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MIKROEKONOMICZNE OPTIMUM ALOKACJI 
PRAW WŁASNOŚCI – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano dyskurs na temat równowagi właściciela pod 
względem wyboru metody (sposobu) wykorzystania posiadanych uprawnień do zarzą-
dzania obiektem własności. Wskazano jak właściciel powinien dzielić się swoją wiązką 
praw do zarządzania, aby z posiadanych uprawnień uzyskać optymalny efekt. Wyzna-
czono też próg oddzielenia funkcji zarządczych od funkcji właścicielskich podmiotu  
decyzyjnego, jak również wskazano implikacje optimum właścicielskiego dla nauk o za-
rządzaniu. Celem dodatkowym artykułu było wykazanie możliwości wyjaśniania zja-
wisk społeczno-ekonomicznych na gruncie symbiozy ekonomii neoklasycznej i nowej 
ekonomii instytucjonalnej. 
 
Słowa kluczowe: własność, próg rozdzielenia funkcji zarządczych i właścicielskich,  
optimum właścicielskie. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Problem własności, w tym jej istoty, form i zakresu, jest przedmiotem rozwa-
żań filozofii, prawa, ekonomii i socjologii. Na gruncie tych nauk własność jest 
różnie definiowana, choć istnieje zgoda co do tego, że jest ona kategorią, określa-
jącą możliwy, zobiektywizowany obszar działań jednostki. Własność stanowi 
zbiór unormowanych uprawnień, jakimi właściciel dysponuje i może rozporzą-
dzać w odniesieniu do określonego obiektu własności. Prawa własności w szero-
kim sensie (property rights) definiowane są jako określone stosunki między ludź-
mi, które powstają w związku z istnieniem dóbr i odnoszą się do ich użytkowania, 
przy czym do dóbr zalicza się to wszystko, co przynosi ludziom korzyści lub sa-
tysfakcję. Prawa własności w węższym sensie (ownership rights) są z kolei odno-
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szone do ogółu zasobów gospodarczych oraz obejmują prawa do decydowania  
o tych zasobach i korzystania z nich [Furubotn i Pejovich, red., 1974, s. 3-7].  

Elementy prawa własności (uprawnienia tworzące prawo własności) to: 
prawo użycia przedmiotu własności – usus; prawo przejęcia korzyści z wyko-
rzystania przedmiotu własności – usus fructus; prawo zmiany formy i zawartości 
przedmiotu własności – abusus; prawo przekazania (transferu) wszystkich lub 
niektórych uprawnień innym osobom na uzgodnionych warunkach (zwłaszcza 
cenowych). Prawa własności określają więc zakres, w jakim podmioty decyzyj-
ne mogą: posiadać, używać, rozbudowywać, ulepszać, przekształcać, konsumo-
wać, uszczuplać, niszczyć, sprzedawać, darować, pozostawiać w spadku, prze-
nosić, obciążać hipoteką, wydzierżawiać, pożyczać czy wyłączać innych  
z użytkowania swojej własności [Cooter i Ulen, 2009, s. 91].  

Właściciel może posiadać pełne uprawnienia własnościowe, może też dyspo-
nować prawami do przedmiotów własności w sposób częściowy. Prawa własności 
tworzą więc ramy prawne do alokacji zasobów i podziału bogactwa. Im wyższe są 
koszty definiowania i egzekwowania uprawnień własnościowych, tym mniej pełne 
będą uprawnienia własnościowe. W skrajnym przypadku opłaca się pozostawić 
uprawnienia własnościowe jako całkowicie niechronione. Liczą się nie tylko same 
koszty transakcji, ale ich relacja do wartości zasobów. Tam, gdzie wartość zasobu 
jest niska w stosunku do potencjalnych kosztów transakcji związanych z danym 
zasobem, prawa własności do danego zasobu będą słabe (ograniczone). Przy ze-
rowych kosztach transakcji zasoby trafiają do najbardziej efektywnych zastoso-
wań, niezależnie od swoich pierwotnych lokacji (teoremat Coase’a). 

Uprawnienia wynikające z przedmiotu własności mogą być: pełne, niepeł-
ne, bezterminowe, czasowe, wyłączne, dzielone. Istotne jest, iż z własności wy-
nikają pewne podzbiory uprawnień, a mianowicie: 
− faktyczne korzystanie w różnorodny sposób z obiektu oraz 
− bezpośredni lub pośredni udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczą-

cych używania obiektu, czyli zarządzanie. 
Jako że zgodnie z Brzytwą Ochkhama, „nie należy zakładać mnogości bez 

potrzeby” (non est ponenda pluritas sine necessitate), poszukiwanie i próba 
konceptualizacji mikroekonomicznego optimum praw własności zostanie zredu-
kowane do uprawnień własnościowych dotyczących bezpośredniego lub pośred-
niego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z używaniem obiektu wła-
sności, czyli do zarządzania tymże obiektem. 

W tym kontekście problemem badawczym będzie próba odpowiedzi na py-
tanie, kiedy i przy spełnieniu jakich warunków właściciel optymalizuje korzyści 
z posiadanych uprawnień do zarządzania przedmiotem własności. Inaczej rzecz 
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ujmując, czy i w jaki sposób można za pomocą narzędzi ekonomicznych skon-
struować metodę określającą zasady podziału wiązki uprawnień do zarządzania 
w celu optymalizacji efektów z tychże praw?  

Problem badawczy ma charakter epistemologiczny i teoriopoznawczy. Jest 
on trudny i dotychczas w tym kontekście nie był podejmowany, ale jest ważny  
z ekonomicznego punktu widzenia, dlatego że dotyczy ekonomicznych podstaw 
wyborów właścicieli w zakresie zastosowań posiadanych uprawnień zarząd-
czych. Owe uprawnienia właściciel może wykorzystywać osobiście lub scedo-
wać je na inne podmioty decyzyjne. Ekonomia neoklasyczna nie zajmuje się tym 
zagadnieniem, gdyż uprawnienia własnościowe nie są obiektem jej zaintereso-
wań, poza milczącym założeniem, że „jakaś” własność istnieje. Nowa ekonomia 
instytucjonalna w egzemplifikacji teorii agencji problem ten z kolei redukuje do 
opisu i wyjaśnienia interakcji między właścicielem a menedżerem (agentem) 
poprzez metaforę kontraktu, koncentrując się na wyjaśnianiu konfliktu celów 
agenta i pryncypała oraz na hipotetycznych działaniach kontrolnych pryncypała 
w stosunku do agenta. Narzędziem służącym do wyjaśniania tych problemów są 
w głównej mierze koszty transakcyjne. Teoria agencji w nurcie normatywnym 
wskazuje na potrzebę takiego ułożenia relacji pryncypał–agent, czyli właściciel–
−zarządzający, aby agenci nie przedkładali swoich własnych korzyści nad inte-
res właściciela. Podstawą ułożenia tych zależności jest ustalenie zasad współ-
pracy, rozstrzygających m.in. kwestię podziału ryzyka między pryncypała  
i agenta oraz ograniczenia, istniejącej w relacjach agencji, asymetrii informacyj-
nej. Teoria agencji nie wyjaśnia jednak: 
− kiedy właściciel optymalizuje korzyści z posiadanych przez siebie uprawnień 

własnościowych; 
− kiedy właściciel, kierując się wyborem ekonomicznym, powinien dzielić się 

swoimi uprawnieniami własnościowymi; 
− jaki jest sposób (metoda) określenia progu rozdzielenia funkcji własności od 

funkcji zarządzania;  
− jakie warunki muszą zostać spełnione, by zapewnić właścicielowi realizację 

funkcji celu, czyli maksymalizację korzyści z praw własności, niezależnie 
czy zarządzał nimi będzie osobiście właściciel, czy agent. 

Celem głównym artykułu jest określenie warunków równowagi właściciela 
pod względem wyboru metody (sposobu) wykorzystania posiadanych uprawnień 
zarządczych. Celem cząstkowym jest wyznaczenie progu oddzielenia funkcji za-
rządczych od funkcji właścicielskich podmiotu decyzyjnego. Celem dodatko-
wym jest wykazanie możliwości wyjaśniania zjawisk społeczno-ekonomicznych 
na gruncie symbiozy ekonomii neoklasycznej i nowej ekonomii instytucjonalnej.  
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Podstawą wyjaśniania jest eksperyment myślowy, mający na celu zbadanie 
potencjalnych konsekwencji zawartych w przyjętych założeniach. Stanowi on na-
rzędzie badawcze, w którym dokonano intencjonalnych i intelektualnych rozwa-
żań, opierając się na założeniach dotyczących zachowań właściciela, który mak-
symalizuje swoją funkcję celu poprzez optymalizację korzyści z posiadanych 
uprawnień do zarządzania obiektem własności. Przeprowadzony eksperyment my-
ślowy ma charakter kontrfaktualny („zamiast faktu”), co pozwala prowadzić ba-
dania nad możliwymi wynikami w sytuacji, gdy jedno zdarzenie zostało zastąpio-
ne przez inne, czyli: „Co by było, gdyby zamiast A, zdarzyło się B?”  
 
 
1. Uprawnienia własnościowe jako zasób czynników wytwórczych 
 

Angielskie słowo property oznacza nie tylko własność, lecz także majątek, 
mienie, bogactwo. Należy przyjąć, że to nie jest lapsus semantyczny, ponieważ 
podobne rozumienie tej kategorii znajduje potwierdzenie w praktyce życia go-
spodarczego i teorii ekonomii. Prawa własności trzeba bowiem traktować jako 
źródło bogactwa czy też uprawnienia do dochodu. Dodatkowo, należy nimi za-
rządzać podobnie jak majątkiem rzeczowym, zaś posiadacze relatywnych praw 
własności maksymalizują korzyści z ich zastosowania w poszukiwaniu zaspoko-
jenia własnego interesu. We współczesnej teorii przedsiębiorstwa prawa własności 
traktowane są jako zasoby niematerialne. R. Hall dzieli zasoby niematerialne na: 
pozycyjne, funkcjonalne, kulturowe i regulacyjne, zaś te ostatnie na: kontrakty, li-
cencje, tajemnice handlowe i właśnie prawa własności [Hall, 1992, s. 140]. Zmody-
fikowana na gruncie ekonomicznej teorii praw własności funkcja produkcji traktuje 
relatywne prawa własności jako jeden z jej argumentów, na równi z kapitałem, 
ziemią i pracą, określając je mianem wewnętrznych reguł gry.  

Podmiot decyzyjny, czyli dysponent uprawnień własnościowych, może, ale 
nie musi, bezpośrednio zarządzać swoją własnością, stąd też możliwe jest od-
dzielenie funkcji własności od funkcji zarządzania i kontroli. W rozważaniach 
mikroekonomicznych konieczne jest przyjęcie założeń, że podmiot decyzyjny,  
w danych zewnętrznych regułach gry, czyli w określonym systemie praw wła-
sności i praw związanych z kontraktami: 
− będzie kierował się racjonalnością ekonomiczną, czyli będzie dążył do tego, 

aby uprawnienia własnościowe, jakimi dysponuje, były maksymalne i efek-
tywne; oznacza to, że z każdego uprawnienia właścicielskiego będzie się sta-
rał osiągnąć największą korzyść; 

− będzie on poddany ograniczeniu wynikającemu z ilości i struktury posiadanych praw 
własności, długości jego czasu pracy, kompetencji oraz wiedzy, jaką dysponuje; 
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− efektywność realizacji funkcji zarządczych realizowanych osobiście przez właści-
ciela będzie poddana ograniczeniu wynikającemu z działania prawa niepropor-
cjonalnej wydajności czynników wytwórczych, co oznacza, że wraz ze wzrostem 
ilości, zakresu i różnorodności zadań, wynikających z uprawnień do zarządzania, 
realizowanych osobiście przez właściciela, ich efektywność będzie się zmieniała, 
a korzyści krańcowe właściciela będą rosły mniej niż proporcjonalnie.  

Na rys. 1 zaprezentowano metodę wyznaczenia progu rozdzielenia funkcji 
zarządczych od funkcji właścicielskich. W modelu tym zestawiono dwie krzy-
we: korzyści krańcowych z uprawnień do zarządzania oraz kosztów krańcowych 
tychże uprawnień. 

 
 

Rys. 1. Próg rozdzielenia funkcji zarządczych i właścicielskich  
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Konceptualizacja problemu, którego częściową egzemplifikacją jest prezen-
towany na rys. 1 model wyjaśniania, dotyczy wyboru jednostki dysponującej 
wiązką uprawnień do zarządzania obiektem własności. Korzyści krańcowe to 
wszystkie pożytki czerpane z tych praw, w tym dochody, przewagi i przywileje. 
Przyjęto, że koszty krańcowe to koszty ekonomiczne związane z wykorzysta-
niem uprawnień zarządczych, w tym koszty alternatywne właściciela sprawują-
cego zarząd. Posługiwanie się w modelu wyjaśniania kategorią kosztów ekono-
micznych w ujęciu neoklasycznym jest zamierzone i wynika z przyjęcia 
założenia o ograniczonych możliwościach właściciela, dotyczących wypełniania 
funkcji zarządczych w zakresie posiadanych uprawnień, co wiąże się z działa-
niem prawa nieproporcjonalnej wydajności czynników wytwórczych. 
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Punkt E, wyznaczony przez przecięcie krzywej korzyści krańcowych i kosz-
tów krańcowych, określa zasób uprawnień zarządczych o danej strukturze (odci-
nek OA), które właściciel może „realizować” osobiście w sposób efektywny. Na 
odcinku OA krańcowe korzyści z realizacji zadań zarządczych w odniesieniu do 
posiadanych uprawnień własnościowych są wyższe niż ponoszone przez właści-
ciela krańcowe koszty zarządzania. Stąd też maksymalizowana jest nadwyżka ko-
rzyści nad kosztami. Stanowi to zarazem argument za wykonywaniem funkcji za-
rządczych osobiście, przez właściciela uprawnień do zarządzania. 

Na odcinku od A w prawo koszty krańcowe są wyższe niż krańcowe korzy-
ści, co oznacza, że właściciel uprawnień powinien powierzyć funkcje zarządcze 
swoimi uprawnieniami agentom w przekonaniu, że dzięki temu zabiegowi bę-
dzie maksymalizował swoją funkcję celu, czyli maksymalizował korzyści z po-
siadanych uprawnień do zarządzania swoją własnością. 
 
 
2. Optimum właścicielskie 
 

Jednym z podstawowych twierdzeń ekonomicznej analizy prawa (law and 
economics) jest zdanie, że prawo daje się zredukować do faktów o charakterze 
ekonomicznym. Przyjmując to twierdzenie, równocześnie zakłada się określoną 
ontologię zjawisk społecznych, w której to „określone prawa” redukowane są do 
kategorii faktów mających charakter ekonomiczny albo w pewnych sytuacjach 
interpretacyjnych stających się ekonomicznymi [Stelmach i Soniewicka, 2007].  

Przyjmując, że podmiot decyzyjny jest racjonalny w sensie instrumental-
nym oraz postępuje zgodnie z prakseologicznymi zasadami racjonalnego działa-
nia, to będzie on zmierzał do maksymalizacji korzyści z posiadanych uprawnień 
do zarządzania obiektami własności, poprzez efektywne wykorzystanie tych 
praw. Należy także przyjąć, że właściciel, dysponujący wiązką uprawnień za-
rządczych, będzie starał się wyrównywać krańcowe korzyści z ich zastosowania. 
Postępowanie to będzie, w sensie idealizacyjnym, podobne do wyborów konsu-
menta wyrównującego użyteczności krańcowe konsumowanych dóbr, czy też 
producenta, który określając metodę wytwarzania, dąży do wyrównania produk-
cyjności krańcowej czynników wytwórczych. W przypadku konsumenta, dąże-
nia te pozwalają określić równowagę struktury bieżącej konsumpcji, znanej  
w kardynalnym nurcie teorii użyteczności jako drugie prawo Gossena, zaś  
w przypadku producenta, jako równowagę przedsiębiorstwa pod względem wy-
branej metody wytwarzania, opisanej w literaturze przez J.B Clarka. 
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Jeżeli podmiot decyzyjny (właściciel) zmierza do optymalizacji korzyści  
z posiadanych uprawnień własnościowych (do zarządzania obiektami własności), 
powinien po pierwsze dzielić się swoją wiązką uprawnień i szukać dla nich naj-
bardziej efektywnych zastosowań, a po drugie dążyć do wyrównywania się korzy-
ści krańcowych z poszczególnych uprawnień. W przeciwnym wypadku będzie się 
starał wyzbyć uprawnień własnościowych o niskiej efektywności poprzez oddanie 
w zarządzanie innej osobie. Komplementarnym problemem są tu zróżnicowane 
koszty (ceny) nabycia i ochrony określonych uprawnień, które należy analizować 
w bezpośrednim zestawieniu do korzyści krańcowych z tychże. Obojętne jest tu, 
czy uprawnienia właścicielskie będzie realizował właściciel, czy agent, bowiem 
funkcją celu jest maksymalizacja korzyści z ich zastosowań w ogóle.  
 

 
 

Równanie 1. Optimum właścicielskie, czyli zasada wyrównywania się korzyści  
z uprawnień własnościowych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Racjonalnie działający właściciel uprawnień zarządczych powinien dążyć do 
wyrównywania się korzyści krańcowych z poszczególnych uprawnień w relacji do 
kosztów nabycia i ochrony tych praw. Omawiany schemat wyjaśniania prezento-
wany jest poprzez równanie 1. Desygnaty A, B … N oznaczają: w liczniku po-
szczególne, konkretne uprawnienia zarządcze, zaś w mianowniku ceny nabycia  
i ochrony tych uprawnień. Wielkości te można wyrazić w wymiarze pieniężnym.  

Spełnienie warunku opisanego w równaniu 1 oznacza optimum właściciel-
skie, ponieważ najlepiej, jak to jest możliwe, właściciel wykorzystuje swoje 
uprawnienia do zarządzania obiektem własności. Oznacza to, że znajduje się on  
w równowadze pod względem wyboru metody zarządzania swoimi uprawnienia-
mi właścicielskimi. Zasada ta realizuje postulat optymalnego wykorzystania po-
siadanych praw, gdyż oznacza to, że właściciel, z każdej złotówki wydanej na 
każde uprawnienie zarządcze uzyska taką samą efektywność, co maksymalizuje 
jego funkcję celu, jaką jest maksymalizacja korzyści z posiadanych uprawnień do 
zarządzania. Dążenie do realizacji funkcji celu właściciela uprawnień zarządczych 
wymusza więc optymalną alokację uprawnień pomiędzy właściciela i agentów. 
 
 
3. Implikacje optimum właścicielskiego dla nauk o zarządzaniu 
 

Metoda wyznaczania optimum właścicielskiego oraz progu rozdzielenia 
funkcji zarządczych i właścicielskich może znaleźć zastosowanie w naukach  
o zarządzaniu. Nie jest to przy tym, jak to ujął A. Wojtyna, „kolonizowanie” in-



Waldemar Tyc 

 

154 

nych dyscyplin przez ekonomię [Wojtyna, 2008, s. 25], ale próba tworzenia eko-
nomicznych podstaw rozumienia i wyjaśniania przedsiębiorstwa jako „struktury 
zarządzania”. Według O.E. Williamsona, głównego przedstawiciela teorii firmy, 
wszelkie stosunki pomiędzy jednostkami i organizacjami można ująć w formę 
kontraktów [Williamson, 1998]. Teoria ta pozwoliła na przesunięcie punktu 
ciężkości w ramach badanej problematyki z analizy generowania i alokacji za-
sobów na koordynację działań wewnątrz firmy oraz na jej relacje z otoczeniem. 
Powoduje to, że koncepcję firmy jako funkcji produkcji zastąpiła lub rozszerzyła 
koncepcja przedsiębiorstwa rozumianego jako sieć kontraktów w określonej 
strukturze regulacji. W kontekście takiego rozumienia przedsiębiorstwa najbar-
dziej nadające się do wdrożenia do badań naukowych w obrębie nauk o zarzą-
dzaniu wydają się ograniczenia instytucjonalne, w tym prawa własności, koszty 
transakcyjne oraz kontrakty agencyjne, w których jedna osoba posługuje się 
usługami drugiej osoby, co powoduje delegację uprawnień własnościowych. 

Ograniczoność tego tekstu nie pozwala na szerszy opis potencjalnych zastoso-
wań, w naukach o zarządzaniu, optimum właścicielskiego oraz progu rozdzielenia 
funkcji zarządczych i właścicielskich, jednakże warto zauważyć następujące: 
1. Próg rozdzielenia funkcji zarządczych i właścicielskich może stanowić eko-

nomiczne uzasadnienie zatrudniania menadżerów w ogóle, jak i/lub wyboru 
formy oraz przekształceń organizacji przedsiębiorstw. 

2. Zasada optimum właścicielskiego może stanowić umocowanie struktury za-
rządzania w organizacjach gospodarczych. Tak więc poszukiwanie najwyż-
szej efektywności poszczególnych uprawnień zarządczych, realizowanych 
przez właścicieli lub agentów, może stanowić podstawę budowy struktury 
organizacyjnej, zgodnie z zasadą, że przy tworzeniu struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa należy postępować tak, aby dążyć do wyrównywania się 
korzyści krańcowych z uprawnień zarządczych ulokowanych w poszczegól-
nych komórkach organizacyjnych.  

3. Optimum właścicielskie może stanowić drogę do osiągnięcia równowagi organi-
zacji pod względem rozdysponowania praw do zarządzania obiektem własności. 

Ludzie parający się nauką przytaczają często powiedzenie, że łatwiej jest 
wymyślić nową teorię, niż innych do niej przekonać, dodają też zdanie, że naj-
lepsza praktyka to dobra teoria. W tym kontekście złowrogo może zabrzmieć ko-
lejne, często przytaczane zdanie, że gdy ekonomiści mylą się w teorii, ludzie 
cierpią w praktyce. W przypadku zaprezentowanej próby konceptualizacji 
„optimum właścicielskiego”, pewnie „ofiar teorii” nie będzie, a zaprezentowany 
dyskurs choć trochę zainspiruje kogoś do podejmowania problemów wymykają-
cych się metodologicznemu fundamentalizmowi w eksplikacji problemów eko-
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nomicznych. Przedstawiony w artykule eksperyment myślowy wraz z metodą 
oraz sposobem wyjaśniania ma jednak walor dydaktyczny, szczególnie w kon-
tekście poszukiwania symbiozy w wyjaśnianiu zjawisk, na gruncie ortodoksji 
ekonomicznej i nowej ekonomii instytucjonalnej. 
 
 
Podsumowanie 
 

Podmiot decyzyjny może, ale nie musi, bezpośrednio zarządzać swoją wła-
snością, stąd też możliwe jest oddzielenie funkcji własności od funkcji zarzą-
dzania. Jeżeli krańcowe korzyści realizacji zadań zarządczych w odniesieniu do 
posiadanych uprawnień własnościowych są wyższe niż ponoszone krańcowe 
koszty, to maksymalizowana jest nadwyżka korzyści nad kosztami. Stanowi to 
zarazem argument za wykonywaniem funkcji zarządczych przez właściciela 
praw do zarządzania. Jeżeli koszty krańcowe są wyższe niż krańcowe korzyści, 
to oznacza, że właściciel uprawnień powinien powierzyć funkcje zarządcze 
agentom. Jeżeli podmiot decyzyjny (właściciel) zmierza do optymalizacji korzy-
ści z posiadanych uprawnień zarządczych, powinien po pierwsze dzielić się swo-
ją wiązkę uprawnień i szukać dla nich najbardziej efektywnych zastosowań, a po 
drugie, dążyć do wyrównywania się korzyści krańcowych z poszczególnych 
uprawnień. W przeciwnym wypadku będzie się starał wyzbyć uprawnień wła-
snościowych o niskiej efektywności poprzez oddanie w zarządzanie innej osobie. 
Racjonalnie działający właściciel uprawnień zarządczych powinien więc dążyć do 
wyrównywania się korzyści krańcowych z poszczególnych uprawnień, w relacji 
do kosztów nabycia i ochrony tych praw. Poszukiwanie najwyższej efektywności 
poszczególnych uprawnień zarządczych realizowanych przez właścicieli lub agen-
tów może stanowić podstawę budowy struktury organizacyjnej, zgodnie z zasadą, 
że przy tworzeniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa należy postępować 
tak, aby dążyć do wyrównywania się korzyści krańcowych z uprawnień zarząd-
czych ulokowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Optimum 
właścicielskie może stanowić drogę do osiągnięcia równowagi organizacji pod 
względem rozdysponowania praw do zarządzania obiektem własności. 
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MICROECONOMIC OPTIMUM OF OWNERSHIP RIGHTS − THE CONCEPT 

 
Summary: In the hereby article the discourse on the owner’s equilibrium has been pre-
sented with respect to the method the existing rights to manage the ownership object 
have been used. It’s been shown how the owner should divide his ownership rights to 
achieve the optimum effect. The divide between managerial − and ownership − functions 
of decision-making body has been set up as well as the ownership’s optimum implica-
tions for managerial science have been pointed out. The additional goal of the article was 
to enable explanation of socio-economic phenomena on the basis of the symbiosis of 
neoclassical and the new institutional economics. 
 
Keywords: ownership, the divide between managerial − and ownership − functions, 
owner’s optimum. 


