGON.
Hierarchiê klas typów przestrzennych zaprezentowano na rysunku 1.
Geometry

Point

Curve

Surface

LineString

Polygon

GeometryCollection

MultiSurface

MultiCurve

MultiPolygon

MultiLineString

MultiPoint

Rys. 1. Diagram hierarchii klas typów przestrzennych w MySQL na podstawie specyfikacji
OpenGIS
ród³o: OpenGIS Implementation Specification for Geographic information  Simple
feature access  Part 2: SQL option. http://www.opengeospatial.org/.
Fig. 1. Geometry Type Hierarchy in MySQL based on OpenGIS Implementation
Specification.
Source: OpenGIS Implementation Specification for Geographic information 
Simple feature access  Part 2: SQL option. http://www.opengeospatial.org/.

Korzystanie z rozszerzeñ przestrzennych odbywa siê za porednictwem odpowiednich funkcji. Mo¿na je podzieliæ na:
 funkcje s³u¿¹ce do tworzenia bazy danych z u¿yciem przestrzennych typów
danych (np. GeomFromWKB(), AsBinary()). Wartoci¹ zwracan¹ przez te
funkcje jest wartoæ przestrzenna (geometryczna) okrelonego typu (np.
POLYGON, LINESTRING). U¿ywa siê ich przede wszystkim do takich zadañ,
jak: tworzenie kolumn o przestrzennym typie danych, wstawianie wartoci
przestrzennych do tabel bazy danych, pozyskiwanie wartoci przestrzennych z bazy, konwersja miêdzy formatami danych przestrzennych;
 funkcje s³u¿¹ce do analiz informacji przestrzennej (np. Dimension(), Area(),
NumPoints(), Intersects(), Distance()). Z ich pomoc¹ mo¿na: pozyskiwaæ
informacje o elemencie graficznym danego typu (np. d³ugoci ci¹gu linii, liczbie

Zastosowanie systemu zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych MySQL...
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wierzcho³ków, powierzchni obszaru, liczbie elementów w kolekcji), tworzyæ
geometriê z ju¿ istniej¹cych elementów (np. z³¹czenie, ró¿nica, strefa buforowa, kolejny wierzcho³ek), analizowaæ relacje miêdzy obiektami (np. przeciêcie, roz³¹cznoæ, zawieranie, zachodzenie).
Nie wszystkie funkcje wymieniane w specyfikacjach OpenGIS s¹ dostêpne w obecnej wersji MySQL 5. Szczegó³owe zestawienie opisywanych funkcji
mo¿na znaleæ w dokumentacji systemu.

Procedury i funkcje definiowane przez u¿ytkownika
Procedura lub funkcja (stored procedure/function)  to zbiór instrukcji SQL,
który mo¿e byæ zapisany i przechowywany na serwerze w celu póniejszego
wykonania (rys. 2). Wykonanie nastêpuje po wydaniu odpowiedniego polecenia.
procedura
procedure
klient
client

wywołanie
call

wynik
result

polecenie1
instruction1
polecenie2
instruction2

wykonanie
execution

baza
danych
database

serwer
server

Rys. 2. Diagram obrazuj¹cy zasadê wykonania procedury przez klienta.
Istotne jest tu odseparowanie klienta od bazy danych
Fig. 2. Diagram depicting procedure execution by the client-side application.
Important thing is to separate client from database

Serwer MySQL wersja 5 wyposa¿ono w mo¿liwoæ tworzenia procedur
i funkcji (tzw. stored routines4) przez u¿ytkownika. Wed³ug informacji zawartych w MySQL Reference Manual ich sk³adnia zgodna jest ze standardem
SQL:2003. Stosowanie procedur znacznie zwiêksza funkcjonalnoæ systemu.
W rozwi¹zanie to s¹ wyposa¿ane komercyjne systemy, np. Oracle. Procedury
pozwalaj¹ m.in. na:
 automatyzacjê wewnêtrznych procesów, jak: aktualizacja pól, nadawanie
identyfikatorów, replikacja, wykonywanie kilku czynnoci w jednym wywo³aniu i inne czynnoci na danych w bazie;
 zwiêkszenie bezpieczeñstwa wykonywanych czynnoci  klient nie ma dostêpu bezporednio do tabel, lecz korzysta z nich za porednictwem procedury;
w ten sposób operacje wykonywane na bazie pozostaj¹ dla niego niewidoczne;
4

W dokumentacji MySQL okrelenie stored routine jest stosowane zarówno dla procedury
(stored procedure), jak i funkcji (stored function).
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 zwiêkszenie wydajnoci  wywo³anie pojedynczej procedury uwalnia od wywo³ania wielu kolejnych poleceñ (i przes³ania ich do serwera);
 zwiêkszenie ogólnej funkcjonalnoci (poza jêzyk SQL)  sk³adnia procedur
uwzglêdnia cechy charakterystyczne dla jêzyków programowania, jak: pêtle, warunki, deklaracja zmiennych; w kod procedury wplata siê równie¿
polecenia SQL.
Z wykorzystaniem procedur i funkcji mo¿na stworzyæ w³asne narzêdzia
do przetwarzania danych.
Procedurê, podobnie jak tabelê, tworzy siê z wykorzystaniem polecenia
CREATE. Ca³oæ kodu jest zawarta miêdzy s³owami kluczowymi BEGIN
i END. Przyk³ady deklaracji funkcji i procedury.
CREATE PROCEDURE procedura(param1... Param[n])
BEGIN
deklaracje
polecenia
END
CREATE FUNCTION funkcja(param1... Param[n]) REURNS typ
BEGIN
deklaracje
polecenia
RETURN wartoæ/zmienna
END

Tak zdefiniowana procedura zostanie zapisana w bazie danych na serwerze.
Póniejsza modyfikacja jest mo¿liwa z u¿yciem polecenia ALTER PROCEDURE.
Usuniêcie natomiast nast¹pi po wydaniu polecenia DROP PROCEDURE.
W celu uruchomienia procedury nale¿y wydaæ polecenie CALL:
CALL nazwa_procedury (parametry)

Funkcjê natomiast wywo³uje siê w zapytaniu SQL, gdy¿ umo¿liwia to
zwrócenie wyniku jej dzia³ania na wyjcie, np.:
SELECT nazwa_funkcji (parametry);

lub w bardziej z³o¿ony sposób  w podzapytaniu, np.:
SELECT pole FROM tabela
WHERE pole2 IN (SELECT nazwa_funkcji(parametry));

Programuj¹c procedurê, pos³ugujemy siê jêzykiem SQL oraz dodatkowymi poleceniami s³u¿¹cymi na przyk³ad do deklaracji zmiennych czy sterowania wykonaniem (warunki i pêtle). S¹ tu zatem do dyspozycji pewne polecenia charakterystyczne dla jêzyków programowania wysokiego poziomu, jak:
Pascal, Basic czy C. Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e nie jest to jêzyk tak rozbudowany, jak wymienione oraz nie ma cech jêzyka obiektowego.
Deklaracja zmiennej wygl¹da nastêpuj¹co:
DECLARE zmienna VARCHAR(5) DEFAULT abc;

przypisanie wartoci do zmiennej natomiast siê uzyskuje, stosuj¹c polecenie SET:
SET @zmienna = abc;

Zastosowanie systemu zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych MySQL...
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Polecenia DECLARE u¿ywa siê równie¿ do deklarowania tak zwanych
kursorów (cursor). Jest to rodzaj zmiennej wielowartociowej przechowuj¹cej
zbiór danych bêd¹cy wynikiem zapytania SQL. Zbiór ten mo¿e byæ nastêpnie
wykorzystany w kodzie procedury podobnie jak tablica. Deklaracja kursora:
DECLARE nazwa_kursora CURSOR FOR SELECT pole1 FROM tabela;

U¿ycie kursora rozpoczyna siê od polecenia OPEN, co powoduje wykonanie zapytania przypisanego do kursora. Nastêpnie, korzystaj¹c z polecenia
FETCH, mo¿na przypisaæ poszczególne pola rekordów zbioru kursora do
zmiennych, na których mo¿na wykonaæ konkretne operacje. Na koniec nale¿y zwolniæ pamiêæ poleceniem CLOSE.
OPEN nazwa_kursora;
FETCH nazwa_kursora INTO zmienna;
Operacje na zmiennej
CLOSE nazwa_kursora;

Sterowanie wykonaniem realizujemy, stosuj¹c warunki i pêtle. Prosty
warunek mo¿e mieæ postaæ:
IF warunek THEN polecenie
ELSE
END IF

Z³o¿enie warunków z u¿yciem CASE:
CASE wartoæ
WHEN warunek1 THEN polecenie1
[WHEN warunek[n] THEN polecenie[n]]
ELSE
END CASE

Dostêpne s¹ równie¿ trzy rodzaje pêtli. Prosta pêtla wygl¹da nastêpuj¹co:
LOOP
Polecenia
END LOOP
ITERATE  ponowne wykonanie pêtli
LEAVE  przerwanie wykonania pêtli

Pêtle z warunkiem konstruuje siê nastêpuj¹co:
REPEAT
polecenia
UNTIL warunek
END REPEAT
WHILE warunek DO
polecenia
END WHILE

S¹ to podstawowe konstrukcje, które mo¿na stosowaæ, pisz¹c kod procedury w MySQL. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleæ w pliku pomocy do systemu.
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FUNKCJA MakeGeometry()
Jak wspomniano, funkcje i procedury mog¹ byæ wykorzystane jako narzêdzia do przetwarzania danych. Ni¿ej przedstawiono przyk³ad funkcji MakeGeometry(), zaprogramowanej przez autora. Funkcja ta daje mo¿liwoæ
wytworzenia danych geometrycznych w systemie GIS na podstawie danych
o obiektach zawartych w tabelach bazy danych.
a
primitive
PID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

b

X
30
20
30
80
70
80
54
120
130
110
76

Y
20
60
90
90
70
30
22
90
50
20
50

prim_feature
PID FCLASSNAME FID

2
3
4
5
11
2
4
8
9
11
5
4
1
7
7
6
10

dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
dzialka
droga
droga
droga
droga
droga

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

ELNUM ELTYPE NUM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3

4

3

8

5
2
11

9

6
1

7

10

8

3

dzialka

4

FID ASTEXT(GEOMETRY_ATT)
1
2

POLYGON((20 60,30 90,80 90,70 70,76 50,20 60))

5

POLYGON((80 90,120 90,130 50,76 50,70 70,80 90))

2
11

droga
FID ASTEXT(GEOMETRY_ATT)
1

MULTILINESTRING((30 20,54 22), (54 22,80 30,110 20))

9
6

1

7

10

Rys. 3. Zasada zapisu danych geometrycznych obiektu w tabelach bazy danych:
a) format zapisu danych o geometrii obiektów w tabeli relacyjnej bazy danych na podstawie
prymitywów punktowych, b) format zapisu danych o geometrii obiektów
z wykorzystaniem przestrzennych typów danych MySQL. Wytworzone atrybuty
geometryczne obiektów zapisano w tabelach obiektów w kolumnie GEOMETRY_ATT
(na rys. b) widoczna tylko ta kolumna i identyfikator FID)
ród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 3. Storing objects geometry attributes in relational database tables: a) storing object's
geometry using points as primitives, b) storing object's geometry using geometry datatypes
implemented in MySQL. Geometry attributes made by MakeGeometry() function are
stored in GEOMETRY_ATT column
Source: Own study.
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Funkcja MakeGeometry(feature_id int, fclassname char(250)) s³u¿y do wytworzenia i aktualizacji atrybutów geometrycznych obiektów w tabeli obiektu.
Tabela ta, oprócz pól z atrybutami opisowymi, ma pole o typie geometrycznym (przestrzennym) do przechowywania geometrii obiektu. Parametrami
wejciowymi opisywanej funkcji s¹ identyfikator obiektu (feature_id) oraz nazwa klasy (fclassname). Wyjciem jest wartoæ typu geometrycznego (przestrzennego). Dane wejciowe, na których operuje funkcja, pochodz¹ z tabel
primitive i prim_feature5 zawieraj¹cych dane o geometrii poszczególnych
obiektów w bazie (rys. 3). Na podstawie informacji w nich zawartych funkcja
buduje i zwraca odpowiednie wartoci geometryczne, wykorzystuj¹c stosowne
funkcje MySQL operuj¹ce na przestrzennych typach danych (rys. 4).
MakeGeometry()
pobieranie danych
get data
tabele – tables:
– primitive
– prim_feature

przesłanie wyniku na dowolne wyjście
send result to any out
wytworzenie/aktualizacja
make/update

atrybut geometryczny obiektu w tabeli obiektu
object’s geometry attribute
Rys. 4. Zasada dzia³ania funkcji MakeGemetry()
ród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 4. Diagram showing how MakeGemetry() works
Source: Own study.

Przyk³ad zapytania aktualizuj¹cego atrybuty geometryczne wszystkich
obiektów klasy droga w tabeli droga z u¿yciem funkcji MakeGeometry():
UPDATE droga
SET geometry_att=(SELECT MakeGeometry(mslink,droga))
WHERE mslink IN (SELECT DISTINCT fid FROM prim_feature
WHERE fclassname=droga);

W wyniku dzia³ania zapytania zostan¹ wygenerowane i wstawione wszystkie wartoci atrybutów geometrycznych w polu geometry_att6 tabeli droga

5

Tabela prim_feature przechowuje plany po³¹czeñ wierzcho³ków wszystkich obiektów
w systemie (patrz rys. 4). Taka koncepcja tabeli prim_feature zosta³a po czêci zdeterminowana problemami technicznymi zwi¹zanymi z implementacj¹ procedur w MySQL. Chodzi m.in. o brak mo¿liwoci przekazywania do procedury nazwy tabeli jako parametru
wejciowego, co powoduje, ¿e mo¿e ona operowaæ jedynie na tabelach, których nazwy s¹
zawarte w kodzie procedury jako sta³e. Rozwi¹zanie tego problemu da³oby wiêksz¹ elastycznoæ w konstruowaniu schematu bazy i umo¿liwi³oby utworzenie oddzielnej tabeli
z prymitywami punktowymi dla ka¿dej klasy obiektów. Autor ma nadziejê, ¿e bêdzie to
mo¿liwe w kolejnych edycjach serwera MySQL.
6 Geometry_att  jest polem w tabeli droga przechowuj¹cym wartoci typu geometrycznego
np. LINESTRING, POLYGON.
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Wyzwalacze
Wyzwalacz (trigger) to obiekt bazy danych powi¹zany z tabel¹, maj¹cy
unikatow¹ nazwê, który siê aktywuje, gdy w tabeli jest wykonywana okrelona
operacja  wstawianie, aktualizacja, kasowanie (INSERT, UPDATE, DELETE).
Pozwala zatem na samoczynne wykonanie okrelonych czynnoci w bazie danych pod warunkiem zajcia odpowiedniego zdarzenia. Deklaracja wyzwalacza wygl¹da nastêpuj¹co:
CREATE TRIGGER [nazwa_wyzwalacza] [czas] [zdarzenie]
ON [nazwa_tabeli]
FOR EACH ROW [operacja_na_tabeli]

Istotne znaczenie maj¹ tu elementy [czas] oraz [zdarzenie]. Pierwszy
z nich okrela moment, w którym ma nast¹piæ uruchomienie wyzwalacza.
Okrelaj¹ go s³owa BEFORE oraz AFTER. Drugi z nich precyzuje, podczas jakiej operacji w bazie danych ma zostaæ uruchomiony wyzwalacz  INSERT,
UPDATE czy DELETE, np. BEFORE INSERT bêdzie oznaczaæ, ¿e wyzwalacz
ma siê uruchomiæ, gdy u¿ytkownik wyle do serwera komendê INSERT, lecz
ma to nast¹piæ przed (before) zatwierdzeniem wyniku dzia³ania INSERT
w bazie. Przyk³ad, zaczerpniêty z pomocy do systemu MySQL, ilustruje tego
rodzaju wyzwalacz:
CREATE TRIGGER testref BEFORE INSERT ON test1
FOR EACH ROW BEGIN
INSERT INTO test2 SET a2=NEW.a1;
DELETE FROM test3 WHERE a3=NEW.a1;
UPDATE test4 SET b4=b4+1 WHERE a4=NEW.a1;
END

Ze wzglêdu na dok³adne okrelenie momentu wykonania wyzwalacza,
mo¿liwe staje siê wykonywanie operacji zarówno na starych (przed wstawieniem), jak i na nowych (po wstawieniu) wartociach aktualizowanych pól.
Rozró¿nia siê to, dodaj¹c NEW. (dla wartoci nowej) lub OLD. (dla starej) do
nazwy pola, co zosta³o pokazane w przyk³adzie. Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e wyzwalacz mo¿e w swojej treci zawieraæ tak¿e wywo³ania procedur lub funkcji, utworzonych uprzednio przez u¿ytkownika.
W przyk³adzie wyzwalacza o nazwie Kasuj do przytaczanej ju¿ tabeli droga
w chwili kasowania rekordu z tabeli droga zostan¹ usuniête powi¹zane
z nim rekordy z tabeli prim_feature. Nie zostan¹ natomiast usuniête równie¿
powi¹zane rekordy z tabeli primitive, gdy¿ takie jest za³o¿enie systemu.
CREATE TRIGGER Kasuj BEFORE DELETE ON droga
FOR EACH ROW BEGIN
DELETE FROM prim_feature WHERE fid=OLD.mslink and
fclassname=droga;
END

Zastosowanie systemu zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych MySQL...
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Podsumowanie
Zaprezentowana w artykule funkcja MakeGeometry() oraz wyzwalacz Kasuj s³u¿¹ do przetwarzania danych w zorientowanej przestrzennie bazie danych umieszczonej na serwerze MySQL. Zosta³y one zaprogramowane przez
autora artyku³u. Ich zastosowanie pozwala na zautomatyzowanie czynnoci
w bazie danych, rozszerza funkcjonalnoæ jêzyka SQL i usprawnia pracê z baz¹.
Zastosowanie funkcji MakeGeometry() pozwala na automatyczne wytworzenie atrybutów geometrycznych obiektów w ca³ej tabeli; czynnoæ ta jest wykonywana jednym, nieskomplikowanym zapytaniem SQL. Bez funkcji MakeGeometry() realizacja aktualizacji atrybutów geometrycznych z u¿yciem SQL
by³aby bardzo pracoch³onna, gdy¿ wi¹za³aby siê z koniecznoci¹ analizy geometrii ka¿dego z obiektów i wywo³ania wielu poleceñ w celu przekszta³cenia danych. Wyzwalacz Kasuj uwalnia u¿ytkownika od rêcznego usuwania rekordów
z tabeli prim_feature, co pozwala na samoczynne zachowanie spójnoci danych.
Stosuj¹c procedury i funkcje, mo¿na poprawiæ bezpieczeñstwo, poniewa¿
szczegó³y konstrukcji bazy danych zostaj¹ ukryte przed klientem. Poza tym
poprawia siê wydajnoæ, gdy¿ operacja wymagaj¹ca przes³ania do serwera
wielu zestawów instrukcji mo¿e zostaæ wykonana przez wywo³anie pojedynczej procedury lub funkcji.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e opisywane w artykule narzêdzia wystêpuj¹ w systemie zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych, który jest dostêpny na
bezp³atnej licencji GNU/GPL. Do niedawna taka funkcjonalnoæ by³a przywilejem u¿ytkowników korzystaj¹cych jedynie z drogich, komercyjnych systemów. System MySQL stale siê rozwija. Autor ma nadziejê, ¿e wraz z zapowiadanymi nowymi funkcjami zostanie podtrzymana tradycja publikacji tego
systemu na zasadach bezp³atnej i powszechnej dostêpnoci.
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ZASTOSOWANIE NMT W WIZUALIZACJI BRZEGÓW
KLIFOWYCH ORAZ W OCENIE ICH PRZEMIESZCZEÑ
Czes³aw Suchocki
Katedra Geodezji Gospodarczej
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
Politechnika Koszaliñska
S ³ o w a k l u c z o w e: badanie przemieszczeñ, NMT, klif, GPS, Total Station.
A b s t r a k t
W pracy przedstawiono wstêpne wyniki badañ maj¹cych na celu opracowanie technologii monitorowania brzegów klifowych, na przyk³adzie fragmentu klifu nadmorskiego po³o¿onego w pobli¿u miejscowoci Plena. Przedstawiono metody przestrzennej prezentacji
powierzchni klifu w postaci NMT typu TIN i GRID oraz je oceniono w zale¿noci od liczby
i rozmieszczenia danych pomiarowych, a tak¿e ukszta³towania ciany klifu. Przeanalizowano przemieszczenia klifu zachodz¹ce wskutek czynników erozyjnych na podstawie obserwacji z trzech lat.

DTM IN VISUALIZATION OF CLIFF COSTS AND IN EVALUATION OF THEIR
DISPLACEMENTS
Czes³aw Suchocki
Department of Applied Geodesy
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Technical University of Koszalin
K e y w o r d s: analysis of displacement, DTM, cliff, GPS, Total Station.
A b s t r a c t
The work presents the preliminary results of research on monitoring of cliff costs, for
example part of cliff in the vicinity of Plena. DTM of TIN and GRID type was used to
visualization of cliff wall and both types were evaluated depending on the amount and
localization measuring points, as well cliff wall form. The cliff displacements, which are
effect of erosive factors, were analysed based on three-year observations.

Wstêp
D³ugoæ polskiego brzegu morskiego wynosi ok. 500 km, z czego 20% stanowi¹ strome zbocza utworzone w wyniku abrazji ich podnó¿a, zwane klifami
(SZOPOWSKI 1961). Na skutek dzia³ania czynników erozyjnych nastêpuje nisz-
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czenie, a nastêpnie cofanie siê brzegów klifowych rednio o ok. 0,5 m rocznie
(ZZOP w Polsce 2005, SZOPOWSKI 1961). Tak du¿e ubytki w klifie stanowi¹
zagro¿enie dla obiektów znajduj¹cych siê w jego bezporednim s¹siedztwie.
Geodezyjne pomiary brzegów klifowych sprowadza³y siê najczêciej do rejestracji przestrzennego po³o¿enia dolnej i górnej krawêdzi skarpy klifu (MARCINOWSKI, SALIK 2002). Rozwój techniki pozwoli³ na wprowadzenie do tych pomiarów nowoczesnych technik, które dziêki bezlustrowemu pomiarowi
odleg³oci daj¹ mo¿liwoæ obserwacji ca³ej powierzchni klifu, w tym równie¿
obszarów niedostêpnych. Monitorowanie brzegów klifowych instrumentami
zmotoryzowanymi umo¿liwia tak¿e automatyzacjê pomiarów ze stosunkowo
wysok¹ dok³adnoci¹ i w krótkim czasie obserwacji. Dziêki tym instrumentom uzyskujemy du¿y zbiór danych przestrzennych, które umo¿liwiaj¹ tworzenie numerycznego modelu powierzchni klifu.

Obiekt badawczy i jego pomiary
Przedmiotem badañ jest fragment brzegu klifowego o d³ugoci 150 m
i wysokoci 510 m, po³o¿ony nad Morzem Ba³tyckim w pobli¿u miejscowoci
Plena. Wybrany do obserwacji obiekt jest klifem ¿ywym (aktywnym), tzn. znajduj¹cym siê w strefie oddzia³ywania fal morskich, przez które jest niszczony.
W celu prowadzenia okresowych obserwacji przemieszczeñ klifu w jego
pobli¿u za³o¿ono przestrzenn¹ osnowê pomiarow¹ nawi¹zan¹ do dwóch punktów POLREF (rys. 2). Pomiar wykonano w dwóch 1,5-godzinnych sesjach pomiarowych odbiornikami GPS Ashtech Z-Surveyor. Sk³adowe wektorów sieci

Rys. 1. Fragment klifu w pobli¿u miejscowoci Plena
Fig. 1. Part of cliff in the vicinity of Plena

19

Zastosowanie NMT w wizualizacji brzegów klifowych...

A
B
5101

5204
punkty POLREF
POLREF points
punkty wyznaczane
appointed poinds

Rys. 2. Szkic osnowy pomiarowej
Fig. 2. Outline of a surveying network

wyznaczanych punktów GPS obliczono z wykorzystaniem programu GPPS
firmy Ashtech. cis³e wyrównanie sieci przeprowadzono za pomoc¹ programu
GEONET (KADAJ 2002) na podstawie punktów POLREF 5101, 5204. Ostatecznie uzyskano przestrzenne wspó³rzêdne wyznaczanych punktów w uk³adzie
ETRF89 oraz ich charakterystyki dok³adnoci: m XA = m XB = 0,012 m,
mYA = mYB = 0,009 m, mZA = mZB = 0,015 m.
W celu sprawdzenia sta³oci punktów osnowy pomiarowej po pó³tora roku
dokonano jej ponownej obserwacji, nawi¹zuj¹c j¹ do tych samych punktów
POLREF. Po wyrównaniu sieci ró¿nica wspó³rzêdnych punktów A, B z obu
pomiarów nie przekracza³a wielkoci 5 mm. Wartoæ ta jest mniejsza od
dwukrotnej wartoci b³êdu wyznaczenia wspó³rzêdnych punktów A i B
(Δx ≤ 2mX, Δy ≤ 2mY, Δz ≤ 2mZ), co pozwala stwierdziæ sta³oæ tych punktów.
Badania przemieszczeñ wybranego fragmentu brzegu klifowego s¹ prowadzone od padziernika 2005 r. Pierwszy pomiar, który potraktowano jako
wyjciowy (zerowy), wykonano tachimetrem GPT-3007 firmy Topcon wyposa¿onym w dalmierz bezlustrowy. Tachimetr ten nie jest instrumentem zmotoryzowanym i dlatego podczas pomiaru o celowa by³a manualnie naprowadzana
na kolejno obserwowane punkty. Szczególn¹ uwagê zwrócono na obserwacjê
za³amañ powierzchni klifu, tak aby wiarygodnie przedstawiæ jego strukturê.
rednie zagêszczenie wynios³o 30 pkt./10 m2 powierzchni klifu.
Najwiêksze zniszczenia brzegów morskich wystêpuj¹ w okresie jesienno-zimowym, gdy¿ wtedy jest najwiêcej sztormów, dlatego po tym okresie najlepiej jest wykonywaæ pomiary brzegów klifowych, tu¿ przed wegetacj¹
rolin, które mog¹ utrudniaæ obserwacjê klifu. Pomiar drugi wykonano
w kwietniu 2006 r. tachimetrem zmotoryzowanym GPT-8200A SCAN firmy
Topcon, natomiast pomiar trzeci przeprowadzono w maju 2007 r. tachimetrem TPS1200 firmy Leica, który jest wyposa¿ony w modu³ skanowania powierzchni. Z obu pomiarów uzyskano stosunkowo równomierne rozmieszczenie obserwowanych punktów przy zagêszczeniu ok. 110 pkt./10 m2 (pomiar
drugi) i 90 pkt./10 m2 (pomiar trzeci) powierzchni.
Podczas wszystkich pomiarów okrelano po³o¿enie swobodnych stanowisk
pomiarowych metod¹ GPS RTK, wykorzystuj¹c do tego celu odbiorniki Leica
GPS1200, maj¹ce mo¿liwoæ wyznaczania pozycji na podstawie dwóch systemów globalnej nawigacji satelitarnej (GPS i GLONASS). Dziêki temu pomiar

20

Czes³aw Suchocki

mo¿na by³o wykonywaæ szybciej, uzyskuj¹c wyniki z oczekiwan¹ dok³adnoci¹.
Punkt A stanowi³ stacjê referencyjn¹ niezbêdn¹ do wyznaczania stanowisk pomiarowych, których wspó³rzêdne wyznaczono w pañstwowym uk³adzie 2000,
natomiast wysokoæ wyra¿ono w systemie wysokoci elipsoidalnej. Tak przyjêty sposób okrelania pozycji swobodnych stanowisk pomiarowych jest szybki
i ³atwy, a uzyskane dok³adnoci (mP < 0,010 m, mh < 0,015 m) s¹ wystarczaj¹ce
do badania takich naturalnych form ukszta³towania terenu, jak klify.
Aktualnie s¹ prowadzone badania, które maj¹ na celu okrelenie optymalnego zagêszczenia reprezentatywnych punktów powierzchni klifu, w taki
sposób, aby ograniczyæ ich liczbê do minimum z jednoczesnym zachowaniem
maksymalnej wiernoci opisu powierzchni klifu. Ustalenie takiej liczby
punktów pomiarowych na jednostkê powierzchni klifu jest niezbêdne do
opracowania metody monitorowania brzegów klifowych.

Prezentacja powierzchni ciany klifu
ciana klifu jest obiektem o charakterze ci¹g³ym, który w wyniku pomiaru
zostaje opisany jedynie punktami pomiarowymi nios¹cymi informacjê o jego
ukszta³towaniu. Po zastosowaniu odpowiednich metod modelowania powierzchni mo¿liwe jest jego przedstawienie w postaci dyskretnej jako zbiór
algorytmicznie uporz¹dkowanych wêz³ów siatki (STATECZNY, £UBCZONEK 2004).
Najczêciej jako metody przestrzennej prezentacji powierzchni wykorzystuje siê (IZDEBSKI 2007):
 TIN  nieregularn¹ siatkê trójk¹tów,
 GRID  regularn¹ siatkê kwadratów,
 izolinie  elementy liniowe, dla których wartoæ wysokoci jest okrelona
i niezmienna.
Najprostsz¹ metod¹ prezentacji NMT jest TIN, który tworzy siatkê przylegaj¹cych do siebie trójk¹tów. Ta metoda nie wymaga skomplikowanych algorytmów, a dodatkow¹ jej zalet¹ jest zachowanie rzeczywistych wartoci wysokoci w wêz³ach siatki (STATECZNY, £UBCZONEK 2004). Punkty pomiarowe
wykorzystane do budowy TIN-u powinny byæ rozmieszczone stosunkowo równomiernie, powstanie wówczas siatka sk³adaj¹ca siê z trójk¹tów o zbli¿onych
kszta³tach. Warunek ten zazwyczaj jest realizowany podczas pomiaru wykonywanego instrumentem zmotoryzowanym (Total Station lub skanerem laserowym HDS), gdy¿ w trakcie rejestracji mo¿na narzuciæ sta³y interwa³ w horyzoncie i pionie. Podczas pomiaru tym instrumentem jest obserwowany nie
tylko badany obiekt, lecz tak¿e elementy niewchodz¹ce w jego sk³ad (np.
krzaki, ga³êzie). Takie obserwacje autor nazwa³ obserwacjami nieistotnymi.
Nale¿y je wyeliminowaæ ze zbioru danych pomiarowych przed szczegó³owym
opracowaniem. Wstêpnej eliminacji mo¿na dokonaæ na podstawie wzrokowej oceny, odszukuj¹c punkty, które zak³ócaj¹ rzeczywisty kszta³t modelowanej powierzchni. Korzystaj¹c z trójwymiarowego modelu terenu typu TIN,
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mo¿na ³atwo zlokalizowaæ takie punkty (rys. 3), jednak w celu zautomatyzowania procesu selekcji danych pomiarowych nale¿y opracowaæ algorytm, który eliminowa³by automatycznie lub pó³automatycznie obserwacje nieistotne
ze zbioru danych. Z przeprowadzonych badañ (LOHMANN 2000) wynika, ¿e geostatystyka mo¿e stanowiæ pomocnicze narzêdzie w rozwi¹zaniu tej kwestii.

Rys. 3. Trójwymiarowy model klifu typu TIN z obserwacjami nieistotnymi zbudowany
metod¹ Delaunaya
Fig. 3. Cliff DTM of TIN type with unimportant observations built by using
Delaunays method

Innym sposobem prezentacji ciany klifu jest NMT typu GRID, bêd¹cy
zbiorem wêz³ów tworz¹cych regularn¹ siatkê kwadratów. Wartoæ wysokoci
w kolejnym wêle oblicza siê na podstawie znanych algorytmów interpolacyjnych lub aproksymacyjnych. Najczêciej u¿ywanymi metodami s¹: Kriging,
Natural Neighbor, IDW i Spline (STATECZNY, £UBCZONEK 2004, ArcGIS 9...
2002). W celu uzyskania NMT, który najwiarygodniej odwzorowuje zró¿nicowany kszta³t powierzchni ciany klifu, oceniono wymienione algorytmy na
podstawie podanego w literaturze (STATECZNY, £UBCZONEK 2004) b³êdu redniokwadratowego  RMS.
RMS =

 N
å ( f ( x i , yi ) - zi )
N i=

(1)

gdzie:
f(xi, yi)  wartoæ funkcji interpoluj¹cej w punkcie o wspó³rzêdnych x i y,
z i  rzêdna punktu pomiarowego o wspó³rzêdnych x i y.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powszechnoæ stosowania b³êdu RMS jako jedynego
parametru oceny dok³adnoci NMT nie jest wystarczaj¹cym sposobem badania zgodnoci wygenerowanego modelu z rzeczywist¹ rzeb¹ terenu. B³¹d ten
informuje nas, jaka jest dok³adnoæ numerycznego modelu terenu tylko
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w punktach kontrolnych (SZUMI£O 2005), dlatego nale¿y dodatkowo wizualnie
oceniæ kszta³t modelowanej powierzchni.
Do wyboru metody interpolacyjnej wykorzystano dane w postaci 1337
punktów uzyskanych z pomiaru czterdziestometrowego odcinka klifu. Do budowy modeli GRID u¿yto oprogramowania ArcGIS 9.1 maj¹cego wszystkie
omawiane algorytmy, przyjmuj¹c rozmiar komórki wynikowej 0,20x0,20 m,
a pozosta³e parametry domylne.
Otrzymane wartoci b³êdu RMS przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Table 1
B³¹d RMS w poszczególnych metodach interpolacyjnych
RMS in the different interpolation methods
Metody interpolacji powierzchni GRID
Interpolation methods surface of GRID

RMS

Kriging

0.060

Natural Neigbor

0.076

Spline

0.041

IDW

0.083

Na podstawie otrzymanych wielkoci b³êdu RMS mo¿na wnioskowaæ, ¿e
metod¹ Spline najdok³adniej wyznaczono interpolacyjn¹ powierzchniê ciany
klifu. Z za³o¿eñ b³êdu RMS wynika, ¿e wartoæ 0,041 jest rednim b³êdem wysokoci powierzchni NMT utworzonego metod¹ Spline. W celu przedstawienia,
o jak¹ wartoæ jest oddalony ka¿dy z punktów od wyinterpolowanej powierzchni GRID wzd³u¿ osi OZ, zestawiono te wielkoci na histogramie (rys. 4).
Uzyskanie najmniejszego b³êdu RMS metod¹ Spline jest uwarunkowane
tym, ¿e metoda ta wykorzystuje matematyczn¹ funkcjê, tworz¹c powierzchniê o minimalnej krzywinie. Rezultatem jest g³adka powierzchnia, która
przechodzi dok³adnie przez punkty pomiarowe (CHILDS 2004, ArcGIS... 2002).
Pozosta³e metody tworz¹ powierzchniê, które s¹ bardziej oddalone od punktów
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Rys. 4. Rozk³ad odleg³oci punktów pomiarowych od powierzchni GRID wzd³u¿ osi OZ
Fig. 4. Distance distribution of survey points from the GRID surface along OZ axis
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pomiarowych w stosunku do metody Spline. IDW jest najprostsz¹ metod¹ interpolacyjn¹ tworz¹c¹ najg³adsz¹ powierzchniê ze wszystkich rozpatrywanych metod (rys. 5).

odległość – distance
Spline

Kriging

IDW

Rys. 5. Metody interpolacyjne rzêdnej terenu
ród³o: CHILDS 2004
Fig. 5. Interpolating methods of elevation values
Source: CHILDS 2004

Fragment powierzchni klifu zaprezentowano w postaci NMT typu GRID,
wykorzystuj¹c metodê Spline (rys. 6). Lokalne zniekszta³cenia powierzchni
GRID zaobserwowano na obrze¿ach badanej powierzchni klifu (szczególnie przy
górnej krawêdzi klifu) oraz w miejscach ostrych za³amañ powierzchni klifu.
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Rys. 6. Trójwymiarowa prezentacja klifu w postaci NMT typu GRID
Fig. 6. 3D cliff presentation as DTM of GRID type
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Brzegi klifowe charakteryzuj¹ siê zazwyczaj du¿¹ stromizn¹, nieraz dochodz¹c¹ do pionu. Powoduje to obni¿enie dok³adnoci wyinterpolowania
rzêdnej terenu w wêle regularnej siatki typu GRID w stosunku do terenów
o mniejszych spadkach. W celu uzyskania wiêkszej dok³adnoci NMT mo¿na
zamieniæ o OZ z osi¹ OX lub przetransformowaæ wszystkie punkty pomiarowe z uk³adu osnowy do uk³adu ciany klifu. Jednak wszystko to powoduje
utrudnienia w póniejszej analizie zmian brzegów klifowych w czasie.
Korzystaj¹c z wyinterpolowanych powierzchni GRID z ró¿nych okresów pomiarowych bezporednio je porównano za pomoc¹ przekrojów pionowych wykonanych wzd³u¿ zadanej tej samej linii. Dziêki temu mo¿liwe jest zaobserwowanie zachodz¹cych zmian powsta³ych na wskutek dzia³ania czynników erozyjnych.
W analizach nie s¹ brane pod uwagê przemieszczenia wielkoci do 0,15 m, poniewa¿ taka wielkoæ mo¿e wynikaæ nie tylko z faktycznych zmian klifu, lecz
tak¿e z rozbie¿noci rzeczywistej powierzchni klifu od jego wyinterpolowanej zale¿nej, przede wszystkim od zagêszczenia punktów pomiarowych, zastosowanej
metody interpolacyjnej oraz ukszta³towania i cech morfologicznych terenu.
Na obserwowanym brzegu klifowym nie ma obiektów budowlanych, dla
których cofanie siê klifu mog³oby stanowiæ zagro¿enie. W zwi¹zku z tym, zdaniem autora, przyjêta dok³adnoæ jest wystarczaj¹ca do badania jego dynamiki.
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Rys. 7. Przekrój ciany klifu z trzech okresów pomiarowych
Fig. 7. Intersection cliff wall for free-year observations

Z rysunku 7 wynika, ¿e w miejscu wykonania przekroju ciana klifu przesunê³a siê w g³¹b l¹du o ok. 2 m. Na ca³ym odcinku badanego brzegu klifowego
przez nieca³e 2 lata zaobserwowano cofniêcie siê klifu o 0,5-2,5 m. Zauwa¿one
ró¿nice w zniszczeniach skarpy klifu wynikaj¹ nie tylko z samego falowania,
lecz tak¿e z dzia³ania wód infiltruj¹cych oraz budowy geologicznej klifu warunkuj¹cej wielkoæ zniszczeñ. Odporniejsze na erozjê i abrazjê s¹ klify zbudowane
w wiêkszoci z utworów dyluwialnych (glin zwa³owych, piasków i ¿wirów lub
i³ów), dlatego charakteryzuj¹ siê one bardziej zró¿nicowan¹ powierzchni¹.
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Podsumowanie
Podczas pomiaru brzegów klifowych instrumentami zmotoryzowanymi odleg³oæ miêdzy stanowiskami pomiarowymi powinna byæ tak dobrana, aby nie
powsta³y tzw. martwe pola. W tej sytuacji nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na stopieñ zró¿nicowania rzeby ciany klifu oraz na odleg³oæ stanowisk pomiarowych od zbocza klifu, która zale¿y od szerokoci pla¿y.
Dobór odpowiedniej metody prezentacji powierzchni klifu zale¿y przede
wszystkim od ukszta³towania i cech morfologicznych terenu, od celów i dok³adnoci wynikowej opracowania oraz rozmieszczenia i zagêszczenia punktów pomiarowych. W przypadku równomiernego rozmieszczenia tych punktów lepiej zastosowaæ NMT typu TIN, gdy¿ zachowuje on rzeczywiste
wartoci wysokoci punktów pomiarowych. Model GRID lepiej zastosowaæ,
gdy punkty pomiarowe nie s¹ rozmieszczone równomiernie, a chcemy uzyskaæ powierzchniê o ³agodnych za³amaniach. Metoda ta daje wiêksz¹ ³atwoæ
modelowania powierzchni (interpolacji wysokoci w dowolnym punkcie, generowania profili, warstwic, map spadków i ekspozycji).
Dysponuj¹c wiêksz¹ liczb¹ pomiarów wykonywanych w d³u¿szym czasie,
mo¿na metodami statystycznymi prognozowaæ spodziewane przemieszczenia
brzegu klifowego. Prognozowanie takie jest przydatne w podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych zabezpieczania brzegów klifowych oraz podczas wydawania pozwoleñ na lokalizacjê obiektów budowlanych w bezporednim jego s¹siedztwie.
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Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Grzegorz Lisner
Katedra Pszczelnictwa
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: wosk pszczeli, wêza, jakoæ.
A b s t r a k t
Na rynku funkcjonuj¹ liczni producenci, ale do tej pory nie wykonano szerokiej analizy
jakoci wêzy oferowanej polskim pszczelarzom. Badanie jakoci wêzy wykonano w Katedrze
Pszczelnictwa UWM w Olsztynie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-R-78894.
Analizowano 5 kg wêzy pszczelej pochodz¹cej ze Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis w Lublinie,
Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim oraz Przedsiêbiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowego Tomasz £ysoñ z Su³kowic.
Badanie wykaza³o, ¿e producenci nie przestrzegaj¹ cile zaleceñ, które narzuca norma. Nie stwierdzono jednak, aby wyst¹pi³y wady, które podaje siê w normie jako cechy
dyskwalifikuj¹ce ocenian¹ wêzê.

ANALYSIS OF THE WAX FOUNDATION QUALITY OFFERED
ONTO THE POLISH MARKET
Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Grzegorz Lisner
Department of Agriculture
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: wax, wax foundation, standard of quality, organoleptic requirements.
A b s t r a c t
There are lots of producers onto the market but there has not been carried out
a detailed analysis of the quality of the wax foundation that is offered to Polish beekeepers.
The research into the quality of the wax foundation was conducted at Apiculture
Division at Warmia and Mazury University in Olsztyn, according to the requirements
definited in Standard of Quality  PN-R-78894. The five kilogrammes of the wax
foundation were analysed and they were taken from the three producers: Spó³dzielnia
Pszczelarska Apis in Lublin, Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarski in Tomaszów Lubelski
and Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Tomasz £ysoñ in Su³kowice.
The conducted research demonstrared that the producers do not obey strictly the
definited requirements for the wax foundation. Nevertheless, there was no evidence of
any defects that could make it possible to this quality the given wax foundation.
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Wstêp
W Polsce wymagania jakociowe dla wêzy s¹ zawarte w Polskiej Normie
PN-R-78894. Najczêciej stosuje siê wêzê pszczel¹ o wymiarach komórek
5,25,7 mm, rzadziej trutow¹ o szerokoci komórek 6,87,0 mm. W 1 cm2
mieszcz¹ siê prawie 4 komórki pszczele, a w 1 dm2 400 takich komórek
(DEMIANOWICZ 1957).
Stosowanie wêzy ma wiele zalet. Podaj¹c wêzê, zmusza siê pszczo³y do
intensywnej produkcji wosku (SKOWRONEK 1976). Pszczelarz wymusza na
pszczo³ach budowê komórek, których zacz¹tek jest wyt³oczony na wêzie
(BRATKOWSKI i in. 2000, WHITECOMB 1946). Zwiêkszenie ich wielkoci mo¿e
wp³ywaæ tak¿e na iloæ miodu w plastrze (WILDE, BRATKOWSKI 2002) oraz na
skutecznoæ walki z warroz¹ (LUSBY 1996). ERICKSON i in. (1990a, b) nie notowali jednak zwiêkszonej produkcji miodu w komórkach o wiêkszej rednicy,
a B¥K i WILDE (2005) podali, ¿e pora¿enie czerwia w szerszych komórkach
by³o wiêksze. Intensywne stosowanie wêzy, chocia¿ wosk stanowi niewielki
udzia³ w produkcji ca³kowitej (WILDE, BRATKOWSKI 1997), jest wymagan¹ drog¹
poprawiania rentownoci pasiek (MARCINKOWSKI 1994, WILDE, GABRU 2002).
Wymiana starych plastrów na wêzê jest równie¿ wa¿nym zabiegiem higienicznym (GLIÑSKI, RZEDZICKI 1981).
U¿ywanie wêzy z wosku jest pracoch³onne i relatywnie drogie, co da³o
podstawy do wprowadzenia w Polsce wêzy plastikowej (WILDE, BRATKOWSKI
2002). Mimo takich jej zalet, jak: trwa³oæ, odpornoæ na uszkodzenia mechaniczne, ³atwoæ wymiany plastrów (WILDE 2007), nie przyjêto jej na rynku.
Pszczelarze ceni¹ w dalszym ci¹gu zalety wêzy z wosku pszczelego, jej naturalnoæ, atrakcyjnoæ dla pszczó³ oraz lepsze odbudowywanie komórek przez
pszczo³y (WILDE 2007).
Pozyskany w pasiece wosk jest wykorzystywany najczêciej do produkcji
wêzy (WILDE, GABRU 2002). Takie postêpowanie stwarza jednak pewne zagro¿enia. Powszechne zwalczanie warrozy (JELIÑSKI 2002) spowodowa³o ska¿enie
wosku pozosta³ociami akarycydów (BOGDANOV 2003). Wraz z niesteryln¹ wêz¹
wprowadza siê przetrwalniki bakterii zgnilców (B¥K i in. 2002, GLIÑSKI, RZEDZICKI 1981), a poszukiwanie oszczêdnoci przez producentów mo¿e zachêcaæ
do u¿ywania tañszych ni¿ wosk komponentów do jej wytwarzania (WOJTACKI
1973). Ju¿ pobie¿ne oglêdziny partii produktu mog¹ nasun¹æ zastrze¿enia do
jakoci wêzy. Jakoæ to nie tylko przepisy, lecz tak¿e praktyczne aspekty, np.
dla pszczelarza wa¿na jest liczba arkuszy w 1 kg, gdy¿ wysoka ich liczba powoduje obni¿enie kosztu przygotowania jednej ramki z wêz¹.
Celem pracy by³a ocena jakoci wêzy wg wymagañ Polskiej Normy
(PN-R-78894) oferowanej na rynku polskim przez jej g³ównych producentów.
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Materia³ i metody
Analizê jakoci wêzy przeprowadzono w 2007 r. na wêzie wielkopolskiej
wyprodukowanej przez: Spó³dzielniê Pszczelarska Apis ul. Diamentowa 23,
20-471 Lublin, PPHU Tomasz £ysoñ, ul. Rac³awicka 162, 34-125 Su³kowice
i Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy, ul. Lwowska 50, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Do analizy wybrano opakowanie handlowe zawieraj¹ce 5 kg wêzy. Parametry wêzy okrelono wg wymagañ Polskiej Normy (PN-R-78894). Badanie
wykonano na ka¿dym z 10 losowo wybranym arkuszu wêzy z opakowania
jednostkowego. W badaniu uwzglêdniono nastêpuj¹ce parametry: wygl¹d zewnêtrzny opakowañ i znakowanie, barwê, zapach i powierzchniê arkuszy,
u³o¿enie den komórek, uszkodzenia i zanieczyszczenia mechaniczne, pofa³dowanie arkuszy, masê 1 dm2, wielkoæ i formê arkuszy, wymiary komórek,
zdrowotnoæ.
U³o¿enie den komórek sprawdzano przez oglêdziny wêzy po obu stronach
arkusza, okrelaj¹c wyt³oczenie kszta³tu szeciok¹ta i badaj¹c, czy dno komórki sk³ada siê z trzech rombów. Wymiary komórek okrelono natomiast
suwmiark¹, mierz¹c odleg³oæ równoleg³ych krawêdzi komórki. Mierzono 10
komórek w rzêdzie.
Zdrowotnoæ wêzy okrelono na podstawie badania wykonanego w laboratorium Zak³adu Chorób Owadów U¿ytkowych w Pu³awach.
Zebrane dane liczbowe opracowano statystycznie, pos³uguj¹c siê programem komputerowym STATISTICA nr licencji SN: AXXP0127977729AR30.
Istotnoci ró¿nic oceniono analiz¹ wariancji i wielokrotnego testu rozstêpu,
pos³uguj¹c siê przedzia³em najmniejszych istotnych ró¿nic (LSD).

Wyniki i dyskusja
Pakowanie i informacje umieszczone na etykiecie
Wêza Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis oraz Roztoczañskiego Zwi¹zku
Pszczelarzy by³a opakowana wy³¹cznie w pergaminowy papier (tab. 1),
a wêza z PPHU Tomasz £ysoñ by³a zapakowana w tekturowy karton i to
opakowanie nale¿y uznaæ za bezpieczniejsze dla jakoci wêz, bo chroni³o j¹
przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu i przechowywania.
Jedynie Spó³dzielnia Pszczelarska Apis poda³a pe³n¹ nazwê wyrobu
i jego rodzaj oraz symbol i informacjê, do jakiego typu ula jest przeznaczona
wêza. Wymagañ normy dotycz¹cych nazwy i adresu wytwórni nie spe³ni³a
wêza z Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy, poniewa¿ na etykiecie podano
tylko informacjê o nazwie wytwórni, natomiast brakowa³o jej adresu.
Masê netto podano tylko na etykiecie wêzy ze Spó³dzielni Pszczelarskiej
Apis. Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy zamiast masy netto poda³ masê
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Tabela 1
Table 1
Wyniki oceny wymagañ stawianych przez Polsk¹ Normê (PN-R-78894) opakowaniom
oraz informacjom umieszczanym na etykiecie
Results of examination required of wraping and labels according to PN-R-78894
Producent
Company

Wyszczególnienie
Specification

Pakowanie
Wrapping

Etykieta
Label

Spó³dzielnia
Pszczelarska
Apis
Beekeeping cooperative Apis

Roztoczañski
Zwi¹zek
Pszczelarzy
Beekeeping
Association
of Roztocze

PPHU
Tomasz £ysoñ
Private
enterprise
Tomasz £ysoñ

pergamin
parchment

+

+

_

opakowanie kartonowe
cardboard





+

nazwa wyrobu,
symbol i rodzaj

+





typ ula
type of beehive

+





nazwa i adres wytwórcy
name and adress of
company

+



+

masa netto
nett weight

+





data produkcji
date of production

+

+



atest na zdrowotnoæ
AFB certificate

+

niepe³ny
not full

niepe³ny
not full

warunki przechowywania
conditions of storing

+





okres przechowywania
period of storing

+





Cecha
Feature

+ zgodnie z norm¹  up to the standard
 niezgodnie z norm¹  out of the standard

w kg, natomiast w przypadku PPHU Tomasz £ysoñ brakowa³o jakiejkolwiek informacji.
Na etykiecie Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy podano datê produkcji
oraz datê pakowania. Spó³dzielnia Pszczelarska Apis poda³a datê produkcji,
natomiast wymagañ normy w tym punkcie nie spe³ni³o PPHU Tomasz £ysoñ, które nie zamieci³o na opakowaniu daty produkcji.
Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy i PPHU Tomasz £ysoñ podali tylko
informacjê, ¿e wêza by³a zbadana na obecnoæ zarodników bakterii wywo³uj¹cych zgnilce. Nabywca nie zna zatem rezultatu badañ, a jest to bardzo istot-
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ne, poniewa¿ wprowadzanie z woskiem do pasieki zarodników zgnilców jest
du¿ym zagro¿eniem zdrowia pszczó³ (B¥K i in. 2002). Tylko Spó³dzielnia
Pszczelarska Apis umieci³a na opakowaniu informacjê, ¿e wêza jest wolna
od zarodników zgnilca z³oliwego i kilicy.
Warunki i dopuszczalny czas przechowywania by³y podane prawid³owo jedynie na etykiecie wêzy Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis.
W ocenie wymagañ dotycz¹cych opakowania najgorzej wypad³y Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy i PPHU Tomasz £ysoñ, którym zarzucono a¿
po 8 niezgodnoci z wymaganiami normy na 10 ocenianych parametrów.
Ocena organoleptyczna wêzy
Wêza wyprodukowana przez Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy mia³a ¿ó³t¹,
jednolit¹ barwê (tab. 2), wêza ze Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis za mia³a
barwê ciemno¿ó³t¹ z zielonkawym odcieniem, co mog³o sugerowaæ, ¿e zosta³a
wykonana ze starego wosku lub przypalonego w czasie pozyskiwania. Podobne w¹tpliwoci dotyczy³y wêzy z PPHU Tomasz £ysoñ, którego wêza by³a
jasno¿ó³ta, z widocznymi przebarwieniami. Pozosta³e cechy oceniono bardzo
pozytywnie. Wêza ze wszystkich trzech przedsiêbiorstw charakteryzowa³a siê
prawid³owym, swoistym intensywnym zapachem wosku, brzegi arkuszy by³y
obciête pod k¹tem prostym, powierzchnia arkuszy za by³a czysta i sucha.
Stwierdzone przebarwienia wêzy ze Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis oraz
wyprodukowanej przez PPHU Tomasz £ysoñ sugerowa³y koniecznoæ podTabela 2
Table 2
Wyniki oceny organoleptycznej wêzy
Results of quality estimation of comb foundation
Producent
Company
Cecha
Feature

Spó³dzielnia
Pszczelarska Apis
Beekeeping
co-operative Apis

Roztoczañski
Zwi¹zek Pszczelarzy
Beekeeping Association
of Roztocze

PPHU
Tomasz £ysoñ
Private enterprise
Tomasz £ysoñ

Barwa
Colour

ciemno¿ó³ty
z odcieniem
zielonkawego
yellowgrean

¿ó³ty jednolity
yellow

jasno¿ó³ty z widocznymi
zaciemnieniami
brightyellow with
visible dark areas

Zapach
Smell

swoisty
typical

swoisty
typical

swoisty
typical

Brzegi arkuszy
Edges of foundation

równo obciête
straight cutten

równo obciête
straight cutten

równo obciête
straight cutten

Powierzchnia
i wygl¹d arkuszy
Surface of foundation

sucha i czysta
dry and clean

sucha i czysta
dry and clean

sucha i czysta
dry and clean
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dania wosku u¿ytego do jej produkcji badaniom chemicznym. Badañ jednak
nie przeprowadzono ze wzglêdu na brak rodków finansowych. Mo¿e to byæ
istotne zalecenie w kontekcie opinii pszczelarzy, którzy zarzucali producentom dodawanie do wêzy parafiny w 50%, t³umacz¹c tym wysok¹ miertelnoæ
czerwia (GARCZARCZYK 2006).
U³o¿enie den komórek i uszkodzenia mechaniczne
Dna komórek by³y u³o¿one prawid³owo we wszystkich badanych arkuszach wêzy. Uszkodzeñ mechanicznych nie stwierdzono w wêzie pochodz¹cej
z PPHU Tomasz £ysoñ. Prawdopodobnie przyczyni³o siê do tego tekturowe
opakowanie. Uszkodzenia pojawi³y siê w wêzie pakowanej tylko w papier.
W opakowaniu Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis w Lublinie wynosi³y ok. 6,3%,
w wêzie z Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy by³o 40% uszkodzonych arkuszy.
Sprawdzenie pofa³dowania arkuszy oraz sprawdzenie
zanieczyszczeñ mechanicznych
Wêza pochodz¹ca od wszystkich trzech producentów spe³ni³a wymagania
normy. W ¿adnym przypadku nie stwierdzono pofa³dowania arkuszy czy obecnoci zanieczyszczeñ mechanicznych.
Masa 1 dm2 arkusza wêzy
rednia masa 1 dm2 wêzy (tab. 3) wynosi³a: z Roztoczañskiego Zwi¹zku
Pszczelarzy  7,91 g, PPHU Tomasz £ysoñ  6,17 g i Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis  6,55 g. Ró¿nice statystyczne miêdzy rednimi zosta³y potwierdzone na poziomie p = 0,01.
Tabela 3
Table 3
 rednia masa 1 dm2 wêzy [g]
Average mass of 1 dm2 foundation sheet [g]
Producent
Company
 rednia masa
Average mass

Spó³dzielnia
Pszczelarska Apis
Beekeeping
co-operative Apis

Roztoczañski
Zwi¹zek Pszczelarzy
Beekeeping Association
of Roztocze

PPHU
Tomasz £ysoñ
Private enterprise
Tomasz £ysoñ

x

6.55B

7.91C

6.17A

s

0.07

0.06

0.51

Objanienie: du¿e litery oznaczaj¹ ró¿nice istotne przy p = 0.01
Explanations: capital letters indicates significant diferrences at p = 0.01.
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Wymagañ normy nie spe³ni³a jedynie wêza z Roztoczañskiego Zwi¹zku
Pszczelarzy, w której stwierdzono zawy¿on¹ w porównaniu z norm¹ masê
1 dm2, co spowodowa³o najmniejsz¹ liczbê arkuszy wêzy w 1 kg. Zawartoæ
wosku jest zatem istotna z praktycznego punktu widzenia. Uwzglêdniaj¹c
ten aspekt, stwierdzono, ¿e w 1 kg wêzy gniazdowej wielkopolskiej PPHU
Tomasz £ysoñ by³o 20 arkuszy, o 1 arkusz mniej w wyprodukowanej
w Spó³dzielni Pszczelarskiej Apis, natomiast tylko 16 arkuszy by³o w 1 kg
wêzy Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy. Taka ocena jest uzasadniona
ekonomicznie, poniewa¿ wed³ug CICHONIA i WILDE (2002) wêza stanowi istotny
sk³adnik kosztów zmiennych. Wiêksza liczba arkuszy w 1 kg oznacza tañszy
1 arkusz, a w efekcie wiêksz¹ liczbê ramek z wêz¹ uzyskanych z 1 kg.
D³ugoæ i szerokoæ arkuszy wêzy
Pod wzglêdem d³ugoci arkusza (tab. 4) wêza ze Spó³dzielni Pszczelarskiej
Apis (234,70 mm) oraz PPHU Tomasz £ysoñ (234,40 mm) ró¿ni³a siê wysoko istotnie w porównaniu z wêz¹ z Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy
(233,00 mm).
Tabela 4
Table 4
D³ugoci i szerokoci arkuszy wêzy do ramek gniazdowych uli wielkopolskich
Lenght and breadth of comb foundation sheets
Firma
Company

D³ugoæ  Lenght
[mm]

Szerokoæ  Breadth
[mm]

N

I

N

I

Spó³dzielnia Pszczelarska Apis
Beekeeping co-operative Apis

234.70*

0.48

338.30+

0.82

Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy
Beekeeping Association of Roztocze

233.00)

0.00

332.90)

0.99

PPHU Tomasz £ysoñ
Private enterprise Tomasz £ysoñ

234.40*

0.52

335.00*

0.47

Objanienie: du¿e litery oznaczaj¹ ró¿nice istotne przy F = 0.01
Explanations: capital letters indicates significant diferrences at F = 0.01.

Pod wzglêdem redniej szerokoci arkusze wszystkich producentów ró¿ni³y
siê miêdzy sob¹ wysoko istotnie. Najszersze arkusze wêzy produkowa³a Spó³dzielnia Apis (338,30 mm), najwê¿sze za Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarzy
(332,90 mm). Poredni¹ wartoæ stwierdzono dla wêzy produkowanej przez
PPHU Tomasz £ysoñ (335,00 mm). Stwierdzone ró¿nice miêdzy rednimi
dla szerokoci arkuszy wêzy potwierdzono statystycznie na poziomie p = 0,01.
Mimo wystêpuj¹cych ró¿nic, wymiary wêzy wszystkich producentów mieci³y
siê w przedzia³ach podanych w Polskiej Normie (PN-R-78894).

34

Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Grzegorz Lisner

Du¿e zró¿nicowanie wymiarów wêzy jest jednak niepokoj¹cym zjawiskiem, gdy¿ mo¿e spowodowaæ komplikacje podczas wprawiania arkuszy do
ramek maj¹cych cile okrelone wymiary. Du¿a przestrzeñ wolna w wietle
ramki przyczynia siê do s³abego przymocowania przez pszczo³y plastra do
ramki. Wolne przestrzenie pszczo³y zabudowuj¹ matecznikami, co utrudnia
równie¿ walkê z nastrojem rojowym (GUDERSKA 1983).
Wymiary komórek
Wielkoæ komórek wêzy pszczelej ró¿ni³a siê w zale¿noci od producenta
(tab. 5). Najwiêksz¹ redni¹ rednicê mia³y komórki wêzy wykonanej przez
SP Apis (5,50 mm), najmniejsz¹ za przez Roztoczañski Zwi¹zek Pszczelarski (5,42 mm). Wêza z Roztoczañskiego Zwi¹zku Pszczelarzy mia³a komórki
wysoko istotnie mniejsze w porównaniu z komórkami wêzy Spó³dzielni
Apis i istotnie mniejsze od komórek wêzy wyprodukowanej przez PPHU
Tomasz £ysoñ. Wszystkie wymiary komórek pszczelich by³y jednak zgodne
z norm¹ i wynosi³y 5,305,60 mm, wszyscy wytwórcy produkowali wêzê
o wymiarach komórek wiêkszych ni¿ 5,40 mm  redni¹ ustalon¹ w badaniach szerokoci komórek naturalnie odbudowanych plastrów pszczelich z terenu Polski (DEMIANOWICZ 1957).
Tabela 5
Table 5
 rednie Izerokoci den komórek wêzy FIzczelej
)verage breadth of cellI bottomI
Producent
+omFany
 rednia
)verage

SFó³dzielnia
PIzczelarIka )FiI
*eekeeFing
co-oFerative )FiI

RoztoczañIki
Zwi¹zek PIzczelarzy
*eekeeFing )IIociation
of Roztocze

PPHU
TomaIz £yIoñ
Private enterFriIe
TomaIz £yIoñ

N

5.50*?

5.42)=

5.46>

I

0.00

0.04

0.05

Objanienie: du¿e litery oznaczaj¹ ró¿nice iItotne Frzy F = 0,01, natomiaIt ma³e litery
oznaczaj¹ ró¿nice Frzy F = 0,05
ENFlanationI: caFital letterI indicateI Iignificant diferrenceI at F = 0.01, Imall at F = 0.05

Zdrowotnoæ
Wêzê poddano badaniom na obecnoæ przetrwalników zgnilca z³oliwego
i kilicy. W ka¿dym przypadku stwierdzono, ¿e wêza jest wolna od przetrwalników zgnilca z³oliwego i kilicy. Mimo nieprawid³owego oznakowania na etykiecie, okaza³o siê, ¿e wêza nie stanowi zagro¿enia dla zdrowia rodzin pszczelich.
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Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono:
 brak cech dyskwalifikuj¹cych produkt wg wymagañ PN-R-78894;
 cechy organoleptyczne wêzy firmy PPHU Tomasz £ysoñ i Spó³dzielni
Pszczelarskiej Apis dawa³y podstawy do przeprowadzenia analizy sk³adu
chemicznego surowca wykorzystanego do jej produkcji;
 twarde tekturowe opakowanie stanowi skuteczne zabezpieczenie wêzy
przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 informacje na etykiecie, do których zamieszczenia jest zobligowany producent nie by³y podawane prawid³owo;
 producenci mieli zani¿on¹ liczbê arkuszy wêzy w 1 kg wnikaj¹c¹ z du¿ego
zu¿ycia wosku do wytworzenia 1 dm2 wêzy;
 analizowana wêza by³a wolna od zarodników zgnilców.
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WYMAGANIA KONSUMENTÓW STAWIANE
GOSPODARSTWOM PASIECZNYM PROWADZ¥CYM
SPRZEDA¯ DETALICZN¥ MIODU
Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska
Katedra Pszczelnictwa
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: gospodarstwo pasieczne, miód, sprzeda¿ detaliczna.
A b s t r a k t
W pracy analizowano wymagania konsumentów miodu stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadz¹cym sprzeda¿ bezporedni¹. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje,
¿e osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy w ponad 50% deklaruj¹ sta³e nabywanie miodu
w roku. Najwa¿niejszymi powodami, którymi kieruj¹ siê podczas wyboru miejsca zakupu
jest jakoæ oferowanego miodu, zaufanie, a dopiero trzecim w kolejnoci jest cena. Wskazuje to, ¿e do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych postawach, traktuj¹cy miód jako codzienny komponent diety.

CONSUMER EXPECTATIONS REQUIRED OF HONEYBEE FARMS
AT RETAIL TRADE
Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska
Department of Agriculture
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
K e y w o r d s: honey bee farm, honey, retail trade.
A b s t r a c t
We analized what kind of expectations were required by consumers of honeybee
farms that selled honey at retail trade. The results showed that 50% of consumers
declared in the course of the year permanent bying of honey. The most importent
reasons for it were the quality of honey, the confidence and the third think was the price.
This could indicate that honeybee farms were visited by people who treated honeybee
products as a normal component in their daily diet.

Wstêp
Pozyskiwanie miodu jest podstawow¹ dzia³alnoci¹ w pasiekach i to g³ównie ten produkt zapewnia wp³ywy polskim pszczelarzom. Mimo uznania konsumentów, spo¿ycie miodu jest niskie. W krajach Unii Europejskiej i Stanach
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Zjednoczonych konsumpcja wynosi 1 kg na osobê (MARZEC 2000), w Polsce za
po uwzglêdnieniu produkcji krajowej i importu mo¿na j¹ szacowaæ na ok. 0,6 kg
(MIECZKOWSKI 2005). Stanowi to wzrost o 100% w porównaniu z 0,3 kg powszechnie przyjêtymi dla Polski. Mimo wzrostu spo¿ycia, ceny hurtowe miodu wykazuj¹ stagnacjê. Zbycie miodu w wysokiej cenie jest jednak mo¿liwe
przez sprzeda¿ detaliczn¹ eliminuj¹c¹ poredników (WILDE, SZULC 2000). Jest
to trudne zadanie, bo MARZEC (2003) wskazuje, ¿e 54% konsumentów zaopatruje siê w miód w sklepach. Przyczyn¹ takich zachowañ konsumentów jest
du¿a pasywnoæ rodowiska pszczelarzy (WINIARSKI 2003) oraz brak tradycji
w prowadzeniu samodzielnej sprzeda¿y produktów z w³asnej pasieki.
Skuteczne prowadzenie sprzeda¿y detalicznej wymaga poznania profilu
konsumenta (WILDE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Badania upodobañ konsumentów wykazuj¹, ¿e w Polsce jest preferowany miód z³ocisty (46%), 84%
konsumentów wybiera miód p³ynny, 16% za skrystalizowany. Najczêciej
kupowanym miodem jest miód lipowy (34%), a nastêpnie wielokwiatowy, najmniej za lubian¹ odmian¹ miodu jest miód spadziowy (PIDEK 1998). Wyniki
badañ wskazuj¹ na okres jesienno-zimowy jako najbardziej sprzyjaj¹cy sprzeda¿y (MARZEC 1998). Dla 70% respondentów konsumpcja miodu jest konieczna
podczas przeziêbienia (MARZEC 2002). Ograniczenie zakupów do okrelonego
sezonu oraz traktowanie miodu jak leku mo¿e dowodziæ o niskim poziomie
wiedzy konsumentów (BAK I IN. 2002).
Gospodarka otwarta wymaga poznania profilu konsumenta na podstawie
okrelenia jego wymagañ i upodobañ. Do dzi nie ma szczegó³owych badañ
charakteryzuj¹cych konsumentów produktów pszczelich zaopatruj¹cych siê
bezporednio w gospodarstwie pasiecznym. Z tego powodu w pracy podjêto
siê oceny wymagañ stawianym gospodarstwom pasiecznym przez osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy.

Materia³ i metody
Ankietê opracowano do zbadania oczekiwañ klientów zaopatruj¹cych siê
u pszczelarzy. Ankietê u³o¿ono wed³ug precyzyjnie ustalonej kolejnoci pytañ,
zawiera³a listê pytañ przeznaczonych dla respondenta wraz z miejscami przeznaczonymi na zaznaczenie odpowiedzi. Ca³y formularz sk³ada siê z trzech
czêci:
 wstêpnej  spe³niaj¹cej zadanie formalno-ewidencyjne;
 pytañ skierowanych do respondentów dotycz¹cych zagadnieñ stanowi¹cych
zasadniczy przedmiot badañ, tak zwanych spo³eczno-demograficznych danych respondenta;
 koñcowej (GRUSZCZYÑSKI 2001).
Ankieta zawiera³a pytania zamkniête (z list¹ przewidzianych odpowiedzi
do wyboru) oraz pytania otwarte, na które odpowiedzi nale¿a³o sformu³owaæ
samodzielnie.
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Badania przeprowadzono w 2003 r. w kilku gospodarstwach pasiecznych
w dwóch regionach Polski: na terenie Warmii w Olsztynie i Olsztynku oraz
w Bielsku-Bia³ej. Ankieta dotyczy³a terminu, powodów zakupu miodu, miejsca zakupu oraz oczekiwañ wobec gospodarstwa pasiecznego. Osoby okreli³y
preferencje odnonie czynników decyduj¹cych o wyborze gospodarstwa.

Wyniki i dyskusja
Charakterystyka respondentów
Na pytania zadane w ankiecie odpowiedzia³o ³¹cznie 73 ankietowanych,
w tym 46 kobiet i 27 mê¿czyzn, którzy stanowili odpowiednio 63 i 37% ankietowanych osób. Zdecydowana przewaga kobiet, które wziê³y udzia³ w badaniach, mo¿e wnikaæ z charakteru zajêæ przypisanych p³ci. W Polsce znacznie czêciej domem rodzinnym kieruj¹ kobiety (OSTROWSKI 1993) i to one
zaopatruj¹ dom w ¿ywnoæ.
Zdecydowana wiêkszoæ konsumentów zamieszkiwa³a w miastach. Wród
przebadanej populacji stanowili oni 88%, podczas gdy tylko 12% osób deklarowa³o zamieszkanie na wsi. Taka struktura klientów mo¿e wynikaæ z faktu,
¿e ankiety wykonano w gospodarstwach pasiecznych zlokalizowanych na
przedmieciach miast. Ludnoæ miast mo¿e stanowiæ wa¿n¹ czêæ konsumentów miodu dla gospodarstw pasiecznych. Pszczelarze powinni równie¿ z terenów wiejskich, ma³o zaludnionych, dostarczaæ miód do du¿ych skupisk ludnoci, jakim s¹ miasta.
Czas zakupu i miejsce nabycia miodu
Czêstoæ i powody zakupu
Wiêkszoæ osób deklarowa³a zaopatrywanie siê w miód przez ca³y rok
(51,1%  rys. 1). Najmniejsz¹ grup¹ byli konsumenci kupuj¹cy latem (5,3%)
i wiosn¹ (9,6%). Badane osoby dokonuj¹ chêtniej zakupów jesieni¹ (19,1%)
i zim¹ (14,9%). Uzyskane dane potwierdzaj¹ zwiêkszenie zainteresowania zakupami w okresie jesienno-zimowym (MARZEC 2000). O takich tendencjach
mówi¹ te¿ pszczelarze i przedstawiciele handlowi, u których wiêkszy obrót
miodem jest jesieni¹ i zim¹. Tê zale¿noæ mo¿na powi¹zaæ z powszechnym
przekonaniem o wysokich walorach zdrowotnych i leczniczych miodu. Spostrze¿enie to potwierdzaj¹ badania MARZEC (1998, 2000), w których 77% ankietowanych wskazuje na walory zdrowotne wp³ywaj¹ce na decyzjê zakupu
miodu. Dla badanej grupy konsumentów nie by³ to a¿ tak wa¿ny aspekt,
gdy¿ tylko 11,8% (rys. 2) wskaza³o na chorobê jako powód zakupu. Wród
najczêstszych powodów zakupu miodu wymieniano terminu od zawsze
(43,5%  rys. 2) i gdy brakuje go w domu (41,2%). wiadczy to, ¿e dla
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Rys. 1. Zakupy miodu w ci¹gu roku kalendarzowego (% osób)
Fig. 1. Buyng of honey in the course of the year (% of answers)

klientów gospodarstw pasiecznych konsumpcja miodu jest silnie uwarunkowana tradycj¹. Ankietowani traktowali miód jako zwyk³y artyku³ spo¿ywczy,
bêd¹cy dla nich nieodzownym sk³adnikiem codziennej diety. Choroba jest tylko jednym z mniej wa¿nych, licznych powodów branych pod uwagê w procesie podejmowania decyzji o zakupie (11,8% odpowiedzi). Do gospodarstwa pasiecznego nie przyje¿d¿aj¹ zatem osoby przypadkowe, lecz konsumenci
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Rys. 2. Powody zakupów miodu przez respondentów (% osób)
Fig. 2. Reasons for buying (% of answers)
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o cile sprecyzowanych potrzebach i przyzwyczajeniach. O takim nastawieniu mo¿e wiadczyæ dodatkowo niski odsetek osób (3,5%) wskazuj¹cych na
okazjonalne zakupy.
Wybór miejsca zaopatrzenia siê w miód
Ponad 80% respondentów zaopatrywa³o siê w miód w domu pszczelarza,
a 8,9% w sklepie (rys. 3). Zakupy na rynku i na okolicznociowych imprezach
deklarowa³o zaledwie 1,3 i 5,1% respondentów. MARZEC (2003) stwierdzi³a natomiast, ¿e w 84% przypadków konsumenci nabywali miód w sklepie, a tylko
w 21% bezporednio u pszczelarza. Zachowanie konsumenta wynika z wielu
przes³anek i przyzwyczajeñ oraz stanu wiadomoci (PIDEK 2002). W krajach
Unii Europejskiej i w Polsce 70% pszczelarzy prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹.
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Rys. 3. Miejsca nabywania miodu (% osób)
Fig. 3. Places where consumers bought honey (% of answers)

Ta forma sprzeda¿y charakteryzuje siê ci¹g³ym kontaktem kupuj¹cego ze
sprzedawc¹, dziêki czemu klienci mog¹ rozwijaæ i poszerzaæ swoj¹ wiedzê
(WILDE, SZULC 2000). Pszczelarz na podstawie wyposa¿enia gospodarstwa mo¿e
edukowaæ konsumenta i uwiarygodniaæ siê w jego oczach (BRATKOWSKI, WILDE
2002). Budowanie relacji z konsumentem jest zatem lepsze w gospodarstwie
pasiecznym, bo sieci handlowe pozostawiaj¹ konsumenta anonimowym (WILDE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Mo¿e byæ to wyt³umaczeniem niechêtnego
zaopatrywania siê na rynku i okolicznociowych imprezach. W komentarzach
do ankiet konsumenci podkrelali równie¿ fachow¹ wiedzê pszczelarza oraz
mi³¹ obs³ugê i szeroki asortyment.
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Oczekiwania konsumentów wobec gospodarstwa pasiecznego
Jakoæ i zaufanie do pszczelarza oraz cena by³y g³ównymi czynnikami
przekonuj¹cymi do zakupów bezporednich (rys. 4). Najwa¿niejszym czynnikiem wymienianym przez konsumentów decyduj¹cym o zakupie by³a jakoæ,
na któr¹ wskazywa³o 37% respondentów, nastêpnie wymieniano zaufanie do
pszczelarza (33%). Cena okaza³a siê
byæ trzecia w kolejnoci pod wzglêdem
cena – price
30
jakość – quality wa¿noci dla konsumentów (30%).
37
Wed³ug PIDKA (2001) najwa¿niejszym czynnikiem, który powinien decydowaæ o zakupie, jest jakoæ produktów. Pszczelarze jednak twierdz¹,
¿e dla konsumenta istotn¹ w³aciwoci¹
produktu maj¹c¹ wp³yw na decyzje
jest cena. Czynnik ten w badaniach
innych autorów jest istotn¹ cech¹
produktu. Oko³o 40% badanych konzaufanie – trust
sumentów w woj. krakowskim w la33
tach 19941995 wskazywa³a na cenê
Rys. 4. Czynniki decyduj¹ce o wyborze
miodu jako g³ówny czynnik wp³ywagospodarstwa pasiecznego przez konsumenj¹cy na decyzjê o nabyciu produktu
tów miodu (% osób)
Fig. 4. Factors decided for chosing the place (MARZEC 2003). Te wyniki badañ poof buying (% of answers)
twierdza W INIARSKI (2003), który
twierdzi, ¿e cena miodu jest tak¿e
podstawowym kryterium wyboru miejsca zakupu. Z zebranych opinii wynika,
¿e cena ma wp³yw, lecz nie decyduje o zakupie. Powszechnie siê uwa¿a, ¿e
produkty pszczele, a g³ównie miód, s¹ najlepsze u pszczelarza, a nie w sklepie. PIDEK (1999, 2002) twierdzi, ¿e jakoæ miodów z prywatnych pasiek jest
z zasady dobra. W sprzeda¿y detalicznej nikt nie zagwarantuje, ¿e produkty
oferowane przez pszczelarza spe³niaj¹ wymogi norm (B¥K, Wilde 2004a,b).
Mimo ¿e u pszczelarzy indywidualnych kontroluje siê wyrywkowo jako produktów pszczelich i warunków ich pozyskiwania, ludzie obdarzaj¹ ich produkty du¿ym zaufaniem.

Wnioski
Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce
wnioski:
 konsumenci wykazuj¹ wzrost zainteresowania zakupem miodu w okresie
jesienno-zimowym;
 dla konsumenta wa¿niejsze ni¿ cena s¹ jakoæ oferowanego miodu i zaufanie do gospodarstwa pasiecznego;
 do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych
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postawach a ich potrzeby wskazuj¹ na traktowanie produktów pszczelich,
g³ównie miodu, jako codziennego komponentu diety;
 spotkanie siê w gospodarstwie pasiecznym stwarza mo¿liwoæ do kszta³towania postaw konsumenta oraz zaspokojenia jego ciekawoci.
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MARKA JAKO ISTOTNY ELEMENT WARTOCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I PROBLEMY
ZWI¥ZANE Z JEJ WYCEN¥ NA PRZYK£ADZIE LPP S.A.
Renata Burchart
Zak³ad Rachunkowoci
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
S ³ o w a k l u c z o w e: marka, metody wyceny marki: metoda zwolnienia z op³at licencyjnych, metoda zysków ekonomicznych, wartoæ rezydualna firmy,
koszt kapita³u.
A b s t r a k t
Celem badañ by³o zaprezentowanie problemu dotycz¹cego ujmowania wartoci marki
w sprawozdaniach finansowych firm, a tak¿e sposobów jej wyceny w polskich warunkach
rynkowych. Podmiotem badañ by³a spó³ka LPP S.A. zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹ odzie¿y. Metody
wyceny marki: zwolnienia z op³at licencyjnych oraz metoda zysków ekonomicznych, zastosowane w badaniach dowiod³y, ¿e w zale¿noci od przyjêtej metody wyceny wyniki mog¹
siê znacznie ró¿niæ. W przypadku spó³ki LPP ró¿nica ta osi¹gnê³a wartoæ 29 073 tys. z³.

THE BRAND AS IMPORTANT ELEMENT OF IMMATERIAL AND LEGAL VALUES
AND PROBLEMS RELATED WITH ITS PRICING ON EXAMPLE LPP S.A.
Renata Burchart
Accounting Unit
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Key

w o r d s: the brand, methods of pricing of brands: the method of discharge exist
from license charges, the method of economic increments, the residual
value of firm, the cost of capital.
A b s t r a c t

Purpose of research was presenting of problem concerning captivate value of brands
in reports of firms, and the methods of pricing in polish market conditions. The subject of
research was company LPP S.A sale of clothing. Methods of pricing of brands like
discharge exist from license charges and the method of economic increments which was
applied in research have proved, that differences in results can depending on accepted
method of pricing. Value which was different in case of company LPP S.A. it was 29073
thousand zloty.
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Wstêp
Istnieje kilka ró¿nych definicji marki. Najbardziej znan¹ zaproponowa³o
w 1960 r. Amerykañskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing
Association, AMA). Ta definicja podkrela przede wszystkim znaczenie logo
i wizualnych oznaczeñ marki jako podstaw s³u¿¹cych do rozró¿niania: Marka
to nazwa, termin, symbol b¹d projekt graficzny lub ich kombinacja, których
celem jest identyfikowanie towarów lub us³ug jednego sprzedawcy lub grupy
sprzedawców oraz ich odró¿nienie od towarów lub us³ug oferowanych przez
konkurencjê (http://www.marka.pl/omarce/cotojestm.php. 22.01.06).
S³ownik Jêzyka Polskiego PWN definiuje markê jako synonim znaku towarowego: znak fabryczny, firmowy umieszczany na wyrobach danej fabryki,
danej firmy, okrelaj¹cy producenta tych wyrobów, wskazuj¹cy ich jakoæ,
chroni¹cy je przed naladownictwem lub podrabianiem. (S³ownik Jêzyka Polskiego 1995)
W literaturze ekonomicznej definiuje siê markê jako: nazwê, pojêcie lub
kombinacjê tych elementów, stworzon¹ w celu oznaczenia produktu, us³ugi danego producenta i odró¿nienia go od oferty konkurentów, przy czym marka
mo¿e siê sk³adaæ z nazwy marki (czêæ s³owna marki, daj¹ca siê odtworzyæ
werbalnie) oraz ze znaku marki (rozpoznawalna, lecz nie daj¹ca siê werbalnie
odtworzyæ czêæ marki, jak: symbol, krój pisma, charakterystyczna kolorystyka  kombinacja kolorów, element plastyczny, melodia) (MRUK, RUTKOWSKI 1995)
Dyskusjê na temat wartoci marki rozpoczê³o grono finansistów i specjalistów od marketingu na pocz¹tku lat 80. w Wielkiej Brytanii. Wywo³a³o j¹
zamieszczenie w bilansie firmy Ruperta Murdocha, potentata finansowego
News Corporation  wartoci tytu³ów czasopism i programów telewizyjnych.
Od tego czasu wiele innych firm, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii,
zaczê³o wyceniaæ posiadane przez siebie marki, aby poprawiæ obraz ukazywany w bilansie, jak równie¿ kontrolowaæ efektywnoæ zarz¹dzania markami
oraz u³atwiæ ustalanie op³at licencyjnych.
Wycena wartoci niematerialnych jest swoist¹ sztuk¹, poniewa¿ w zale¿noci od celu i szczegó³owych uwarunkowañ wyceny istnieje mniejsze lub
wiêksze pole swobody i poszukiwañ analityka wyceniaj¹cego. Rzeczoznawca
zajmuje siê wycen¹ rzeczy, które s¹ postrzegane zmys³ami, tymczasem analityk wyceniaj¹cy wartoci niematerialne jest zmuszony do stosowania ró¿norodnych metod analitycznych. W Polsce metodyka wyceny jest przeprowadzana przez renomowane firmy konsultingowe, dlatego istnieje potrzeba
powstania systemu kszta³cenia i weryfikacji kompetencji konsultantów zajmuj¹cych siê wycen¹ wartoci niematerialnych (ZARZECKI 2008)
Choæ marki s¹ aktywami niematerialnymi, czêsto ukrytymi przed systemem ewidencji ksiêgowej, nale¿y szacowaæ ich wartoæ, szczególnie gdy
(HENDLER 2002): jest planowana fuzja lub przejêcie firmy, jest wdra¿any proces zarz¹dzania przez wartoæ, jest opracowywana nowa kampania marketingowa i promocyjna firmy, marka jest oddawana w u¿yczenie, jest udzielana
na ni¹ licencja lub jest budowana sieæ franchisingowa.
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Marka jest jednym ze sk³adników wartoci niematerialnych. Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoci 38 Wartoci niematerialne i Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczoci Finansowej 3 £¹czenie siê przedsiêbiorstw
definiuj¹ wartoci niematerialne jako mo¿liwe do zidentyfikowania aktywa
niepieniê¿ne, nieposiadaj¹ce substancji fizycznej (http://www.deloite.com/pl/
MSFF. 8.04.08). Zgodnie z ramami konceptualnymi sporz¹dzania i prezentacji
sprawozdañ finansowych aktywami s¹ zasoby kontrolowane przez jednostkê
w wyniku zdarzeñ i transakcji w przesz³oci, z których w przysz³oci jest
oczekiwany wp³yw korzyci ekonomicznych. Mo¿liwoæ identyfikacji jest to¿sama z mo¿liwoci¹ wyodrêbnienia sk³adnika aktywów z wartoci firmy.
Standard precyzuje dwie okolicznoci, w których sk³adnik aktywów spe³nia
kryterium identyfikowalnoci: gdy jest mo¿liwy do wyodrêbnienia lub gdy powstaje z umownych lub innych praw.
Definicjê wartoci niematerialnych i prawnych w ustawodawstwie polskim mo¿emy znaleæ w ustawie o rachunkowoci, której art. 3 ust. 1 pkt 14
mówi, ¿e s¹ to nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do
u¿ywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci: autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów,
znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych, know-how.
Do wartoci niematerialnych i prawnych zalicza siê równie¿ nabyt¹ wartoæ
firmy oraz koszty zakoñczonych prac rozwojowych (Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci). Warunkiem zaliczenia wymienionych praw
i kosztów do kategorii wartoci niematerialnych i prawnych jest mo¿liwoæ
gospodarczego ich wykorzystywania oraz efektów uzyskanych w wyniku poniesionych kosztów (PODSZYWA£OW, PELC 1999).

Metodyka badañ
Celem badañ jest zaprezentowanie problemu dotycz¹cego ujmowania
marki w sprawozdaniach firm jako jednego z elementów wartoci niematerialnych i prawnych, a tak¿e sposobów jej wyceny w krajowych warunkach
rynkowych. Podmiotem badañ jest spó³ka LPP S.A. zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹
odzie¿y, zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku.
Marka w obecnych realiach rynkowych jest istotnym czynnikiem przewagi przedsiêbiorstwa i jego konkurencyjnoci, dlatego te¿ wybrano ten sk³adnik maj¹tku jako przedmiot badañ. Zakres czasowy badañ to rok 2006 oraz
okres piêcioletniej prognozy po roku 2006.
Hipoteza badawcza przyjêta w publikacji brzmi: marka powinna byæ wyceniana jako jeden ze sk³adników maj¹tku firmy, a jej wartoæ, mimo du¿ych
rozbie¿noci wartociowych w zale¿noci od wykorzystanej metody wyceny,
powinna byæ ujmowana w sprawozdaniach finansowych firm i podawana do
publicznej wiadomoci.
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W badaniach wykorzystano dwie metody wyceny marki, tj. metodê zwolnienia z op³aty licencyjnej oraz metodê zysków ekonomicznych.
Metoda zwolnienia z op³aty licencyjnej jest oparta na hipotecznej
op³acie licencyjnej jak¹ nale¿a³oby ponosiæ za dzier¿awê lub korzystanie
z praw do obcej, podobnej marki. Podstaw¹ kalkulacji s¹ najczêciej przychody netto ze sprzeda¿y, jakie firma mo¿e osi¹gn¹æ, sprzedaj¹c produkty markowe. Op³ata licencyjna jest naliczana jako procent podstawy kalkulacji.
Wyznaczenie wartoci marki t¹ metod¹ polega na sporz¹dzeniu prognozy
sprzeda¿y dla firm zwi¹zanych z dan¹ mark¹ i obliczenia bie¿¹cej wartoci
strumienia przysz³ych op³at licencyjnych (jako procent planowanej sprzeda¿y). Nastêpnie zaplanowane wartoci op³at licencyjnych podlegaj¹ opodatkowaniu i zostaje obliczony tzw. dochód licencyjny netto. Póniej stop¹ kosztu
kapita³u przedsiêbiorstwa nale¿y zdyskontowaæ przysz³e prognozowane dochody po opodatkowaniu, uzyskiwane z tytu³u op³at licencyjnych, i zsumowaæ
otrzymane wyniki. W kolejnym etapie oblicza siê wartoæ rezydualn¹ marki
na podstawie mo¿liwej do osi¹gniêcia sta³ej op³aty licencyjnej. Wartoæ rezydualna jest nastêpnie dyskontowana i sumowana z wartoci¹ bie¿¹c¹ strumienia op³at licencyjnych zaplanowanych do osi¹gania w rozpatrywanym
okresie dzia³ania firmy z mark¹ (SZCZEPANKOWSKI 2007).
W metodzie tej pojawia siê pojêcie kosztu kapita³u. Jest on wa¿nym zagadnieniem teorii zarz¹dzania finansami i wyceny wartoci przedsiêbiorstwa,
gdy¿ stanowi g³ówne ogniwo wi¹¿¹ce ocenê efektów d³ugoterminowych decyzji inwestycyjnych i finansowych podejmowanych przez zarz¹d spó³ki z zyskami oczekiwanymi do osi¹gniêcia przez inwestorów anga¿uj¹cych kapita³y
w dzia³alnoæ podmiotu gospodarczego. Koszt kapita³u jest definiowany na
ró¿ne sposoby. Okrela siê go jako wielkoæ oczekiwanej przeciêtnej stopy
zwrotu z alternatywnych przedsiêwziêæ w aktywa cechuj¹ce siê tym samym
ryzykiem inwestycyjnym. W najszerszym ujêciu jest to zale¿noæ dochodu
oczekiwanego przez dawców kapita³u od wartoci zaanga¿owanego przez nich
kapita³u w aktywa przedsiêbiorstwa. Kolejna definicja to cena wyra¿ona
w stopie procentowej, jak¹ powinna zap³aciæ spó³ka za prawo do dysponowania ka¿d¹ z³otówk¹ pozyskiwanego kapita³u. Koszt kapita³u jest te¿ okrelany jako graniczna stopa zwrotu, któr¹ powinna generowaæ firma ze swoich
aktywów, aby utrzymywana by³a wartoæ firmy (JAJUGA, S£OÑSKI 1999).
Koszt kapita³u jest te¿ definiowany jako koszt utraconych szans, koszt,
który jest równy ³¹cznej stopie zwrotu, jakiej inwestuj¹cy kapita³y w dane
przedsiêbiorstwo mogliby oczekiwaæ z zainwestowania analogicznej kwoty
w portfel aktywów o porównywalnym ryzyku (W£OSZCZOWSKI 2002).
Koszt kapita³u jest u¿ywany miêdzy innymi do: ustalania wartoci przedsiêbiorstwa, analizy op³acalnoci przedsiêwziêæ inwestycyjnych, wyznaczania
minimalnej wymaganej stopy zwrotu z dzia³alnoci bie¿¹cej i rozwojowej
przedsiêbiorstwa (SZCZEPANKOWSKI 2007). Koszt kapita³u zale¿y tak¿e od ryzyka.
Wyró¿niamy nastêpuj¹ce rodzaje ryzyka (http:// www.kpwig.gov.pl. 28.04.08):
niedotrzymania warunków, kursu walutowego, stopy procentowej, p³ynnoci,
krótkookresowych zmian cen, rynku, bran¿y, specyficzne spó³ki. Nale¿y
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pamiêtaæ, ¿e im wy¿sze ryzyko inwestycji, tym wy¿sza powinna byæ stopa dochodu tej inwestycji.
Metoda zysków ekonomicznych polega na obliczeniu zysków ekonomicznych osi¹ganych przez firmê, za które odpowiada marka. Bez niej zyski
by³yby niemo¿liwe do uzyskania. Wycenê zgodnie z t¹ metod¹ powinno rozpocz¹æ ustalenie indeksu istotnoci marki, który wskazuje, jaki wp³yw ma
marka na g³ówne czynniki warunkuj¹ce osi¹gniêcie powodzenia na danym
rynku (np. cenê, innowacyjnoæ, sieæ dystrybucji, promocjê) i ich oddzia³ywanie na liczbê sprzedanych sztuk produktu lub na uzyskanie premii cenowej.
Jeli marka mia³aby wy³¹czny wp³yw na kszta³towanie siê wszystkich czynników spó³ki, to indeks istotnoci wyniós³by 1 (lub 100%), co w praktyce oznacza, ¿e bez posiadanej marki przedsiêbiorstwo nie by³oby w stanie generowaæ
¿adnych zysków ekonomicznych.
Nastêpnym etapem jest ustalenie stopy kosztu kapita³u charakterystycznego dla marki, czyli uwzglêdniaj¹cego ryzyko zwi¹zane z zyskami ekonomicznymi, które generuje dana marka. W tym celu nale¿y wyznaczyæ wskanik
si³y marki. Wartoci¹ redni¹ jest 50, w skali 1-100. Silne marki charakteryzuj¹ siê du¿¹ stabilnoci¹ zysków dla firmy, a wiêc stosunkowo niewielkim
ryzykiem, mniejszym ni¿ ryzyko ca³ego przedsiêbiorstwa uwzglêdnione
w stopie jego kosztu kapita³u. Dla wskanika 75 mo¿na przyj¹æ np. obni¿enie
kosztu kapita³u z 13 na 11% (czyli premia wynosi 2 punkty procentowe).
Z kolei nowo kreowane marki charakteryzuj¹ siê silnymi zmianami uzyskiwanych dochodów, a wiêc i ryzyko zaanga¿owania w nie kapita³u jest wiêksze.
W tym przypadku dla wskanika 25 koszt kapita³u wzrós³by z 13 do 15%.
Si³ê marki okrela siedem wa¿onych czynników: (1) przywództwo  je¿eli
chodzi o udzia³ w rynku  cenowe, dominacyjne w kana³ach dystrybucji i odpornoæ na dzia³ania konkurentów, (2) stabilnoæ  wskazuje na lojalnoæ wobec marki i czas jej obecnoci na rynku, (3) rynek  marki w niektórych kategoriach produktów, jak ¿ywnoæ, napoje, s¹ uwa¿ane za silniejsze ni¿ marki
wystêpuj¹ce w sektorach zaawansowanych technologicznie, które s¹ nara¿one na ci¹g³e innowacje, (4) umiêdzynarodowienie  marka z miêdzynarodow¹
akceptacj¹ jest silniejsza, ni¿ ta, która wystêpuje tylko w danym kraju lub
regionie, (5) trend  d³ugookresowy trend marki, (6) poparcie  marka, która
uzyskuje ci¹g³e poparcie, jest silniejsza, (7) ochrona  zarejestrowane znaki
towarowe i ochrona patentowa zwiêkszaj¹ si³ê marki (URBANEK 2002).
Trzecim etapem jest ustalenie zysków ekonomicznych przynale¿nych
marce w rozpatrywanym okresie. W tym celu nale¿y zdyskontowaæ zyski ze
wszystkich lat ca³ego okresu, dla którego obliczamy wartoæ marki, obliczyæ
zdyskontowan¹ wartoæ rezydualn¹ marki, czyli jej wartoæ hipotetyczn¹ na
koniec rozpatrywanego okresu, i zsumowaæ obie liczby. Otrzymana wartoæ
to wyceniona wartoæ marki w danym okresie.
Wycena metod¹ zysków ekonomicznych nadaje siê przede wszystkim do
bie¿¹cego zarz¹dzania mark¹, pozwala bowiem ledziæ kszta³towanie siê zak³adanych dochodów ze sprzeda¿y wyrobów markowych i wprowadziæ ewentualnie
dzia³ania umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie szacowanych korzyci. G³ówna wada tej
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metody to z³o¿onoæ i du¿y subiektywizm w przyjmowaniu wartoci indeksu
istotnoci marki oraz wskanika si³y marki. Mo¿na korzystaæ z us³ug niezale¿nych ekspertów lub badañ rynkowych, ¿eby temu zaradziæ. £¹czy siê to oczywicie z poniesieniem dodatkowych kosztów (SZCZEPANKOWSKI 2007).

Charakterystyka firmy
LPP S.A. dzia³a na rynku od 1995 r. Zajmuje siê projektowaniem i dystrybucj¹ odzie¿y w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Odzie¿
jest podstawowym towarem sprzedawanym przez spó³kê. Ka¿dy z wyrobów
jest wprowadzany do obrotu pod jednym ze znaków towarowych: Reserved,
Cropp, Re-Kids, Esotiq, Promostars, Henderson.
Najistotniejsze to Reserved, Cropp oraz wprowadzona na rynek w 2006 r.
marka Esotiq. Wszystkie znaki s¹ zarejestrowane i spó³ka ma do nich wy³¹czne prawo.
Na koniec 2007 r. firma mia³a 109 sklepów marki Reserved w Polsce,
o ³¹cznej powierzchni 68,2 tys. m2 umiejscowionych w du¿ych centrach handlowych. Obecnie firma ma 72 salony poza granicami kraju (Czechy, S³owacja,
Wêgry, Rosja, £otwa, Litwa, Estonia, Ukraina). Ich ³¹czna powierzchnia wynosi 45,3 tys. m2.
Do koñca 2008 r. firma zamierza³a skupiæ w swojej sieci 386 sklepów: 219
Reserved oraz 167 Cropp Town, o ³¹cznej powierzchni 183,4 tys. m2. Od pocz¹tku istnienia spó³ka systematycznie zwiêksza wartoæ sprzeda¿y i osi¹ganych zysków.
15 listopada 2001 r. akcje LPP dopuszczono do publicznego obrotu na
Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie. W lutym odby³a siê, zakoñczona sukcesem, publiczna subskrypcja akcji. Nowi inwestorzy objêli 300 000
akcji, p³ac¹c 48 z³ za sztukê. Wp³ywy z emisji w g³ównej mierze by³y przeznaczone na rozwój sieci salonów firmowych oraz na doskonalenie sytemu
informatycznego. Akcje LPP S.A. zadebiutowa³y na rynku równoleg³ym GPW
16 maja 2001 r. cen¹ 48,40 z³.
W kwietniu 2003 r. LPP S.A. przeprowadzi³o now¹ emisjê akcji. W publicznej ofercie inwestorzy finansowi oraz indywidualni nabyli 190 000 akcji
po cenie emisyjnej 265 z³.

Wycena marki metod¹ zwolnienia z op³at licencyjnych
Na rynku amerykañskim zaobserwowano, ¿e sama tylko wartoæ marki,
która wchodzi w sk³ad wartoci firmy, czasami bêd¹c jej najwa¿niejszym
sk³adnikiem, wynosi rednio w bran¿y odzie¿owej  61% aktywów przedsiêbiorstwa (KALL 2001).
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W badaniach pos³ugiwano siê twierdzeniem marka w liczbie pojedynczej, gdy¿ wyliczone dane dotycz¹ ³¹cznej wartoci poszczególnych marek firmy LPP S.A. Nie ma wystarczaj¹cych informacji, jakie koszty s¹ generowane przez konkretne marki. Op³ata licencyjna jest oparta na kwocie, jak¹
nale¿a³oby ponosiæ za dzier¿awê lub korzystanie z praw do obcej podobnej
marki, a w przypadku firmy LPP  z tytu³u umowy franchisingowej.
Spó³ka LPP, oprócz przychodów ze sprzeda¿y towarów handlowych, osi¹ga
równie¿ przychody ze sprzeda¿y us³ug. S¹ to g³ównie przychody z tytu³u
op³at franchisingowych. W 2006 r. wynios³y one 6753,3 tys. z³ (dane z Raportu Rocznego LPP S.A.).
Dokonano prognozy planowanych dochodów z op³at franchisingowych,
przyjmuj¹c za pierwszy rok prognozy dane z 2006 roku. Dane w ostatniej kolumnie tabeli 1 to szacowany poziom przychodów i pozosta³ych czynników po
okresie piêcioletniej prognozy potrzebne do ustalenia wartoci rezydualnej.
Przyjêto za³o¿enie, ¿e po owych piêciu latach przychody netto ze sprzeda¿y
osi¹gn¹ 750 000 tys. z³, co przyniesie wartoæ zysków z op³aty franchisingowej przed opodatkowaniem na poziomie 7100 tys. z³, a po opodatkowaniu (podatkiem w wysokoci 19%) 5751 tys. z³. Przychody te by³y szacowane subiektywnie, ostro¿nie, z za³o¿eniem, ¿e ich wzrost bêdzie niewielki w kolejnych
latach ze wzglêdu na rosn¹cy z roku na rok poziom inflacji, a tak¿e planów
LPP dotycz¹cych dalszego rozwoju, a cilej przejêcia 100% akcji firmy Artmana za ³¹czn¹ cenê 394 800 tys. z³. Po przejêciu kontroli nad spó³k¹ Artman intencj¹ zarz¹du LPP S.A. jest po³¹czenie obu spó³ek.
Tabela 1
Table 1
Planowane dochody z op³at franchisingowych LPP S.A. w tys. z³
The planned incomes from franchising charges LPP S.A. in thousand zloty
Wyszczególnienie
Specification

Okres prognozy
Forecast period
rok 1
year 1

rok 2
year 2

rok 3
year 3

rok 4
year 4

rok 5
year 5

Po okresie
prognozy
After
forecast
period

Przychody netto ze
sprzeda¿y
738 922,00 740 100,00 746 200,00 747 252,00 748 563,00 750 000,00
Nett receipts from sale
Przychód z op³aty
franchisingowej
Receipt from franchise
charge

6 753,30

6 825,00

6 922,00

7 001,00

7 023,00

7 100,00

Podatek dochodowy
Income tax

1 283,13

1 296,75

1 315,18

1 330,19

1 334,37

1 349,00

Zysk po opodatkowaniu
Profit after tax

5 470,17

5 528,25

5 606,82

5 670,81

5 688,63

5 751,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: SZCZEPANKOWSKI 2007.
Source: Own study in base: SZCZEPANKOWSKI 2007.
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W nastêpnym etapie wyceny obliczono wartoæ rezydualn¹ marki (RV)
jako iloraz zysku po opodatkowaniu po okresie prognozy, czyli 5751 tys. z³,
i kosztu kapita³u przyjêtego na poziomie 16%. Wartoæ rezydualna to wartoæ
dochodów generowanych w latach nastêpuj¹cych po okresie szczegó³owej prognozy wolnych przep³ywów pieniê¿nych. Szczegó³owa prognoza wolnych przep³ywów pieniê¿nych zazwyczaj jest sporz¹dzana na okres od kilku do kilkunastu lat. Zak³ada siê, ¿e po ich up³ywie firma nadal bêdzie generowaæ
dochody i dlatego ich wartoci nie sposób pomin¹æ.
RV = 5751 tys. z³/0,16 = 35 943,75 tys. z³
W badanej literaturze koszt kapita³u czêsto by³ ustalany szacunkowo bez
podawania konkretnych wyliczeñ, z uzasadnieniem, ¿e: (1) przyjmuje siê stopê w takiej wartoci, gdy¿ projekt inwestycyjny cechuje niski poziom ryzyka,
(2) dokonuje siê wyliczeñ z wieloma stopniami w pewnym przedziale, a wnioski pozostawia do indywidualnej oceny inwestora, (3) stwierdza siê, ¿e polski
rynek kapita³owy jest jeszcze na wstêpnym etapie rozwoju i nie daje przes³anek do korzystania z takich modeli, jak CAPM. Jest to model wyceny aktywów kapita³owych, uwzglêdniaj¹cy oczekiwan¹ rynkow¹ stopê zwrotu z inwestycji w aktywa kapita³owe, premiê za inwestycyjne ryzyko rynkowe oraz
wspó³czynnik stopnia inwestycyjnego ryzyka systematycznego (zale¿noæ miêdzy stop¹ zwrotu z inwestycji na rynku kapita³owym a stop¹ zwrotu realizowan¹ na kapitale w³asnym).
Koszt kapita³u podany w publikacji jest trudny do ustalenia ze wzglêdu
na brak dostêpu do wszystkich szczegó³owych danych liczbowych, a tak¿e
brak informacji na temat ryzyka, dlatego przyjêto szacunkowy koszt ok. 16%.
Za³o¿ono, ¿e koszt kapita³u w³asnego na podstawie kosztu alternatywnego,
czyli stopy zwrotu z bran¿y lub z gie³dy, wynosi 8,3%, natomiast koszt kapita³u obcego przyjêto na poziomie 8%, kieruj¹c siê faktem, ¿e LPP ma kredyty krótko- i d³ugoterminowe zaci¹gniête w 2006 r. w ró¿nych bankach (PKO
BP S.A., BPH S.A., Fortis Bank Polska S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A) na
kwotê 123 675 tys. z³.
Wartoæ marki spó³ki wyliczono, korzystaj¹c ze wzoru (SZCZEPANKOWSKI 2007):
Vm = Zlic.1/(1 + r) + Zlic.2/(1 + r)2 + + Zlic.n/(1 + r)n + RV/(1 + r)n
gdzie:
Zlic.  zysk netto z op³at licencyjnych (w przypadku LPP S.A. z op³at
franchisingowych) planowanych na lata od 1 do n,
RV  wartoæ rezydualna marki obliczona z zysków mo¿liwych do osi¹gniêcia po okresie prognozy,
r  koszt kapita³u.
Vm = 5470,17 tys./(1 + 0,16) + 5528,25 tys./(1 + 0,16)2 + 5606,82 tys./(1 + 0,16)3 +
+ 5670,81 tys./(1 + 0,16)4 + 5688,63 tys./(1 + 0,16)5 + 35 943,75tys./ (1 + 0,16)5 =
= 35 369,76 tys.
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Wartoæ marki firmy LPP S.A. wyceniona metod¹ zwolnienia z op³at licencyjnych to 35 369,76 tys. z³. Mo¿na stwierdziæ, ¿e osi¹gniêta suma jest
znaczna, choæ i tak daleko jej do wyników osi¹ganych przez firmy zagraniczne.
Marka stanowi 6,89% wartoci ksiêgowej spó³ki (wartoæ ksiêgowa wynosi
513 480 tys. z³). Wydawa³oby siê, ¿e to niewiele w porównaniu z tradycyjnie
najczêciej omawianym przyk³adem, którym jest Coca-Cola Company, gdzie
wartoci marki stanowi 70% wartoci firmy. Gdyby wyceniona marka mog³a
byæ ujmowana w bilansie w pozycji aktywów, wówczas wartoæ ksiêgowa firmy wzros³aby o owe 35 369,76 tys. z³.

Wycena marki metod¹ zysków ekonomicznych
Metoda zysków ekonomicznych sprowadza siê do wydzielenia z prognozowanych zysków ekonomicznych tej czêci, która bêdzie wypracowana jedynie
przez posiadan¹ markê (w przypadku LPP S.A. kilku marek). Wycenê metod¹ zysku ekonomicznego powinno siê rozpocz¹æ od ustalenia indeksu istotnoci marki, który wskazuje na wp³yw marki na g³ówne czynniki warunkuj¹ce
osi¹gniêcie powodzenia w danym sektorze. Indeks ten przedstawiono w tabeli 2, ³¹cznie z pozosta³ymi danymi niezbêdnymi do wyliczeñ. Indeks istotnoci marki oszacowano na poziomie 30%, co oznacza, ¿e zysk w 30% zale¿y od
marki. Kierowano siê tym, ¿e spó³ka ma 3-procentowy udzia³ w rynku, dobrze
rozwiniêt¹ sieæ dystrybucji, a poszczególne marki s¹ rozpoznawalne przez
konsumentów. Firmê nie cechuje jednak ¿adna wyj¹tkowa innowacyjnoæ,
wiêc subiektywnie zadecydowano o ostro¿nej ocenie indeksu istotnoci marki.
Na podstawie informacji z tabeli 2 ustalono ³¹czn¹ bie¿¹c¹ wartoæ zysków ekonomicznych (PVep) z okresu prognozy, pos³uguj¹c siê wzorem:
PVep = Epm1/(1 + r) + Epm2/(1 + r)2 + + Epmn/(1 + r)n
gdzie:
Epmn  zysk ekonomiczny przynale¿ny marce mo¿liwy do osi¹gniêcia
w okresie prognozy,
r  koszt kapita³u.
Si³ê marki, która ma wp³yw na poziom ryzyka, a tym samym na koszt
kapita³u szacuje siê na 25 punktów. Firma ma 3-procentowy udzia³ w rynku,
jej marki s¹ prawnie chronione. Spó³ka dzia³a na rynku miêdzynarodowym,
jednak¿e brak jest informacji o stabilnoci wyra¿onej lojalnoci¹ klientów
oraz poparciem dla marek, dlatego, podobnie jak w poprzedniej metodzie
zwolnienia z op³at licencyjnych, oszacowano koszt kapita³u na poziomie 16%.
PVep = 8777,47 tys./(1 + 0,16) + 8721,84 tys./(1 + 0,16)2 + 9390,97 tys./(1 + 0,16)3 +
+ 9412,67 tys./(1 + 0,16)4 + 9441,22 tys./(1 + 0,16)5 = 29 758,55 tys.
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Tabela 2
Table 2

Planowane zyski ekonomiczne i zyski przynale¿ne marce w spó³ce LPP S.A. (w tys. z³)
The planned economic incremence and incremence belong to the brand in company LPP S.A.
(in thousand zloty)
Wyszczególnienie
Specification

Okres prognozy
Forecast period
rok 1
year 1

rok 2
year 2

rok 3
year 3

rok 4
year 4

rok 5
year 5

Po okresie
prognozy
After
forecast
period

Przychody netto ze
sprzeda¿y
738 922,00 740 100,00 746 200,00 747 252,00 748 563,00 750 000,00
Nett receipts from sale
EBIT-Zysk operacyjny
Profit on ordinary
activities

64 612,00 64 389,00 67 158,00 67 252,00 67 370,00

67 500,00

NOPAT-Zysk operacyjny po opodatkowaniu
(stopa 19%)
52 335,72 52 155,09 54 397,98 54 474,12 54 569,70
Operational profit after
tax (rate 19%)

54 675,00

IC-Zaanga¿owany
kapita³
Interested capital

278 042,00 278 100,00 278 250,00 278 296,00 278 301,00 278 400,00

Re-Koszt kapita³u
w³asnego (8,3%)
The cost of own capital
(8,3%)

23 077,49 23 082,30 23 094,75 23 098,57 23 098,98

23 107,2

Ep- Zysk ekonomiczny
Economic incremence
(NOPAT  Re)

29 258,23 29 072,79 31 303,23 31 375,55 31 470,72

31 567,8

Indeks istotnoci marki
Relevance index of the
brand

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Epm-Zysk ekonomiczny
przynale¿ny marce
(EP x Indeks)
Economic incremence
belong to the brand
(EP x Index)

8 777,47

8 721,84

9 390,97

9 412,67

9 441,22

9 470,34

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: SZCZEPANKOWSKI 2007.
Source: Own study in base: SZCZEPANKOWSKI 2007.

Nastêpny etap to obliczenie wartoci rezydualnej (RV), czyli wartoci hipotetycznej na koniec okresu prognozy zysków ekonomicznych, z zastosowaniem korekty kosztu kapita³u dla marki o stopê wzrostu po okresie prognozy, która wynios³a 0,3% (stopa wzrostu obliczana jako procentowa zmiana
zysku ekonomicznego przynale¿nego marce w ostatnim roku prognozy w stosunku do okresu nastêpuj¹cego po prognozie).
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RV = Epmn+1/r  g
gdzie:
Epmn+1  zysk ekonomiczny przynale¿ny marce mo¿liwy do osi¹gniêcia
po okresie oznaczonej prognozy,
r  koszt kapita³u,
g  stopa wzrostu po okresie prognozy.
RV = 9 470,34 tys./(0,16  0,03) = 72 848,77 tys.
Nale¿y teraz ustaliæ obecn¹ wartoæ RV, dyskontuj¹c j¹ na dzieñ wyceny
stop¹ kosztu kapita³u dla marki:
PVRV = 72 848,77 tys./(1 + 0,16)5 = 34 684,25 tys.
Ostatecznie wyceniona wartoæ marki to suma ³¹cznej wartoci zysków
ekonomicznych przynale¿nych marce z okresu prognozy i bie¿¹cej wartoci
rezydualnej marki.
Vm = PVep + PVRV
Vm = 34 684,25 tys. + 29 758,55 tys. = 64 442,8 tys.
Wartoæ marki firmy LPP S.A. wyceniona metod¹ zysków ekonomicznych
wynios³a 64 442,8 tys. z³. Wed³ug tej metody wartoæ marki spó³ki stanowi
a¿ 12,55% jej wartoci ksiêgowej.

Wnioski
Rachunkowoæ finansowa ma wiele ograniczeñ, które zmniejszaj¹ przydatnoæ informacji przez ni¹ generowanych. Mimo wszystko, informacje p³yn¹ce z rachunkowoci musz¹ byæ rzetelne i wiarygodne, dlatego te¿ jest wymagane, aby by³y przygotowane przez bieg³ych rewidentów lub analityków.
Marki, podobnie jak wiele innych wartoci niematerialnych, wed³ug licznych róde³ stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla rachunkowoci. Regulacje miêdzynarodowe, które obecnie obowi¹zuj¹, uwzglêdniaj¹ wiele postulowanych
od dawna zmian, wynikaj¹cych z analizy zmian zachodz¹cych we wspó³czesnym biznesie. Trudno jednak oczekiwaæ, ¿e zmiany te ulegn¹ ca³kowitej
liberalizacji. Najprostszym i najrozs¹dniejszym sposobem na zwiêkszenie
wartoci informacyjnej raportów rocznych wydaj¹ siê byæ dobrowolne ujawnienia. W sprawozdaniu z dzia³alnoci lub innych dodatkowych raportach
przedsiêbiorstwo mo¿e bowiem zaprezentowaæ informacje, które wykraczaj¹
poza ograniczone kryteria rachunkowoci finansowej. Jednak¿e pojawia siê
w tym momencie dodatkowa kwestia, dotycz¹ca jakoci ujawnionych informacji. Weryfikacja informacji o markach jest szczególnie trudna, miêdzy innymi ze wzglêdu na ich du¿¹ zmiennoæ i bardzo subiektywny charakter. Nale¿y o tym pamiêtaæ, zarówno u¿ytkuj¹c takie informacje  podchodz¹c do

56

Renata Burchart

nich z du¿¹ ostro¿noci¹, jak i przygotowuj¹c dane  dbaj¹c o ich rzetelnoæ
i wiarygodnoæ.
Wycena wartoci marki, a dok³adniej stwierdzaj¹c kilku marek, LPP S.A.
wskazuje, ¿e powinna byæ ona wyceniana jako jeden ze sk³adników maj¹tku
firmy, a jej wartoæ ujmowana w sprawozdaniach finansowych firm i podawana do publicznej wiadomoci. W publikacji udowodniono, ¿e trudno jest
obiektywnie wyceniæ markê, zw³aszcza jeli dotyczy to firm dzia³aj¹cych na
rynku polskim, ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie tym zagadnieniem, a tak¿e na fakt, ¿e niewiele polskich przedsiêbiorstw dzia³a na gie³dzie. Ponadto
dok³adne informacje stanowi¹ tajemnice spó³ek, które nadal w obawie przed
konkurencj¹ nie chc¹ zdradzaæ swoich atutów, a tak¿e danych finansowych,
które mog³yby byæ w jakikolwiek sposób wykorzystane niezgodnie z jej interesami. W Polsce liczba firm konsultingowych zajmuj¹cych siê takimi analizami jest niewielka. Jednak¿e taka informacja o wartoci marki jest istotna
z punktu widzenia inwestora i podnosi wartoæ firmy. Podmiot zaczynaj¹cy
swoje poczynania inwestorskie na gie³dzie, w wyborze instrumentu, w który
warto inwestowaæ, z pewnoci¹ bêdzie zainteresowany wszelkimi dodatkowymi informacjami, które dadz¹ mu pe³niejszy obraz.
Badania udowodni³y tak¿e, ¿e w wyborze metody wyceny marki du¿e
trudnoci mog¹ wi¹zaæ siê nie tylko z pozyskaniem danych niezbêdnych do
przeprowadzenia analiz, lecz tak¿e z rozbie¿nociami wynikaj¹cymi z zastosowania ró¿nych metod. Literatura fachowa preferuje metodê zysków ekonomicznych, jako tê, która pozwala ledziæ kszta³towanie siê zak³adanych dochodów ze sprzeda¿y wyrobów markowych. Jednak¿e zdecydowanie bardzo
du¿¹ wad¹ tej metody jest subiektywne szacowanie indeksu istotnoci marki.
Przyjmuj¹c, ¿e indeks zosta³by ustalony na poziomie ok. 50%, dane liczbowe
dotycz¹ce zysku przynale¿nego marce diametralnie by siê zmieni³y.
Wartoæ marki firmy LPP wyceniona metod¹ zwolnienia z op³at licencyjnych to 35 369,76 tys. z³, natomiast metod¹ zysków ekonomicznych 
64 442,8 tys. z³. Ró¿nica miêdzy wycen¹ na podstawie zysków ekonomicznych
a zysków z op³at licencyjnych wynosi a¿ 29 073,04 tys. z³. Taka kwota wydaje
siê byæ wrêcz niemo¿liwa, jednak¿e mo¿e to byæ spowodowane tym, ¿e spó³ka nie prowadzi dzia³alnoci franchisingowej na du¿¹ skalê. Wyniki badañ s¹
wówczas ograniczone w pewien sposób tylko tymi wielkociami. Gdyby wyceniona marka mog³a byæ ujmowana w bilansie w pozycji aktywów, wówczas
wartoæ ksiêgowa firmy wzros³aby o owe 35 369,76 tys. z³ w przypadku metody zwolnienia z op³at licencyjnych lub o 64 442,8 tys. z³ w przypadku metody
zysków ekonomicznych. Tym samym udzia³ wartoci niematerialnych i prawnych wzrós³by odpowiednio do poziomu 8,83 oraz 13,41% wartoci maj¹tku.
Bez wzglêdu jednak na metodê mo¿na stwierdziæ, ¿e marka stanowi istotny element wartoci niematerialnych i prawnych i z pewnoci¹ przyczynia
siê do generowania zysków firmy. Mimo niedopracowanej jeszcze metodologii
wyceny przynosi ona przedsiêbiorstwu wiele korzyci (WAKOWSKI, KOPCZYÑSKA
2001). Najwiêksz¹ korzyci¹ jest podniesienie ogólnej wartoci przedsiêbior-
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stwa, co wynika z wy¿szej wartoci jego aktywów. Obliczenie wartoci firmy
i przez to podniesienie ogólnej wartoci przedsiêbiorstwa odgrywa ogromn¹
rolê podczas sprzeda¿y podmiotu gospodarczego. Wielokrotnie siê zdarza³o,
¿e du¿e koncerny miêdzynarodowe nabywa³y mniejsze przedsiêbiorstwa g³ównie z powodu ich silnych marek, lojalnych klientów, dobrej opinii na rynku,
efektywnej organizacji. Wy¿sza wartoæ przedsiêbiorstwa mo¿e tak¿e byæ
przydatna w poszukiwaniu partnera w celu zawarcia aliansu strategicznego
lub dokonania fuzji. Kolejn¹ sytuacj¹, w której warto znaæ wartoæ swojej firmy, jest potrzeba pozyskania funduszy ze róde³ zewnêtrznych.
Niewiele polskich firm zdaje sobie sprawê z kapita³u, który ma w postaci
marki. Marki w Polsce wycenia siê doæ rzadko, co pokazuje, jak niewielka
jest wiadomoæ celowoci i op³acalnoci strategicznego zarz¹dzania mark¹.
Wbrew powszechnym przekonaniom marka to nie reklama, patrz¹c z punktu
widzenia ksiêgowego  marka jest wartoci¹ niematerialn¹, która, wyceniona, ma swoje odbicie w bilansie spó³ki i w zwi¹zku z tym jest traktowana
tak samo, jak wszystkie inne aktywa. Wygrywaj¹ na rynku te firmy, które
skuteczniej zarz¹dzaj¹ wszystkimi swoimi aktywami (http://www.centrumwiedzy.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=61.
15.04.08).
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