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Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach 
usługowych w Polsce

Marketing Innovations in Service Enterprises in Poland

Abstract: The natural effect of using the concept of marketing management is the deve-

lopment of enterprises’ innovativeness, which is the basis for the development and success 

of enterprises on many markets. Innovative activity of enterprises is particularly important 

in the services sector, in which it is definitely more difficult to build a sustainable competi-

tive advantage for entrepreneurs. The aim of this study is to present the concept of marke-

ting management as a way to systematically increase the innovative activity of services en-

terprises. The study is based on the results of a study carried out by the Statistical Office in 

Szczecin in 2014–2016, including marketing innovations implemented by services enterpri-

ses in Poland.

Key words: marketing innovations, marketing management, service enterprises

Wstęp

Zasadniczym efektem wykorzystania założeń koncepcji zarządzania marketingowe-
go jest rozwój innowacyjności przedsiębiorstw rozumiany jako wdrożenie nowego lub 
istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), lub procesu (nowej metody organiza-
cyjnej), lub nowych rozwiązań marketingowych w przedsiębiorstwie, które z założenia 
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poprawiają relacje przedsiębiorstwa z  otoczeniem rynkowym. Innymi słowy, nie moż-
na skutecznie poprawiać aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw bez uzyskania odpo-
wiednio wysokiego poziomu wdrożenia zarządzania marketingowego w firmie. Wszyst-
kie opublikowane do tej pory modele procesów innowacyjnych, od modelu Schumpete-
r’a do Hobcroft’a z 2011 roku, w ogóle nie uwzględniają marketingu lub traktują go ogól-
nikowo jako jedno z uwarunkowań wewnętrznych procesów innowacyjnych, które mają 
miejsce w przedsiębiorstwach. Nie sposób jednak znaleźć opracowań, które analitycznie 
oceniałyby wpływ poziomu wdrożenia zarządzania marketingowego na poziom aktyw-
ności innowacyjnej firm. W tym zakresie występuje wiele luk, których wypełnienie mo-
głoby przyczynić się do stworzenia całościowej koncepcji poprawy aktywności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw oraz jej praktycznej użyteczności. 

Marketingowe zarządzanie jest obecnie najbardziej rozwiniętą koncepcją zarządza-
nia organizacjami, nie mającą jeszcze poważnego konkurenta. Od wielu lat potwierdza 
to zwłaszcza praktyka gospodarcza, a sama koncepcja charakteryzuje się wysoką sku-
tecznością. Dzięki niej organizacja potrafi dostosowywać się do nieustannie zachodzą-
cych zmian w otoczeniu, odnosić sukcesy i  rozwijać się w długim okresie, szczególnie 
dzięki systematycznie wprowadzanym innowacjom [Andruszkiewicz, Schulz 2016, s. 34]. 
Szczególnego znaczenia koncepcja ta nabiera w  przypadku przedsiębiorstw usługo-
wych, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności wymagają specyficzne-
go podejścia w niemal wszystkich aspektach zarządzania. Dla przedsiębiorstw tych ak-
tywność innowacyjna nabiera wyjątkowego znaczenia ze względu na wiele ograniczeń 
związanych z budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej. W dzisiejszych czasach in-
nowacje marketingowe stają się jedną z podstawowych metod poprawy efektywności 
funkcjonowania tych przedsiębiorstw oraz przekładają się na ich rozwój i sukces rynkowy. 

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia koncepcji zarządzania 
marketingowego jako skutecznej drogi do systematycznego zwiększania aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych prowadzących działalność na terenie Polski 
oraz charakterystyka rodzajów innowacji marketingowych wdrażanych przez te przed-
siębiorstwa. W  opracowaniu wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego przez 
Urząd Statystyczny w Szczecinie w latach 2014–2016. Przedmiotowe badanie przepro-
wadzono w ramach Programu badań statystyki publicznej w temacie 1.43.13 – Innowa-
cje w sektorze usług (PNT-02/u). Wykorzystano w nich metodykę opracowaną przez Eu-
rostat i OECD z uwzględnieniem różnych przekrojów badawczych, w tym regionu, w któ-
rym prowadzona jest działalność gospodarcza [Urząd Statystyczny 2017].

Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz
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Znaczenie zarządzania marketingowego w procesie 
kreowania innowacji

Problematyka poprawy poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest aktual-
nie przedmiotem licznych badań, dyskusji i rozpraw naukowych. Najczęściej pojawia się 
w kontekście pułapki średniego wzrostu, która niewątpliwie stanowi jedno z podstawo-
wych zagrożeń dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. W miarę jak wyczerpu-
ją się dotychczasowe źródła konkurencyjności, tj. niskie koszty pracy czy produkcja i eks-
port nisko przetworzonych wyrobów, pojawia się nagląca potrzeba poszukiwania no-
wych rozwiązań w tym zakresie. Poprawa innowacyjności przedsiębiorstw jest niewąt-
pliwie jednym z podstawowych rozwiązań, które powinny pomóc w utrzymaniu wyso-
kiego tempa wzrostu gospodarczego. Tymczasem Komisja Europejska, opierając się na 
25 wskaźnikach innowacyjności, zalicza Polskę do grupy tzw. umiarkowanych innowa-
torów. Nasz kraj w tej grupie zajmuje przedostatnie miejsce, przed Litwą, i jest na pozio-
mie Chorwacji oraz dalej na liście niż Czechy i Estonia. Należy podkreślić, iż innowacyj-
ność gospodarki budowana jest na podstawie jej podstawowego ogniwa jakim są przed-
siębiorstwa [Kenny, Reedy 2007, s. 45].

Na gruncie nauk o  zarządzaniu koncepcja zarządzania marketingowego, mimo iż 
jest szeroko opisywana w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, nie odnosi się bezpo-
średnio do kwestii poprawy aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Często myśle-
nie o innowacyjności sprowadza się do myślenia o nowych produktach i usługach, tym-
czasem innowacyjność dotyczy każdego aspektu działalności przedsiębiorstwa, w tym 
również działalności marketingowej. Do tej pory marketing bazował na dopracowywa-
niu mechanizmów związanych głównie z wykorzystaniem narzędzi promocji, skupiając 
się przede wszystkim na komunikacji. W dzisiejszych czasach zestaw możliwych działań 
marketingowych i zakres oddziaływania (łącznie z geograficznym) znacznie się zwięk-
szył. Przedsiębiorstwa, aby wykorzystać otwierające się przed nimi możliwości, mu-
szą odejść od działań rutynowych i zwiększyć nacisk na innowacyjność, również w sfe-
rze marketingu. Innowacyjność powinna zdecydowanie śmielej wkroczyć na obszary 
marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, traktując innowacje wieloaspekto-
wo i  odchodzić od sztywno przyjętego podziału na innowacje produktowe, proceso-
we, organizacyjne i marketingowe. Jeśli spojrzeć na czynniki wyróżniające oraz warun-
kujące innowacyjne podejście, można zauważyć, że marketing także powinien się zmie-
nić i  przyjąć nowy paradygmat rozwoju. Z  kolei innowacyjność, podobnie jak marke-
ting, powinna kierować się paradygmatem dostarczania wartości i to na jak największą 
skalę [Wielicka-Regulska, Rogala 2015]. Według klasycznego podejścia przedstawione-
go w Podręczniku Oslo [Oslo Manual 2008, ss. 41], wyróżnia się tylko cztery rodzaje inno-
wacji marketingowych [Urząd Statystyczny 2017, s. 50]:

Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce
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 · znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów, lub usług (z wy-
łączeniem zmian, funkcjonalności produktu lub jego użyteczności – zalicza się je do in-
nowacji produktowych),
 · nowe media lub techniki promocji produktów, np. pierwsze zastosowanie nowego 

medium reklamy, nowy wizerunek, wprowadzenie kart lojalnościowych itp.,
 · nowe metody w zakresie dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży, np. wpro-

wadzenie po raz pierwszy systemu franchisingu lub licencji na dystrybucję produk-
tów, sprzedaży bezpośredniej, ekskluzywnej sprzedaży detalicznej, nowej koncepcji 
ekspozycji produktów,
 · nowe metody kształtowania cen wyrobów i usług, np. pierwsze zastosowanie nowej 

metody korekty cen produktów w zależności od popytu, systemu upustów itp.
Przedstawione rodzaje innowacji marketingowych mają ogromne znaczenie z punk-

tu widzenia prowadzonych badań, ponieważ dokładniej precyzują zakres zagadnień, 
które zaliczane są do poszczególnych rodzajów innowacji. W praktyce należy mieć na 
uwadze, że znaczna część innowacji produktowych, procesowych i  organizacyjnych 
jest ściśle powiązana z zarządzaniem marketingowym. Zmiany dotyczące np. standar-
du obsługi klienta, które stanowią część innowacji procesowych lub organizacyjnych 
mogą stanowić efekt działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach reali-
zacji różnych strategii marketingowych. Podobne problemy interpretacyjne mogą do-
tyczyć innych obszarów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, np. poprawy 
jakości produktów czy budowania odpowiednich relacji z pracownikami. Efekty zarzą-
dzania marketingowego przenikają do różnych obszarów związanych z  funkcjonowa-
niem przedsiębiorstw, tym bardziej, że często podstawą wdrażanych innowacji są bada-
nia marketingowe i ich wyniki, na których opierana się cała koncepcja zarzadzania mar-
ketingowego [Smith 2006, s. 74]. 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych  
w Polsce

Rosnąca rola usług w światowej gospodarce i w gospodarkach poszczególnych krajów 
(udział sektora usług w  wartości dodanej brutto w  Polsce obecnie przekroczył 64,0%) 
oraz związany z nią wzrost liczby podmiotów gospodarczych świadczących tą samą lub 
podobną usługę sprawiają, że przedsiębiorstwom usługowym coraz trudniej jest odno-
sić sukcesy i  rozwijać się w długim okresie. Rosnące natężenie konkurencji w tym sek-
torze jest konsekwencją braku możliwości pełnej ochrony prawnej usług przed skopio-
waniem czy powielaniem tych samych procedur usługowych przez innych przedsiębior-
ców, którzy uznają, że takie działanie przyniesie im wymierne korzyści. Na rynku usług 
nie ma skutecznej metody zabezpieczenia się przez kopiowaniem sprawdzonych rozwią-

Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz
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zań i wykorzystywaniem ich przez inne firmy. Specyfika prowadzenia działalności usłu-
gowej sprawia, że chcąc uzyskać bądź utrzymać pozycję lidera na danym rynku nale-
ży nieustannie usprawniać działalność przedsiębiorstw oraz umiejętnie korzystać z do-
świadczeń i pomysłów innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Działa-
nia innowacyjne są więc jednym z podstawowych sposobów dążenia do systematyczne-
go rozwoju przedsiębiorstw.

W badaniach i analizach przyjmuje się, że przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie 
to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację lub re-
alizowało przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany, zaniechany 
w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego ukre-
su ukończony (tzn. jest kontynuowany) [Urząd Statystyczny 2017, s. 17]. Wyniki badania 
zrealizowanego przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazują, że w latach 2014–2016 
w porównaniu do lat 2013–2015 w sektorze przedsiębiorstw usługowych w Polsce od-
notowano wzrost udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie o 3,9 p.p. do 14,5% 
[Urząd Statystyczny 2017, s. 17]. 

Ze względu na wielkość przedsiębiorstw usługowych, zdecydowanie najwyższy 
wskaźnik działalności innowacyjnej w  latach 2014–2016 występował w  przedsiębior-
stwach dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników (42,3%). W  przedsiębior-
stwach małych, zatrudniających maksymalnie 49 pracowników, wskaźnik ten wynosił już 
tylko 11,0%, natomiast w przedsiębiorstwach średnich, gdzie liczba zatrudnionych pra-
cowników wynosiła od 50 do 249, wskaźnik ten był na poziomie 21,9%. Porównując dane 
dotyczące przedsiębiorstw usługowych z  danymi dotyczącymi przedsiębiorstw prze-
mysłowych, można zaobserwować istotną różnicę dotyczącą przedsiębiorstw średnich 
i dużych, gdzie wyraźnie zwiększa się udział aktywności innowacyjnej na korzyść tych 
ostatnich. Wynosił on odpowiednio 33,0% i 58,7%. Z całą pewnością jest to efekt specy-
fiki funkcjonowania firm usługowych, które napotykają na wiele ograniczeń związanych 
z kreowaniem innowacji. Na wykresie 1. przedstawiono rozkład przedsiębiorstw aktyw-
nych innowacyjnie w latach 2014–2016 według liczby pracujących.

Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce
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Wykres 1. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2014–2016 według liczby 
pracujących (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Urząd Statystyczny 2017, s. 23].

Biorą pod uwagę podział terytorialny kraju, największy odsetek aktywnych innowa-
cyjnie przedsiębiorstw usługowych w latach 2014–2016 występował w województwie 
lubelskim i wynosił aż 23,6%. Na drugim końcu rankingu znalazło się województwo war-
mińsko-mazurskie, w którym odsetek ten wynosi zaledwie 4,9%. W województwie ku-
jawsko-pomorskim wskaźnik aktywności innowacyjnej wynosił 11,1% i był zbliżony do 
średniej dla wszystkich województw w Polsce. Szczegółowy rozkład przedsiębiorstw ak-
tywnych innowacyjnie w latach 2014–2016 według województw przedstawiono na wykresie 2. 

Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz
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Wykres 2. Przedsiębiorstwa usługowe aktywne innowacyjnie w latach 2014–2016 według 
województw (w %)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Urząd Statystyczny 2017, s. 20].

W stosunku do lat 2013–2015 można zaobserwować wyraźny wzrost udziału innowa-
cyjnych przedsiębiorstw w województwie lubelskim (o 14,7 p.p.) oraz znaczący spadek, 
który nastąpił w województwie zachodniopomorskim, aż o 6,2 p.p.

Innowacje marketingowe w województwie kujawsko-
pomorskim w latach 2014–2016

Najbardziej ogólnie przyjmuje się, że innowacje marketingowe to wdrożenia nowych 
koncepcji lub strategii marketingowych różniących się znacząco od metod marketin-
gowych stosowanych dotychczas w  danym przedsiębiorstwie. Innowacje marketingo-
we obejmują więc znaczące zmiany w projektach/konstrukcji produktów (produkt de-
sign), opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie 
zalicza się do nich zmian sezonowych, regularnych i innych rutynowych zmian w zakre-
sie metod marketingowych. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie 
potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktów 
przedsiębiorstwa na rynku w celu zwiększenia sprzedaży [Urząd Statystyczny 2017, s. 44].

Udział przedsiębiorstw usługowych w  województwie kujawsko-pomorskim, które 
w latach 2014–2016 wprowadziły innowacje marketingowe wynosił 7,2%. W porównaniu 
z poprzednim okresem zanotowano wzrost tego udziału o 0,6 p.p. Analizując aktywność 
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innowacyjną przedsiębiorstw usługowych w zakresie marketingu można zauważyć wy-
soką dynamikę wzrostu, która pojawia się wraz ze zmianą liczby zatrudnionych pracow-
ników. W małych przedsiębiorstwach usługowych, zatrudniających do 49 pracowników 
udział ten wynosi zaledwie 5,8%. W każdej kolejnej klasie wielkości badanych przedsię-
biorstw mierzonych liczbą pracowników następuje podwojenie innowacji marketingo-
wych. W średnich firmach, zatrudniających do 249 pracowników, udział ten wynosi już 
12,2%, natomiast w przedsiębiorstwach dużych, zatrudniających powyżej 250 – 23,9%.

Wyniki badania wskazują, że największy odsetek przedsiębiorstw usługowych wpro-
wadzających innowacje marketingowe występował w  województwie mazowieckim 
i wynosił 12,5%. Województwo kujawsko-pomorskie z wynikiem 1,5% znalazło się nie-
mal na samym końcu tego rankingu. Mniejszy odsetek przedsiębiorstw usługowych 
wprowadzających innowacje marketingowe odnotowano tylko w województwie opol-
skim (0,8%). Stopień wdrażanych innowacji marketingowych był więc na bardzo niskim 
poziomie niemal w całej Polsce. Wyłączając z analiz województwo mazowieckie, średnia 
wartość wskaźnika wdrażania innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach usługo-
wych wynosiłaby zaledwie 4,3 p.p. Szczegółowy rozkład przedsiębiorstw usługowych 
aktywnych innowacyjnie w  latach 2014–2016 według województw przedstawiono na 
wykresie 3. 

Wykres 3. Przedsiębiorstwa usługowe, które w latach 2014–2016 wprowadziły innowacje 
marketingowe według województw (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Urząd Statystyczny 2017, s. 47].
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W  ramach innowacji marketingowych przedsiębiorstwa usługowe w  latach 2014–
2016 najczęściej wyprowadzały nowe media lub techniki promocji produktów (5% 
przedsiębiorstw usługowych). W dalszej kolejności wprowadzano nowe metody w za-
kresie dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży (3,6%) oraz nowe metody kształ-
towania cen wyrobów i usług (3,4%). Na tym tle wyróżnia się wykorzystanie wprowa-
dzania znaczących zmian w projektach/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów lub usług, 
które wprowadzane były przez zaledwie 2,9% przedsiębiorstw usługowych. Wyniki ba-
dania wskazują, że ten rodzaj innowacji marketingowych, który w przypadku przedsię-
biorstw przemysłowych stanowi największy udział, relatywnie rzadko wykorzystywany 
był przez przedsiębiorców na rynku usług. Szczegółowy rozkład przedsiębiorstw, które 
w latach 2014–2016 wprowadzały innowacje marketingowe według rodzajów innowacji 
przedstawiony został na wykresie 4. 

Wykres 4. Przedsiębiorstwa usługowe, które w latach 2014–2016 wprowadziły innowacje 
marketingowe według rodzajów innowacji (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Urząd Statystyczny 2017, s. 50].

Wyniki badania Urzędu Statystycznego w  Szczecinie uwzględniają również roz-
kład przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje marketingowe z  po-
działem na poszczególne działy PKD. Wskazują one, że najwięcej innowacji marketin-
gowych w przedsiębiorstwach usługowych w latach 2014–2016 wprowadzano na rynku 
usług finansowych, szczególnie w ubezpieczeniach, reasekuracji i funduszach emerytal-
nych. W tym segmencie rynku innowacje marketingowe wprowadziło niemal co czwar-
te przedsiębiorstwo. Relatywnie często innowacje marketingowe pojawiają się w insty-
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tucjach zajmujących się badaniami naukowymi (21,9% przedsiębiorstw usługowych), 
a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z oprogramowaniem 
i doradztwem w zakresie informatyki (18,6%) oraz telekomunikacją (13,8%). Najmniej in-
nowacji marketingowych wprowadzano w  przedsiębiorstwach transportowych. Nie-
zależnie od wykorzystywanych środków transportu średnio około 5% przedsiębiorstw 
w tej branży wdrażało innowacje marketingowe.

Zakończenie

Należy zgodzić się z tezą, że zarządzanie marketingowe jest koncepcją prowadzenia nie 
tylko współczesnego biznesu, ale każdej organizacji, której częścią są klienci i ich potrze-
by. Jest więc filozofią zarządzania wysuwającą na pierwszy plan potrzeby i preferencje 
tych, do których adresowane są innowacyjne produkty organizacji oraz pozostałe inno-
wacje marketingowe. 

Podsumowując powyższe rozważania nad wdrażaniem koncepcji marketingowe-
go zarządzania i innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych, należy 
wskazać na zasadnicze wnioski, które wynikają bezpośrednio z badania:

 · wyniki badania zrealizowanego przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazują, że 
w latach 2014–2016 w porównaniu do lat 2013–2015 w sektorze przedsiębiorstw usłu-
gowych w Polsce odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyj-
nie o 3,9 p.p. do 14,5% ;
 · w województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik aktywności innowacyjnej wynosił 

11,1% i był zbliżony do średniej dla wszystkich województw w Polsce;
 · udział przedsiębiorstw usługowych w  województwie kujawsko-pomorskim, które 

w latach 2014–2016 wprowadziły innowacje marketingowe wynosił 7,2%. W porówna-
niu z poprzednim okresem zanotowano wzrost tego udziału o 0,6 p.p. do 14.0%;
 · największy odsetek przedsiębiorstw usługowych wprowadzających innowacje mar-

ketingowe występował w województwie mazowieckim i wynosił 12,5%. Województwo 
kujawsko-pomorskie z wynikiem 1,5% znalazło się niemal na samym końcu tego rankingu.
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The Influence of Recruitment Process  
on the Enterprise Development

Abstract: The most important resource in any enterprise are people along with their skills, 

qualifications, competences and experience. Organization can be successful only when ap-

propriate employees are hired for adequate workplaces. Employing the best people possi-

ble depends considerably on the conducted recruitment process. This process can be effi-

cient only when it provides the organization with qualified staff. The point of this paper is to 

present the choice of personnel as an element of personal function that influences the suc-

cess of the enterprise and shows the direction of development regarding methods and to-

ols that are utilized in the recruitment process and selection of workers. The following hy-

pothesis has been adopted: only a carefully and responsibly conducted recruitment process 

leads to getting the most qualified staff on a given position, which in turn influences the de-

velopment and functioning of the enterprise. The used research methods are: scientific lite-

rature, available materials published on the Internet and a questionnaire sheet given to pe-

ople who are actively seeking jobs in Koszalin. There were total of 120 interviewees.

Key words: human resources, workplace, Assessment Center

JEL Classification: J24, M12, M51, 015, 03

Introduction

In order to prevail and develop, the enterprise shall focus largely on people. The resources 
owned by organization depend on the activity profile. In a production business, people 
who have tools and machines at their disposal can turn materials into new goods. Thanks 
to their knowledge, they produce new items and develop new ways of producing them. 
The initial step of the organization in HR process is planning. Personal needs should be 
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specified in qualitative and quantitative aspect. Human resource management accord-
ing to Amstrong [2006, p. 6] is “a strategic and coherent approach to the management of 
an organization’s most valued assets where the people working there who individually 
and collectively contribute to the achievement of its objectives.” To build human capi-
tal in organizations, Snell, Morris and Bohlander [2015, p. 5] claimed that “the managers 
must continue to develop superior knowledge, skills, and experience within their work-
forces and retain and promote top performers. Beyond the need to invest in employee 
development, organizations have to find ways to better utilize the knowledge of their 
workers.” Too often employees have knowledge that goes unused. As Dave Ulrich [2005, 
p. 6], a noted expert in human resources, notes: “Learning capability is g times g – a busi-
ness’s ability to generate new ideas multiplied by its adeptness at generalizing them 
throughout the company.”

There are a  few factors that encourage every enterprise to conduct recruitments. 
Among the reasons there are firing of previous workers, their resignations or promo-
tions. Organization also creates new vacancies when it strives to develop and is ready 
for the upcoming changes in the surrounding. There are several factors deciding about 
the demand for new workers in organizations. Figure 1 shows the factors deciding abo-
ut amount of workers in an organization.

Figure 1. Factors deciding about the amount of workers in an organization

 

Source: own elaboration.
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Planning is mostly about analysis of workplaces. The first stage should be to design 
a workplace if it has not been created in the organization yet. Next step is to create it [Le-
wandowski, Skołud, Plinta 2014, pp. 124–125]. Acquiring new workers in a production 
business has been presented in the article.

Acquiring new workers in an enterprise

Designing new workplaces is about getting adequate amount of responsibilities in or-
der, so they are effectively executed. An enterprise should start designing the workpla-
ce by work analysis. Such analysis applies to preparation of work description. A good de-
scription, prepared by the designer, shows the worker the type, way and the goal of per-
formed job [Michalski 2018, p. 200].

Thanks to the analysis of work it is possible to specify requirements on given work-
places i.e. the necessary skills, traits, competences or qualifications, as well as experien-
ce [Griffin 2017, p. 448]. It is important to present a few tips on designing workplaces:

 · Merging tasks – a few tasks can be merged in one module, expanding work results 
in increase of skills;
 · Creating natural work units – tasks should be designed so they create a unified whole;
 · Agreeing on connections with clients – worker should be treated the same as an 

outer client;
 · Expanding work vertically – it will cause to decrease the span between work and its 

control, so the worker will feel more autonomy;
 · Open power channel – worker has got information about the level of the performed 

work [Michalski 2018, p. 201].
In a production enterprise, designing workplace will be based on choosing various 

factors as best as possible, including: technological, organizational and physical. These 
factors will affect the performance and conditions of work, the workers’ effort and safe-
ty. Design of a workplace should include: list of work equipment, specification of work 
conditions or rules of usage of specific machines and tools. 

The equipment of such a workplace should include:
 · set of workshop aids,
 · tools and control-measuring tools,
 · means of personal safety of workers,
 · stools, chairs, lockers and shelves [Lewandowski, Skołud, Plinta 2014, p. 258].

Enterprises create own descriptions of workplaces. These descriptions can differ by 
the information included within. Mostly they cover: goal, basic tasks/responsibilities, 
authorisations, key efficiency indicators, required and expected experience and quali-
fications, key competences and replacements. Planning and acquiring human resour-
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ces shall be a responsible process so the enterprise may operate efficiently. Designers 
and managers should carefully plan the recruitment plans which will provide the or-
ganization with appropriate amount of workers with required qualifications, skills and 
experience. Table 1 shows own elaboration of description of workplace. Additionally, 
the workplace includes:

 · place in the organizational structure,
 · personality traits,
 · education,
 · threats,
 · working conditions.

Table 1. Position description

ENTERPRISE WORKPLACE DESCRIPTION

Name of workplace Position undergoes Organizational unit/cell 

WORKPLACE GOAL

BASIC TASKS/RESPONSIBILITIES

AUTHORISATIONS

KEY EFFECTIVITY INDICATORS

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS REQUIRED EXPECTED

KEY COMPETENCES ON POSITION

REPLACEMENTS

Source: own elaboration.

Enterprise, knowing its future needs in terms of human resources, can proceed with 
an adequate recruitment process.

Recruitment

The most important phase of HR management process is recruitment. Through it, it is 
possible to choose adequate people. It is possible to distinguish the following types of 
recruitment, considering various types of division. Table 2 shows types of recruitment.
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Table 2. Types of recruitment

CRITERIA LABOUR MARKET RANGE

INTERNAL RECRUIT-
MENT – recruitment con-
ducted inside of the enter-
prise, free vacancies are fil-
led with already employed 
workers. Information about 
recruitment is placed in in-
ternal magazines or infor-
mation boards. 

BROAD RECRUITMENT – offers that are targeted to 
everybody looking for job; these are usually offers 
that do not require big experience or qualifications.

EXTERNAL RECRUITMENT 
– recruitment conducted 
outside of the enterpri-
se, workers acquired from 
external labour market. In-
formation regarding the re-
cruitment is posted on the 
Internet, press, work agen-
cies or labour offices.

NARROW RECRUITMENT – offers are directed to 
specific range of people who have sophisticated 
education and required experienced for given po-
sition.

Source: own elaboration based on Król, Ludwiczyński, 2006, pp. 200–2002.

During recruitment process, enterprises use many sources to acquire workers. The 
chosen source of acquiring staff affects will affect the amount of potential applications 
received. The most popular forms of informing about free vacancies are:

 · posting offers on the Internet,
 · posting offers in press and local radio,
 · using services of job agencies,
 · following recommendations of current workers,
 · posting offers in schools, universities,
 · cooperating with labour offices [Oleksyn 2011, p. 229].

To be successful, recruiters need to gather candidate data from various sources, find 
the appropriate skill sets, manage employee assessments, determine requisition bud-
get, and analyze recruitment effectiveness through analysis and reporting. Many com-
panies do not have an adequate job portal that enables applicants to easily submit their 
resumes via the company’s website. An automated system makes it easy for businesses 
to create job portals and start receiving resumes and other documents directly from the 
website and automatically create candidate profiles without manual data entry into the 
system. The application also helps post new and existing job opportunities to most ef-
fective job portals from within the system with the click of a button [Human Resources 
Today 2017]. A job portals such as Linkedln are in the social media for business. LinkedIn 
is the world’s largest professional social network and has also become a huge force for 
filling jobs. It can be used to search for great candidates, or employers can buy advertis-
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ing on the site to promote their open positions [Betterteam 2018]. Posting advertise-
ments is the most popular form of finding new staff used by enterprises. Only properly 
designed offer will attract candidates’ attention. Some of the crucial elements of it are: 
name of the vacancy, name of company, brief description of requirements and tasks, 
brief description of benefits offered by employer, contact data and clause about per-
sonal data protection [Wieczorek 2012, p. 20]. The way of designing the offer actually 
represents the company and affects how it is being perceived by people. Figure 2 shows 
the factors affecting the job offer.

Figure 2. Factors affecting the job offer

Source: [Dale 2006, p. 67].

After finished recruitment, the selection of candidates takes place, which will allow 
to choose the best person for the position.

Selection

Selection consists of actions that should facilitate the choice of new employee that will 
fulfil the need of the organisation, according to specified criteria. Large companies use 

Bogusława Chamier Gliszczyńska



25

many selection methods, as they can afford it e.g. financially. Specialized methods are 
particularly expensive, so many companies do not decide to conduct them in their structures.

At the beginning, enterprises analyse the CVs so they can eliminate the candidates 
that do not fulfil basic requirements [Wieczorek 2012, p. 31]. The next step is to conduct 
an interview. Recruiters should ask the same questions for every candidate and behave 
objectively. There are a few tips for recruiters:

 · formulate unified set of questions,
 · collect all data about the position that candidates apply for,
 · it is required to apply appropriate forms of candidate assessment,
 · avoid subjective perception of other people [Michalski 2018, p. 207].

The whole process can be depicted according to what is shown in figure 3. 

Figure 3. Selection process

 
Source: [Oleksyn 2011, p. 233].

Organization can apply different types of psychological tests, e.g.:
 · intelligence tests,
 · personality tests, 
 · skills test, 
 · knowledge acquisition test [Oleksyn 2011, p. 234].

The most expensive form of selection is Assessment Center, which is applied only by 
big corporations. This method is based on a professional candidate assessment, it exa-
mines their personality traits, competences and skills. The most important thing is to 
create a schedule of assessment center conduction. Organization chooses people from 
among the workers who will be responsible for conducting tasks in terms of selection. 
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Optionally, it could be delegated to an external company [Wood, Payne 2006, p. 162]. 
The basic task categories are:

 · Presentation – candidates prepare presentations about arbitrary topic;
 · Group tasks – candidates solve problems together by cooperation, brainstorming, 

they suggest solutions;
 · Role playing – candidates act specific roles [The Open University 2018].

Nowadays, a lot of organizations use only the two first recruitment steps. These are 
methods that are not expensive and do not take much time. Documents such as CVs or 
motivational letters can be sent via email. This is e-recruitment, which means it is a re-
cruitment on the Internet [Listwan 2009, p. 120]. After conducted recruitment and cho-
osing the best candidate, he or she should be introduced into the organization. 

Adaptation

Implementing new employee into new work environment is particularly important be-
cause it is up to them whether the tasks and responsibilities are conducted effective-
ly and everything functions properly. It is obvious that the first days of work are a tough 
and stressful time for a new employee. Enterprises should appoint a person responsible 
for introducing the new employee into organization. Currently, we can distinguish two 
types of adaptation. 

Table 3. Types of adaptation

SPONTANEOUS ADAPTATION DIRECTED ADAPTATION

No appointed person that introduces the em-
ployee, the employed person has to acclimatize 
oneself in the organization and acquire infor-
mation and knowledge about the enterprise 
(vision, goals, norms, values) 

Creation of special adaptation programs, appoint-
ing responsible people to implement new Staff. 
Adaptation is efficient only if it is adjusted to spe-
cific people. 

Source: own elaboration.

Organization can be sure about the adaptation only when it monitors this process ef-
ficiently. What could indicate that the adaptation has been conducted well? Obviously it 
is the effectiveness of the new employee, knowledge about the organization goals and 
organizational culture. 
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Survey

Individual interview method has been used in the research using a questionnaire form 
that was the basic research tool during interviewing. The questionnaire included qu-
estions that allowed to describe tools of recruitment and selection in the most general 
way possible. The research took place in February and March of 2018.

The results collected from the questionnaire show what is the most effective way of 
finding new employee according to the interviewees. Figure 4 shows the counted results. 

The most effective way of acquiring employees, according to the interviewees, is to 
publish a job advertisement on the Internet – this is according to 80 people. These days, 
with extremely wide access to the Internet, it is the fastest way of informing about free 
vacancies and posting a job advert. Such ads are updated regularly and easily accessi-
ble for everyone. On the second voted place there are official country jobcentres – accor-
ding to 15 people; not much less – 10 votes are for traditional job advertisements in the 
press. The least votes were given to friendly recommendations and job agencies (brokering). 

Figure 4. The most effective ways of acquiring an employee

Source: own elaboration.

The reason why the questionnaire was created was to find out what tools people can 
encounter in the recruitment process, consequently what tools are most popular among 
enterprises. The answer to this can be found in next question. The results are presented in figure 5.
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Figure 5. Ways of selection

Source: own elaboration.

All interviewees were agreeable that they took part in the document analysis (CV, co-
ver letter) and in job interviews. It is another evidence that these are the most popular 
tools used in the recruitment process. The least amount of people (8) said that they took 
part in specialistic trials such as Assessment Center. It shows that this tool is used least 
frequently, and if it is, it is by large enterprises. 

The intention of the next question was to show what kind of documents are curren-
tly important for enterprises when people look for a job. All interviewees said that CV 
was the ultimate required document that had to be submitted. Only 45 people out of 
120 admitted that during the last recruitment they submitted a cover letter. Thus, it co-
uld be concluded that this document is less and less popular among recruiters. On the 
contrary, the most popular document is an application form, submitted mostly via the 
Internet – as much as 80 people declared having such form filled out.

Medium enterprises, seeing benefits in employing competent, well-suited candida-
te, decide to contract out the recruitment using Assessment Center. This method will 
probably not be adopted for regular, basic or specialistic positions. AC sessions should 
be used for positions which demand interpersonal, leader skills connected with wiel-
ding influence. It mostly refers to managerial positions or any others where relational 
skills are key. The very significant trait of Assessment Center is its versatility. This tool not 
only easily ‘picks’ talented candidate that truly fulfil the given criteria for the position 
but also can be successfully adopted in assessment of currently employed staff. Using 
the mentioned methods, employers can rate e.g. the strong and weak points of their 
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employees. It can greatly facilitate choosing appropriate trainings or designing indivi-
dual career paths.

Conclusion

Acquiring qualified workers is one of the goals of every business. Enterprise knows that 
efficiency depends largely on the employed staff. Workers are for organisation a source 
of knowledge, new ideas and innovations. 

All organisations, especially the larger ones, analyse the rationality of employment 
and its optimizations. Demand for new workers is varied in every company. Recruitment 
and selection often needs to be conducted because of free vacancies.

Enterprise can be an example to follow when it successfully uses most of selection 
methods. Organizing workplaces will be conducted with full professionalism, and that 
will make the recruitment, selection and adaptation process effective, and what follows 
next is that exclusion of inappropriate workers being employed will be ensured.

Such organisation is a  leader in its branch and is looking to develop more thanks 
to acquiring appropriately qualified staff. The research methods used in this paper al-
lowed to confirm the hypothesis. Enterprises should use the Assessment Center more 
often. The questionnaire research showed that the Assessment Center method is not 
well known on the local job market. Despite the growing popularity of this method, still 
some part of workers are not sure about their knowledge regarding the recruitment tool. 
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Barriers to Managing the development of the Highland Parts 
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Abstract: The issues related to managing the development of problematic areas have been 

the subject matter of numerous analyses and studies both in the social and economic con-

text. The specific nature of highland problematic areas and their functioning make it neces-

sary to adopt a completely different approach to the diagnosis of the current status quo and 

the creation of tools to support the actions initiated by authorities of these areas, due to 

a series of economic, demographic and natural conditions. This article is an attempt at defi-

ning the key barriers to the development of highland communes located in the Polish Car-

pathian Mountains. The paper includes the analysis of changes occurring in 45 units classi-

fied as less favoured areas (LFA) with a regard to the level of entrepreneurship and demo-

graphy of the areas in question.
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Wstęp

Przemiany społeczno-gospodarcze, mające miejsce na przestrzeni ostatnich 30 lat, zwią-
zane między innymi z decentralizacją systemów zarządzania wpłynęły znacząco na po-
strzeganie obszarów zaliczanych jako peryferyjne czy problemowe. Do takich regionów 
zaliczyć można tereny górskie, które z uwagi na swoją specyfikę postrzegane są niekiedy 
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jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW (ang. LFA – less favo-
urites areas). Zasadniczym celem artykułu jest zdiagnozowanie barier rozwojowych wyni-
kających ze zróżnicowania demograficznego oraz ekonomicznego przedmiotowych ob-
szarów wraz z oceną perspektyw rozwojowych i kierunkami możliwych zmian. W opra-
cowaniu wykorzystano dane statystyki masowej (Banku Danych Lokalnych, GUS), anali-
zując kluczowe zjawiska dotyczące przemian ludnościowych i gospodarczych z pozycji 
podstawowej jednostki terytorialnej, jaką jest gmina. Badaniem objęto 45 gmin górskich 
położonych na obszarach ONW (populacja generalna) zlokalizowanych w południowej 
części województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Do obszarów gór-
skich zaliczono gminy, w których ponad połowa powierzchni użytków rolnych znajduje 
się na wysokości powyżej 500 m n.p.m. W artykule wykorzystano również wyniki badań 
ankietowych, przeprowadzonych w latach 2016–2017 z udziałem władz samorządowych 
wszystkich gmin górskich zaliczanych do obszarów ONW.

Ograniczenia rozwoju gmin górskich w opinii władz 
lokalnych

Specyfika gmin górskich charakteryzowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) i  ich odmienność względem jednostek terytorialnych położo-
nych w innych regionach kraju wymagają podejmowania ze strony władz – tak lokalnych, 
jak i szczebla centralnego – działań uwzględniających liczne bariery rozwojowe wpływa-
jące na jakość życia mieszkańców i możliwości poprawy funkcjonowania we wszystkich 
sferach aktywności społeczno-gospodarczej. Aktywność ta związana jest z szeroko rozu-
mianym rozwojem regionalnym, definiowanym jako: „zmiany w regionalnej produktyw-
ności mierzone wielkością populacji, zatrudnieniem, dochodem i  wartością produkcji, 
ale także rozwojem społecznym związanym z poziomem opieki zdrowotnej, dobroby-
tem czy jakością środowiska” [Nelson 2013, s. 29]. Analizy dokonywane w różnych regio-
nach Unii Europejskiej dowodzą konieczności stosowania zindywidualizowanych kon-
cepcji w procesach zmierzających do utrzymania trwałości rozwoju lokalnego i regional-
nego na obszarach wiejskich – w tym peryferyjnych [Terluin 2003, ss. 327–344]. Często 
podkreślany jest też fakt, iż przyczyny utrzymywania się, a w wielu przypadkach pogłę-
biania się różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów są zróżnico-
wane, co niesie ze sobą konieczność dostosowania podejmowanych działań do specyfiki 
poziomu regionalnego i geograficznego [Dwyer, Baldock i in. 2002].

Charakteryzując cechy szczególne przedmiotowych terenów stosuje się szereg okre-
śleń, takich jak [Churski, Hanke, 2002, ss. 161–176]: obszary peryferyjne, obszary depresyj-
ne, obszary konfliktowe, obszary upośledzone, obszary niedostatku, obszary trudne, ob-
szary rezerw produkcyjnych, obszary zagrożeń, obszary słabiej rozwinięte czy wręcz ob-
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szary opóźnione w rozwoju. Pomimo takiej różnorodności pojęć (wynikającej z interdyscy-
plinarnego podejścia do omawianej problematyki badawczej) elementem scalającym wy-
daje się niski poziom rozwoju gospodarczego, słaba dynamika przemian ekonomicznych 
i występowanie negatywnych skutków społecznych w procesie transformacji zachodzą-
cej na tych terenach.

A. Zagożdżon [1980, s. 817] podkreśla istotną rolę przedsiębiorczości w rozwoju lo-
kalnym, uznając za obszar problemowy „układ peryferyjny w przestrzenno-funkcjonal-
nej strukturze określonej całości […] i, położony poza strefą największej aktywności go-
spodarczej”. Kwestie strukturalne związane z powstawaniem i funkcjonowaniem obsza-
rów problemowych dostrzega S. Ciok [1994, s. 11], uznając, iż przestrzeń tę stanowią: 
„obszary o  niskiej efektywności struktur społeczno-gospodarczych i  przestrzennych, 
wymagające ze strony planowania i polityki regionalnej specjalnych posunięć potrzeb-
nych do rozwiązania zaistniałych tu problemów”. Podkreślona zostaje tu zatem szcze-
gólna rola jednostek administracji centralnej i  lokalnej w procesach transformacji tych 
obszarów. W koncepcjach dotyczących przyszłości obszarów peryferyjnych podkreśla 
się często konieczność wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich, równoważących dzia-
łalność typowo rolniczą z  innymi elementami aktywności gospodarczej [Renting i  in. 
2009, ss. 112–123, Ilbery i in. 2004, ss. 331–334]. Przeobrażenia obszarów wiejskich w kie-
runku wielofunkcyjnego modelu rozwoju powodują znaczące różnicowanie charakteru 
tych jednostek, determinowane rodzajem dominujących na ich obszarze funkcji. Zda-
niem B. Kutkowskiej [2012, s. 101] wśród czynników mających zasadniczy wpływ na przy-
porządkowanie gminy do określonego typu rozwojowego należą struktura lokalnej go-
spodarki oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze charakterystyczne dla danego obszaru. 

Definiując procesy zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym warto podkreślić, 
iż terytorialny wymiar polityki rozwoju wynika z roli, jaką przypisuje się dynamicznym 
relacjom funkcjonalno-przestrzennym zachodzącym we współczesnym świecie. Wymu-
szają one konieczność zmiany sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz 
rozwoju, przekraczającego często powszechnie obowiązujące granice istniejących for-
malnych podziałów administracyjnych [Markowski 2011, s. 75].

Na bazie wywiadów przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli samorządów lo-
kalnych reprezentujących gminy górskie, można wyodrębnić 2 zasadnicze grupy ele-
mentów związanych z peryferyjnym umiejscowieniem przedmiotowych jednostek [Cy-
manow 2018, ss. 42–43]. Wśród najistotniejszych, najczęściej wskazywanych czynników 
świadczących o potencjale badanych obszarów, wyróżnić można:

a) Walory przyrodnicze i związaną z tym różnorodność fauny i flory, często w unikal-
nych niespotykanych nigdzie siedliskach.
b) Utrzymanie naturalnego stanu środowiska – powietrza, wód, gleb – stanowiące do-
skonałą bazę dla rozwoju ekstensywnych form produkcji żywności (tzw. ekologicznej).
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c) Preferencje w zakresie dopłat i politykę pomocową, umożliwiającą utrzymanie tere-
nów użytkowanych rolniczo oraz w celach rekreacyjnych we właściwej kulturze agrarnej.
d) Różnorodność krajobrazową, stanowiącą naturalny element przyciągający, sprzyja-
jącą lokalizowaniu inwestycji z zakresu usług turystycznych i branż pokrewnych.
e) Możliwość uczestniczenia w projektach celowych nakierowanych na poprawę in-
frastruktury społecznej i gospodarczej obszarów peryferyjnych.
f) Utrzymanie i kultywowanie tradycji, ochronę tożsamości i dziedzictwa kulturowego.

Warto zauważyć, iż wymienione powyżej czynniki, wpływające na rozwój obszarów 
górskich, mają charakter komplementarny. Ich wzajemne przenikanie się i  uzupełnia-
nie wymagają zatem prowadzenia całościowej i spójnej polityki, w której kluczową rolę 
odgrywają właśnie podstawowe jednostki terytorialne. Strategia działania znakomitej 
większości analizowanych gmin zakłada jako priorytet rozwój usług związanych z tury-
styką i rekreacją oraz bazujący na uzyskanym potencjale wzrost znaczenia sektora usług 
poprawiających jakość funkcjonowania mieszkańców i gości. Badania autora wskazują, 
iż szereg gmin w swojej dalekosiężnej polityce kładzie istotny akcent na zwiększenie na 
swoim terenie osadnictwa jako elementu warunkującego utrzymanie istniejącej bazy 
podatkowej. Czynnik ten ogranicza niekorzystny wpływ tendencji migracyjnych, sprzy-
jających depopulacji obszarów górskich, przeciwdziała też deformacji istniejącego pro-
filu demograficznego.

W drugiej grupie – elementów decydujących o ograniczeniu perspektyw rozwojo-
wych gmin górskich, wyróżniono następujące elementy:

a) Niedoinwestowanie w obszarze infrastruktury społecznej i  technicznej, związane 
między innymi z peryferyjnością oraz wyższymi kosztami prowadzenia infrastruktural-
nych inwestycji liniowych (zmienna konfiguracja terenu, duże rozproszenie sieci osadniczej).
b) Znacząco wyższe, aniżeli na terenach nizinnych, koszty utrzymania infrastruktury 
drogowej, energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej.
c) Następstwa klęsk żywiołowych, powodujące istotne straty w infrastrukturze gmin-
nej, nie w pełni rekompensowane ze strony władz centralnych.
d) Duże oddalenie gmin górskich od szlaków komunikacyjnych i ośrodków przemy-
słowych (w tym determinujących rozwój rynków pracy).
e) Niski poziom dochodów mieszkańców, przekładający się na małą siłę nabywczą lo-
kalnej społeczności oraz brak możliwości akumulacji kapitału zwiększającego rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości.
f) Liczne ograniczanie wykorzystania gruntów na cele nierolnicze (w  tym turysty-
kę i rekreację), związany ze wzrostem wymagań w zakresie z prawnych form ochrony 
przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000).
g) Niekorzystne warunki klimatyczne, determinujące skrócenie okresu wegetacji 
i dużą zmienność czynników atmosferycznych (susze, powodzie).

Piotr Cymanow
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h) Trudne warunki agrotechniczne – duże nachylenie terenu, rozdrobnienie gruntów i ich 
niekorzystną konfigurację, niską klasę bonitacyjną gleb, brak dróg dojazdowych do pól.
i) Zanik tradycyjnego rolnictwa stanowiącego bazę dla produkcji żywności ekologicznej.
j) Postępujące procesy dezagraryzacji – zwłaszcza w odniesieniu do gruntów słabej ja-
kości i o niekorzystnym usytuowaniu, zmieniające układ przyrodniczy obszarów górskich.

Wskazane powyżej elementy mają zasadniczy wpływ na obecny oraz przyszły kie-
runek rozwoju gmin górskich. Aktywne działania władz samorządowych mogą w zna-
czącej części ograniczać negatywny wpływ wymienionych powyżej czynników – do-
prowadzając do wzrostu aktywności gospodarczej, będącej chociażby konsekwencją 
zwiększonego napływu mieszkańców wskutek migracji osadniczych czy powrotnych. 
Jednocześnie właściwie przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka, zapewnia-
jąca możliwość rozwoju gminy w obszarze turystyki, rekreacji czy innych pokrewnych 
obszarów, może zbudować szereg przewag strategicznych na bazie istniejącej unikalno-
ści, tworząc tym samym markę utożsamianą z konkretnym miejscem przy wykorzysta-
niu wymienionych wcześniej walorów.

Demograficzne uwarunkowania rozwoju obszarów górskich

Jedną z  istotnych kwestii w  zakresie analizowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
danego obszaru stanowi określenie potencjału demograficznego. Wśród wielu czynni-
ków determinujących potencjał zasobów ludzkich wyróżnia się [Stec 2012, s. 181]:

 · współczynniki przyrostu naturalnego wyrażane nadwyżką urodzeń żywych nad licz-
bą odnotowanych zgonów,
 · saldo migracji, wskazujące na przewagę napływu ludności nad jej odpływem,
 · strukturę wiekową ludności, warunkującą tempo zmian demograficznych oraz prze-

bieg przyszłych trendów płodności i umieralności.
Cechą charakterystyczną znaczącej części gmin górskich – zwłaszcza w  odniesie-

niu do wschodnich obszarów Małopolski i gmin granicznych, położonych na południu 
Podkarpacia, jest zjawisko znaczącej depopulacji, towarzyszące tym terenom od ponad 
dwóch dekad.

W  literaturze przedmiotu wskazywane są dwa rodzaje zjawiska wyludniania się – 
tzw. tradycyjny (za zasadniczy powód depopulacji uznaje się odpływy migracyjne z ob-
szarów peryferyjnych) oraz nowy (determinowany wzrostem ubytków naturalnych), 
związany z trwałym ujemnym saldem przyrostu naturalnego, uznawany częściowo za 
konsekwencję wspomnianych wyjazdów [Miszczuk 2013, s. 15]. Skutki tych procesów są 
intensyfikowane zaistnieniem przejścia demograficznego, oznaczającego ograniczenie 
liczby urodzeń w całej populacji. 
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W opinii M. Stanny [2010] w najbliższym czasie przyrost ludności w wieku produkcyj-
nym (a więc w grupie społecznej mającej zasadniczy wpływ na poziom i tempo rozwo-
ju także w wymiarze lokalnym) w Polsce będzie miał miejsce na obszarach wiejskich. Zja-
wisko to jednakże w dużej mierze związane będzie ze zjawiskiem koncentracji ludności 
w wiejskiej strefie podmiejskiej i rozwojem miast satelickich w obrębie aglomeracji. Jak 
można domniemywać, wzrost ten będzie się odbywał kosztem obszarów położonych 
w strefach peryferyjnych – w tym na obszarze gmin górskich. Tendencję tę potwierdza-
ją dane zawarte w tabeli 1.

Tabela 1. Populacja gmin górskich wg kategorii wieku

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

przedprodukcyjny 114 144 109 756 101 271 94 419 91 645 86 577 83 474

produkcyjny 211 671 216 173 227 227 236 119 247 537 251 576 252 261

poprodukcyjny 49 962 52 173 53 600 55 518 57 776 61 690 66 406

ogółem 375 777 378 102 382 098 386 056 396 958 399 843 402 141

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza danych zawartych w  tabeli 1 wskazuje na zaistnienie w  ciągu ostatnich 
dwóch dekad niekorzystnych tendencji demograficznych, widocznych także w innych 
częściach kraju. O ile jednak na tym tle obszary górskie posiadały istotny potencjał de-
mograficzny (mierzony współczynnikiem przyrostu naturalnego, który jeszcze na po-
czątku XXI wieku kształtował się powyżej 4), o tyle w ciągu ostatniego dziesięciolecia 
znacząca część badanego obszaru poddała się omawianym trendom, w skrajnych przy-
padkach (np. w odniesieniu do przygranicznych gmin Podkarpacia) proces ten przybrał 
charakter depopulacji. 
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Rysunek 1. Udział % poszczególnych grup wiekowych w populacji ogółem w latach 
1998–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pomimo ogólnego wzrostu liczby mieszkańców w analizowanym okresie niepokoją-
cy – z punktu widzenia rozwoju obszarów górskich – staje się fakt drastycznego (o bli-
sko 1/3) spadku udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej strukturze wieko-
wej (rysunek 1). Z kolei wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, obserwowany w de-
kadzie 1998–2008, uległ w  kolejnych latach zatrzymaniu, dodatkowo wart podkreśle-
nia jest fakt, iż znacząca część osób w tym przedziale wiekowym stanowi grupę migran-
tów zarobkowych. Wypracowane zatem z ich udziałem środki (a także płacone podat-
ki) w ograniczony sposób wpływają na możliwości rozwojowe ich macierzystych gmin. 
Dynamicznie natomiast zaczyna rosnąć udział trzeciej grupy wiekowej – osób w wie-
ku poprodukcyjnym. Starzenie się społeczeństwa dotyka praktycznie wszystkich krajów 
współczesnej Europy, jednakże dla obszarów słabiej rozwiniętych – takich jak regiony 
peryferyjne, w tym górskie – ma znaczenie decydujące o dalszych kierunkach rozwoju.

Wspomniana tendencja obserwowana jest także w  skali ogólnopolskiej – o  czym 
świadczą dane zawarte w tabeli 2.
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Tabela 2. Populacja Polski wg kategorii wieku 

Grupy wieku  Lata    Lata   

 1990 2000 2010 2016 1990 2000 2010 2016

  tys.    %   

Ludność ogółem 38 073 38 254 38 530 384 33 100 100 100 100

przedprodukcyjny 11 043 9 333 7 243 6 896 29,0 24,4 18,8 17,9

produkcyjny 22 146 23 261 24 831 23 768 58,2 60,8 64,4 61,8

poprodukcyjny 4 884 5 660 6 456 7 770 12,8 14,8 16,8 20,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

O ile na początku lat 90. blisko 30% Polaków stanowiły osoby w wieku przedproduk-
cyjnym, o tyle aktualnie udział tej grupy w populacji ogółem zmalał do niespełna 

18%. Jednocześnie też zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym – w 1990 
roku do grupy tej należał co ósmy Polak, w  2016 roku – już co piąty. Świadczy to za-
tem o ograniczaniu potencjału demograficznego w skali całego kraju, przy jednocze-
snym zwiększeniu obciążeń związanych z zabezpieczeniem emerytalnym starzejącego 
się społeczeństwa.

Ocena poziomu przedsiębiorczości w aspekcie potencjału 
rozwojowego gmin górskich ONW

Jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój jest przedsiębiorczość jednostek 
i grup dążących do realizowania celów uznawanych za wspólne. Stanowi ją wg. P. Drucke-
ra [1992, s. 34] „umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastycz-
nego przystosowania się do zmieniających warunków”. Jej nasilenie jest zależne nie tylko 
od cech poszczególnych ludzi, ale również od społeczności lokalnych, mentalności czy 
wzorców społecznych charakterystycznych dla danej zbiorowości.

Istotnym założeniem wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki obszarów uzna-
wanych za peryferyjne jest rozwój wielofunkcyjny. Stwarza on bowiem dodatkowe – 
obok rolnictwa – źródła zarobkowania (w  postaci realizacji nowych funkcji na danym 
obszarze), przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i pracy zamieszku-
jącej te gminy ludności. Jak twierdzi Chudy-Hyski [2009, s. 86], rozwój ów wspiera rolnic-
two, stanowiąc o możliwości jego dalszego korzystnego oddziaływania w sferze ekono-
micznej, ekologicznej i społecznej na otoczenie – stając się warunkiem, a nie jedynie al-
ternatywą rozwoju górskich obszarów wiejskich.
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Dynamiczne zmiany zachodzące także w obszarach peryferyjnych opierają się w du-
żej mierze na rozwoju przedsiębiorczości. W odniesieniu do gospodarki – także w wy-
miarze regionalnym – oznaczają one proces o charakterze jakościowym, który staje się 
następstwem wzrostu gospodarczego. Przejawia się on m.in. zmianą struktury zatrud-
nienia czy też wzrostem jakości warunków życia. [Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki 
2007].

Rozwój przedsiębiorczości odgrywa zatem niezwykle istotną rolę w  rozwoju go-
spodarki lokalnej z uwagi na fakt, iż wpływa on na zwiększenie produkcji dóbr, wzrost 
dochodów ludności i budżetu gminy oraz poprawę zaspokajania potrzeb lokalnych. Popra-
wa funkcjonowania systemu w odniesieniu do gospodarki lokalnej powoduje powstanie 
nowych firm i  miejsc pracy, dóbr i  usług, a  także przyczynia się do rozwoju 
infrastruktury, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wiedzy, kwalifikacji i  no-
wych umiejętności społeczności lokalnej [Flieger 2009, s. 147].

Warto przy tym wspomnieć o niezwykle istotnej roli samorządu. Całokształt działań 
jednostek administracji centralnej i lokalnej, które wspomagają przedsiębiorczość oraz 
aktywność ekonomiczną ludności, tworzy układ, dzięki któremu dochodzi do określo-
nych interakcji. Rezultatem tego jest efekt mnożnikowy przedsiębiorczości – oznacza-
jący, iż nakłady na kształtowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości każdego ele-
mentu w układzie owocują wzrostem przedsiębiorczości w pozostałych. Zmiany te prze-
biegają w kierunku od podstawowego elementu układu (czyli człowieka) do najbardziej 
złożonego, czyli państwa i odwrotnie do kierunku przepływu nakładów finansowych na 
wspieranie przedsiębiorczości [Otłowska, Buks, Cmieliński 2006, ss. 9–10].

Analiza danych dotyczących zmian zachodzących w liczbie przedsiębiorstw zareje-
strowanych na obszarze 45 analizowanych gmin wskazuje na stopniowy wzrost pozio-
mu przedsiębiorczości mieszkańców obszarów górskich. Z danych zawartych na rysun-
ku 2 wynika, iż na przestrzeni 5 lat liczba podmiotów jednoosobowych oraz tzw. mikro-
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób wzrosła, przy jednoczesnym spadku liczby 
podmiotów prowadzących działalność na większą skalę. Wskazuje to na znaczące ogra-
niczenia w rozwoju przedsiębiorstw działających na większą skalę, co w dużej mierze 
wynika z  ograniczonego potencjału lokalnych rynków zlokalizowanych na obszarach 
peryferyjnych.
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Rysunek 2. Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze gmin ONW górskich 
w latach 2012–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ocena dynamiki zmian zachodzących na przestrzeni lat 2012–2016 wskazuje na istot-
ne różnice w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw. O ile w wymiarze ogólnym 
liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o  6,6%, to w  kategorii podmiotów 
1-osobowych dynamika ta była nieco mniejsza (ok. 5%), przy jednoczesnym spadku licz-
by przedsiębiorstw największych (o  niespełna 4,3%). Dynamiczny wzrost został nato-
miast odnotowany w kategorii podmiotów zatrudniających 2 do 9 osób – w ciągu 5 ana-
lizowanych lat liczba tych podmiotów wzrosła o niemal 1/5. Wskazuje to z jednej stro-
ny na poprawiającą się sytuację gospodarczą w obszarach peryferyjnych, z drugiej jed-
nak strony dowodzi relatywnie niskiego potencjału lokalnych rynków oraz słabej pozy-
cji w zakresie możliwości inwestycyjnych i pozyskania kapitału na rozwój. Przekłada się 
to również na znaczące ograniczenia w możliwości kreowania nowych miejsc pracy, co 
jest szczególnie widoczne w  odniesieniu do danych obrazujących udział poszczegól-
nych kategorii podmiotów w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych funkcjonują-
cych na obszarach górskich (tab. 3).
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Tabela 3. Udział poszczególnych kategorii przedsiębiorstw w gminach górskich według 
liczby osób zatrudnionych

2012 2013 2014 2015 2016

1 osobowe 82,69 82,59 82,03 81,90 81,58

2 do 9 12,90 13,21 13,87 14,08 14,50

pow. 9 4,41 4,20 4,10 4,02 3,92

ogółem 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z przedstawionych danych wynika, iż ponad 80% wszystkich przedsiębiorstw sta-
nowią jednostki 1-osobowe, zaś jedynie niespełna 15% to firmy zatrudniające 2–9 osób. 
Dowodzi to ograniczonej skali prowadzonej działalności, wpływając jednocześnie na re-
latywnie niski poziom inwestycji i zatrudnienia, co przekłada się na ograniczone możli-
wości zaistnienia efektów mnożnikowych w odniesieniu do miejscowego rynku. Czyn-
nikiem zwiększającym konkurencyjność lokalnej gospodarki zdaje się zwiększenie skali 
inwestycji w istniejące przedsiębiorstwa, dla których naturalnym uzasadnieniem byłoby 
(przynajmniej sezonowe) zwiększenie popytu na miejscowe produkty i usługi. Wydaje 
się, iż kluczowym sektorem, mogącym odegrać tutaj zasadniczą rolę w rozwoju obsza-
rów górskich, jest branża turystyczna, z szeregiem innych przejawów przedsiębiorczości 
towarzyszących tego typu przedsięwzięciom.

Zakończenie

Specyficzne warunki funkcjonowania górskich obszarów problemowych wskazują na 
konieczność uwzględnienia owej odmienności w  strategiach rozwoju oraz sposobach 
nieco odmiennych działania władz samorządowych w  odniesieniu do tych terenów – 
względem regionów o charakterze nizinnym. Wspomniane wcześniej przeszkody zwią-
zane z  niedostatecznym rozwojem infrastruktury technicznej i  społecznej, wynikają-
ce z ukształtowania terenu, panujących warunków klimatycznych czy wreszcie zagroże-
nia marginalizacją w zakresie inwestycji, wynikającą z peryferyjnego usytuowania gmin 
górskich względem ośrodków miejskich wskazują na konieczność kompleksowego po-
traktowania tych obszarów w wymiarze krajowym czy europejskim. Poza wymienionymi 
kwestiami, związanymi z gorszymi (względem bardziej rozwiniętych regionów) warun-
kami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z ograniczonych możliwości 
akumulacji kapitału, z płytkim i mocno selektywnym rynkiem pracy oraz mniejszym po-
pytem na usługi i produkty wytwarzane lokalnie, znaczącym problemem obszarów gór-
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skich stają się kwestie dotyczące stabilności demograficznej. W przypadku gmin położo-
nych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi i przy słabo rozwiniętej infrastrukturze 
turystycznej stanowi to istotny czynnik wypychający – skutkujący znaczącymi odpływa-
mi migracyjnymi. Wyjazdy te – często o trwałym, nie tylko edukacyjnym charakterze – 
przyczyniają się do deformacji profilu demograficznego – gdyż w takich wypadkach naj-
większą mobilnością wykazują się osoby młode, dla których ośrodek przyjmujący staje 
się bardzo często nowym centrum życiowym, w którym pracują, płacą podatki, a w dal-
szej perspektywie zakładają rodzinę. Prowadzi to do regresu miejsca odpływu migracyj-
nego i w konsekwencji jeszcze większej redukcji potencjału rozwojowego. Istotną szan-
są, mogącą przełamać istniejące bariery rozwojowe, staje się w wielu przypadkach przy-
ciągnięcie inwestorów – głównie z  branży turystycznej i  obszarów pokrewnych. Dzia-
łania tego typu można zaobserwować w wielu gminach beskidzkich, w których przed-
siębiorcy funkcjonujący we wspomnianej branży od wielu lat, w  ramach dywersyfika-
cji posiadanej oferty inwestują na terenie miejscowości o mniejszym nasileniu turystycz-
nym – co wynika z niższych kosztów funkcjonowania (chociażby w zakresie zakupu nie-
ruchomości), ze wzrostu popytu na usługi świadczone w  lokalizacjach uznawanych za 
spokojniejsze i bardziej sprzyjające odpoczynkowi, a często także większej przychylności 
władz lokalnych, aniżeli w popularnych miejscowościach turystycznych czy uzdrowisko-
wych. Reasumując, wydaje się, iż dla przełamywania barier rozwojowych gmin górskich 
położonych w polskiej części Karpat kluczowe znaczenie będzie miała możliwość zwięk-
szania bazy noclegowej i towarzyszącej jej infrastruktury społecznej, technicznej i tury-
stycznej, przy założeniu akumulacji określonego poziomu środków inwestycyjnych ze 
strony podmiotów prywatnych i publicznych. Zaistnienie na większą niż dotychczas ska-
lę efektów mnożnikowych winno w nieodległej perspektywie przyczynić się do popra-
wy funkcjonowania lokalnych rynków i polepszenia standardu życia mieszkańców gmin 
górskich, stanowiąc naturalny mechanizm stabilizujący sytuację demograficzną i gospo-
darczą opisywanych regionów.
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już wcześniej wielokrotnie, dylematem polityki gospodarczej państwa polskiego doty-
czącym połączenia dwóch największych w naszym kraju grup kapitałowych w branży pa-
liwowej, tj. Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA oraz Grupy Lotos SA. 
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Jednak tym razem dzieje się to w zmienionych okolicznościach, gdyż dyskusji tej to-
warzyszy podjęcie przez odpowiednich decydentów konkretnych działań w sprawie łą-
czenia paliwowych gigantów. W  marcu 2018 r. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 
oraz Prezes PKN Orlen SA Daniel Obajtek podpisali list intencyjny „w sprawie rozpoczę-
cia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos SA” (co z ko-
lei ma nastąpić w  wyniku przejęcia przez Orlen co najmniej 53% akcji Lotosu) [Grani-
szewska 2018].

Obejmujący swoim zasięgiem najpoważniejsze w naszym kraju aktywa ekonomicz-
ne proces łączenia obu, dominujących na polskim rynku paliwowym, koncernów stano-
wi jedno z  największych przedsięwzięć gospodarczych w  dziejach III Rzeczpospolitej. 
Z  punktu widzenia rozwoju gospodarczego, czy wręcz postępu cywilizacyjnego, oba 
koncerny pełnią w Polsce niezwykle istotną, a nawet strategiczną, rolę. Proces konso-
lidacji sektora naftowego, jako ważnego sektora naszej gospodarki, ma znaczenie nie 
tylko ze względu na wyniki finansowe największej rodzimej spółki, ale także na, istotne 
dla funkcjonowania większości polskich przedsiębiorstw, ceny paliw. Pod uwagę nale-
ży brać tutaj także to, że działalność Lotosu i Orlenu ma kluczowe znaczenie dla zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego właściwie całemu obszarowi środkowoeuropej-
skiemu. Trzeba przecież pamiętać, że oba te koncerny stanowią niezmiernie ważny ele-
ment zaopatrywania wschodnich obszarów Unii Europejskiej w ropę naftową i jej przetwory.

Niewątpliwie połączenie obu firm powinno być operacją o charakterze przejrzystym 
i transparentnym. Aby tego dokonać, konieczne jest również nie tylko przeprowadzenie 
niezbędnych synergii kosztowych czy operacyjnych, ale także zabezpieczenie pozycji 
Skarbu Państwa w nowo tworzonej grupie kapitałowej. 

Jakkolwiek ważność omawianej fuzji w  skali państwa przekracza znaczenie woje-
wództwa pomorskiego czy mazowieckiego to, aby była ona skuteczna, należy również 
zabiegać o akceptację społeczną, której nie da się pozyskać bez uwzględnienia lokal-
nych interesów oraz opinii regionalnych społeczności. 

Artykuł zawiera przegląd stanowisk w zakresie omawianego problemu, analiza obej-
muje lata 1990–2018, a jako metodę badawczą wykorzystano przegląd literatury przed-
miotu. Jego celem jest w szczególności zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia zwią-
zane z ewentualnym połączeniem kontrolowanych przez publicznego właściciela naj-
większych polskich przedsiębiorstw działających w  sektorze paliw płynnych. Zawarto 
w nim także omówienie planowanej operacji w kontekście rządowych planów dotyczą-
cych tworzenia, zdolnych do podjęcia ekspansji na międzynarodowych rynkach, rodzi-
mych grup kapitałowych. Zwrócono też uwagę na ogromną niestabilność polityki pań-
stwa polskiego prowadzonej wobec sektora naftowego, przede wszystkim zaś na istnie-
jący ciągle dylemat dotyczący tego czy tworzyć jeden koncern naftowy, czy też pozosta-
wić dwa działające w tej branży ośrodki konkurencyjne.
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Koncepcja połączenia koncernów naftowych a polityka 
państwa wobec sektora paliw płynnych w latach 1990–2018 

Zmiany, jakie zachodziły w  Polsce w  sektorze naftowym w  minionych latach, były 
w ogromnym stopniu efektem polityki państwa polskiego, które poza pełnieniem funk-
cji regulacyjnej, w następstwie odziedziczenia ukształtowanego w poprzednim systemie 
gospodarczym modelu stosunków własnościowych, przejęło rolę właściciela lub współ-
właściciela praktycznie wszystkich najważniejszych przedsiębiorstw działających w pol-
skiej branży paliwowej. W efekcie podmioty te musiały być bardzo wrażliwe zarówno na 
dokonywane w okresie po 1989 r. zmiany o charakterze politycznym, jak i na kształt pro-
wadzonej przez kolejne ekipy rządowe polityki sektorowej.

Niewiele osób uświadamia sobie zapewne fakt, iż rządowe prace nad restruktury-
zacją i prywatyzacją sektora naftowego w Polsce trwają co najmniej od ćwierćwiecza. 
Pierwszym planem reformy branży paliw płynnych był bowiem przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w dniu 8 września 1992 r. „Program przekształceń sektora naftowego” [za: Pa-
szewski 2011, s. 8]. 

W ślad za tym, w następnych latach, pojawiały się kolejne wizje i plany, wśród któ-
rych należy wymienić pochodzący z  1995 r. (wielokrotnie zmieniany) „Rządowy pro-
gram restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego sektora naftowego”, uchwaloną siedem 
lat później „Strategię dla przemysłu naftowego w Polsce” czy też datowaną na 2007 r. 
„Politykę rządu RP dla przemysłu naftowego” [za: Paszewski 2011].

 Tym, co łączy wszystkie wspomniane strategie rządowe jest ich nieustanne zmie-
nianie lub korygowanie oraz przejawiany przez kolejne ekipy rządowe brak konsekwen-
cji we wdrożeniu przyjętych uprzednio założeń programowych, czy też nierealizowanie 
niektórych, wcześniej już opracowanych, programów [NIK 2005, ss. 28–29]. 

Niestety, pomimo przyjęcia wielu rządowych programów, państwo polskie nie zdo-
łało wypracować szerszej strategii, która mogłaby służyć określeniu długofalowej per-
spektywy i stymulowaniu rozwoju sektora naftowego oraz zapewniałaby dbałość o in-
teresy konsumentów i ochronę środowiska. Co więcej, nie potrafiono nawet określić do-
celowego modelu udziału państwa w podmiotach należących do branży paliwowej [Pa-
szewski 2011, ss. 5–6].

Przykładem podejmowania pewnych działań organizacyjnych i  restrukturyzacyj-
nych jest powołanie w 1996 r. Nafty Polskiej SA, jako rządowej agencji do spraw nadzoru 
oraz prywatyzacji przemysłu naftowego, i wyposażenie jej w prawo do dysponowania 
75% udziałów wszystkich państwowych przedsiębiorstw paliwowych (pozostałą część 
akcji zachował Skarb Państwa w bezpośrednim posiadaniu) [Kowalski 1999].

  Najistotniejszym posunięciem okazał się jednak dokonany przez Radę Ministrów 
w 1999 r. formalny podział sektora paliwowego na dwa zasadnicze piony organizacyj-
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no-decyzyjne, które następnie stały się podstawą tworzenia obu narodowych koncer-
nów, dzięki połączeniu w ich ramach, a znajdujących się we władaniu Skarbu Państwa, 
aktywów majątkowych [Kowalski 1999]. 

  Jeden z  ośrodków przemysłu naftowego powstał dzięki umiejętnemu wchłonię-
ciu przez ówczesną Petrochemię Płock SA dominującego uprzednio na rynku paliwo-
wym dystrybutora tj. Centrali Produktów Naftowych (CPN), którego sieć stacji benzyno-
wych (zaopatrywanych przez państwowe rafinerie) pokrywała teren całego kraju [Orlen 
2018]. Po zaoferowaniu akcji Orlenu inwestorom giełdowym istotnym elementem bu-
dowy płockiego koncernu w ciągu kolejnych lat było w szczególności włączenie w jego 
struktury mniejszych rafinerii (położonych w Trzebini i Jedliczu) [Orlen Południe 2018]. 

 Niezmiernie ważnym czynnikiem budującym wizerunek nowo powstałego produ-
centa paliw było nadanie mu wiosną 2000 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
nieznanej wcześniej, nazwy: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (PKN Orlen SA) [Orlen 
2018]. Przyszłość pokazała, że powołana wówczas marka na trwałe zdołała zakorzenić 
się w świadomości polskich kierowców i konsumentów. Zarazem trudno stwierdzić czy 
ten sukces był rezultatem posłużenia się przemyślaną strategią marketingową, czy też 
następstwem czerpania korzyści wynikających z zajmowania przez płocki koncern do-
minującej (niemalże monopolistycznej) pozycji na polskim rynku paliw płynnych.

  Drugim głównym uczestnikiem polskiej branży naftowej pozostała, działająca po-
czątkowo samotnie na rynku, druga pod względem przerobu ropy naftowej w Polsce Ra-
fineria Gdańsk SA. Dopiero bowiem w 2005 r. rząd polski zdecydował o utworzeniu Gru-
py Lotos SA (notowanej od tego roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie) w wyniku konsolidacji w jej ramach, pozostałych jeszcze w gestii Skarbu Państwa, 
przedsiębiorstw naftowych. Odbyło się to za pomocą przyłączenia do tego, największe-
go na Pomorzu Gdańskim, przedsiębiorstwa położonych na południu kraju rafinerii (bo-
rykających się z poważnymi problemami ekonomicznymi) oraz kolejnej państwowej fir-
my – spółki Petrobaltic. Aktualnie firma ta (od 2010 r. występująca pod nazwą „Lotos Pe-
trobaltic”) zajmuje się wydobywaniem niewielkich ilości ropy naftowej z dna Morza Bał-
tyckiego [Zybała 2012, ss. 189–199].

 Konsekwencją wdrożenia wspomnianych decyzji okazało się w następnych latach 
określenie stosunku władz publicznych do obu dominujących na polskim rynku paliwo-
wym grup kapitałowych. Od samego zresztą początku, w ramach wspomnianych pro-
gramów i strategii rządowych, pierwszoplanowym problemem było rozstrzygnięcie dy-
lematu czy priorytetem jest tworzenie silnego, narodowego koncernu paliwowego czy 
też utrzymanie dwóch konkurencyjnych ośrodków przemysłu naftowego.

  Ponieważ program rządowy z 1995 r. zakładał zachowanie dwóch odrębnych grup 
produkcyjnych, z Centrali Produktów Naftowych wydzielono zajmującą się transportem 
kolejowym Dyrekcję Eksploatacji Cystern (obecnie jej właścicielem jest amerykański GA-
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TAX Rail Overseas) oraz oferującą usługi magazynowania paliw spółkę Naftobazy. Nato-
miast CPN chciano podzielić w taki sposób, aby wszystkie rafinerie otrzymały część jej 
sieci dystrybucji [Bałdyga 2003].

 Ponieważ wspomniana strategia rządowa zakładała, że proces przekształceń wła-
snościowych w obrębie sektora paliw płynnych prywatyzacji będzie się odbywał z za-
chowaniem reguł konkurencyjności rynkowej, w  2001 r. Nafta Polska SA wykluczyła 
udział Orlenu w rozważanej wówczas prywatyzacji gdańskiej firmy [Paszewski 2011, s. 11]. 

Jednak we wrześniu 2002 r. rząd koalicji SLD-PSL ogłosił swój program w  tym za-
kresie i zmienił wspomniane założenia, co miało umożliwić dokonywanie elastycznych 
przekształceń sektora naftowego, odpowiadających aktualnej sytuacji rynkowej [Mini-
sterstwo Skarbu Państwa 2002]. Mogło to odbywać się w szczególności w wyniku udzia-
łu Rafinerii Gdańskiej w procesie konsolidacji polskiego przemysłu naftowego bądź też 
nabycia jej akcji przez branżowego inwestora z sektora paliwowego (takiego właśnie jak 
płocki koncern) [Ministerstwo Skarbu Państwa 2002, ss. 5–6]. Jak zarazem podkreślano, 
przed dokończeniem budowy Grupy Lotos przedwczesne byłoby rozstrzygnięcie dyle-
matu czy w Polsce ma być jeden, czy też dwa ośrodki koncentracji przemysłu paliw płyn-
nych, jakkolwiek Orlen miał funkcjonować jako pewnego rodzaju stymulator procesu 
tworzenia koncernu środkowoeuropejskiego [Żyndul 2004]. 

  Odrzucenie przez Ministra Skarbu w 2003 r. projektu konsolidacji rodzimego sekto-
ra naftowego nie przeszkadzało prezesom płockiego koncernu w kolejnych latach wra-
cać do tego pomysłu – zgłaszali chęć wzięcia udziału w prywatyzacji gdańskiej Grupy, 
która według nich była konieczna ze względu na występujące jakoby trudności z samo-
dzielnym utrzymaniem się jej na rynku. Pomimo deklarowania możliwości realizowania 
celów i polityki regionalnej przez Lotos w ramach Grupy Orlen, nie udało im się jednak 
zrealizować tych zamiarów [Orlen od lat był… 2018]. 

   W 2010 r. Minister Skarbu informował o podjęciu kolejnej próby pełnej prywatyza-
cji Grupy Lotos i poszukiwał branżowego, strategicznego inwestora mogącego stymulo-
wać jej rozwój i wspomagać ekspansję na rynki zewnętrzne. Jednocześnie podjęto (nie-
zwieńczony powodzeniem) proces uzgodnień z resortem gospodarki na temat zmiany 
przyjętej przez rząd PiS w 2007 r. „Polityki rządu RP dla przemysłu naftowego”. Warto do-
dać, że ze względu na niebezpieczeństwo monopolizacji lub wrogiego przejęcia wspo-
mniany program wykluczył po raz kolejny możliwość konsolidacji obu firm, a  ponad-
to przewidywał „utrzymanie lub zwiększenie” udziałów Skarbu Państwa w kluczowych 
spółkach z sektora paliwowego [Orlen od lat był… 2018]. W 2017 r. w wyniku zakupu 
akcji Orlenu w proces konsolidacji krajowych aktywów sektora naftowego włączyła się 
państwowa spółka Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) [PERN 
został udziałowcem… 2017].   
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Ponieważ PERN jest przedsiębiorstwem, do którego należy rozbudowana infrastruk-
tura naftowa (Naftoport, ropociągi oraz bazy paliwowe), dokonany zakup akcji Orle-
nu w praktyce wzmacnia rozbudowaną infrastrukturę logistyczną płockiego koncernu. 
Można więc uznać, że w ten sposób, za pomocą konsolidacji branży naftowej, sprzyja się 
prowadzeniu zapowiedzianej przez obecny rząd polityki tworzenia silnych, narodowych 
grup kapitałowych. 

Jednak w dniu 28 listopada 2017 r. rząd Beaty Szydło przyjął program „Polityka Rzą-
du RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, który przewiduje skoncen-
trowanie się obu koncernów na prowadzonej do tej pory ich podstawowej działalno-
ści (czyli produkcji i obrocie paliwami) oraz zawiera deklarację zmiany struktury infra-
strukturalno-właścicielskiej w  sektorze naftowym [Załącznik do Uchwały nr 182/2017 
Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla 
infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” 2017]. Zwraca się tutaj także uwagę 
na problemy związane z dotychczasową nieefektywną jego organizacją, co stwarza za-
grożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa, zwłaszcza z uwagi na brak stosow-
nych decyzji odnośnie budowy nowych, niezbędnych pojemności magazynowych spół-
ek pozostających w domenie właścicielskiej Skarbu Państwa [Załącznik do Uchwały nr 
182/2017 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu 
RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” 2017].

Omawiany program rządowy powierza zarządzanie strategicznymi magazynami pa-
liw i związanej z nimi logistyki spółkom ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa 
[Załącznik do Uchwały nr 182/2017 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w spra-
wie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” 
2017]. W konsekwencji, korzystając ze swoich praw największego akcjonariusza PKN Or-
len, państwo może dążyć do sprzedaży przez ten koncern wielu kluczowych aktywów 
całkowicie państwowym przedsiębiorcom (właśnie takim jak PERN). 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rządu polskiego, w dniu 6 marca 2018 r. obie 
firmy zawarły zresztą porozumienie dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruk-
tury logistycznej w  sektorze naftowym, które ma na celu wzmocnienie infrastruktury 
przesyłowej oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-pa-
liwowej [Orlen i PERN zawarły porozumienie… 2018, PERN i PKN ORLEN skutecznie realizują… 2018]. 

Problem połączenia PKN Orlen oraz Grupy Lotos SA 
w kontekście realizacji rządowego planu tworzenia 
i rozwoju polskich grup kapitałowych

Oceniając stan rodzimej branży u schyłku XX w., eksperci podkreślali, iż jej zasadnicza 
wartość opiera się na wykorzystaniu dwóch, stanowiących określone przesłanki wzro-
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stu, głównych filarów, które muszą być brane pod uwagę przez wszystkie zamierzające 
umocnić swoją pozycję na naszym rynku światowe koncerny [Kowalski 1999]. Pierwszy 
z nich to atrakcyjne otoczenie sektora, którego integracja ekonomiczna z branżą naftową 
systematycznie wzrasta wskutek rozwoju indywidualnej motoryzacji, wykorzystywania 
tranzytowego położenia kraju oraz rosnącego znaczenia transportu drogowego. Drugim 
atutem jest natomiast dysponowanie zaletami lokalizacyjnymi, takimi jak centralne po-
łożenie płockiego koncernu, czy też dogodne połączenia komunikacyjne w połączeniu 
z posiadaniem powszechnie rozpoznawalnych w naszym kraju marek [Kowalski 1999].

 Wspomniane uwarunkowania musiały być brane pod uwagę przez wszystkie zamie-
rzające umocnić swoją pozycję na naszym rynku światowe koncerny (w tym także ro-
syjskie). Z pewnością chodziłoby tu nie tylko o przejęcie atrakcyjnego rynku, czy stanie 
się właścicielami rokujących duże powodzenie ekonomiczne firm, ale też o wykorzysta-
nie gwarantujących zachowanie przewagi konkurencyjnej przywilejów w postaci pokaź-
nych ulg finansowych i wysokich barier celnych. Jednak w związku ze znajomością pol-
skich realiów, ich działania charakteryzował dość daleko idący sceptycyzm oraz ostroż-
ność i w rezultacie nie podejmowały one kroków zmierzających do nabycia akcji pol-
skich przedsiębiorstw naftowych (z wyjątkiem nieudanej próby przejęcia Rafinerii Gdań-
skiej przez rosyjski koncern Łukoil) [Kowalski 1999].

  W efekcie, w chwili obecnej, nawet stacje benzynowe należące do konkurencyjnych 
grup kapitałowych kupują oleje czy benzyny w Lotosie lub też Orlenie, gdyż to głów-
nie one importują, pochodzące z zagranicznych rafinerii, paliwo. Zarazem wzmocnieniu 
ekonomicznemu polskich liderów branży naftowej służy generowanie nie tylko marży 
produkcyjnej, ale też (kosztem sprzedawców detalicznych) większej części marży hurto-
wej. Pomimo konkurencyjnych cen zagranicznego paliwa, utrzymaniu posiadanej przez 
polskie koncerny przewagi konkurencyjnej sprzyjają również podrażające wartość im-
portu koszty logistyki oraz przymus respektowania wymogów prawnych związanych 
z koniecznością dodawania biokomponentów czy też posiadania zapasów obowiązko-
wych [Grzeszak 2018].

 Istnienie wymienionych uwarunkowań oraz zaoferowanie akcji obu firm, rozproszo-
nym z reguły, inwestorom w ramach obrotu giełdowego pozwoliło zachować polski cha-
rakter koncernów naftowych. Zarazem oznaczało to konieczność przerzucenia na krajo-
wych właścicieli niezbędnych kosztów związanych z dostosowaniem struktury produk-
cyjnej do zachodnich standardów, budową bazy logistycznej, modernizacją infrastruk-
tury bądź finansowaniem akwizycji na rynku detalicznym. Pomimo istnienia tych wy-
zwań, dzięki trwającym na przestrzeni wielu lat procesom konsolidacyjnym i moderni-
zacyjnym, udało się mocno niedoinwestowane, regionalne firmy przekształcić w liczące 
się w skali europejskiej oraz dysponujące rozpoznawalnymi markami korporacje. Było to 
możliwe dzięki realizacji w dobie transformacji ustrojowej szerokich programów rozwo-
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jowych, które miały służyć unowocześnieniu procesu produkcji paliw płynnych w obu 
rafineriach [Jaskóła 2014, ss. 59–77, Zybała 2012, ss. 131–305].

Towarzyszyło temu wdrożenie zmian organizacyjnych o  szerokim zasięgu, a  zwią-
zanych z budową, w ramach gdańskiej i płockiej grupy kapitałowej, struktur holdingo-
wych, wokół których nastąpiły potem konsolidacje tworzonych sieci dystrybucyjnych 
obu koncernów. W ich obrębie skupiono stacje paliwowe i hurtownie paliw (w tym part-
nerskie i patronackie), których funkcjonowanie służyło wzmocnieniu pozycji rynkowej 
i kapitałowej Grupy Lotos i PKN Orlen. Sprzyjały temu także wspomniane już decyzje 
o połączeniu pozostających w domenie Skarbu Państwa firm naftowych (przede wszyst-
kim mniejszych rafinerii z południa kraju) czy włączeniu w strukturę Lotosu firmy Petrobal-
tic, zapewniającej przewagę w zakresie prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych.

W ostatnich latach Orlen, dzięki zakupom kilku kanadyjskich firm posiadających do-
stęp do złóż surowca, stał się polskim globalnym koncernem [Korpus 2016, ss. 207–210]. 
Niewątpliwie odróżnia to płockie przedsiębiorstwo od działającego głównie na krajo-
wym rynku konkurenta, jednak pamiętać należy o wielu niepowodzeniach w procesie 
budowy silnej pozycji największej polskiej firmy na międzynarodowym rynku naftowym. 

Zaplanowane przez kierownictwo Orlenu, trzeba przyznać, że skuteczne, przejęcia 
europejskich przedsiębiorstw z branży rafineryjno-petrochemicznej (litewskiej rafinerii 
w  Możejkach, czeskiego Unipetrolu czy sieci stacji benzynowych AREL w  Niemczech) 
w praktyce pozostawiały jednak firmę poza pozycjami zajmowanymi na rynku Europy 
Środkowej nawet przez regionalnych konkurentów. Zmiany polityczne i  ryzyko utraty 
przez Skarb Państwa kontroli nad Orlenem uniemożliwiły też budowę środkowoeuro-
pejskiego koncernu naftowego w wyniku konsolidacji akcji polskiego lidera branży naf-
towej oraz aktywów jego austriackiego i węgierskiego odpowiednika [Chalupec 2009, 
ss. 58–64]. 

W obliczu silnej pozycji ekonomicznej zachodnich koncernów, czy też ekspansji ro-
syjskich firm energetycznych na obszarze Europy Środkowej, dotychczasowe niepowo-
dzenia powinny budzić uzasadniony niepokój nie tylko kierownictwa płockiego koncer-
nu, ale i decydentów rządowych. 

Jak się wydaje, wdrożenie na przestrzeni wielu lat działań modernizacyjnych oraz 
procesów rozwojowo-konsolidacyjnych stworzyło pewne szanse na realizację zapowie-
dzianej przez obecny rząd w  „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” polityki 
tworzenia rodzimych grup kapitałowych, które dysponowałyby rozpoznawalnymi mar-
kami i byłyby zdolne do podjęcia ekspansji na międzynarodowych rynkach [Minister-
stwo Rozwoju 2017]. Potrzeba stymulowania takich procesów wynika być może z tego, 
że w obliczu globalizacji i w sytuacji braku nadwyżek kapitałowych polską racją stanu 
wydaje się być koncentrowanie się na tych obszarach aktywności ekonomicznej, gdzie 
(jako kraj) mamy szansę budowy takich firm. W  literaturze przedmiotu podkreśla się 
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zresztą, że polityka tworzenia tego typu „narodowych czempionów” opiera się głównie 
na uzasadnieniach nie tylko natury ekonomicznej, ale również polityczno-strategicznej 
[Molski 2015, ss. 25–31].

Stworzenie silnych, polskich grup kapitałowych, będących lokalnymi pracodawca-
mi czy sponsorami wielu regionalnych inicjatyw w sferze kultury bądź też sportu, ma 
szczególnie znaczenie dla województwa pomorskiego, ponieważ Grupa Lotos stała się 
tu największą firmą oraz ważnym elementem wizerunku. W dodatku, powiększając ska-
lę swojej działalności i kooperując z wieloma pomorskimi przedsiębiorstwami, w istot-
nym stopniu przyczyniała się do rozwoju lokalnej gospodarki. Towarzyszyło temu szero-
kie zasilanie przez oba koncerny samorządowych budżetów (w rezultacie wnoszonych 
podatków).

 O  ile więc dla budżetu państwa korzystne jest przejęcie większościowego pakie-
tu akcji grupy Lotos przez Orlen, o tyle projekt ten budzi niepokój lokalnego samorzą-
du, czy też pomorskich elit. Aby uspokoić te nastroje, obecne kierownictwo PKN Orlen 
zapewnia o zachowaniu odrębnej marki Lotos oraz odrębności gdańskiej firmy w nowo 
tworzonej grupie, utrzymaniu miejsc pracy, czy też płaceniu lokalnych podatków [Grani-
szewska 2018]. Pomimo to rząd powinien mieć na uwadze problemy (zwłaszcza natury 
fiskalnej) wynikające dla lokalnych społeczności z niekorzystnych skutków fuzji koncernów. 

 Wątpliwości mogą dotyczyć także tego, czy przyjęcie odpowiednich zapisów w sta-
tucie nowo tworzonej korporacji zapewni państwu polskiemu (posiadającemu obec-
nie w PKN Orlen pulę zaledwie 28% akcji) wystarczającą kontrolę nad potężnym orga-
nizmem gospodarczym, co jest istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 

Zakończenie

W  aktualnej sytuacji społecznej i  gospodarczej niezmiernie interesującym projektem 
może wydawać się stworzenie przez nasze państwo narodowego koncernu paliwowego, 
gdyż w wyniku fuzji powstałby podmiot o rocznych przychodach przekraczających 116 
mld zł oraz potencjalnie posiadający mocniejszą niż dotychczas pozycję rynkową. Być 
może dzięki wspólnemu planowaniu i  realizacji określonych strategii prorozwojowych 
(zwłaszcza w obszarze rozbudowy infrastruktury ładowania aut energią elektryczną bądź 
rozwoju systemów tankowania paliwami alternatywnymi) udałoby się generować więk-
szy poziom skonsolidowanych przychodów oraz zmniejszyć dystans dzielący polską fir-
mę od największych światowych koncernów. Z tego punktu widzenia opłacalne wyda-
je się poniesienie związanych z tego typu operacją ryzyk finansowych, operacyjnych czy 
też zagrożeń wynikających z umocnienia monopolistycznej w istocie (gdyż odtwarzają-
cej pozycję dawnej Centrali Produktów Naftowych) pozycji Orlenu. 
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 Swoistą klęską polskiej transformacji wydaje się jednak to, że w niemalże w trzydzie-
stolecie jej rozpoczęcia państwo sięga po posiadane aktywa majątkowe po to, by two-
rzyć liczące się nie w skali globalnej, ale zaledwie regionalnej przedsiębiorstwa. Nowo 
powstały koncern byłby jednak w istocie w dalszym ciągu graczem liczącym się przede 
wszystkim na rynku środkowoeuropejskim, gdyż jego powstanie niewiele zmieniłoby 
w międzynarodowym układzie sił gospodarczych i biznesowych. Szansą wydaje się tu-
taj być jedynie realizacja ambitnych projektów w tak obiecujących dziedzinach jak roz-
wój elektromobilności. 

Jak się wydaje, przy realizacji omawianego projektu rząd polski, jako właściciel, po-
winien preferować przejęcie Orlenu przez Lotos przede wszystkim z uwagi na zmniej-
szenie zaangażowania Skarbu Państwa z obecnego poziomu w wysokości 53,2%, uła-
twiającego przegłosowanie zmian bez konieczności ogłaszania wezwania i ponoszenia 
stosownych kosztów. Być może dlatego, zdając sobie sprawę z ryzyka wrogiego przeję-
cia nowej grupy kapitałowej i powstających na tym tle zagrożeń bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, w założeniach omawianej polityki rządu dotyczącej infrastruktury lo-
gistycznej w sektorze naftowym powierzono zarządzanie strategicznymi magazynami 
paliw spółkom ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa (takim jak PERN czy ope-
rator gazociągów Gas-System SA).
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Nowoczesne koncepcje modeli biznesu 
operatorów logistycznych

Modern Concepts of Business Models of Logistic Operators

Abstract: The paper defines the concept of a modern business model. The key changes in 

the logistics services market and their consequences for logistics operators and their role as 

an integrator in the supply chain were pointed out. The methods used are comparative ana-

lyzes of business models of logistic operators, literature analysis and case study. The mana-

gerial implications of the study are that in their planning and strategizing, managers should 

factor in a proper analysis of the business model they currently use and one that they co-

uld use. The study provides a useful addition to the literature on the practical implications 

of business models.

Key words: logistics operators, business models, case study, solutions.

Wstęp

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono koncepcji modelu biznesowego. Stało się 
tak częściowo pod wpływem sukcesu globalnych liderów e-commerce, używających de-
strukcyjnych modeli internetowych, które zdestabilizowały przemysł i  rynki. Przedsię-
biorstwa, takie jak: Amazon, eBay, a w Polsce Allegro, ale także obsługujący je operatorzy 
logistyczni, są interesującymi przykładami relacji zarówno pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi, czyli business-to-business (B2B), jak i pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indy-
widualnymi (B2C). Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czym są nowo-
czesne modele biznesowe oparte na udziale operatorów logistycznych oraz w jaki spo-
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sób przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe będą mogły utrzymać przewagę konku-
rencyjną na rynku w coraz bardziej niepewnym otoczeniu. Zaprezentowano w nim ana-
lizę różnych definicji modelu biznesowego operatorów logistycznych w Polsce, koncep-
cje i identyfikacje tych modeli, które wydają się najbardziej odpowiednie (określenie ich 
ram i komponentów oraz zbadanie, na podstawie studium przypadku, modelu bizneso-
wego B2B na rynku operatorów logistycznych pod względem wykorzystania tej koncep-
cji w praktyce). W artykule zastosowano metodę analizy porównawczej modeli bizneso-
wych operatorów logistycznych, analizę literatury przedmiotu oraz studium przypadku. 

Wiele z tego, co napisano o modelach biznesowych to wynik obserwacji z perspek-
tywy czasu – autorzy zajmujący się tym tematem, zauważając, że firmy mają odmienne 
modele, dokonują analizy części lub całości ich działalności bądź filozofii zarządzania. 
Naukowcy oraz praktycy różnie rozumieją to pojęcie i próbują definiować modele bizne-
su, biorąc pod uwagę strategię, strukturę lub podejmowane działania. 

Na potrzeby artykułu sformułowano następującą hipotezę badawczą: Idea modelu biz-
nesowego może być stosowana w biznesie na rynku operatorów logistycznych w praktyce.

Koncepcje modeli biznesowych

Istnieje wiele definicji pojęcia „model biznesowy”. S.C. Lambert i R.A. Davidson stwierdzi-
li, że różnią się one od siebie pod względem zakresu i konceptualnego nastawienia [Lam-
bert, Davidson 2013]. Zakres rozumienia tego terminu waha się od postrzegania mode-
li biznesowych jako wewnętrznej struktury firmy po odnoszenie ich do przedsiębiorstwa 
jako uczestnika logistycznego łańcucha. W konceptualnej koncentracji modele bizneso-
we różnią się od siebie: działalnością, architekturą, strategią cenową i orientacją rynko-
wą. Jednak większość definicji skupia się na organizacji i tworzeniu wartości oraz ofer-
cie wartości [Lambert, Davidson 2013 ss. 668–681]. W takim ujęciu najbardziej użyteczna 
jest, zdaniem autorki, definicja stworzona przez M.M. Al-Debei i jego zespół: model biz-
nesowy jest abstrakcyjną reprezentacją (koncepcyjną, tekstową lub/i graficzną) organi-
zacji, uwzględniającą wszystkie jej elementy, a także ich powiązania między sobą (zarów-
no strukturalne, jak i wynikające ze współdziałania i ustaleń finansowych opracowanych 
przez tę organizację obecnie oraz tych, które powstaną w przyszłości), a także podstawo-
we produkty i/lub usługi (oferowane przez nią obecnie lub w przyszłości), na podstawie 
której ustalany jest plan działań niezbędnych do osiągnięcia strategicznych celów i reali-
zacji zadań [Al-Debei, Avison, El-Haddadeh 2008].

Istnieje dodatnia korelacja wzmacniająca między poziomem konkurencyjności 
przedsiębiorstwa a efektywnością zaprojektowanego modelu biznesu. Przegląd litera-
tury przedmiotu pokazuje, w jaki sposób pojawienie się Internetu w połowie lat 90. XX 
w. i wzrost częstotliwości używania tego terminu „wprowadziły” model biznesowy. C. 
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Zott oraz R. Amit przeanalizowali pod tym względem opracowania naukowe powstałe 
w latach 1975–2009. Wykazali, że to pojęcie trafnie opisano, zwłaszcza w czasopismach 
nieakademickich, głównie dzięki firmom doradczym dążącym do tego, by postrzega-
no je jako kreatorów cyfrowej transformacji [Zott, Amit 2010, ss. 216–226]. Internatio-
nal Data Corporation (IDC) definiuje cyfrową transformację jako ciągły proces, w którym 
przedsiębiorstwa dostosowują się do rynku lub powodują zakłócenia (zmiany) u klien-
tów i na rynkach (w zewnętrznych ekosystemach), wykorzystując efekt dźwigni cyfrowej 
za pomocą kompetencji umożliwiających wprowadzanie innowacji w  nowych mode-
lach biznesowych, produktach i usługach, które płynnie łączą funkcje cyfrowe, fizyczne, 
biznesowe oraz doświadczenia klientów, jednocześnie poprawiając efektywność opera-
cyjną, a także wydajność organizacyjną [IDC 2015]. 

Przewaga konkurencyjna zależy od równowagi w zastosowanym modelu biznesu. 
Konkurencyjność może być rozumiana jako konglomerat złożony z elementów, takich 
jak: potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna, instrumenty konkurowania 
i pozycja konkurencyjna. Model zrównoważonego biznesu powinien uwzględniać za-
sady sustainability, rozumianej jako zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego uczenia się, 
adaptacji i  rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji oraz reorientacji [Grudzewski, Hejduk, 
Sankowska i in. 2010, s. 27].

A. Osterwalder i jego współpracownicy stwierdzili, że prawie połowa firm definiuje 
modele stosowane przez przedsiębiorstwa jako wartość dla klienta (podejście zoriento-
wane na rynek, czyli na zewnątrz), podczas gdy reszta jest bardziej skupiona na sobie. 
Jednak autorzy, pisząc na temat modeli biznesowych, odnoszą się do różnych ich aspek-
tów [Linder, Cantrell 2000]. A. Osterwalder wraz z zespołem opisał trzy odmienne typy 
referencji [Osterwalder, Pigneur, Tucci 2005, ss. 1–25]. W ten sposób wyróżnione zostały 
trzy następujące koncepcje modeli biznesowych:

1. Koncepcja abstrakcyjnego, nadrzędnego modelu biznesowego, który można 
przedstawić jako model firmy. Meta-model obejmuje wszystkie elementy modelu 
biznesowego [Osterwalder, Pigneur, Tucci 2005, ss. 1–25, Linder, Cantrell 2000].
2. Koncepcja różnych typów modeli biznesowych i różnych taksonomii, np. otwar-
te modele biznesowe i podobne. [Osterwalder, Pigneur, Tucci 2005]. J.C. Linder i S. 
Cantrell nazwali je „operacyjnymi modelami biznesowymi”, które przyczyniają się do 
tworzenia wartości i często są nazywane „modelami biznesowymi” [Linder, Cantrell 2000].
3. Koncepcja modeli biznesowych w świecie rzeczywistym (poziom instancji), np. 
Amazon model, model Dell, model eBay. Aby odnieść się do modelu biznesowego 
firmy, należy użyć jej nazwy [Osterwalder, Pigneur, Tucci 2005].
Koncepcje modeli biznesowych zostały szczegółowo scharakteryzowane w  publi-

kacji Modele biznesu polskich przedsiębiorstw [Gołębiowski, Dudzik, Lewandowska i  in. 
2008]. Równie ciekawe podejście do tej problematyki (nieujęte w  wymienionej wyżej 
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publikacji) zaprezentowali R. Casadesus-Masanell oraz J.E. Ricart [Casadesus-Masanell, 
Ricart 2011, ss. 74–85]. Zdaniem tych autorów, firmy, formułując swoje modele bizneso-
we, dokonują trzech rodzajów wyborów, które różnicuje to, czego dotyczą. Kryteriami 
wyboru mogą być:

1. Sposoby postępowania (ang. policy choices) w  szeroko rozumianych obszarach 
działania (np. w  zakresie kultury organizacyjnej – uwzględnianie etycznych zasad 
biznesu, jeśli chodzi o lokalizację zakładów, przykładowo w strefach ekonomicznych, 
i zatrudnianie polskich pracowników, a nie zagranicznych).
2. Majątek (ang. asset choices), czyli to, z jakich zasobów materialnych korzysta firma 
(np. systemy produkcji czy outsourcing, systemy IT).
3. Nadzór (ang. governance choices), czyli sposób, w  jaki firma będzie korzystała 
z wymienionych powyżej dóbr (np. na zasadzie własności czy leasingu) [Casadesus-
Masanell, Ricart 2011, ss. 74–85]. 
Na podstawie przytoczonych koncepcji rozumienia modelu biznesowego można 

sformułować jego definicję i określić go jako pewien unikatowy, charakterystyczny dla 
danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujących dostawy za pomo-
cą operatorów logistycznych, sposób działania na rynku, który zapewnia tym firmom 
utrzymanie długookresowej przewagi konkurencyjnej wskutek dostarczania (ostatecz-
nym klientom, a także w łańcuchach dostaw) wartości dodanej, rozumianej jako speł-
nianie (lub nawet przekraczanie) oczekiwań, co do szeroko rozumianej jakości produktu 
lub, w przypadku branży TSL (Transport–Spedycja–Logistyka), usługi dostawy.

Zastosowanie modeli biznesowych na rynkach B2B

Wiele przedsiębiorstw realizujących sprzedaż B2B (czasami całe gałęzie przemysłu) zmie-
nia swój model biznesowy, aby móc przejść od sprzedaży produktów do sprzedaży roz-
wiązań i usług [Cerasale, Stone 2004]. W branży logistycznej klienci biznesowi, którymi 
często są globalne przedsiębiorstwa, mają tendencję do żądania:

 · związku partnerskiego, a nie samej usługi przewozu czy spedycji;
 · dostępu do informacji o przesyłce w czasie rzeczywistym na podstawie numeru listu 

przewozowego zamieszczonego na stronie internetowej;
 · wysokiego poziomu usług, takich jak fizyczna dystrybucja oraz usługi finansowe, 

a także świadczenia usług dodatkowych;
 · skróconego czasu obsługi przesyłki, np. na obszarze Polski w ciągu 24 godzin;
 · niższych kosztów obsługi logistycznej, w tym dostawy dokładnie na czas, co pozwa-

la lepiej zarządzać własną logistyką.
W tabeli zaprezentowano charakterystykę modeli biznesowych na przykładzie ope-

ratorów logistycznych (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Modele biznesowe operatorów logistycznych 

Charakterystyka Wykorzystanie pomysłów na model 
 biznesowy

Przykład

Zrozumienie koncepcji 
modelu biznesowego

Kierownictwo wyższego szczebla musi 
przyjąć czytelną, wspólną dla wszystkich 
interpretację tego, czym jest model bizne-
sowy oraz uświadamiać sobie, że nie należy 
go mylić z modelem operacyjnym

Grupa Raben – przedsię-
biorstwa Nestle, Castrol 
i Zelmer

Komponenty modelu 
biznesowego

Koncepcja modelu biznesowego powinna 
być formalnie wykorzystywana w procesie 
decyzyjnym w zarządzaniu. Należy zawsze 
uwzględniać dziewięć komponentów mo-
delu (kluczowi partnerzy, struktura kosz-
tów, kluczowe działania, kluczowe zaso-
by, oferta wartości, relacje z klientami, seg-
menty klientów, kanały i strumienie przy-
chodów). Powinny być one wykorzystywa-
ne w przeglądach strategicznych, planowa-
niu i pomiarach wydajności

Obsługa przez DB Schen-
ker Grupy Metro na tere-
nie całej Europy – od do-
stawców do sieci handlo-
wych

Komunikacja w modelu 
biznesowym

Model biznesowy organizacji trzeba jasno 
określić i przedstawiać wszystkim zaintere-
sowanym stronom, w tym najważniejszym 
partnerom w ekosystemie, oraz omawiać 
z nimi, jako ważny element filozofii działa-
nia leżący u podstaw wzajemnych relacji 

Rozwiązania specjali-
styczne na stronie inter-
netowej FeDex

Otoczenie zewnętrzne Firmy powinny regularnie i dokładnie anali-
zować swoje otoczenie zewnętrzne oraz łą-
czyć to działanie z korektami modelu biz-
nesowego. Szanse oraz zagrożenia wyni-
kające z wdrożenia modelu muszą być sys-
tematycznie identyfikowane i traktowane 
priorytetowo.
Technologie, platformy stron trzecich (spo-
łecznościowe, mobilne, chmury, duże zbio-
ry danych i analiz) powinny być wykorzy-
stywane do wspierania świadomości ze-
wnętrznej, analizy oraz przepływu infor-
macji

W TNT – inteligentne na-
rzędzie dla firm codzien-
nie wysyłających przesył-
ki (myTNT 2).
Polityka odpowiedzialno-
ści społecznej prowadzo-
na przez wszystkich ope-
ratorów logistycznych

Strategiczne  
dopasowanie

Modele biznesowe całego ekosystemu, tj. 
dostawców, partnerów i klientów, muszą 
być stale dostosowywane (logistyczne łań-
cuchy dostaw). Kierownictwo powinno zba-
dać produkty typu spin-off, a nawet przed-
siębiorstwa o zasadniczo odmiennych lub 
sprzecznych modelach biznesowych w sto-
sunku do organizacji macierzystej, aby 
umożliwić pozostałym firmom konkuro-
wanie na nowych rynkach bez konieczno-
ści strategicznego dostosowania się do mo-
delu biznesowego jednostki dominującej 
lub po dokonaniu jedynie korekty własne-
go modelu

GLS – rozwiązania dla 
nadawców, m.in. sieć  
ParcelShop oraz ADE-Plus, 
aplikacja internetowa do 
zarządzania wysyłką pa-
czek lub automatyczna 
wymiana danych (Unibox)
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Charakterystyka Wykorzystanie pomysłów na model 
 biznesowy

Przykład

Kluczowe zarządzanie 
klientami, partnerami 
i dostawcami

Model biznesowy powinien być przedsta-
wiany jako ważny element relacji z kluczo-
wymi klientami i dostawcami oraz podsta-
wa, dostarczonej do nich lub uzyskanej we 
współpracy z nimi, wartości. W planowaniu 
współpracy z kluczowymi klientami i do-
stawcami należy stosować techniki współ-
tworzenia, aby umożliwić unowocześnianie 
wspólnego modelu biznesowego

UPS – relacje z inwestora-
mi; Raben – bezpieczeń-
stwo informacji, system 
zarządzania ryzykiem;  
DB Schenker – rozwiąza-
nia dla branży paliwowej

Systemy działania  
i łańcuchy wartości

Krytyczne działania i transakcje powinny 
być zidentyfikowane, jasno określone i za-
wsze traktowane jako część całego łańcu-
cha wartości, a nie samodzielne elemen-
ty. Działania muszą być skorelowane z ce-
lami strategicznymi. Dostosowane łańcu-
chy wartości powinny być wykorzystywane 
jako źródło przewagi konkurencyjnej. Kry-
tyczne sukcesy należy zachowywać w miej-
scu (zachować własność firmy), aby utrzy-
mać kontrolę i zminimalizować ryzyko. 
Technologie cyfrowe, takie jak: technologie 
społeczne, mobilne, Big Data i analityka, 
powinny zostać przyjęte i używane do ma-
powania aktywności, analizy łańcucha war-
tości oraz pomiaru wydajności

Grupa Raben – pobierz 
aplikację RABANITY; 
DB Schenker – interne-
towa platforma giełdo-
wa z ofertami przewozów 
(Drive4Schenker);  
DP DHL – główny dostaw-
ca logistyczny przedsię-
biorstwa (LLP)

Elastyczny model  
biznesu

Firmy muszą mieć elastyczne oferty pro-
duktów lub usług, które mogą zmieniać się 
zgodnie z potrzebami rynku i korektą mo-
deli biznesowych. Powinny koncentrować 
się na klientach oraz skupiać na doświad-
czeniu/wartości klienta. Unikalne oferty 
wartości dla klientów należy współtworzyć 
wraz z nimi, a unikalne wartości wkładu po-
winny być współtworzone z dostawcami

DHL Parcel; DB Schen-
ker – logistyka dla e-
commerce i fulfillment; 
Grupa Raben – nowocze-
sna flota dostosowana do 
rodzaju ładunku

Modele biznesowe 
i transformacja cyfrowa

Teorie modelu biznesowego, koncepcji i za-
rządzania strategicznego powinny być wy-
korzystywane do tworzenia planu inicjatyw 
cyfrowej transformacji, zapewniającego 
płynne łączenie każdego elementu mode-
lu, procesów, ekosystemów środowiska ze-
wnętrznego oraz synergię za pomocą trwa-
jącego procesu cyfrowej transformacji

Monitorowanie przesyłek 
przez wszystkich operato-
rów logistycznych;  
integralne systemy IT 
w całym łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Stott, Stone, Ozimek 2016, ss. 951–952].

Globalni operatorzy logistyczni są dobrym przykładem tego, jak firmy mogą kre-
ować zmieniające się modele biznesowe, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wy-
magających klientów i zaspokoić ich potrzeby.

Operatorzy logistyczni – studium przypadku modeli biznesu

Branża TSL jest często wymieniana jako przykład zmieniającego się modelu. Ze wzglę-
du na występowanie łańcuchów dostaw i operatora logistycznego pełniącego rolę inte-
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gratora można w niej wyróżnić trzy główne, charakterystyczne dla niej, modele biznesu, 
a mianowicie:

1. Klasyczne, uniwersalne przedsiębiorstwo przewozowo-spedycyjne lub kurier-
skie. Wcześniej firmy takie były liderami na rynku krajowym, np. PEKAES (obecnie 
Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.) – niemal krajowy monopolista – lub Poczta Polska, 
chroniona przez regulacje rządowe. Istnieją kontrowersje dotyczące definicji poję-
cia „poczta”, ponieważ przepisy prawa pocztowego rozróżniają operatorów pocz-
towych i operatorów publicznych [Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo poczto-
we, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529]. Trudno jednak stwierdzić, czy doręczenie pism przez 
pocztę obejmuje także doręczenie ich przez operatora pocztowego, który nie jest 
operatorem publicznym. Należy wyjaśnić, że na operatora publicznego wyznaczo-
na została Poczta Polska. Na tej podstawie ma ona prawo wyłączności do świadcze-
nia usług pocztowych w zakresie przesyłek o wadze nieprzekraczającej 50 g. Przy-
kładem omawianego modelu na rynku europejskim może być Grupa Raben wraz 
z Fresh Logistic. Firma Fresh Logistic specjalizująca się w kompleksowej obsłudze lo-
gistycznej produktów świeżych wymagających kontrolowanej temperatury od +2°C 
do +6°C   oraz od 0°C do +2°C (UltraFresh) w  całym łańcuchu dostaw, jest partne-
rem przedsiębiorstw od 2002 r. i kieruje ofertę zarówno do lokalnych producentów 
i importerów, jak również międzynarodowych koncernów wytwarzających produk-
ty świeże na dużą skalę. Świadczy usługi transportu krajowego i międzynarodowe-
go oraz logistyki kontraktowej. W niektórych przypadkach chronione rynki mają cha-
rakter bardziej regionalny niż krajowy lub oparte są na rozróżnieniu między doręcze-
niami na długie i krótkie odległości.
2. Model niskokosztowy, który obejmuje standardowy przewóz z  punktu A  do 
punktu B oraz kierowanie przesyłek, standaryzację floty (co ogranicza konserwację, 
czas, złożoność i koszty przy równoczesnym wzroście liczby celów w stosunku do 
liczby dostawców), jedną opcję usługi (redukcja punktów przeładunków), korzysta-
nie z terminali i sortowni innych operatorów logistycznych na terenie danego kra-
ju (w niektórych przypadkach skutkujące niższymi opłatami), sprzedanie wszystkich 
miejsc na paletach w samochodzie lub w kontenerze w celu maksymalizacji zysku, 
brak prawdziwego programu lojalnościowego, prowadzącego do niższych kosztów 
i skrócenia czasu realizacji, model wyceny z podstawą bez dodatków i ewentualnie 
z wartościami dodanymi. Przykładem modelu niskokosztowego może być firma JAS-
FBG SA, która oprócz spedycji drogowej, morskiej i lotniczej realizuje usługi odprawy 
celnej i  (w nieznacznym stopniu) magazynowania. Innym przedsiębiorstwem tego 
typu jest przewoźnik Mexem Sp. z o.o. z Miastka – firma dysponuje flotą liczącą 550 
samochodów z naczepami o ładowności 24DCM, a oprócz przewozów oferuje rów-
nież transport intermodalny.
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3. Długodystansowy model Hub-and-Spoke, np. firmy DP DHL i TNT (przewozy lot-
nicze), w  których kluczowy jest bardzo efektywny model zakładający wykorzysta-
nie samolotów do wysyłania dużej liczby przesyłek do i z ich huby. Jest on obecnie 
najważniejszy i stanowi wyzwanie dla regularnych linii lotniczych i morskich, które 
zazwyczaj notują straty lub niskie zyski na krótszych oraz powrotnych trasach. Przy 
okazji pokazuje wyraźnie, że wpływ tych przedsiębiorstw na rynek wynikał głów-
nie z ekspansji rynkowej, a nie z wielkości ich udziału w zyskach całego rynku. Wiel-
cy operatorzy logistyczni świadczą tanie usługi, ale jest to przedsięwzięcie trudne, 
gdyż ich propozycja wartości nie jest zgodna z wysoką wartością modeli operacyj-
nych kosztów [Giesen, Riddleberger, Christner i in. 2010, ss. 17–26].
W Polsce, w  logistyce, został zaproponowany model biznesu oparty na zacieraniu 

się dotychczasowych funkcji przypisanych poszczególnym firmom oraz włączaniu sieci 
społecznych do projektowania i doskonalenia produktu/usługi [Brdulak 2011, ss. 29–39]. 
Może być traktowany jako wskazówka co do tego, jak tworzyć własne sposoby funkcjo-
nowania na niepewnym rynku, w  mało przejrzystym otoczeniu. Należy zaznaczyć, że 
jest on przydatny nie tylko dla firm o profilu logistycznym. 

Wszystkie omówione powyżej propozycje oparte są na założeniu, że mamy do czy-
nienia z postępującą cyfryzacją otoczenia i w coraz większym zakresie zachodzi koniecz-
ność wykorzystywania na zasadzie współpracy elektronicznych platform.

Inni autorzy, tacy jak: A. Jabłoński, C.K. Prahalad i M.S. Krishnan oraz Ch. Laszlo, uka-
zują model zrównoważonego biznesu firm odpowiedzialnych społecznie, który jest re-
alizowany praktycznie przez wszystkich operatorów logistycznych [Jabłoński 2010, ss. 
15–29, Prahalad, Krishnan 2010, s. 44, Laszlo 2008, s. 61]. 

Firma DB Schenker obejmuje w swoim modelu wszelkie aspekty zrównoważonego 
i  skutecznego działania. Kwestionując status quo w  branży logistycznej, dąży do osią-
gnięcia harmonii ekonomicznej, społecznej i środowiskowej w logistyce oraz w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw. 

Natomiast firma DP DHL wdrożyła ekologiczne rozwiązania, które mają na celu zop-
tymalizowanie tras przejazdu, wprowadzenie samochodów z alternatywnymi napędami 
oraz budowę energooszczędnych magazynów. Politykę tą nazwano „GOGREEN”.

Przykłady zastosowania modelu zrównoważonego działania można znaleźć na każ-
dej stronie internetowej przedsiębiorstw logistycznych.

Podsumowanie

Technologia jest ważna, ponieważ operatorzy logistyczni opierają swoje usługi na no-
woczesnych systemach IT, dostarczając klientom aktualne informacje na temat przesył-
ki. Posiadanie aktualnych i dokładnych informacji o tym, gdzie są towary, w jakim są sta-
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nie, kto podpisał list przewozowy jest równie ważne, jak sam proces transportu towa-
rów. Coraz częściej operatorzy logistyczni kładą nacisk w modelu biznesowym na obsłu-
gę klienta i chcą łatwo otrzymywać dostęp do ważnych dla nich informacji w czasie rze-
czywistym lub uzyskiwać je automatycznie. Operatorzy logistyczni ściślej współpracu-
ją ze swoimi klientami, dostawcami, a czasami nawet z konkurentami, w ramach realiza-
cji usług łańcuchów dostaw. Wielu z nich jest integralną częścią przedsiębiorstw, z który-
mi współpracują. Prezentowane modele biznesu operatorów logistycznych znajdują od-
zwierciedlenie w praktyce i wskazują na zmiany zachodzące na tym rynku – od modelu 
zrównoważonego biznesu do modeli charakterystycznych tylko dla branży logistycznej. 
Ustalenia wskazują, że wśród naukowców nie ma właściwie zgody co do definicji i zna-
czenia modelu biznesowego oraz poszczególnych jego elementów, a  pojęcie ogólne-
go modelu zrównoważonego biznesu lepiej sprawdza się w obrębie różnych branż. Jed-
nak należy podkreślić, że dyskusja na ten temat jest bardzo ważna, gdyż pomaga opra-
cować zalecenia dla menedżerów. Praktyczne implikacje menedżerskie wynikają z tego, 
że menedżerowie operatorów logistycznych w  procesie planowania, przeprowadzając 
analizę obecnie używanego modelu biznesowego (lub tego, który mogą wykorzystać 
w praktyce) powinni uwzględniać odpowiednie czynniki. Badanie – studium przypad-
ku zaprezentowane w artykule – może stanowić przydatne uzupełnienie literatury doty-
czącej praktycznych implikacji modeli biznesowych stosowanych przez operatorów lo-
gistycznych.
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Abstract: The aim of the research is to assess the diversification of rural and urban-rural 

communes in West Pomeranian Voivodeship in terms of entrepreneurship and the labour 

market in 2016. The tests were carried out using the synthetic indicator. The following dia-

gnostic features were adopted for analysis: economic entities registered into REGON (Natio-

nal Official Register of Business Entities) per 1000 population, economic entities newly regi-

stered in the REGON register for 10,000 population, share of registered unemployed in the 

working age population, expenditure on benefits and assistance in in-kind support as well 

as contributions for pension and disability insurance per capita. As a result of using the syn-

thetic indicators, the examined municipalities were divided into five classes with different 

levels of entrepreneurial and labour market situations. The analysis shows that the most fa-

vourable situation in the field of entrepreneurship and the labour market were characteri-

zed by communes located in the northern and western parts of the region. On the other 

hand, unfavourable situation in terms of entrepreneurship and the labour market was no-

ted in communes located in the eastern and central parts of the region.

Key words: labour market, entrepreneurship, West Pomeranian Voivodeship, rural commu-

nes, urban-rural communes

Introduction

The labour market is the market where the labour force is allocated and employment de-
cisions are made. The main function of the labour market is the allocation and realloca-
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tion of labour resources occurring in the economy and ensuring, in the long run, the ba-
lance between labour demand and supply [Oplustil 2012, p. 281]. The supply of labour 
should be understood as a defined number of people in the work age and having such 
an ability to take up a job, for the wage offered at a given time and on a given labour mar-
ket. On the other hand, the demand for labour is a certain number of people in the work 
age and having such an ability to take up a job, that is demanded at a given price and at 
a given time by employers. [Obrębski 2005, pp. 233–234]. It should be emphasized that 
the labour market is an area of dynamic changes between its participants. The process of 
changes is related to the creation of new jobs, dismissing employees from work, as well 
as their hiring [Dybała 2008, p. 13]. The modern labour market is the employer’s market 
[Kamerschen, McKenzie, Nardinelli 1991, p. 675]. Thus, employers can employ employ-
ees in such a scale, time, qualification structure, that is optimal from the point of view of 
the companies interests. The efficiency criterion of employment decisions and the far-
reaching substitution of capital and labour results in unemployment [Dybała 2008, p. 
15]. The issues of employment and the labour market were also considered as impor-
tant in the European Union. Since the beginning of the European Union many strategies 
have been created and implemented that defined the targets of employment and the 
labour market. These were among others: White Paper [European Commision 1994, pp. 
133–160], Lisbon Strategy [European Commission 2010 p. 37], Integrated package of gu-
idelines for employment growth [Komunikat Komisji 2005, pp. 28–36], Europe 2020 [Eu-
ropean Commission 2010, p. 5] and Towards a job-rich recovery [European Commision 
2012, pp. 3–23]. The important role of the commune in shaping the labour market, ma-
inly in reducing unemployment should not be omitted. The commune self-government 
should make every effort to organize cooperation with the local labour office and use all 
available means to alleviate unemployment and to influence economic development. 
These activities are important due to the fact that unemployment wastes human abilities 
and experiences, in addition, the unemployed lose their ability to engage in various issu-
es, the ability to take action, and usage of their ideas and skills, as well as, lose entrepre-
neurship [Kochmańska 2007, p. 66]. Entrepreneurship in the most general sense can be 
defined as an activity strengthening the potential, which consists of: attitude, skills and 
competences in the field of, among others inventiveness, innovation and the launch of 
new ventures [Bifulco et al. 2011, p. 42]. Therefore, entrepreneurship comes down to or-
ganizing economic resources, taking risks related to running a business and being an in-
novator [Sobiecki 2003, p. 20]. It should be emphasized that entrepreneurship is an im-
portant driver of changes in the economy and a factor of economic growth [Popowska 
2015, pp. 52]. Bański [2004, pp. 9–22] claims similarly with regard to rural areas, he be-
lieves that the intensification of non-agricultural activities is extremely important as it is 
a prerequisite for favourable changes in these areas. According to Kłodziński and Fedy-
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szak-Radziejowska [2002, pp. 9–24] this means mainly the development of various types 
of enterprise forms in the countryside. In addition, as Kochmańska [2007, p. 62] empha-
sizes stimulating entrepreneurship and initiatives on a local scale facilitates the creation 
of a harmonious system in which every person in the community has the opportunity to 
play their role, and thus the sense of participation increases. Kuciński [2010, pp. 15–29] 
also thinks that human capital and location have a significant impact on the develop-
ment of entrepreneurship as well. In this respect, it should be emphasized that the area 
of the West Pomeranian Voivodeship is characterized by a convenient location, which al-
lows the development of the tourist function as well as the service activity associated 
with it. However, these are not the only opportunities for the development of the studied 
region [Ossowska, Janiszewska 2015, pp. 220–224].

It should be emphasized that despite many possibilities and favourable conditions, 
the West Pomeranian Voivodship is struggling with many problems. The main problem 
that affects the general situation of the region is the collapse of industries that so far de-
termined its competitiveness and specialization, i.e.: deep-sea fishing, state large-scale 
farming and shipbuilding (production). Due to the fact that the existing potential does 
not generate a  sufficient number of jobs in the region, there is a  high rate of unem-
ployment. This situation causes the outflow of people (especially from the central and 
eastern parts) to more economically attractive places, which weakens the potential of 
human capital in the problem areas. On the other hand, the economic potential is con-
centrated mainly in the provincial city (Szczecin) and districts adjacent to it, where al-
most half of the employed are concentrated [Dutkowski 2011, pp. 16–18]. However, it 
should be emphasized that in the West Pomeranian Voivodeship since 2004 a number 
of measures have been taken to mitigate the negative effects of unemployment and the 
activation of the local labour market, both under national programs and with signifi-
cant support from European funds. The unemployed have received a number of oppor-
tunities to take advantage of measures that improve employment opportunities, whi-
le persons starting their own businesses have been granted one-off financial resources, 
strengthening local entrepreneurship and self-employment [Sejmik województwa za-
chodniopomorskiego 2010, p. 34].

Therefore, the main aim of the article was to assess the variation in the level of rural 
and urban-rural communes in the West Pomeranian Voivodeship in terms of entrepre-
neurship and the labour market in 2016.

Research methods

The assessment of the variation in the level of rural and urban-rural communes in the 
West Pomeranian Voivodship in terms of entrepreneurship and the labour market was 
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made using the synthetic indicator method. The study applies to 103 communes of the 
West Pomeranian Voivodeship including 54 urban-rural and 49 rural communes.

Taking into account the substantive and statistical premises, as well as the availabili-
ty of data for analysis, the following sub-indices were adopted:

 · entities entered in the REGON register per 1000 population,,
 · units newly registered in the REGON register for 10,000 of the population,
 · the share of unemployed registered in the whole working age population,
 · expenditures on benefits and in-kind support as well as contributions for pension 

and disability insurance per capita.
Selected indicators relate to two main areas of activity in the local approach – entre-

preneurship and the labour market. In the subject literature, the level of entrepreneur-
ship in synthetic terms is often presented by means of the number of entities registe-
red in the REGON register per 1000 population [Stanny 2013, pp. 140–171; Rosner, Stanny 
2014, pp. 87–100; Ossowska 2012, pp. 81–85; Janiszewska, Ossowska 2017, pp. 81–85]. Ho-
wever, the high level of this indicator does not inform about changes in the number of 
operating business entities, therefore the analysis has been supplemented with an indi-
cator referring to the number of newly registered business entities [Janiszewska, Ossow-
ska 2017, pp. 81–85]. The phenomenon of unemployment is the opposite of entrepre-
neurship. It is both an economic and social problem that causes many unfavourable phe-
nomena, such as impoverishment of the community affected by unemployment. The-
refore, as in the analyses of other Authors, the study included the indicator of the sha-
re of unemployed people registered in the whole working age population [Stanny 2013, 
pp. 140–171, Rosner, Stanny 2014, pp. 136–150, Ossowska 2012, pp. 81–85, Janiszewska, 
Ossowska 2017, pp. 81–85]. An additional indicator characterizing entrepreneurship and 
the labour market in an indirect way is the level of expenditure on benefits and in-kind 
assistance. In areas with a less developed labour market, the population more often uses 
this type of support. On the other hand, entrepreneurs usually perform independently, 
e.g. by self-employment [Janiszewska, Ossowska 2017, pp. 81–85]. The data for the ana-
lysis originates from the Statistics Poland Local Data Bank.

The selected simple features were normalized using the unification process. The fol-
lowing formula has been used [Wysocki, Lira 2003, pp. 173–175]:
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To determine the values of synthetic indicators, a  model-free method was used, 
which consisted in averaging normalized values of simple features:

m
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j
ji

i

∑
== 1 , (i = 1,2, ..., n); values of the synthetic feature qi belong to interval of (0,1).    (3) 

 
Basing on the synthetic indicators values, their arithmetic average (xśr) and standard 

deviation (sq), the studied population was divided into five classes: I – very high level (qi 
≥ xśr + 1,2 × sq), II – high level (xśr + 1,2 × sq > qi ≥ xśr + 0,4 × sq), III – medium level (xśr 
+ 0,4 × sq > qi ≥ xśr – 0,4 × sq), IV – low level (xśr – 0,4 × sq > qi ≥ xśr – 1,2 × sq), V – very 
low level (qi < xśr – 1,2 × sq).

Entrepreneurship and the labour market in rural and urban-
rural communes of the West Pomeranian Voivodship on the 
basis of selected features

The West Pomeranian Voivodeship occupies the second position among the remaining 
voivodships in terms of the intensity of enterprises. The largest concentration of enterpri-
ses takes place in suburban areas of large cities and in tourists attractive areas [Ossowska, 
Janiszewska 2015, p. 220]. As in the other provinces of Poland in the West Pomeranian 
Voivodeship, the structure of enterprises is dominated by small and medium enterprises 
run by natural persons. They create entrepreneurship in the region and influence its de-
velopment. Thanks to the high level of entrepreneurship, positive changes in the region 
influencing a better situation of its inhabitants are possible. Therefore, it is important to 
analyse and control the level of entrepreneurship in the region in order of supporting it 
[Soroka-Potrzeba 2014, p. 346].

Figure 1 shows the number of entities entered in the REGON register per 1000 popu-
lation in rural and urban-rural communes of the West Pomeranian Voivodeship in 2016. 
This indicator is characterized by a significant diversity and varies from 48 to 361 entities 
per 1000 population, while on average in the West Pomeranian Voivodeship it has the 
level of 100 entities per 1000 population. The largest number of economic entities was 
recorded in coastal communes, i.e.: Rewal – 361 ent./thous. ppl., Mielno – 295 ent./tho-
us. ppl., Międzyzdroje – 271 ent./thous. ppl., Ustronie Morskie – 269 ent./thous. ppl. and 
Dziwnów – 238 ent./thous. ppl. On the other hand, definitely fewer entities were recor-
ded in the central part of the region, i.e. in the following communes: Brzeżno – 48 ent./
thous. ppl., Krzęcin – 54 ent./thous. ppl., Dolice – 58 ent./thous. ppl., Tychowo – 62 ent./
thous. ppl., Marianowo – 63 ent./thous. ppl., Świdwin – 63 ent./thous. ppl., and Szczeci-
nek – 63 ent./thous. ppl.
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Figure 1. Number of entities entered into the REGON register per 1000 population in 
rural and urban-rural communes of the West Pomeranian Voivodeship (2016)

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.
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Figure 2. Number of newly registered entities per 10,000 population in rural and 
urban-rural communes of the West Pomeranian Voivodeship (2016)

 

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.

Figure 2 presents the newly registered units per 10,000 population. Similarly, as in 
the case of the number of registered business entities in general, also in the field of enti-
ties newly registered in communes there was significant variation. The index values ran-
ged from 35 to 345 new entities with an average of 91 newly registered units per 10.000 
population. The highest values of the analysed indicator were characterized by coastal 
communes, i.e.: Rewal – 345 ent./10 thous. ppl, Mielno – 287 ent./10 thous. ppl, Międzyz-
droje – 212 ent./10 thous. ppl, Dziwnów – 206 ent./10 thous. ppl and Kołobrzeg – 169 
ent./10 thous. ppl. In addition, the high values of the analysed indicator were also cha-
racterized by communes located near the largest city of the province, Szczecin, i.e.: Do-
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bra Szczecińska – 167 ent./10 thous. ppl and Kołbaskowo – 167 ent./10 thous. ppl. On the 
other hand, definitely fewer newly registered units were registered in these communes: 
Brzeżno – 35 ent./10 thous. ppl, Barwice – 41 ent./10 thous. ppl, Ostrowice – 43 ent./10 
thous. ppl, Osina – 49 ent./10 thous. ppl and Suchań – 51 ent./10 thous. ppl.

Figure 3. The share of registered unemployed in the working age population in rural 
and urban-rural communes of the West Pomeranian Voivodeship (2016)

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.

Figure 3 presents the share indicator of unemployed people registered in the who-
le working age population. The values of this indicator in communes ranged from 3.5% 
to 15.9% with the average for all surveyed units of 8%. The highest share of the unem-
ployed in working age population was recorded in communes: Barwice – 15,9%, Resko 
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– 14,5%, Biały Bór – 14,1%, Białogard – 13,8%, Świerzno – 13,5% oraz Tychowo – 13,1%. Si-
gnificantly lower values of the analysed index were recorded in the communes of: Gole-
niów – 3,5%, Dobra (Szczecińska) – 3,5%, Boleszkowice – 3,7%, Kołbaskowo – 3,9%, Ko-
bylanka – 4,1% and Kołobrzeg – 4,2%.

Figure 4. Expenditure for benefits and help in-kind as well as contributions for  
pension and disability insurance per capita in rural and urban-rural communes of the 
West Pomeranian Voivodeship (2016)

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.

Figure 4 presents expenditure on benefits and assistance in-kind as well as contribu-
tions for pension and disability insurance per capita in the communes of the West Po-
meranian Voivodship. The values of the analysed indicator fluctuated from 7,6 to 165,7 
PLN/inhabit., with the average of 54,9 PLN/inhabit.. The highest values of the analysed 
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index were recorded in these communes: Recz – 165,7 PLN/inhabit., Biały Bór – 164,7 
PLN/inhabit., Tychowo – 152,4 PLN/inhabit., Kozielice – 131,7 PLN/inhabit., Kalisz Pomor-
ski – 126,6 PLN/inhabit. and Polanów – 119,6 PLN/inhabit.. While the lowest values in the 
field of expenses for benefits and assistance in-kind as well as contributions for pension 
and disability insurance were recorded in these communes: Boleszkowice – 7,6 PLN/in-
habit., Sławno – 9,9 PLN/inhabit., Trzebiatów – 12,7 PLN/inhabit., Manowo – 13,0 PLN/in-
habit., Ińsko – 14,0 PLN/inhabit. and Goleniów – 14,7 PLN/inhabit.

Diversification evaluation of rural and urban-rural 
communes level of West Pomeranian Voivodeship in terms 
of entrepreneurship and labour market

Basing on the synthetic indicator and its arithmetic average as well as standard devia-
tion, rural and urban-rural communes of West Pomeranian Voivodeship were divided 
into five classes of various levels in terms of entrepreneurship and labour market. The re-
sults are presented in table 1 and figure 5. Class I created 11 communes with a very fa-
vourable situation in terms of entrepreneurship and labour market. Communes of this 
class are located mainly in the northern and western parts of the region. This class is cre-
ated by tourist coastal communes and municipalities located around Szczecin – the lar-
gest city in the region. The values of the analysed indicators in this class proved to be 
much better than the other four classes. Particularly noteworthy is the very high level of 
entrepreneurship, supported by equally high levels of newly registered units. This means 
that entrepreneurship in the studied area has not only evolved but is still developing dy-
namically. However, it should be remembered that often the high level of newly registe-
red units is accompanied by equally high level of units deregistered. Due to the fact that 
there is a high level of entrepreneurship in the communes of this class and a low level of 
unemployment – the inhabitants of these communes are less likely to benefit from so-
cial assistance than in other classes. Expenses for benefits and assistance in-kind as well 
as contributions for pension and disability insurance per capita in this class are six times 
lower than in class V.

Class II covered 20 communes with a favourable situation in terms of entrepreneur-
ship and the labour market. This class is partially an extension of class I. Areas of this class 
are located mainly around three cities of the province, i.e. Szczecin, Koszalin and Koło-
brzeg. An additional cluster of class II communes is located in the south-western part of 
the region – around Myślibórz. Entrepreneurship indicators in class II are more than twi-
ce lower than in class I. The level of unemployment in this class is slightly lower than in 
class I. The level of expenditure on benefits and assistance in-kind as well as contribu-
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tions for pension and disability insurance per capita is slightly higher than in class I, ho-
wever, definitely lower than the average for the whole region under study.

Table 1. Indicators characterizing the diversity of rural and urban-rural communes in 
West Pomeranian voivodship in scope of entrepreneurship and labor market in 2016

Specified

Feature

S/D*

Classes

SumI II III IV V

Entities entered in REGON register per 

1000 population

S 231,7 99,4 88,5 80,8 72,9 99,9

Newly registered units in REGON  

register per 10,000 population

S 202,2 93,8 80,9 73,1 67,5 91,0

Share of registered unemployed in wor-

king age population

D 6,0 5,6 7,9 10,2 12,7 8,3

Expenditures for benefits and as-

sistance in-kind as well as contri-

butions for pension and disability  

insurance per capita

D 22,8 28,9 45,3 77,0 118,9 54,9

Average value of the synthetic  

meter

- 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4

Number of communes - 11,0 20,0 32,0 31,0 9,0 103,0

* S – booster, D – inhibitor,

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.
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Figure 5. The diversification level of rural and urban-rural communes of West  
Pomeranian Voivodeship in terms of entrepreneurship and labour market

Source: Own study based on: Statistics Poland Local Data Bank.

Class III – with an average situation in terms of entrepreneurship and labour mar-
ket – consisted of 32 municipalities. This is the largest class. Although class III represents 
an average level, the values of the examined indicators are lower than the average for 
the entire province, mainly due to the fact that the values of indicators for I significantly 
overstate the average. The level of unemployment in class III communes is close to the 
average values determined for the entire examined region. On the other hand, the level 
of expenses on benefits and help in-kind as well as contributions to pension and disabi-
lity insurance is even lower (although more than twice as high as in class IV).
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In class IV, there were 31 communes with a disadvantage in terms of entrepreneur-
ship and labour market. Class IV communes are located in the central belt of the region. 
They are agricultural in nature, which translates into a relatively low level of entrepre-
neurship and a high level of unemployment. The surveyed indicators in this class are 
characterized by values less favourable than the average values determined for the en-
tire examined region. With reference to class I, the level of entrepreneurship in class IV 
is almost three times lower, the unemployment level is one and a half times higher, and 
the level of expenditures on benefits and help in-kind as well as contributions to pension 
and disability insurance is six times higher.

Class V has 9 communes characterized by a very unfavourable situation in terms of 
both entrepreneurship and labour market. Communes of this class are located mainly 
in the central and eastern part of the voivodship. These are agricultural and forest are-
as, with poorly developed settlement network and concentration of population, partly 
located peripherally – difficult access to work outside the place of residence. The analy-
sed indicators are characterized by the least favourable values in this class. The level of 
expenses on benefits and help in-kind as well as pension and disability insurance is par-
ticularly high (almost twice as high as in class IV and six times as high when compared to 
class I), which confirms the passive attitude of residents towards the socio-economic si-
tuation in class V communes.

Conclusion

In accordance with the main objective of the article, an attempt was made to assess the 
differences in the level of rural and urban-rural communes in the West Pomeranian Vo-
ivodeship in terms of entrepreneurship and the labour market in 2016. On the basis of 
four indicators from the two main areas of activity in the local approach, i.e. entrepre-
neurship and the labour market, the analysis was carried out using the synthetic indica-
tor method. As a result, the studied units were divided into five classes.

Municipalities forming classes I and II, located mainly in the northern and western 
parts of West Pomeranian Voivodeship, were characterized by the most favourable situ-
ation in terms of entrepreneurship and the labour market. Such a favourable situation of 
these units located in the northern part of the region is associated mainly with the to-
urist function developed there. On the other hand, the high level of entrepreneurship 
and the labour market of municipalities in the western part of the voivodship is related 
to the proximity of the largest urban centre – Szczecin. Class III communes located ma-
inly in the western, as well as in the north-eastern and south-eastern part of the voivod-
ship are in the majority the extension of classes I and II and are characterized by an ave-
rage situation in terms of entrepreneurship and the labour market. The communes of 
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classes IV and V located in the eastern part of the voivodeship were characterized by the 
least favourable situation in terms of entrepreneurship and the labour market. Areas of 
this part of the region are less developed, related to agricultural and forestry functions, 
and also include post-federal agricultural areas.

Although that in accordance with the Development Strategy of the West Pomeranian 
Voivodeship [Sejmik województwa zachodniopomorskiego 2010, p. 32] the situation in 
terms of entrepreneurship and the labour market is improving, it should be emphasized 
that still 38.8% of the surveyed communes are characterized by an unfavourable state in 
this respect (high unemployment, a small number of business entities, etc.). Therefore, 
it requires regional and local authorities to take appropriate measures to improve the 
situation. As a part of shaping the labour market, we should aim primarily at professional 
activation of people living in rural areas, especially in the eastern part of the region. 
In addition, it is also necessary to support existing and create new jobs in the Koszalin 
subregion as well as to facilitate access to education, especially in the poorest areas of 
the region.
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Sport Events as Exemplified by Mass Running Races 

Abstract: The aim of the article is the discussion of the engagement of NGO entities in the 

sphere of organizing sports events, like mass running races. The paper presents the typo-

logy of the non-profit sector and statistics concerning their number. It shows in more deta-

iled way the structure of its engagement in sports activities in the areas of sports, tourism, 

recreation and hobbies, together with depicting the character of activity. The article also 
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Wstęp

Organizacje non-profit1 są obecne w wielu obszarach życia społecznego, z jednej stro-
ny często wyręczając lub wydatnie uzupełniając zadania przynależne w swej istocie do 
instytucji państwowych, z drugiej zaś będąc dla działających w nich osób źródłem sa-
tysfakcji wynikającej z niesienia pomocy innym, możliwości zdobycia umiejętności i do-
świadczenia, nawiązania kontaktów, pożytecznego zorganizowania czasu wolnego [Pry-
mon-Ryś 2017]. Podmioty NGO są wielokrotnie inicjatorami propagowania idei ważkich 
dla społecznego dobrostanu: kreowania prospołecznych zachowań, przezwyciężania 
negatywnych stereotypów, ratowania życia, poszanowania zdrowia czy wreszcie upo-
wszechniania aktywnego stylu życia. NGO są przy tym nierzadko silnie osadzone w spo-
łeczności, w której funkcjonują, odgrywając rolę animatora podejmowanych działań. Ich 
zaangażowanie dotyczy gromadzenia funduszy na pomoc potrzebującym, prowadzenia 
kampanii edukujących, aktywizowania lokalnych społeczności czy uczestnictwa w orga-
nizacji wydarzeń, których profil wynika z ich obszaru działania. Do takich należą wydarze-
nia o charakterze sportowym, a w szczególności imprezy biegowe, będące przedmiotem 
analizy w niniejszym artykule. Ocena skali zaangażowania sektora non-profit w organi-
zację takich wydarzeń pozwala stwierdzić, jak duży wkład w promowanie sportu, wolon-
tariatu, integracji, a więc idei ze wszech miar pożądanych w każdym społeczeństwie, stał 
się udziałem oddolnych działań lokalnych liderów, którzy stanowią nieodzowny element 
każdej zdrowej społeczności. Celem artykułu jest zatem przedstawienie zaangażowania 
podmiotów pozarządowych w obszarze sportu i aktywności pokrewnych, w tym w bie-
gach masowych oraz prezentacja danych dotyczących udziału NGO w ich organizacji. Do 
opracowania wyników posłużono się statystykami Banku Danych Lokalnych oraz analizą 
źródeł wtórnych, jakimi są: kalendarz imprez biegowych, będący najobszerniejszą bazą 
online imprez o charakterze sportowym, organizowanych w Polsce [maratonypolskie.pl], 
strony Polskiego Towarzystwa Biegowego, zrzeszającego organizatorów imprez, a także 
strony domowe poszczególnych podmiotów – organizatorów biegów.

Typologia organizacji non-profit

Zgodnie z zapisem art. 13. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
[2003] „organizacjami pozarządowymi są:
1 Organizacja non-profit prowadzi działalność wspierającą prywatne lub publiczne dobro, nie kierując się przy 
tym chęcią osiągnięcia zysku. W  praktyce wymiennie stosuje się również określenie NGO (według angiel-
skiej terminologii – non government organization), oznaczające organizację pozarządową, a więc niebędącą 
jednostką albo organem administracji publicznej i prowadzącą działalność nie nastawioną na osiąganie zy-
sku (http://www.ngo.pl/). Z kolei analiza formy prawnej podmiotów wchodzących w skład sektora non-profit 
wskazuje na ich pozarządowy charakter, co czyni oba te pojęcia możliwymi do stosowania zamiennie.
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1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w  rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytu-
tami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi 
lub samorządowymi osobami prawnymi,
2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia”. 
Przedstawiony w ustawie zapis dotyczący zdefiniowania NGO to w istocie definicją 

negatywna, określająca, czym nie jest organizacja pozarządowa. Trudno zatem o  jed-
norodną klasyfikację NGO i wyczerpującą listę ich rodzajów. GUS na potrzeby statystyk 
zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych analizuje natomiast sektor organizacji non-
profit i wśród form prawnych wyróżnia [Bank Danych Lokalnych 2018]: 

 · organizacje pożytku publicznego,
 · stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne,
 · typowe stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne,
 · stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe,
 · ochotnicze straże pożarne,
 · koła łowieckie,
 · fundacje,
 · społeczne podmioty wyznaniowe,
 · samorząd gospodarczy i zawodowy, organizacje pracodawców,
 · samorząd zawodowy rolników,
 · kółka rolnicze,
 · pozostałe organizacje samorządu zawodowego,
 · organizacje samorządu gospodarczego,
 · organizacje pracodawców.

Nie jest to jednak zestawienie oddające strukturę non-profit, bowiem klasyfikacja ta 
prezentuje omawiane podmioty w różnych ujęciach, a te same organizacje mogą być 
wykazane w zestawieniu kilkukrotnie2.

Dokonując analizy statystycznej sektora w raporcie za rok 2014, GUS podaje nato-
miast dane według podziału na [Podstawowe dane 2017]:

 · typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne,
 · fundacje,
 · stowarzyszenia sportowe,

2 Dla przykładu, grupa: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne obejmuje również koła łowieckie, wy-
kazywane też jako odrębna forma prawna. Patrz: Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje oraz 
społeczne podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą w 2012 r., GUS (2013) Departament Ba-
dań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie, s. 1.
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 · ochotnicze straże pożarne,
 · koła łowieckie,
 · społeczne podmioty wyznaniowe,
 · kółka rolnicze,
 · samorząd zawodowy i gospodarczy,
 · organizacje pracodawców,
 · związki zawodowe,
 · partie polityczne.

Wśród organizacji sektora non-profit zdecydowanie dominują stowarzyszenia (tabe-
la 1), których w 2014 wśród 100,7 tys. podmiotów ogółem zanotowano 72 tys., czyli 72% 
[Podstawowe dane 2017]. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż NGO prowadzą swoje 
działania głównie silami wolontariatu. Aż 65% z nich nie miało pracowników płatnych, 
zrzeszając w swoich szeregach w 2014 roku 3,5 miliona wolontariuszy. 

Tabela 1. Struktura organizacji non-profit

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 72,0

Związki zawodowe 12,9

Fundacje 10,7

Samorząd gospodarczy i zawodowy 2,9

Społeczne podmioty wyznaniowe 1,8

Organizacje pracodawców 0,3

Partie polityczne 0,1

RAZEM 100,7

Źródło: Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku, 2017, s. 2 [online]. 

Aktywność organizacji non-profit w sporcie

Analizując dane raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „Sportowy” sektor pozarządowy 
[Adamiak 2016], stwierdzić należy, iż w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby dzia-
ła ponad 1/3 organizacji non-profit (rysunek 1), stanowiący na tle innych rodzajów dzia-
łalności zdecydowanie najliczniejszą grupę [Kondycja 2015]. Według GUS, wśród stowa-
rzyszeń i organizacji społecznych zaangażowanie w sport, turystykę, rekreację i hobby 
deklaruje 18% podmiotów, wśród fundacji 7% oraz 1% społecznych podmiotów wyzna-
niowych. Stowarzyszenia sportowe wśród wszystkich NGO to odsetek 19% [Podstawowe 
2017]. Klon/Jawor podaje, że aktywność w omawianym obszarze deklaruje łącznie 55% 
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podmiotów, przy czym dla wspomnianych 34% z  nich jest to podstawowa sfera dzia-
łalności, a dla 21% uzupełniająca. Stowarzyszenia sportowe, dla których obszar stanowi 
podstawową sferę działalności, są częściej niż inne NGO „jednobranżowe”. Aż 48% z nich 
zajmuje się wyłącznie działalnością w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i hobby, gdy 
tymczasem pozostałe NGO tylko w 30% skupiają swoją aktywność na jednym obszarze.

Rysunek 1. Działalność prowadzona przez organizacje non-profit

Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015, 2015, s. 5 [online]. 

Stowarzyszenia sportowe opierają się w swej działalności głównie na pracy wolon-
tariatu, dla którego to jeden z podstawowych obszarów aktywności. Jak dowodzi Pry-
mon-Ryś [2015], sport i zajęcia na świeżym powietrzu, a także edukacja i kultura to głów-
ne sfery wolontariatu. Znajduje to odbicie w statystykach, z pracy wolontariuszy korzy-
sta bowiem 95% stowarzyszeń sportowych [Podstawowe 2017], a wyłącznie na pracy 
społecznej bazuje 51% z nich [Adamiak 2016]. 

Szczegółowa działalność sektora „sportowego” NGO to w  obszarze sportu pro-
wadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zawodów sporto-
wych, prowadzenie obiektów sportowych. W dziedzinie turystyki i rekreacji podmioty 
te zajmują się organizowaniem imprez turystycznych i  rekreacyjnych oraz prowadze-
niem obiektów służących turystyce lub rekreacji. Działalność hobbystyczna to kluby 
i koła zainteresowań, kluby członkowskie, kluby kolekcjonerów. Wiele podmiotów sek-
tora „sportowego” łączy te aktywności, proponując ofertę wykraczającą poza jedną te-
matykę. Strukturę NGO sektora „sportowego” ze względu na charakter działalności pre-
zentuje tabela 2. 
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Tabela 2. Struktura sektora „sportowego” NGO ze względu na charakter działalności

Obszar szczegółowej działalności organizacje non-profit (%)

sport 85

turystyka i rekreacja 59

hobby 34

Źródło: Adamiak 2016 [online].

Wśród celów organizacji działających w  obszarze sportu zdecydowanie dominuje 
krzewienie kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe zadania, jakie przyjmują na siebie, to 
przede wszystkim prowadzenie klubów sportowych, w tym przypisanych konkretnym 
dyscyplinom sportu (jeździectwo, sporty walki, bieganie i in.), miejskich i ludowych ze-
społów sportowych. W gronie tym ujęto również Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

Organizacje non-profit wśród organizatorów biegów 
ulicznych

W ostatnich latach, na tle rosnącego zainteresowania Polaków aktywnym trybem życia 
znacząco rośnie też liczba biegaczy amatorów, a bieganie stało się najczęściej uprawia-
nym sportem przez Polaków [Polacy docenili sport 2017]. Jak pisze Z. Waśkowski [2014, s. 
19]: „Biegi w ostatnich latach należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się dys-
cyplin sportu masowego w Polsce. Efektem wzrostu popularności tego sportu jest coraz 
większa liczba imprez biegowych”. Grupą (wśród sportowych NGO), którą charakteryzu-
je zainteresowanie właśnie sportami biegowymi są kluby (zwykle szkolne) lub stowarzy-
szenia (zwykle poszczególnych miejscowości) biegowe oraz podmioty powołane dla ce-
lów organizacji konkretnych imprez biegowych, których formą prawną jest w większo-
ści przypadków fundacja. Wśród organizacji non-profit zgromadzonych w bazie danych 
portalu organizacji pożytku publicznego [bazy.ngo.pl 2018] widnieją zapisy 307 stowa-
rzyszeń lub fundacji, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bie-
ganie, co zostało uwidocznione w  ich nazwie. Wobec ogromu rekordów w  bazie (141 
tys.) oraz braku dla części podmiotów opublikowanych statutów, nie sposób ustalić, ile 
z nich faktycznie za główną domenę działalności przyjęło bieganie. Można jednak przy-
puszczać, iż liczba ta jest wysoce niedoszacowana. Dzieje się tak, ponieważ niejednokrot-
nie podmioty powołane dla upowszechniania biegów nie ujmują tego w nazwie. Takim 
przykładem jest Stowarzyszenie Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX”, które za główny ob-
szar zadań obrało organizację masowych zawodów i imprez biegowych [Kasperska 2018].
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W  celu zbadania udziału podmiotów sektora non-profit w  organizacji imprez bie-
gowych poddano analizie biegi zarejestrowane w kalendarzu biegów na stronie www.
maratonypolskie.pl. W  trosce o  zachowanie jak największej porównywalności wyni-
ków z dostępnymi statystykami publicznymi starano się poddać ocenie zbliżony okres. 
Wstępna analiza biegów ujętych w bazie wykazała jednak, że wraz z rosnącą odległością 
czasową coraz mniejsza liczba imprez możliwa jest do zidentyfikowania co do podmio-
tu organizującego, z powodu braku strony z informacjami o biegu bądź też regulaminu 
precyzującego organizatora. W związku z tym oraz z uwagi na obszerność bazy danych, 
analizie poddano imprezy z II półrocza 2016 roku w liczbie 1675. Ze względu na poda-
ne powyżej trudności udało się zebrać dane na temat organizatorów 964 biegów, czy-
li 57,6% badanej populacji. 

Jak wykazała analiza, powszechną praktyką jest praca nad przygotowaniem i prze-
prowadzeniem biegu masowego w gronie kilku organizatorów. Wśród zbadanych im-
prez biegowych średnia liczba organizatorów przypadających na jeden bieg wynosi 2,4. 
Pośród nich są biegi z jednym tylko podmiotem, ale też takie, gdzie występuje czterech 
lub więcej współorganizatorów wydarzenia.

Analizując liczbę podmiotów zaangażowanych w  organizację imprez biegowych 
oraz ich strukturę, zidentyfikowano łącznie 2311 organizatorów. Wśród nich dominują 
podmioty prywatne, które brały udział w  organizacji 38,6% wydarzeń biegowych. Są 
to zazwyczaj komercyjni zleceniobiorcy, którzy organizują imprezę biegową w ramach 
usługi świadczonej na rzecz inicjatora przedsięwzięcia albo osoby indywidualne, zaan-
gażowane w wydarzenie ze względów osobistych (pasjonaci biegania lub np. zbierają-
cy fundusze na pomoc innym). Na drugim miejscu uplasowały się samorządy gmin lub 
miast (32,9%), na trzecim stowarzyszenia – 32,8% (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Procentowy udział podmiotów w organizacji imprez biegowych

Źródło: badania własne na podstawie www.maratonypolskie.pl i stron www organizatorów biegów. 

Jeśli poddamy analizie strukturę organizatorów, biorąc pod uwagę podmioty sekto-
ra non-profit ogółem, wówczas okaże się, że stanowią one najliczniejsze grono – 39,8% 
i zdecydowanie dystansują pozostałych organizatorów (tabela 3).

Tabela 3. Udział NGO wśród organizatorów imprez biegowych (%)

Organizatorzy imprez (N=2311) %

Sektor non-profit

Stowarzyszenia 13,7

Kluby sportowe 8,7

Fundacje 7,2

Kluby biegacza 6,9

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 3,3

RAZEM 39,8

Podmioty prywatne (przedsiębiorstwa, osoby indywidualne) 16,1

Samorządy gminne i miast (dzielnic) 13,7

Gminne ośrodki sportu, rekreacji, kultury 9,7

Starostwa powiatowe 6,0

Nadleśnictwa 4,4
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Organizatorzy imprez (N=2311) %

Szkoły 3,4

Pozostałe 6,9

Ogółem 100,0

Źródło: badania własne na podstawie www.maratonypolskie.pl i stron www organizatorów biegów.

Wydarzenia biegowe charakteryzują się olbrzymią różnorodnością ze względu na 
dystans, cel imprezy, sposób jej organizacji, trudność biegu i wiele innych kryteriów [Ka-
sperska, Kasperski 2015]. Stąd w zasadzie nie jest możliwe zastosowanie jednolitej kla-
syfikacji, uwzględniającej wszystkie wyszczególnione imprezy biegowe w celu zidenty-
fikowania imprez, w organizację których angażują się NGO. Aby zatem zanalizować ich 
udział w przedsięwzięciach w ogóle, posłużono się kryterium geograficznym, co pozwo-
liło zanalizować zaangażowanie sektora NGO w organizację imprez w poszczególnych 
województwach (tabela 4). W  każdym z  nich podmioty sektora NGO stanowią wśród 
organizatorów kilkadziesiąt procent. Zdecydowanie najmniej – 26,5% w województwie 
wielkopolskim, a następnie 30,4% w lubuskim, najwięcej zaś w  lubelskim (52,7%) oraz 
śląskim (44,5%) i małopolskim (44,1%). Co ciekawe, zarówno w czołówce, jak i na ostat-
nich pozycjach znajdują się województwa z największą i najmniejszą liczbą zorganizo-
wanych imprez biegowych (wielkopolskie – 132 imprezy, śląskie – 128, lubuskie – 23, lu-
belskie – 28) w badanym okresie.

Tabela 4. Struktura organizatorów imprez biegowych według województw (%)

Sektor 
non-profit

Samo-
rządy

Staro-
stwa  
powia-
towe

Gminne 
ośrodki  
sportu,  
rekreacji, 
kultury

Szkoły Nadleś-
nictwa

Podmioty 
prywatne

Pozo-
stałe

dolnośląskie 41,7 12,0 1,1 12,6 3,4 1,7 18,3 9,1

kujawsko-pomorskie 35,3 13,7 5,8 15,8 5,8 1,4 17,3 5,0
lubelskie 52,7 12,7 1,8 7,3 0,0 3,6 14,5 7,3

lubuskie 30,4 15,2 2,2 17,4 0,0 6,5 23,9 4,3
łódzkie 38,0 11,4 6,3 5,1 1,3 1,3 22,8 13,9

małopolskie 44,1 6,4 3,2 5,9 3,7 3,7 28,2 4,8

mazowieckie 42,1 13,7 10,1 8,8 2,1 5,8 14,9 2,4

opolskie 38,3 17,0 4,3 12,8 6,4 2,1 8,5 10,6

podkarpackie 38,7 37,1 3,2 9,7 1,6 0,0 4,8 4,8

podlaskie 42,9 11,4 0,0 17,1 0,0 8,6 2,9 17,1

pomorskie 40,1 13,6 10,1 4,7 2,7 8,2 16,3 4,3

śląskie 44,5 12,2 7,5 9,4 4,0 5,2 12,2 4,9
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Sektor 
non-profit

Samo-
rządy

Staro-
stwa  
powia-
towe

Gminne 
ośrodki  
sportu,  
rekreacji, 
kultury

Szkoły Nadleś-
nictwa

Podmioty 
prywatne

Pozo-
stałe

świętokrzyskie 38,6 8,8 5,3 15,8 1,8 5,3 12,3 12,3

warmińsko-mazurskie 39,0 9,8 9,8 15,9 6,1 3,7 11,0 4,9
wielkopolskie 26,5 19,2 2,7 8,7 5,9 2,3 22,8 11,9

zachodniopomorskie 37,6 17,1 2,6 12,0 1,7 5,1 7,7 16,2

OGÓŁEM 39,9 13,7 6,0 9,7 3,4 4,4 16,1 6,9

Źródło: badania własne na podstawie www.maratonypolskie.pl i stron www organizatorów biegów.

Doszukując się przyczyn takiego stanu, można pokusić się o przypuszczenie, iż z jed-
nej strony mały udział organizacji non-profit wśród organizatorów biegów w części wo-
jewództw może wskazywać na nieupowszechnienie się w tym gronie idei organizacji 
biegów jako formy działalności dogodnej dla NGO, z drugiej zaś na stopniowe komer-
cjalizowanie się przedsięwzięcia. Zwłaszcza że, jak pisze A. Sznajder [2008, s. 18]: „prze-
jawem komercjalizacji sportu jest przekształcanie się klubów sportowych ze stowarzy-
szeń lub innych organizacji niemających komercjalnego charakteru w spółki kapitałowe, 
działające zgodnie z zasadami kodeksu handlowego”. Co jego zdaniem ma właśnie miej-
sce w Polsce. Zatem województwa z dużą liczbą znanych, prestiżowych biegów, a do ta-
kich z pewnością należy wielkopolskie, weszły być może w fazę komercjalizacji. Popar-
ciem tego przypuszczenia jest analiza organizacji imprez ze względu na cel oraz rozmia-
ry samego wydarzenia. Pod uwagę wzięto biegi masowe organizowane dla upamiętnie-
nia osoby, poświęcone wydarzeniom (memoriały, biegi imienia, biegi pamięci, rocznico-
we) oraz biegi charytatywne (tabela 5). Dane te zestawiono z największymi imprezami 
biegowymi, rozegranymi w Polsce w 2016 roku na dystansie 10 km, półmaratonu i mara-
tonu, które uważane są za imprezy najbardziej prestiżowe.

Wśród biegów upamiętniających lub zbierających fundusze na pomoc potrzebu-
jącym największą liczbę organizatorów notują memoriały (średnio blisko trzech), naj-
mniejszą biegi charytatywne (ok. 1,5), równocześnie aż ¾ biegów charytatywnych to 
wydarzenia zorganizowane przez tylko jednego organizatora. Wszystkie te biegi cha-
rakteryzuje jednak wysokie zaangażowanie NGO w  ich przeprowadzenie. Organizacje 
non-profit stanowią co najmniej 1/3 organizatorów takich wydarzeń, a ich udział w or-
ganizacji jest przynajmniej dwukrotnie częstszy. Najniższy zanotowany udział NGO w or-
ganizacji (biegów pamięci) kształtuje się na poziomie blisko 67%. Zaangażowanie to jest 
jeszcze większe w przypadku biegów charytatywnych. Tu blisko ¾ z nich ma tylko jed-
nego organizatora i w połowie przypadków są to właśnie podmioty sektora non-profit, 
które łącznie organizowały lub współdziałały przy organizacji ¾ imprez charytatywnych. 
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Zestawiając dane dla największych imprez biegowych w Polsce, przeanalizowano po 
10 z nich na trzech dystansach – 10 km, półmaratonu (21,095 km) i maratonu (42,195 km). 
One właśnie gromadzą na starcie największe grono biegaczy i stanowią wydarzenia sze-
roko omawiane w mediach. W 2016 roku najliczniejszy bieg na dystansie 10 km – 28 Bieg 
Niepodległości – zanotował na mecie 12 021 finalistów, PZU Półmaraton Warszawski 12 
729 osób, a Orlen Warsaw Maraton 6590.

Tabela 5. Udział NGO w organizacji imprez upamiętniających i pomocowych

Memoriały Biegi 
imienia

Biegi 
 pamięci

Biegi  
charytatywne

średnia liczba organizatorów 2,8 2,6 2,3 1,6

odsetek NGO wśród organizatorów 40,0 32,4 34,3 54,3

odsetek imprez organizowanych lub 
współorganizowanych przez NGO 72,2 71,4 66,7 72,4

odsetek imprez z jednym organizatorem 44,4 35,7 53,3 72,4

odsetek imprez zorganizowanych 
wyłącznie przez NGO 33,3 14,3 33,3 55,2

Źródło: badania własne na podstawie www.maratonypolskie.pl i stron www organizatorów biegów.

Diagnozując organizatorów najliczniejszych polskich biegów, trzeba jednak wziąć 
pod uwagę fakt znacząco wpływający na uzyskane wyniki. Otóż identyfikacja organi-
zatora biegu i jego sklasyfikowanie mogą skutkować rozbieżnościami w wynikach w za-
leżności od przyjętych reguł klasyfikacji. Regulaminy poszczególnych biegów często 
bowiem jako organizatora biegu podają zewnętrzny podmiot (wspomniany wcześniej 
w kategorii podmioty prywatne), mimo że pomysłodawcą, inicjatorem, fundatorem bie-
gu jest samorząd lokalny lub przedsiębiorstwo, zwykle działające za pośrednictwem 
utworzonej przez siebie fundacji. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w  PKO Biegu 
Charytatywnym3. Organizatorem biegu jest Bank PKO BP poprzez Fundację PKO Banku 
Polskiego [Fundacja PKO BP 2018], tymczasem w regulaminie jako organizator widnieje 
podmiot prywatny – WPS Projekt Sp. z o.o. [Regulamin 2018]. Jest to typowa dla dużych 
biegów sytuacja, kiedy to mianem organizatora określa się raczej wykonawcę przedsię-
wzięcia, co związane jest z koniecznością ustalenia odpowiedzialności za imprezę. Z po-
wyższego wynika jednak trudność identyfikacji właściwie rozumianego organizatora. 
Można zatem przyjąć, że duży udział podmiotów prywatnych wśród organizatorów spo-
wodowany jest właśnie powyższym faktem, a analiza regulaminów biegów nie zawsze 
pozwala stwierdzić, z czyjej inicjatywy są one rozgrywane.

3  Szerzej o PKO Biegu Charytatywnym autorki piszą w artykule Możliwości niefinansowego wspierania organiza-
cji pozarządowych przez interesariuszy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, w druku.
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Analizując zatem największe polskie biegi, można zaobserwować przede wszyst-
kim istotną różnicę, zwłaszcza co do liczby organizatorów. W przytłaczającej większo-
ści biegów na wszystkich trzech dystansach występuje tylko jeden organizator (w każ-
dej z grup tylko jeden bieg miał więcej niż jednego organizatora) i jest to zwykle gmina 
lub podległa jej jednostka budżetowa (OSiR lub miejskie centrum sportu) albo podmiot 
zaangażowany do tego celu na zasadach komercyjnych. W najliczniejszych biegach na 
10 km NGO zorganizowały samodzielnie 2 biegi, w półmaratonie i maratonie po 3 bie-
gi. W każdej z grup były jednak współorganizatorem biegu z większą liczbą organizato-
rów (tabela 6).

Tabela 6. Organizatorzy TOP 10 na dystansie 10 km, półmaratonu i maratonu w 2016 r.

Nazwa biegu/dystans

Liczba organizatorów

Sam
orząd lub 

jedn. budżetow
a

Podm
iot pryw

atny

NGO

brak inform
acji

Stow
arzyszenie

Fundacja

Klub biegacza

10 km    

1. 28 Bieg Niepodległości (Warszawa) 1 1 

2. Orlen Warsaw Maraton (10 km) 1   1

3. Pierwszy Poznański Bieg Niepodległości 2 1 1

4. Bieg Powstania Warszawskiego 1 1 

5. Biegnij Warszawo 1 1

6. Bieg Niepodległości (Gdynia) 1 1 

7. Nocny Bieg Świętojański (Gdynia) 1 1 

8. 12 Bieg Lotto Maniacka Dziesiątka 
(Poznań) 1 1

9. Bieg Urodzinowy (Gdynia) 1 1 

10. Bieg Europejski (Gdynia) 1 1 

RAZEM 11 6 2 0 1 2

Półmaraton    

1. 11 PZU Półmaraton Warszawski 1 1

2. 9 PKO Poznań Półmaraton 1 1 

3. 4 PKO Nocny Wrocław Półmaraton 1 1 

4. 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 1 1 

5. 3 BMW Półmaraton Praski 1   1
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Nazwa biegu/dystans

Liczba organizatorów

Sam
orząd lub 

jedn. budżetow
a

Podm
iot pryw

atny

NGO

brak inform
acji

Stow
arzyszenie

Fundacja

Klub biegacza

6. 9 PANAS Półmaraton Ślężański  
(Sobótka) 1 1 

7. PZU Gdynia Półmaraton   1

8. 26 Półmaraton Philipsa (Piła) 1 1
9. AmberExpo Półmaraton Gdańsk 3 1 1 1
10. XIII Krakowski Półmaraton Marzanny 1 1

RAZEM 11 5 2 2 1 1 1

Maraton    
1.

Orlen Warsaw Maraton 1   1

2. 38 PZU Maraton Warszawski 1 1
3. 17 PKO Poznań Maraton 1 1
4. 15 PZU CRACOVIA MARATON 1 1
5. 34 PKO Wrocław Maraton 1 1
6.

43 Maraton Dębno 1 1
7. DOZ MARATON Łódź z PZU 2 1 1
8. 2 PZU Gdańsk Maraton   1
9.

PKO SILESIA MARATHON (Katowice) 1 1

10. 2 PZU Maraton Szczeciński 1 1

RAZEM 10 5 1 2 2 1

RAZEM TOP 10 biegów 32 16 5 4 4 3 2

Źródło: badania własne na podstawie www.maratonypolskie.pl i stron www organizatorów biegów.

Analizując charakter NGO zaangażowanych w organizacje biegów z TOP 10 stwier-
dzić należy, iż są to stowarzyszenia (innego typu lub kluby biegacza) oraz fundacje. Co 
ważne, wszystkie fundacje wykazane w zestawieniu zostały utworzone na potrzeby or-
ganizacji biegu:

 · 12 Bieg Lotto Maniacka Dziesiątka – Fundacja Maniacka Dziesiątka,
 · PZU Półmaraton i Maraton Warszawski – Fundacja „Maraton Warszawski”,
 · PKO SILESIA MARATHON – Fundacja Silesia.

Odmienna niż przy biegach upamiętniających i pomocowych struktura organizato-
rów wskazuje na inne podejście do biegów o bardzo dużej skali i w zdecydowanej więk-
szości rozgrywanych cyklicznie. Są to przedsięwzięcia na tyle poważne, że wymagają 
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dużo większych nakładów finansowych, a  zatem silnego sponsora strategicznego (co 
zwykle widoczne jest w nazwie biegu) oraz olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i logi-
stycznego w mieście odbywania imprezy, co nie może odbyć się bez zgody gospodarza 
terenu. Stąd też duży udział samorządów miast (lub jednostek im podległych) w organi-
zacji takiego przedsięwzięcia.

Zakończenie

Silne zaangażowanie sektora NGO w działalność w obszarze sportu, niezależnie od trud-
ności związanych z  precyzyjnym wykazaniem poziomu tego zaangażowania, jest fak-
tem. Wkład ten widoczny jest również w organizacji imprez biegowych, a ich niemal 40% 
udział w gronie organizatorów stawia je na zdecydowanym pierwszym miejscu wśród 
podmiotów organizujących biegi masowe. Mniejsza reprezentacja NGO w biegach cy-
klicznych, najliczniejszych i uznawanych za najbardziej prestiżowe, a większa w biegach 
upamiętniających osoby lub wydarzenia, a zwłaszcza w biegach charytatywnych, wska-
zuje natomiast na silne znaczenie celu zaangażowania NGO w  przedsięwzięcie. Zgod-
nie z  ideą swojego istnienia, kieruje nimi pozakomercyjny interes wspierania prywat-
nego lub publicznego dobra, niesienie pomocy lub propagowanie właściwych postaw 
społecznych. Mniej zatem organizacji non-profit w  przedsięwzięciach pełnych rozma-
chu, więcej w skromniejszych, ale ze „szlachetną” myślą przewodnią. Poza niewątpliwym 
walorem dla jego uczestników, wynikającym z samej organizacji biegu, jest to zarazem 
istotne źródło satysfakcji dla osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie 
imprezy, którymi są często wspomniani lokalni liderzy i animatorzy. Ponadto, jak wspo-
mniano, NGO bazują głównie na pracy wolontariuszy, stąd istotnego znaczenia nabiera 
możliwość realizacji ich indywidualnych, altruistycznych dążeń do zdobywania wiedzy 
i doświadczenia, realizacji pasji, to zaś składa się na tak ważną i „bezcenną” wartość two-
rzoną przez organizacje non-profit. 
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The Innovation and Creativity of Human Capital Resources  
in Rural Areas. Case of the West Pomeranian Voivodeship

Abstract: The aim of the article is to estimate the level and assess the spatial distribution of 

human capital defined in the area of innovative and creative social attitudes in rural areas. 

The main research problem was formulated in the following question: what is the level, dis-

tribution and strength of diversifying the examined rural space in terms of human capital re-

sources? In The study were used selected taxonomic hierarchisation methods (model-free) 

and classification of multi-feature objects. The assumption has been verified, that the level 

of inhabitants’ innovation and creativity remains in relation to the typology of rural areas ac-

cording to the typology of Monitoring rural development (MROW). Higher innovativeness is 

characterized by areas with higher creativity and a higher level of socio-economic develop-

ment. The empirical analysis was carried out at the level of NUTS 5 aggregation. The study 

covered rural and rural-urban areas of the Zachodniopomorskie voivodeship. The available 

literature, statistical data of the Central Statistical Office, of the BDL (the Bank of Local Data), 

data of the the Marshal’s Office of the West Pomeranian Voivodship, data of Ministry of Fam-

ily, Labour and Social Policy were main sources used to reach the assumed goal.
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Wprowadzenie 

Wkład teorii kapitału ludzkiego w wyjaśnianie przyczyn zróżnicowania poziomu i tem-
pa rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów, regionów, jak i  lokal-
nych systemów, pozostaje niekwestionowany. Generalnie wypływająca z analiz konklu-
zja pozwala uznać ten rodzaj kapitału za zasób umożliwiający zwiększenie dochodów 
i efektywności gospodarki, jak i kluczowy czynnik w procesie tworzenia nowej wiedzy 
[Asteriou, Agiomirgianakis 2001; Mankiw i in. 1992; Romer 1990; Lukas 1988; Barro, Sala-i-
Martin 2004]. Pierwotnie istotę kapitału ludzkiego wyrażano w kontekście wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego czy wielkości migracji [Mincer 1958; Hause, 1972; Taubman, 
Wales 1974; Fägerlind 1975]. Z czasem pojawiły się definicje uzupełniające dotychczaso-
wy stan wiedzy o aspekt zdrowia fizycznego [McDonald, Roberts 2002; Mushkin 1962] 
i psychicznego [Luthans i in. 2004]. Nadal jednak nie istnieje konsensus co do zakresu de-
finicyjnego kapitału ludzkiego i powszechnie uznaje się, że tworzą go takie cechy ludz-
kie, jak: wiedza, umiejętności i kompetencje ucieleśnione w jednostkach i relacjach spo-
łecznych, skutkujące wzrostem produktywności [Faggian, McCann 2009]. Zasoby te, za-
warte zarówno w człowieku, jak i społeczeństwie, określają zdolności do pracy, adapta-
cji, kreacji nowych rozwiązań [Domański 1990], pozwalają lepiej funkcjonować w zmie-
niającym się środowisku technologicznym [Nelson, Phelps 1966]. Wysoka jakość edukacji 
i umiejętności determinują stopień, w jakim wiedza i technologia może być przenoszona 
i absorbowana do kreowania nowych rodzimych pomysłów [Amsden 1992] oraz konku-
rowania na globalnych rynkach [Carnoy, Castells 2001; Green, 1997].

Bieżące badania nad rozwojem społeczno-gospodarczym przestrzeni wiejskiej 
w  Polsce podkreślają, że jest on wypadkową wielu działających jednocześnie czynni-
ków, tj. m.in.: renta położenia [Bański 2008; Rosner 2007], obecność sprawnego i posia-
dającego wizję lidera [Herbst, Piotrowska 2008]. Słabszy wpływ wydają się mieć uwarun-
kowania historyczne [Stanny 2013]. Nadrzędną funkcję rozwojową przypisuje się jednak 
czynnikom jakościowym tj. wiedzy i kwalifikacjom mieszkańców wsi [Janc 2009; Thurow 
1999] czy wysokiej ich przedsiębiorczości, kapitałowi kreatywnemu, instytucjom i orga-
nizacjom otoczenia rynkowego i istniejącej strukturze funkcjonalnej gmin [Czapiewski 2011]. 

Coraz częściej w  literaturze akcentuje się znaczenie w rozwoju tzw. klasy kreatyw-
nej, czyli takich działalności, które wywodzą się z indywidualnej kreatywności, umiejęt-
ności i talentu człowieka, stanowiących potencjał do tworzenia bogactwa, miejsc pracy 
poprzez pokolenia i eksploracje intelektualnej własności [Flew 2002]. Autorem tej kon-
cepcji jest amerykański ekonomista Richard Florida, który na początku XXI w. zwrócił 
uwagę na fakt, że specyfika i odrębność klasy kreatywnej wynika z posiadanych przez 
nią zasobów i sposobu ich wykorzystania. Do kluczowych zaliczył m.in. wiedzę, umiejęt-
ność nieszablonowego myślenia, zdolności komunikacyjne zarówno w wymiarze spo-
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łecznym (kompetencje społeczne, czyli budowanie sieci powiązań zawodowych i oso-
bistych), jak i technologicznym (kompetencje cyfrowe, czyli umiejętność posługiwania 
się nowoczesnymi narzędziami komunikacji i poruszania się w cyberprzestrzeni) [Florida 
2002]. Na sektor kreatywny (creative knowledge sector) w gospodarce narodowej skła-
dają się tzw. działalności twórcze (creative industries) oraz działalności o dużym stopniu 
nasycenia wiedzą (knowledge intensive industries), jednak dla rozwoju i konkurencyjno-
ści gospodarek szczególne znaczenie ma obszar działalności o dużym stopniu nasyce-
nia wiedzą. Tę część sektora kreatywnego tworzą: produkcja i usługi w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) z wyjątkiem oprogramowania, usługi finanso-
we, usługi prawne i inne usługi dla biznesu (np. konsulting, badania rynku), działalność 
badawczo-rozwojowa oraz szkolnictwo wyższe [Throsby 2010]. 

Wysoka koncentracja zasobów wiedzy i rozwój sektora wiedzy jest domeną miast, 
zwłaszcza dużych ośrodków metropolitarnych [Florida 2004]. Specyfika obszarów wiej-
skich, głównie ich peryferyjność, sprawia, że kumulacja wiedzy i  wysokich technolo-
gii na tych obszarach jest niska lub nie zachodzi w ogóle. Ponadto badania wskazują, 
że dyfuzja wiedzy i innowacji w Polsce jest słaba i zazwyczaj ogranicza się do pierście-
nia gmin podmiejskich największych miast [Klonowska-Matynia 2017]. Pomiar zasobów 
wiedzy na obszarach wiejskich bywa często pomijany w badaniach ze względu na trud-
ności w wyrażeniu dla obszarów wiejskich takich niematerialnych zasobów, jak: wiedza, 
innowacyjność, kreatywność, poziom wykorzystania wysokich technologii. Jako ogra-
niczenie bardzo często podaje się brak w  statystyce publicznej danych dla obszarów 
wiejskich, dostępnych na poziomie agregacji gminnej. Kierując się opiniami ekspertów 
w  dziedzinie badań nad rozwojem obszarów wiejskich, według których analiza prze-
strzenna ma sens na najniższym poziomie agregacji, w artykule podjęto próbę oszaco-
wania poziomu i oceny rozkładu przestrzennego lokalnych zasobów kapitału ludzkiego 
definiowanego w obszarze innowacyjności i kreatywności na obszarach wiejskich. Ob-
szary wiejskie w Polsce stanowią duży potencjał ekonomiczny, zajmują ponad 93% ogól-
nej powierzchni kraju, zamieszkuje je prawie 40% ludności kraju [Obszary... 2014] i tyl-
ko takie podejście pozwoliło uzyskać obraz zróżnicowania przestrzennego najbliższy 
rzeczywistości. Do wyrażenia istoty kapitału ludzkiego wykorzystano koncepcję sekto-
ra kreatywnego, co w świetle opisywanych problemów pomiarowych pozwoliło w alter-
natywny sposób opisać niematerialny charakter zasobów kapitału ludzkiego w obsza-
rze innowacyjności i kreatywności [por. Podogrodzka 2016]. Główny problem badawczy 
sformułowano w postaci pytania: jaki jest poziom, rozkład i siła zdywersyfikowania ba-
danej przestrzeni wiejskiej pod względem zasobów kapitału ludzkiego definiowanego 
w obszarze innowacyjności i kreatywności? Weryfikacji poddano hipotezę, że poziom 
innowacyjności i kreatywności mieszkańców obszarów wiejskich pozostaje w związku 
z typem obszaru wiejskiego, determinowanym czynnikami strukturalnymi poziomu roz-
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woju społeczno-gospodarczego. Wyższą innowacyjnością cechują się obszary o  wyż-
szej kreatywności i wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Badaniem 
objęto obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego zdefiniowane wg kryte-
rium administracyjnego GUS jako wiejskie i wiejsko-miejskie gminy. Głównymi źródła-
mi danych były Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wykorzystano także dane dotyczą-
ce typologii obszarów wiejskich w Polsce, pochodzące z Monitoringu rozwoju obszarów 
wiejskich etap 1 [Rosner, Stanny 2014] oraz dane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej (MRPiPS).

Metoda i zakres danych

Pomiar kapitału ludzkiego zazwyczaj sprawia badaczom wiele trudności, głównie ze 
względu na wielość i niejednorodność definicji występujących w literaturze przedmio-
tu oraz jego niematerialny charakter [por. Jabłoński 2012; Kozuń-Cieślak 2013]. W arty-
kule wykorzystano koncepcję sektora kreatywnego do wyrażenia istoty kapitału ludzkie-
go, definiowanego w obszarze bardzo trudnych do zmierzenia niematerialnych składni-
ków strukturalnych tj. innowacyjności czy kreatywności. W konstrukcji modelu innowa-
cyjność kapitału ludzkiego wyrażono poziomem zatrudnienia w sektorze kreatywnym 
i liczbą podmiotów gospodarczych w sektorze M (zmienne x1 i x2), podczas gdy kreatyw-
ność zasobu ludzkiego scharakteryzowano liczbą zgłoszonych projektów w ramach pro-
gramu Leader, PO Kapitał Ludzki i PO Innowacyjna Gospodarka (zmienne x3-x6). Dobór 
zmiennych diagnostycznych (tzw. wskaźników) jest następujący: 
x1 - udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo za-
rejestrowanych podmiotów ogółem [%]; 2007–2016, GUS BDL,
x2 - udział podmiotów w sekcji M do ogółu podmiotów gospodarczych [%], GUS BDL,
x3 - średnia liczba wniosków po weryfikacji wstępnej w PO KL na 10 tys. mieszkańców 
w perspektywie finansowej 2007-2013, GUS BDL,
x4 - średnia liczba wniosków złożonych w PO IG po weryfikacji wstępnej na 10 tys. miesz-
kańców perspektywie finansowej 2007-2013, GUS BDL,
x5 - średnia liczba wniosków złożonych w  ramach programu LEADER „Małe projekty” 
i „Odnowa Wsi” razem na 1000 mieszkańców w perspektywie 2007-2013, Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachodniopomorskiego,
x6 - średnia liczba wniosków złożonych w  ramach programu LEADER „Małe projekty” 
i „Odnowa Wsi” razem na 1000 mieszkańców w perspektywie 2014-20201, Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozkłady przestrzenne cech empirycznych zaprezentowano na rys. 1 i 2.
1 Zakres czasowy obejmuje pełną sprawozdawczość za lata 2014–2017.
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Rysunek 1. Zmienne empiryczne: Komponent innowacyjność 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.
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Rysunek 2. Zmienne empiryczne: Komponent kreatywność 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.
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Związki korelacyjne pomiędzy cechami nie wykazywały silnych współzależności 
o charakterze liniowym, zatem ich rozkłady przestrzenne są odmienne (tab. 1). Zgod-
nie z przyjętymi zasadami w wielokryterialnych analizach statystycznych uwzględniono 
stopień zmienności cech (tab. 2). 

Tabela 1. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi diagnostycznymi

  x1 x2 x3 x4 x5 x6

x1
1

x1 0,07 1,00

x1 0,19 -0,21 1,00

x1 0,16 -0,02 0,59 1,00

x1 0,13 -0,24 0,37 0,30 1,00

x1 0,04 -0,23 0,10 0,23 0,36 1,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.

Tabela 2. Podstawowe charakterystyki dla miar opisujących przestrzenne  
zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachod-
niopomorskim

x1 x2 x3 x4 x5 x6

Średnia arytmetyczna 3,11 0,04 95,33 8,58 7,08 1,03

Odchylenie standardowe 1,6 0,02 62,58 3,98 4,81 1,09

Minimum 0,40 0,015 12,85 1,89 0 0

Maksimum 8,22 0,15 356,71 18,27 31,17 6,47

Współczynnik zmienności 52% 50% 66% 46% 68% 107%

Rozstęp 7,8 0,13 343,85 16,37 31,17 6,47

Współczynnik zróżnicowania 20,55 10 27,75 9,66 31,17 6,47

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.
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Do oszacowania poziomu kapitału ludzkiego zastosowano porządkowanie liniowe 
w oparciu na bezwzorcowej metodzie sum standaryzowanych wartości. W efekcie każ-
dej gminie przyporządkowano względny wskaźnik WSKLss (tzw. miarę syntetyczną), 
opisujący łączny poziom kapitału ludzkiego w obszarze innowacyjności i kreatywności 
mieszkańców danego obszaru (tu gminy). Oszacowano także indeksy syntetyczne in-
dywidualnie dla każdego komponentu składowego kapitału tj. w obszarze innowacyj-
ności (WSKLi) oraz kreatywności (WSKLk). Porównywalność obiektów zagwarantowano 
poprzez standaryzację zmiennych, w tym przypadku przyjęto rozstęp (różnicę pomię-
dzy maksymalną i minimalną wartością danej cechy). Zmienną syntetyczną, opisującą 
ogólny poziom kapitału, przekształcono wg następującej formuły [Nowak 1990]: 
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W  konstrukcji wskaźnika założono równoważność wszystkich cech przyjętych do 
modelu. 

Klasyfikację jednostek przestrzennych (gmin) zrealizowano ex post [por. Stola 1987, 
Stanny 2013] i w efekcie wyróżniono pięć klas, oddających w optymalny sposób wza-
jemne podobieństwa i różnice obserwowane w zbiorze analizowanych jednostek prze-
strzennych (por. tab. 3). Grupowanie obiektów w celu wyłonienia względnie homoge-
nicznych grup obszarów przeprowadzono metodą aglomeracyjną k-średnich. W  celu 
ustaleniu zależności pomiędzy rozkładem poziomu kapitału ludzkiego (WSKLi i WSKLk) 
a typem obszaru, zastosowano test niezależności zbiorowości statystycznej chi kwadrat 
z poprawką Yatesa. Przyjęto, wg metodologii MROW, następującą typologię obszarów 
wiejskich ze względu na struktury (składowe) poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego: Typ 1. Dominacja rolnictwa tradycyjnego, Typ 2. Dominacja rolnictwa wielkoob-
szarowego, Typ 3. Pośrednie, z przewagą funkcji rolniczej, Typ 4. wielodochodowe, roz-
drobnione rolnictwo, Typ 5. Wielofunkcyjne, równowaga sektorów, Typ 6. Zurbanizowa-
ne o zredukowanej funkcji rolniczej, Typ 7. Silnie zurbanizowane. Jednostki terytorialne 
przyjęte do badania to obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego, zdefi-
niowane jako gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, wyodrębnione w oparciu na kryterium 
administracyjnym GUS. Ostatecznie analizą empiryczną objęto 103 gminy.
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Poziom i rozkład przestrzenny zasobów kapitału ludzkiego. 
Efekty klasyfikacji i grupowania jednostek terytorialnych 

Analizując efekty porządkowania w obszarze „innowacyjność” zaobserwowano, że naj-
wyższą wartością indeksu WSKLi cechowała się gmina Kołbaskowo. Poziom wskaźnika 
w ujęciu relatywnym był prawie trzykrotnie wyższy niż średni poziom indeksu w woje-
wództwie, wyznaczony przez gminę Bobolice i Ustronie Morskie (WSKLi = 0,25). Krytycz-
nie niski poziom indeksu osiągnęły gminy Rewal i Widuchowa, które w ujęciu relatyw-
nym osiągnęły o 100% niższą wartość indeksu niż średnio w regionie. Generalnie poziom 
zasobów innowacyjności ocenić należy jako niski, ponieważ ponad połowa gmin (57%) 
osiągnęła poziom wskaźnika niższy niż przeciętnie w regionie (por. rys. 3).

Efekty klasyfikacji gmin potwierdzają zarówno niezadowalający poziom innowacyj-
ności, jak i  stosunkowo słabe zróżnicowanie gmin (por. tab. 3). Okazało się, że najlicz-
niej reprezentowane są klasy gmin 5 i 4 (po 42%), cechujące się niskimi i bardzo niski-
mi wartościami indeksu syntetycznego. Na przeciwległym biegunie, tj. w klasie 1 o naj-
wyższym poziomie wskaźnika innowacyjności, znajduje się tylko jedna gmina Kołbasko-
wo, silnie dystansująca sklasyfikowane niżej w hierarchii gminy (np. Dobra Szczecińska, 
Goleniów, Nowe Warpno). Gmina ta osiągnęła bardzo wysoki poziom wskaźnika, ponad 
280% średniej wartości wskaźnika szacowanej dla obszarów wiejskich całego regionu. 

Tabela 3. Efekty porządkowania i klasyfikacji. Podstawowe charakterystyki klas gmin

Przedział
Klasa 
 i poziom 
 kapitału 

INNOWACYJNOŚĆ WSKLI KREATYWNOŚĆ WSKLk WSKLss Indeks syntetyczny

śred-
nia

liczeb-
ność

Udział 
%

Śred-
nia

liczeb-
ność

Udział 
%

Śred-
nia

liczeb-
ność

Udział 
%

0–0,2 klasa 5
bardzo niski 0,117 43 42% 0,110 22 21% 0,118 40 39%

0,21–0,4 klasa 4
niski 0,299 43 42% 0,309 42 41% 0,291 30 29%

0,41–0,6 klasa 3
średni 0,464 13 13% 0,503 20 19% 0,482 18 17%

0,61–0,8 klasa 2
wysoki 0,620 3 3% 0,703 11 11% 0,679 11 11%

0,81–1,0
klasa 1
bardzo  
wysoki

1 1 1% 0,872 8 8% 0,906 4 4%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.
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Nieco inną ocenę uzyskano w komponencie „kreatywność”, bowiem zróżnicowanie 
gmin okazuje się nieco większe, aczkolwiek sam poziom zasobów kreatywności, podob-
nie jak innowacyjności, jest niezadowalająco niski (por. rys. 3). Uwzględniając średnią 
wartość indeksu WSKLk na poziomie 0,377, wyznaczoną przez gminę Postomino, okaza-
ło się, że aż 61% gmin cechuje się niższym niż przeciętnie w regionie poziomem wskaźnika. 

Gdy poddano analizie efekty klasyfikacji, okazało się, że najliczniej reprezentowana 
jest klasa 4, skupiająca ok. 50% gmin, cechujących się niskim poziomem indeksu. Porów-
nywalnie duży udział mają klasy 5 i 3 (ok. po 20% gmin). Udział gmin o wysokim i bardzo 
wysokim poziomie kreatywności jest większy niż ma to miejsce w ocenie innowacyjno-
ści, ale generalnie ocenia się go jako niski (odpowiednio: 11% i 8%). Najwyższą wartość 
wskaźnika (WSKLk>0,9) zanotowały trzy gminy: Ostrowice, Nowe Warpno, Świdwin. Naj-
niższe wartości (WSKLk<0,05) osiągnęły cztery gminy: Myślibórz, Barlinek, Gryfino, Dęb-
no (por. rys. 4). 

Rysunek 3. Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich woj. 
zachodniopomorskiego: Indeksy syntetyczne 

a) WSKLi
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b) WSKLk

c) WSKLss

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.
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Uzyskany syntetyczny obraz przestrzeni wiejskiej wskazuje, że ponadprzeciętny 
poziom zasobów kapitału koncentruje się wokół stolicy regionu Szczecina, ale przede 
wszystkim w środkowej części województwa. Wyróżniające się gminy to: Nowe Warpno 
i Kołbaskowo (powiat policki), Ostrowice (powiat drawski), Świdwin, Rąbino, Brzeżno Sła-
woborze (powiat świdwiński), Marianowo, Suchań, Kobylanka (powiat stargardzki), Bia-
ły Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca (powiat szczecinecki). Najbardziej deficytowe obsza-
ry wiejskie występują w powiatach myśliborskim (Dębno, Myślibórz), sławieńskim (Ma-
lechowo, Sławno), kamieńskim (Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje), gryfińskim (Wi-
duchowa, Gryfino, Banie, Chojna) oraz gryfickim (Trzebiatów, Gryfice) oraz w gminie Po-
lanów (powiat koszaliński) i Rymań (powiat kołobrzeski). 

Analizę porównawczą obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 
przeprowadzono także w  ujęciu relatywnym, ukazując zróżnicowanie w  stosunku do 
średniej wartości wskaźnika (por. rys. 4). 

Rysunek 4. Efekty pozycjonowania obszarów wiejskich województwa zachodniopo-
morskiego. Ujęcie przestrzenne (w ujęciu relatywnym WSKLIN a WSKLk) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.

Z otrzymanego rozkładu wynika, że wyższą kreatywnością i innowacyjnością cechu-
ją się nieliczne wybitnie peryferyjne obszary wiejskie, są to głównie gminy powiatu świ-
dwińskiego i szczecineckiego, oraz następujące: Nowe Warpno (powiat policki), Osina, 
Przybiernów i Stepnica (powiat goleniowski), Karnice (powiat gryficki), Marianowo i Ko-
bylanka (powiat stargardzki), Bielice i Warnice (powiat pyrzycki), Drawno (powiat chosz-
czeński). Niższa niż przeciętnie koncentracja zasobów występuje zarówno na obszarach 
zlokalizowanych wokół większych skupisk miejskich (Szczecina, Koszalina, Goleniowa), 
w gminach nadmorskich oraz w gminach wybitnie peryferyjnych powiatów: choszczeń-
skiego, myśliborskiego, łobeskiego, koszalińskiego i drawskiego (por. rys. 4). 

Poszukiwano wyjaśnienia istniejącego rozkładu przestrzennego zasobu kapitału 
ludzkiego w kondycji rynku pracy i wykorzystano w tym celu podstawowe charaktery-
styki rynku pracy tj. poziom długookresowej stopy bezrobocia (dane wg MRPiPS) oraz 
średnioroczną wartość wskaźnika natężenia bezrobocia (obliczenia własne dane GUS 
BDL). Oszacowany współczynnik korelacji wskazuje na słaby, ale poprawny związek po-
między innowacyjnością i bezrobociem oraz kreatywnością i bezrobociem. 

W  myśl przyjętej definicji innowacyjność obszaru, rozumiana jako poziom zatrud-
nienia w sektorze kreatywnym okazała się tym niższa, im wyższa stopa bezrobocia2. Ba-
danie zależności pomiędzy kreatywnością wyrażoną liczbą złożonych projektów także 

2 Dla długookresowego bezrobocia: ri,db = - 0,12, dla krótkookresowego bezrobocia: ri,kb= - 0,21. 
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potwierdza istnienie związku ze stopą bezrobocia, ale o charakterze dodatnim3. Wyż-
sza kreatywność częściej obserwowana jest na obszarach o wyższej stopie bezrobocia, 
co w świetle otrzymanego rozkładu przestrzennego wydaje się pewnym wyjaśnieniem. 
Sytuacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszarów peryferyjnych zmusza do po-
szukiwania innych alternatywnych źródeł dochodu, czego efektem jest ponadprzecięt-
na liczba złożonych wniosków w ramach programów: PO KL i PO IG oraz Leader. Podję-
ta próba ustalenia związku pomiędzy typem obszaru wiejskiego wg metodologii MROW 
a  rozkładem wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego WSKLss, przy zastosowaniu testu 
chi kwadrat z poprawką Yatesa, nie dała wystarczających podstaw, aby testowaną hipo-
tezę przyjąć za słuszną4. 

Bazując na średnich wartościach zestandaryzowanych Wi, wyłoniono sześć skupisk 
gmin, cechujących się względnie jednorodną strukturą wewnętrzną (por. rys. 5 i tab. 4). 
Bliższa charakterystyka jednostek wskazuje, że żadne ze skupisk nie posiada bogatych 
zasobów, a tym samym nie otrzymało bardzo dobrej oceny w odniesieniu do którejkol-
wiek z analizowanych cech. Najwyższe osiągnięte wartości były na poziomie „dobrym” 
i otrzymało je dwukrotnie skupisko 4 (zatrudnienie w sektorze M oraz liczba wniosków 
PO IG) oraz skupisko 1 (wnioski PO IG). 

Rysunek 5. Efekty grupowania obszarów wiejskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL, UMWZ.

3 Dla długookresowego bezrobocia: rk,db = 0,21; dla krótkookresowego bezrobocia: rk,kb = 0,26. 
4 Empiryczna wartość testu jest mniejsza od wartości krytycznej χ2, α = 0,05. 
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Tabela 4. Ocena wyłonionych skupisk obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego 

                 Skupisko
Cecha Skupisko1 Skupisko 2 Skupisko 3 Skupisko 4 Skupisko 5 Skupisko 6

x1 - -- - ≈ ≈ -

x2 -- -- -- * -- -- 

x3 ≈ - -- -- - - -

x4 * - -- * - ≈

x5 - - -- -- -- ≈

x6 -- -- -- -- -- ≈

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń własnych dane GUS BDL, UMWZ.

objaśnienia: **bardzo dobra, *dobra, ≈ dostateczna,  – mierna, – niedostateczna

Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie jest próbą uzupełnienia wiedzy na temat zróżnicowania obsza-
rów wiejskich pod względem zasobów kapitału ludzkiego, definiowanego w obszarze 
innowacyjności i  kreatywności. Przyjęta lokalna perspektywa pozwoliła zdiagnozować 
poziom zasobów tego kapitału oraz stworzyć poglądowy obraz, odzwierciedlający cha-
rakter badanej przestrzeni wiejskiej w tym regionie. Wyłoniono istniejące lokalne ukła-
dy jednostek terytorialnych o  względnie homogenicznej strukturze wewnętrznej, co 
w praktyce pozwoli na lepsze tzn. indywidualne podejście programowanie instrumenta-
rium wsparcia rozwojowego dla tych gmin. 

W świetle przeprowadzonej diagnozy stan zasobów ocenia się jako niezadowalają-
cy. Przestrzennie gminy są słabo zróżnicowane, ponadto poziom i rozkład zasobów nie 
pozostaje w związku z typem obszaru wg metodologii MROW, determinowanej czyn-
nikami strukturalnymi poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Istniejące różnice 
w rozkładzie zasobów innowacyjności i kreatywności mogą mieć związek z odmienną 
aktywnością ekonomiczną mieszkańców poszczególnych obszarów wiejskich w tym re-
gionie. Przyczyn istniejących różnic należy dopatrywać się także w  lokalizacji danych 
jednostek, co odpowiada założeniom teorii sektora kreatywnego. Obszary wiejskie zlo-
kalizowane wokół dużych ośrodków miejskich czerpią korzyści z tzw. renty położenia, 
cechują się wyższym poziomem innowacyjności i zatrudnienia w sektorze kreatywnym. 
Jednocześnie kreatywność na tych obszarach okazała się niższa niż w jednostkach skraj-
nie peryferyjnych, o słabszej kondycji rynku pracy. Mniejsze możliwości dostępu i pozy-
skania pracy determinują mieszkańców do zaktywizowania starań w kierunku pozyski-
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wania alternatywnych środków na życie, co w praktyce wyrażone jest zwiększoną licz-
bą wpływających wniosków w ramach programów wspierających zatrudnienie i rozwój 
wsi. Ten wniosek z obserwacji nie stanowi jednak prawidłowości i wymaga dalszych ba-
dań w tym kierunku.
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Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia 
płynności finansowej i zadłużenia

Solvency of the Company from the Point of View  
of Liquidity and Debt

Abstract: The article presents considerations about the company’s solvency problems. The 

aim of the study was to analyze and assess the solvency of the company carried out thro-

ugh the prism of financial liquidity, debt and discriminant analysis. The liquidity and debt 

ratios were used to assess solvency, allowing to assess the company’s ability to pay its liabi-

lities and determine whether the amount of assets allows it to cover all liabilities. The survey 

covered selected capital companies listed on the Stock Exchange representing the clothing 

and footwear sector. The research was conducted on the basis of financial data from the fi-

nancial reporting of companies in the years 2014−2017. Based on the results of the rese-

arch, it was assumed that the solvency status of the company is shaped primarily by assets 

that are collateral for the repayment of liabilities and the level of its indebtedness.

Key words: financial liquidity, debt, solvency, enterprise

Wstęp 

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa wyznacza poziom wiarygodności finansowej pod-
miotu gospodarczego na rynku. Z uwagi na to, że działalność współczesnych przedsię-
biorstw przebiega w warunkach gospodarki rynkowej, której towarzyszy wysoki poziom 
ryzyka i niepewności, zmuszone są one w sposób ciągły badać i monitorować kondycję 
finansową zarówno swoją, jak i innych przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce. 
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Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dokonywana jest przez pryzmat 
różnych wskaźników finansowych i wynika z analizy: płynności finansowej, rentowności, 
zadłużenia, aktywności i obrotowości, a także efektywności rynkowej. W praktyce go-
spodarczej do badania wypłacalności przedsiębiorstw wykorzystywane są różne meto-
dy, które ogólnie można podzielić na: ilościowe, jakościowe oraz mieszane [Bednarski, 
Waśniewski 1996, s. 259]. Najczęściej stosowane są metody ilościowe, bazujące na wiel-
kościach mierzalnych, co pozwala zachować duży obiektywizm w  ocenie uzyskanych 
wyników, i takie też zastosowano w artykule. Zatem do badania wypłacalności podmio-
tów gospodarczych wykorzystano tradycyjne narzędzia analizy finansowej, tj. wskaźniki 
płynności finansowej oraz wskaźniki wspomagania finansowego (zadłużenia) wchodzą-
ce w zakres metod logiczno-dedukcyjnych oraz narzędzia analizy dyskryminacyjnej, po-
zwalającej wykryć symptomy zagrożenia upadłością, tzw. metody empiryczno-induk-
cyjne [Mioduchowska-Jaroszewicz 2005, s. 59]. 

Ważność podjętego problemu, tj. oceny wypłacalności przedsiębiorstwa, wyznacza-
ją finansowe cele zarządzania przedsiębiorstwem. Do najważniejszych z nich, obok dą-
żenia do maksymalizacji wartości bogactwa właścicieli, zaliczyć należy zapewnienie cią-
głości trwania jednostki organizacyjnej, czyli jej wypłacalności. W praktyce bowiem pro-
blemy związane z wypłacalnością mogą prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. 

Celem opracowania jest analiza i ocena wypłacalności przedsiębiorstwa przeprowa-
dzona z punktu widzenia płynności finansowej, zadłużenia oraz analizy dyskryminacyj-
nej. W artykule dokonana zostanie weryfikacja następującej hipotezy badawczej: Płyn-
ność finansowa oraz zadłużenie przedsiębiorstwa determinują poziom jego wypłacalności. 
Badaniem objęto spółki kapitałowe sektora: odzież i obuwie, notowane na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w  Warszawie. W  opracowaniu wykorzystano, jako metody ba-
dawcze, krytyczną analizę literatury oraz analizę danych finansowych pochodzących ze 
sprawozdawczości finansowej badanych spółek obejmującej lata 2014−2017.

Wypłacalność przedsiębiorstwa − pojęcie

Pojęcie „wypłacalność” często utożsamiane jest z pojęciem „płynność finansowa” przed-
siębiorstwa, choć w  rzeczywistości stanowi szerszą kategorię. E. Śnieżek podkreśla, że 
płynność finansowa jest powiązana z wypłacalnością i nadaje temu pojęciu przynajmniej 
dwa znaczenia [Śnieżek 1997, ss. 67−68]. Po pierwsze płynność finansową utożsamia z ła-
twością zamiany aktywów na środki pieniężne, po drugie rozumie ją jako relację mię-
dzy płynnymi aktywami a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Z kolei termin „wypła-
calność” definiuje jako zdolność do generowania środków pieniężnych niezbędnych do 
spłaty ogółu zobowiązań [Śnieżek 1997, ss. 67−68]. Podobnie traktują to zagadnienie M. 
Sierpińska i T. Jachna, rozgraniczając pojęcie „płynność finansowa” od pojęcia „wypłacal-
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ność” [Sierpińska, Jachna 2004, ss. 145−146]. Płynność finansową rozumieją jako zdol-
ność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Warunkiem jej za-
chowania jest posiadanie płynnych aktywów, łatwo zamienialnych na gotówkę, które 
niezbędne są do spłaty wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych. Z  kolei wypła-
calność, według tych autorek, to zdolność do pokrycia wszystkich zobowiązań posiada-
nym majątkiem. 

Przyjmując za kryterium podziału czas, możemy mówić o  płynności finansowej 
w aspekcie krótkoterminowym oraz o wypłacalności ujmowanej w aspekcie długoter-
minowym [Kowalak 2008, s. 14, Michalski 2010, s. 41]. Oznacza to, że w literaturze przed-
miotu termin „płynność krótkoterminowa” stosuje się w znaczeniu zdolności do doko-
nywania zakupów w każdym czasie lub też zdolności do spłaty zobowiązań krótkoter-
minowych [Michalski 2010, ss. 38−41]. Natomiast pojęcie „wypłacalność długotermino-
wa” definiowane jest jako zdolność do regulowania w terminie wszystkich zobowiązań 
[Sierpińska, Jachna 2004, ss. 145−146]. Takiego rozgraniczenia dokonał D. Wędzki, dzie-
ląc płynność finansową (wypłacalność) na krótkoterminową i długoterminową [Wędz-
ki 2003, s. 33]. W jego opinii wypłacalność krótkoterminowa (ang. technical solvency) od-
nosi się do krótkoterminowej zdolności w zakresie regulowania zobowiązań bieżących, 
z kolei wypłacalność długoterminowa (ang. solvency) związana jest posiadaniem długo-
terminowej nadwyżki aktywów nad finansującymi je zobowiązaniami.

W literaturze przedmiotu nierzadko zamiast pojęcia „wypłacalność” lub w celu jego 
wyjaśnienia stosuje się kategorię niewypłacalności. Niewypłacalnością określa się stan, 
w  jakim znajduje się przedsiębiorstwo, uniemożliwiający mu spłatę zobowiązań, któ-
rych poziom przekracza wartość rynkową jego majątku. Tym samym w  przedsiębior-
stwie, które staje się niewypłacalne, pojawia się ujemna wartość netto, tj. ujemna bilan-
sowa wartość kapitału własnego. Stan niewypłacalności z reguły poprzedza trwała utra-
ta zdolności płatniczej. Brak dostępu do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finanso-
wania wymusza na przedsiębiorstwie upłynnianie w pierwszej kolejności aktywów ob-
rotowych, a później aktywów trwałych, co ostatecznie prowadzi do ograniczenia lub za-
niechania prowadzenia działalności gospodarczej [Duliniec 2007, s. 116]. Skutkiem nie-
wypłacalności jest bankructwo przedsiębiorstwa, formalnie otwierające postępowanie 
upadłościowe, które oznacza, że przedsiębiorstwo „[…] nie ma możliwości samodzielne-
go kontynuowania działalności w taki sposób, aby została jemu przywrócona zdolność 
do konkurowania na rynku i zarazem rentowność, a także płynność i wypłacalność” [Pru-
sak 2011, s. 23].

Pojęcie wypłacalności zostało scharakteryzowane również na gruncie prawa − do-
kładnie opisano przesłanki pozwalające stwierdzić stan niewypłacalności podmiotu go-
spodarczego. Niewypłacalność w ustawie o prawie upadłościowym rozpatrywana jest 
w dwóch ujęciach: płynnościowym oraz zadłużeniowym [Ustawa z dnia 28 lutego 2003 
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r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z późn. zm., Konat-Staniek, Pią-
tek 2016, ss. 160−167]. Za przesłankę niewypłacalności w ujęciu płynnościowym należy 
uznać sytuację, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że utrata tej zdolności następu-
je, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązań przekracza 3 miesiące [Ustawa z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z późn. zm, art. 11 ust. 1 oraz 
1a]. Z kolei za niewypłacalność w rozumieniu zadłużeniowym uznaje się stan, w którym 
zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzy-
muje się dłużej niż 24 miesiące [Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. 
U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z późn. zm, art. 11 ust. 2]. Z powyższego wynika, iż, po pierw-
sze, o niewypłacalności mówimy wówczas, gdy przedsiębiorstwo traci płynność finan-
sową w  sposób trwały (tj. nieprzejściowy, niekrótkotrwały, nieodwracalny), a  źródłem 
tego są problemy w sferze ekonomicznej przedsiębiorstwa, po drugie zaś, przesłanką 
do mówienia o  niewypłacalności jest nadmierne zadłużenie [Gurgul, Podczaszy 2016, 
ss. 187−191]. 

W  rzeczywistości problematyka wypłacalności jest bardziej złożona, albowiem 
przedsiębiorstwo może nie posiadać płynności finansowej w krótkim terminie, ale jed-
nocześnie dysponować majątkiem, który pozwala pokryć w całości wszystkie zobowią-
zania. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo może mieć krótkoterminową zdolność płatni-
czą, a  jednocześnie być niewypłacalne w sytuacji, gdy jego majątek uniemożliwia mu 
spłatę wszystkich zobowiązań, pomimo że na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. 
Niezależnie od powyższego można stwierdzić, że długotrwały brak płynności finanso-
wej prowadzi do niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Zachowanie zdolności do spłaty zobowiązań w krótkim i długim terminie stanowi 
podstawowy warunek prawidłowego działania przedsiębiorstwa oraz jego przetrwania 
i kontynuowania działalności w przyszłości. Utrata wypłacalności jest głównym źródłem 
kryzysu w przedsiębiorstwie, który może prowadzić do upadłości. 

Metodologia badania 

Obecnie coraz większą uwagę zarządzających przyciąga problematyka wypłacalności, 
ponieważ za niewypłacalnością przedsiębiorstwa kryje się szereg negatywnych dla nie-
go konsekwencji. 

W procesie badania wykorzystano instrumenty analizy finansowej, które w opinii au-
tora mogą być obiektywnym i efektywnym narzędziem diagnostycznym do oceny wy-
płacalności przedsiębiorstwa. Jak już wcześniej wskazano, przedsiębiorstwo wypłacalne 
to takie, które posiada zdolność do bieżącego wywiązywania się z zobowiązań krótko-
terminowych i jednocześnie dysponuje majątkiem przewyższającym wartość zobowią-
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zań ogółem. W związku z tym, w celu zbadania wypłacalności przedsiębiorstwa prze-
prowadzono analizę płynności finansowej oraz wspomagania finansowego (zadłużenia). 

Badanie płynności finansowej miało na celu ustalenie, czy przedsiębiorstwo jest 
zdolne do bieżącego regulowania swoich zobowiązań finansowych. W praktyce płyn-
ność finansowa przedsiębiorstwa może być mierzona i oceniana w ujęciu statycznym 
(na podstawie stanów aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących ujmowanych na 
dany moment) lub też w ujęciu dynamicznym (na podstawie strumieni pieniężnych wy-
generowanych przez przedsiębiorstwo w  analizowanym okresie) [Sierpińska, Wędz-
ki 2002, s. 58]. Z uwagi na powszechność stosowania wskaźników płynności statycznej 
w artykule wykorzystano jedynie klasyczne mierniki płynności krótkoterminowej w ba-
daniu wypłacalności, a mianowicie: wskaźnik bieżącej płynności finansowej (relacja ak-
tywów obrotowych do zobowiązań bieżących i  rezerw krótkoterminowych), wskaźnik 
płynności przyspieszonej (relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i roz-
liczenia międzyokresowe krótkoterminowe kosztów czynne do zobowiązań bieżących 
i rezerw krótkoterminowych), wskaźnik płynności gotówkowej (relacja środków pienięż-
nych i ich ekwiwalentów do zobowiązań bieżących i rezerw krótkoterminowych), kapi-
tał obrotowy netto (aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 
krótkoterminowe). 

Z kolei badanie zadłużenia miało na celu diagnozę zdolności przedsiębiorstwa do re-
gulowania ogółu zobowiązań i ustalenie, czy zobowiązania nie są większe od jego ma-
jątku. Oceny wypłacalności przedsiębiorstwa dokonano na podstawie następujących 
wskaźników wspomagania finansowego: wskaźnika ogólnego zadłużenia (relacja zobo-
wiązań ogółem do aktywów ogółem), wskaźnika zadłużenia długoterminowego (rela-
cja zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych), wskaźnika zadłużenia ka-
pitałów własnych (relacja zobowiązań ogółem do kapitałów własnych), wskaźnika po-
krycia I stopnia, czyli złotej zasady bilansowej (relacja kapitałów własnych do aktywów 
trwałych). 

W ostatnim etapie badania nad wypłacalnością przedsiębiorstw wykorzystano mo-
dele predykcji bankructwa, jako narzędzi pozwalających wskazać zagrożenie kontynu-
acji działalności jednostki gospodarczej [Kuciński 2011, s. 160]. W tym celu do zbadania 
predykcji bankructwa wykorzystano trzy z  nich: model Gajdki i  Stosa, model Hadasik 
oraz model Hołdy. 

Dane do wyznaczenia wskaźników finansowych pochodzą ze sprawozdawczości fi-
nansowej analizowanych przedsiębiorstw.

Badaniem objęto spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w  Warszawie reprezentujące sektor: odzież i  obuwie. Sektor: odzież i  kosmetyki jest 
jednym z 42 sektorów reprezentowanych na warszawskiej giełdzie. W jego ramach, na 
dzień 31 grudnia 2017 r., notowanych było 26 spółek, w tym 21 spółki reprezentowały 
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działalność w obszarze: odzież i obuwie, a 5 spółek w obszarze: kosmetyki i chemia go-
spodarcza. Badaniem objęto spółki z pierwszego obszaru ograniczone do spółek, któ-
rych profil działalności związany był z projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą odzie-
ży męskiej. Warunek ten spełniły 3 przedsiębiorstwa: Bytom, Próchnik oraz Vistula. Ba-
dania obejmowały ich działalność w latach 2014−2017.

Analiza i ocena wypłacalności przedsiębiorstw przez 
pryzmat płynności finansowej i zadłużenia

Do oceny wypłacalności przedsiębiorstwa można wykorzystać statyczną płynność finan-
sową, która informuje o  zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bie-
żących w  terminie. Podstawowe wskaźniki płynności finansowej, które wykorzystano 
w analizie i ocenie wypłacalności badanych przedsiębiorstw oraz ich wartości dla bada-
nych spółek przedstawiono w tabeli (zob. tabela 1).

Na podstawie wskaźnika bieżącej płynności finansowej można stwierdzić, iż nie we 
wszystkich analizowanych przedsiębiorstwach majątek obrotowy przewyższał zobo-
wiązania bieżące. Jeżeli poziom wskaźnika bieżącej płynności znajduje się poniżej 1, 
oznacza to, że przedsiębiorstwo może mieć problemy z płynnością finansową, a to z ko-
lei determinuje zwiększone ryzyko jego niewypłacalności. Taką sytuację zaobserwowa-
no w spółce Próchnik − w tym przypadku wskaźnik płynności bieżącej w 2014 r. i w la-
tach 2016−2017 kształtował się na poziomie znacznie niższym niż 1. Jeśli chodzi o po-
zostałe analizowane przedsiębiorstwa, omawiany wskaźnik należy ocenić pozytywnie, 
choć nie tak samo. O ile w spółce Vistula kształtował się on w całym analizowanym okre-
sie na względnie stałym poziomie, co może świadczyć o dobrej sytuacji płynnościowej, 
o tyle w przypadku spółki Bytom widać wyraźnie, że nastąpił wzrost wartości wskaźnika 
w czasie, co poprawia ocenę zdolności płatniczej przedsiębiorstwa i sprawia, że jest ona 
wyższa od tej z początku badanego okresu. Jak pokazują wyniki obliczeń w 2014 r., ak-
tywa obrotowe w firmie Bytom SA przewyższały 1,32 razy zobowiązania bieżące, zaś na 
koniec 2017 r. − 2,26 razy. Konieczność utrzymywania znacznie wyższych aktywów ob-
rotowych od zobowiązań krótkoterminowych w spółkach odzieżowych wynika chociaż-
by z istnienia ryzyka zmian w koniunkturze rynkowej lub w modzie, gdyż mogą one do-
prowadzić do pojawienia się problemów z płynnością. Zatem utrzymywanie przez spół-
kę Próchnik aktywów obrotowych, na poziomie, który tylko częściowo gwarantuje spła-
tę zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa, jest istotnym źródłem ryzyka nie-
wypłacalności. 

Z analizy wskaźnika przyspieszonej płynności finansowej wynika, iż w omawianych 
spółkach utrzymywano wysokie stany zapasów, czego rezultatem były niskie wartości 
wskaźnika płynności szybkiej. Ten fakt należałoby ocenić negatywnie, jednak charak-
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ter branży, jaką reprezentują analizowane przedsiębiorstwa, wymusza na nich koniecz-
ność utrzymywania wysokich stanów zapasów. Trzeba podkreślić, że poziom zapasów 
wynika przede wszystkim z charakteru obrotu towarowego, czyli konieczności zapro-
jektowania i wyprodukowania towarów odpowiedniej wielkości, sezonowości sprzeda-
ży oraz oferowanych kolekcji, czy też preferencji klientów. Wysoki stan zapasów w spół-
kach odzieżowych jest normalnym elementem realizowanych przez nich modeli bizne-
sowych, jednakże znaczący ich przyrost, spowodowany np. złym przyjęciem kolekcji 
przez klientów powinno się ocenić negatywnie, gdyż taka sytuacja może być źródłem 
poważnych problemów z płynnością finansową. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż naj-
gorzej wypada ocenić sytuację spółki Próchnik. Stwierdzono tu najmniejszą rozpiętość 
wskaźników bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnika płynności szybkiej w porów-
naniu z  tymi samymi wskaźnikami obserwowanymi w  pozostałych spółkach działają-
cych w branży odzieżowej. W praktyce oznaczało to dla spółki niski poziom zatowaro-
wania sklepów, który następnie przełożył się na uzyskiwanie niższych strumieni środ-
ków pieniężnych oraz gorszą ocenę płynności finansowej, a także wypłacalności przed-
siębiorstwa. 

Na podstawie wskaźnika gotówkowej płynności finansowej można zaobserwować, 
iż w analizowanych przedsiębiorstwach środki pieniężne utrzymywane były na różnym 
poziomie. Na koniec 2017 r. w spółce Bytom środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowi-
ły 12% zobowiązań bieżących, zaś w spółce Vistula 11%. W spółce Próchnik środki pie-
niężne pozwalały na natychmiastową spłatę zobowiązań krótkoterminowych w wyso-
kości 5% ich wielkości. 

Analizę płynności finansowej przedsiębiorstw uzupełnia analiza kapitału obrotowe-
go netto. Z przedstawionych w tabeli wielkości kapitału obrotowego netto wynika, że 
zarówno w spółce Bytom, jak i spółce Vistula utrzymany był wysoki poziom kapitału pra-
cującego, którego wartość w analizowanym okresie rosła (zob. tabela 1). Oznacza to, że 
struktura majątkowo-kapitałowa w tych przedsiębiorstwach kształtowała się popraw-
nie, zaś dodatni kapitał obrotowy netto tworzył rezerwę, która wspierała płynność fi-
nansową. W spółce Próchnik kapitał obrotowy netto kształtował się odmiennie niż mia-
ło to miejsce w pozostałych spółkach i przyjmował w większości analizowanych okresów 
ujemną wartość (zob. tabela 1). Oznacza to, że nawet upłynnienie w całości majątku ob-
rotowego nie pozwoliłoby na pokrycie wszystkich zobowiązań bieżących, tym samym 
spółce towarzyszyło wysokie ryzyko utraty płynności finansowej. Co więcej, charakter 
jej kapitału obrotowego przyczyniał się do pogorszenia niekorzystnej sytuacji w zakre-
sie płynności finansowej, zwłaszcza wtedy, gdy okazało się, że spółka nie ma możliwości 
uzupełnienia kapitału i skorzystania z innych źródeł wspomagających jej bieżącą dzia-
łalność. 

Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia



126

Tabela 1. Wskaźniki statycznej płynności finansowej badanych przedsiębiorstw 
w latach 2014−2017

Wskaźnik Rok Bytom Próchnik Vistula

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
2014
2015
2016
2017

1,32
1,80
2,06
2,26

0,61
2,44
0,81
0,45

2,14
1,89
2,05
2,33

Wskaźnik przyspieszonej płynności 
 finansowej

2014
2015
2016
2017

0,23
0,26
0,31
0,39

0,37
0,96
0,28
0,14

0,26
0,21
0,25
0,25

Wskaźnik gotówkowej płynności 
finansowej

2014
2015
2016
2017

0,03
0,04
0,08
0,12

0,12
0,39
0,08
0,05

0,13
0,11
0,11
0,11

Wskaźnik kapitału obrotowego netto
2014
2015
2016
2017

12 672
25 874
38 321
49 439

−9 449
11 530
−5 631
−22 415

119 943
128 667
161 046
202 324

Źródło: opracowanie własne.

Wypłacalność przedsiębiorstwa możne być oceniana również z perspektywy zadłu-
żenia – pomocne są w takim przypadku wskaźniki wspomagania finansowego (zob. ta-
bela 2). Jedną z podstawowych miar jest wskaźnik ogólnego zadłużenia, który pokazu-
je, w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa był finansowany za pomocą kapitałów ob-
cych. Z analizy wartości wskaźnika w czasie dla badanych przedsiębiorstw wynika, iż po-
ziom zadłużenia uległ zmniejszeniu zarówno w spółce Bytom, jak i spółce Vistula. Spółka 
Bytom zmniejszyła finansowanie majątku zobowiązaniami zwrotnymi z 60% w 2014 r. do 
39% na koniec 2017 r. W przypadku spółki Vistula poziom zadłużenia obniżył się z 33% 
w 2014 r. do 30% w 2017 r. Tym samym, działalności spółki Vistula towarzyszyło najniższe 
ryzyko finansowe utraty zdolności do zwrotu długu, a jednocześnie miała ona najwięk-
szy stopień zabezpieczenia spłaty zobowiązań majątkiem przedsiębiorstwa. Niepoko-
jącą sytuację zaobserwowano w spółce Próchnik. Na początku badanego okresu zobo-
wiązania obce finansowały majątek przedsiębiorstwa w 45%, co w porównaniu do po-
zostałych analizowanych spółek można uznać za umiarkowane zadłużenie. Jednak pod 
koniec 2017 r. zobowiązania przekraczały wartość majątku przedsiębiorstwa, a to wska-
zuje na jego nadmierne zadłużenie, złą sytuację finansową, brak samodzielności finan-
sowej i niewypłacalność.

Z analizy wskaźnika zadłużenia długoterminowego wynika, iż badane przedsiębior-
stwa wykazywały niskie poziomy zadłużenia długoterminowego. Pomimo że w  po-
szczególnych spółkach poziomy wskaźnika istotnie różniły się od siebie, to ogólnie moż-
na zauważyć niskie zadłużenie kapitału własnego kapitałem obcym długoterminowym. 
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W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w spółce Próchnik wskaźnik zadłużenia długotermi-
nowego na koniec 2017 r. miał wartość ujemną, co wskazuje na nieprawidłową strukturę 
majątkowo-kapitałową przedsiębiorstwa. 

Na podstawie wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych można ocenić prawidło-
wość relacji kapitałowych w przedsiębiorstwie. W badanej grupie przedsiębiorstw przyj-
mował on różne wartości. W spółce Bytom w 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobo-
wiązania przewyższały sumę kapitałów własnych 1,51 razy, jednakże w kolejnych latach 
zadłużenie kapitałów własnych zmniejszyło się − w 2015 r. na 1 zł kapitałów własnych 
przypadało 0,85 zł zobowiązań, w 2016 r. było to 0,73 zł, zaś w 2017 r. 0,64 zł. Najniższy 
poziom zadłużenia kapitałów własnych wśród badanych przedsiębiorstw wykazywała 
spółka Vistula − poziom wskaźnika kształtował się w analizowanym okresie w przedzia-
le 0,54−0,44 i miał tendencję malejącą w czasie. Oznacza to, że spółka nie jest nadmier-
nie zadłużona, wykazując jednocześnie trwałą i dużą samodzielność kapitałową. Z ana-
lizy wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych w spółce Próchnik wynika, że w 2014 r. 
na 1 zł kapitałów własnych przypadało 0,81 zł zobowiązań, a w 2015 r. nastąpiła popra-
wa wskaźnika, tj. zmniejszenie zobowiązań przypadających na 1 zł kapitałów własnych. 
W kolejnym okresie miało miejsce pogorszenie wskaźnika, czyli jego wzrost, oznacza to, 
że kapitały własne w  coraz to mniejszym stopniu zabezpieczały spłatę zaciągniętych 
przez przedsiębiorstwo zobowiązań. Z kolei w 2017 r. wskaźnik przyjął wartość ujemną 
w związku z ujemną wartością kapitałów własnych. O negatywnej wymowie wskaźnika 
świadczy to, że wierzyciele pozbawieni zostali bufora bezpieczeństwa chroniącego ich 
przed niewypłacalnością przedsiębiorstwa.

Ocenę wypłacalności przedsiębiorstwa determinuje stopień pokrycia aktywów 
trwałych kapitałami własnymi, tzw. złota zasada (reguła) bilansowa. Jej spełnienie po-
twierdza prawidłowo ukształtowaną strukturę majątkowo-kapitałową w przedsiębior-
stwie. W przypadku spółki Bytom kapitały własne na koniec 2017 r. były 3,55 razy więk-
sze od aktywów trwałych, w spółce Vistula zasada ta została również spełniona, choć ka-
pitały własne przewyższały aktywa trwałe 1,28 razy. Potwierdza to ostrożną i bezpiecz-
ną politykę finansową realizowaną przez te przedsiębiorstwa. Złota zasada bilansowa 
nie była spełniona jedynie w spółce Próchnik, gdyż wskaźnik pokrycia I stopnia nie prze-
kroczył 1, co oznacza, że aktywa trwałe tylko w części były finansowane kapitałami wła-
snymi. Jednocześnie należy podkreślić, iż spółka Próchnik w 2017 r. posiadała ujemne ka-
pitały własne, tym samym kierunek zachodzących zmian w strukturze majątkowo-kapi-
tałowej przedsiębiorstwa należy uznać za niewłaściwy (zob. tabela 2). 
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Tabela 2. Wskaźniki wspomagania finansowego badanych przedsiębiorstw  
w latach 2014−2017

Wskaźnik Rok Bytom Próchnik Vistula

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
2014
2015
2016
2017

0,60
0,46
0,42
0,39

0,45
0,32
0,43
1,51

0,33
0,35
0,33
0,30

Wskaźnik zadłużenia długotermi-
nowego

2014
2015
2016
2017

0,01
0,03
0,05
0,04

0,11
0,30
0,06
−*

0,25
0,22
0,19
0,16

Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych

2014
2015
2016
2017

1,51
0,85
0,73
0,64

0,81
0,47
0,76
−

0,50
0,54
0,50
0,44

Wskaźnik pokrycia I stopnia − złota 
zasada finansowa

2014
2015
2016
2017

1,88
2,67
3,03
3,55

0,72
0,94
0,83
−

1,02
1,06
1,15
1,28

*znak” „–” w rubryce oznacza ujemną wartość wskaźnika  

Źródło: opracowanie własne.

Dotychczasowa ocena zjawisk finansowych zachodzących w analizowanych przed-
siębiorstwach upoważnia do stwierdzenia, że zdolność przedsiębiorstwa do obsługi za-
dłużenia krótkoterminowego oraz poziom jego zadłużenia w sposób istotny oddziału-
ją na ocenę wypłacalności jednostki gospodarczej. W procesie wnioskowania w zakresie 
rozpoznania zagrożenia kontynuacji działania przedsiębiorstwa, w tym jego wypłacal-
ności, pomocna może być analiza dyskryminacyjna. Do oceny wypłacalności przedsię-
biorstw wykorzystano trzy modele dyskryminacyjne: model Gajdki i Stosa, model Hada-
sik i model Hołdy (zob. tabela 3). 

Z  analizy modeli dyskryminacyjnych wynika, że dwa z  trzech badanych przedsię-
biorstw nie były zagrożone niewypłacalnością, a  ich kondycja finansowa wskazywała 
na niskie prawdopodobieństwo upadłości. Ocena ta jest zbieżna i dotyczy wszystkich 
zastosowanych modeli, choć zauważyć można pewne rozbieżności zachodzące pomię-
dzy wielkością i charakterem dynamiki poszczególnych funkcji dyskryminacyjnych. Róż-
nice są oczywiste i wynikają z tego, że parametry funkcji poszczególnych modeli różnią 
się zastosowanymi współczynnikami dyskryminującymi, których wybór wynikał z indy-
widualnych rozstrzygnięć poszczególnych autorów funkcji dyskryminacyjnych. Analizu-
jąc uzyskane wyniki, można zauważyć, że zmiany wartości funkcji modeli predykcji ban-
kructwa są wynikiem zmian nie tylko w obszarze płynności finansowej czy zadłużenia, 
ale i innych aspektów działalności przedsiębiorstwa, co utrudnia wskazanie wyraźnych 
zależności na podstawie wcześniejszych ustaleń. W modelu Gajdki i Stosa zmiany war-
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tości funkcji podyktowane są zmianami sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i związane 
z miernikami takich obszarów działalności, jak: sprawność działania, rentowność oraz za-
dłużenie, w modelu Hadasik oraz w modelu Hołdy wynikają z oceny statycznej płynno-
ści finansowej, zadłużenia i sprawności działania. Co więcej, poziom funkcji determino-
wany jest również wagami, które nadają ważność danemu obszarowi oceny w progno-
zowaniu wypłacalności przedsiębiorstwa. W przypadku spółki Próchnik modele predyk-
cji bankructwa pokazywały rosnące ryzyko upadłości. W 2017 r. wszystkie modele wska-
zywały na duże ryzyko bankructwa tej firmy, co znalazło potwierdzenie w rzeczywisto-
ści, albowiem jej Zarząd w drugim kwartale 2018 r. złożył wniosek o upadłość likwidacyj-
ną przedsiębiorstwa, do którego przychylił się sąd, wydając postanowienie o upadłości 
likwidacyjnej spółki Próchnik (zob. tabela 3).

Tabela 3. Modele predykcji bankructwa badanych przedsiębiorstw w latach 
2014−2017

Model Rok Bytom Próchnik Vistula

Model Gajdki i Stosa*
2014
2015
2016
2017

0,6062
0,7198
0,6910
0,6546

0,5298
0,6647
0,6543
−2,7275

0,7256
0,7422
0,7508
0,7486

Model Hadasik**
2014
2015
2016
2017

0,0535
0,9784
1,0650
1,3222

1,2481
1,2217
0,5425
−3,0429

0,6404
0,3982
0,6076
0,8120

Model Hołdy***
2014
2015
2016
2017

0,8377
1,5048
1,6910
1,8530

0,4157
1,8434
0,6445
−3,5964

1,6727
1,5015
1,6483
1,9022

* punkt graniczny 0,45; ** punkt graniczny −0,374345; *** punkt graniczny 0 

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W  artykule pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą, że płynność finansowa 
oraz zadłużenie przedsiębiorstwa determinują poziom wypłacalności przedsiębiorstwa. 
Przedstawione rozważania oraz wyniki badań wskazują bowiem jednoznacznie, że płyn-
ność finansowa oraz zadłużenie przedsiębiorstwa determinują ocenę wypłacalności jed-
nostki gospodarczej. Stan wypłacalności przedsiębiorstwa może być rozpatrywany z jed-
nej strony przez pryzmat płynności finansowej, jako zachowanie zdolności płatniczej do 
spłaty zobowiązań, brak opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub też posiadanie płyn-
nych składników majątkowych, zaś z drugiej strony można go powiązać z zadłużeniem, 
albowiem o wypłacalności decyduje to, czy poziom zobowiązań przekracza lub też nie 
wartość majątku przedsiębiorstwa. Tym samym należy uznać, że trwała utrata płynności 
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finansowej lub nadmierny poziom zadłużenia prowadzą do niewypłacalności. Jednocze-
śnie trzeba podkreślić, że stan wypłacalności decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo jest 
zdolne kontynuować swoją działalność. W prognozowaniu tego stanu mogą być pomoc-
ne modele predykcji bankructwa, których funkcja odnosi się często do mierników dzia-
łalności związanych z oceną płynności finansowej czy też zadłużenia. W wyniku przepro-
wadzonych badań ustalono, że zarówno spółka Bytom, jak i Vistula znajdują się w dobrej 
kondycji finansowej oraz nie występują symptomy zjawisk zagrażających ich działalno-
ści. W przypadku spółki Próchnik wskazano na czynniki, które zagrażały jej działalności. 
Przede wszystkim zdiagnozowano istotne problemy związane z zachowaniem płynności 
finansowej, nieprawidłowo ukształtowaną strukturą majątkowo-kapitałową, a także po-
ziomem zadłużenia, który przekraczał wartość majątku tego przedsiębiorstwa. Sygnały 
o problemach z wypłacalnością znalazły swe odzwierciedlenie w decyzji sądu gospodar-
czego, który wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej. Przypadek spółki Próchnik 
pokazuje, iż trwała utrata zdolności płatniczej przedsiębiorstwa oraz nadmierne zadłuże-
nie determinują zdolność firmy do kontynuowania działalności.

Bibliografia

Bednarski L., Waśniewski T. (red.) (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Gurgul S., Podczaszy J. (2016), Niewypłacalność przedsiębiorstwa w  ujęciu prawnym i  ekono-

micznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 17, z. 8, cz. 1. 

Konat-Staniek M., Piątek E. (2016), Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego 

prawa restrukturyzacyjnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe”, nr 299. 

Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, 

Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.

Kuciński A. (2011), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych do oceny kon-

dycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek notowanych na rynku NewCon-

nect, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 41.

Andrzej Kuciński



131

Michalski G. (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDe-

Wu, Warszawa.

Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2005), Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie międzynarodowe, Ce-

DeWu, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w  przedsiębiorstwie, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Śnieżek E. (1997), Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.

Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a war-

tość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia



132



Marek Leszczyński|marekle@wp.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Problem bezpieczeństwa ekonomicznego 
w warunkach globalizacji

The Problem of Economic Security in the Conditions 
of Globalization

Abstract: Security research is the subject of interest of representatives of at least several 

scientific disciplines: political, sociology, law, economics, management science. In Poland 

since 2011 in the structure of science, the independent discipline of social sciences func-

tions – security studies. The representatives of this discipline conduct studies and research 

on various aspects of security, among others, as part of a sectoral approach: military, eco-

nomic, social, ecological and political security. Such a broad spectrum requires methodo-

logical pragmatism as well as thinking in terms of interdisciplinary. In the article the need 

for a multifaceted perception of the problem of economic security was discussed. Attention 

was also given to the social dimension of contemporary threats to existence and develop-

ment not only of state entities but of individual units – also emphasizing the personal di-

mension of security. The article is characterized by a theoretical and reviewing nature, and 

its main purpose is to indicate changes in the role of the state in shaping the security poli-

cy in the conditions of globalization.
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Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jako przedmiot badań przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych – 
nauk o bezpieczeństwie, ekonomii, zarządzaniu czy nauk o polityce – wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego i  pluralizmu metodologicznego. Badania nad bezpieczeństwem 
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prowadzone są także w układzie sektorowym: bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, 
społeczne, ekologiczne i polityczne. W artykule skupiono się na wskazaniu potrzeby wie-
loaspektowego postrzegania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego. Istotną uwa-
gę zwrócono także na społeczny wymiar współczesnych zagrożeń dla bytu i rozwoju nie 
tylko podmiotów państwowych, ale także poszczególnych jednostek – akcentując tak-
że wymiar personalny bezpieczeństwa. Nauki ekonomiczne mają również swój oryginal-
ny wkład w problematykę bezpieczeństwa. Ekonomiści zajmujący się bezpieczeństwem 
prowadzą prace badawcze w ramach ekonomiki bezpieczeństwa, która ma swój rodo-
wód w ekonomice obrony wykładanej przez wiele lat na studiach ekonomicznych w Pol-
sce. Ekonomika bezpieczeństwa jest szczegółową dyscypliną naukową, badającą formy 
i metody przygotowania i funkcjonowania gospodarki gotowej do spełnienia zadań z za-
kresu bezpieczeństwa. Dlatego badając zjawiska gospodarcze na gruncie zapewnienia 
bezpieczeństwa, ma opisywać zjawiska, a także określać tendencje, prawidłowości oraz 
formułować w  tym zakresie prawa. Przedmiotem zainteresowania ekonomiki bezpie-
czeństwa jest kształtowanie gospodarki narodowej w warunkach trzech stanów: pokoju, 
kryzysu oraz wojny [Płaczek 2014, s. 44]. W warunkach współczesnych szczegółowe pro-
blemy badawcze Płaczek [2014, s. 45] formułuje jako:

 · podział obciążeń obronnych w ramach sojuszu,
 · system kierowania zasobami obronnymi w okresie kryzysu,
 · współpracę cywilno-wojskową w zakresie wypełniania zadań państwa-gospodarza,
 · ekonomiczno-techniczne warunki wsparcia sił w czasie klęsk żywiołowych,
 · skuteczność współczesnych środków wojny gospodarczej,
 · społeczno-ekonomicznych kosztów konwersji przemysłu zbrojeniowego,
 · klasyfikację i wykorzystanie surowców strategicznych,
 · rekonwersję personelu sił zbrojnych.

Celem artykułu jest wskazanie istoty zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomiczne-
go w warunkach postępującego procesu globalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na 
zagrożenia oddziałujące na społeczeństwa i jednostki, a wynikające z procesów ekono-
micznych. 

Ekonomizacja bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako 
dobro publiczne

Ekonomizacja bezpieczeństwa wynika z  kilku czynników takich jak: postęp naukowo-
techniczny, zmiany postrzegania i znaczenia przestrzeni dla państw (ewolucja od geo-
polityki w  stronę geoekonomii), wzrostu rywalizacji między państwami o  zasoby i  ka-
pitały. Ponadto w  wyniku globalizacji rosną współzależności między państwami wyni-
kające z przepływów towarów, kapitałów, ludzi i  idei. Wzrasta poziom zadłużenia mię-
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dzynarodowego (zjawisko zależności finansowej i politycznej), pojawiają się nowi akto-
rzy stosunków międzynarodowych – korporacje transnarodowe, na wielu obszarach wy-
stępują strefy głodu, niekontrolowanych migracji, lokalnych konfliktów zbrojnych o za-
soby wody i zasoby przyrodnicze. „W prowadzonych badaniach nad bezpieczeństwem 
ekonomicznym bezpieczeństwo ekonomiczne zdefiniowano jako niezakłócone funkcjo-
nowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych 
oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw” [Księżo-
polski 2016, ss. 14–16]. Księżopolski [2016, s. 17] wyodrębnia cztery zasadnicze wymia-
ry bezpieczeństwa ekonomicznego: finansowy, surowcowo-energetyczny, żywnościowy 
oraz dostępu do czystej wody. „W ramach każdego z tych wymiarów występują zagroże-
nia, które wpływają na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, czyli terytorium, ludność, 
władzę, suwerenność oraz poziom i jakość życia obywateli” [Płaczek 2014, s. 196]. Poza 
zagrożeniami, których źródłem są inne państwa, coraz częściej możemy zaobserwować 
zagrożenia ze strony aktorów pozapaństwowych, takich jak: banki, fundusze inwestycyj-
ne, różnego rodzaje lobby i grupy nacisku skupiające kapitał i władzę [Cable 1995, s. 307]. 

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jedna z  podstawowych funkcji pań-
stwa. Współczesne uwarunkowania powodują, że trudno pominąć zewnętrzne warun-
ki wynikające z globalizacji, wpływające na kształtowanie bezpieczeństwa jako dobra 
o charakterze publicznym. Coraz więcej ekonomistów zajmujących się teoria rozwoju, 
m. in. J. Kleer, wskazuje, iż bezpieczeństwo stało się globalnym dobrem publicznym. Za-
pewnienie bezpieczeństwa dla każdego człowieka powinno wynikać z  realizacji funk-
cji państwa, jego sprawności instytucjonalnej, dobrego rządzenia i  trwałości systemu 
prawnego. Bezpieczeństwo nie ma jednak charakteru powszechnego, jeżeli mówimy 
o  państwach słabych i  niesprawnych instytucjonalnie. Bezpieczeństwo stanowi przy-
kład dobra publicznego, o  nierywalizacyjnym charakterze, z  którego konsumpcji nie 
można wyłączyć żadnego członka danej wspólnoty (narodowej). Dostarczanie dóbr pu-
blicznych jest przedmiotem wyborów publicznych (optymalizacja alokacji zasobów na 
rzecz bezpieczeństwa) i decyzji politycznych [Stachowiak 2012, s. 42]. „Produkcja” bez-
pieczeństwa wymaga racjonalnych decyzji opierających się na dysponowaniu odpo-
wiednimi środkami i związanymi z nimi nakładami w czasie. Bezpieczeństwo jako szcze-
gólna forma dobra publicznego wpływa także na konsumpcję innych dóbr i usług. Sta-
nowi zarazem dobro podstawowe oraz dobro komplementarne w stosunku do warto-
ści objętych przedmiotowo zakresem bezpieczeństwa (a wynikających z preferencji da-
nego społeczeństwa). W wymiarze instytucjonalnym za dostarczanie i wytwarzanie bez-
pieczeństwa odpowiada państwo [Sperling, Kirchner 1998, s. 221]. Skuteczne kształto-
wanie bezpieczeństwa ekonomicznego wymaga suwerenności podmiotu – państwa. 
„Mimo postępującej integracji i dynamiki tworzenia ugrupowań integracyjnych suwe-
renność pozostaje wyłącznym atrybutem państw i stanowi o istocie państwowości. Na-
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silenie procesów globalizacji i  fragmentacji wywołało pytania dotyczące możliwości 
i sposobów odpowiedzi na nowe wyzwania i zagrożenia w stosunkach międzynarodo-
wych, w tym tych dotyczących suwerenności państwa. Dylemat ten odnosi się w głów-
nej mierze do dalszego funkcjonowania międzynarodowego systemu opartego na pań-
stwach narodowych i ich zdolności do skutecznego działania w globalizującym się świe-
cie” [Grącik-Zajączkowski 2011, ss. 234–246]. Podejście do bezpieczeństwa jako do glo-
balnego dobra publicznego wynika ze złożoności gospodarki światowej oraz pojawia-
nia się nowych typów zagrożeń związanych z ekosferą czy cyberprzestrzenią. Przedsta-
wiciele ekonomii rozwoju zwracają uwagę, że konsumpcja pewnych globalnych dóbr 
publicznych przez jedne kraje (czy ich społeczeństwa) nie może uszczuplać konsump-
cji tych dóbr przez inne zbiorowości. Przede wszystkim chodzi tu o  dobra przyrodni-
cze oraz inne dobra dostarczane przez państwo, powstające jako efekt produkcji spo-
łecznej [Żukrowska 2011, ss. 32–33]: wodę, powietrze, pokój, zdrowie, prawo do nauki 
i wykształcenia, wiedzy, prawo do informacji i prawo do ludzkiego traktowania. „Global-
ne dobra są efektem powiązań i porozumień między co najmniej dwoma państwami, 
w sprawie korzystnych rozwiązań nie tylko samych podmiotów państwowych, ale i ich 
społeczeństw. Oznacza to, że w korzyściach uczestniczą państwa i pośrednio lub bezpo-
średnio również społeczeństwa tych państw, które mogą z nich korzystać zarówno jed-
nostkowo jak też zbiorowo” [Kleer 2015, s. 185]. 

Tabela 1. Klasyfikacja dóbr przy użyciu kryteriów własności, konkurencji i wyłączności

Dobra konkuren-
cyjne

dobra podlegające wyłącze-
niu

dobra niepodlegające wyłączeniu

dobra prywatne: żywność, 
ubranie, meble, sprzęt trwałe-
go użytku

ogólny zbiór zasobów / wspólne dobra pu-
bliczne: woda, powietrze, środowisko, rybo-
łówstwo, łowiectwo

Dobra niekonku-
rencyjne

dobra podlegające wyłącze-
niu (ekskluzywne, klubowe)

dobra publiczne: obrona narodowa, zdrowie, 
nauka, przekaz radiowy i telewizyjny

dobra prywatne dobra publiczne

Źródło: Żukrowska K. (2011), Pojęcie bezpieczeństwa [w:] K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynaro-

dowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTax, Warszawa, s. 31.

Państwo narodowe w epoce globalnej. W stronę 
geoekonomii

Procesy globalizacyjne spowodowały przewartościowanie postrzegania roli państw na-
rodowych. Stały się one jednym z podmiotów na scenie międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. Coraz częściej występują podmioty pozapaństwowe, głównie korpora-
cje transnarodowe. Neoliberalizm dominujący od lat 80. XX wieku stał się nie tyle nur-
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tem w ekonomii, co rodzajem ideologii, którą propagowali kierujący instytucjami rynko-
wymi i publicznymi. Można to ostrzec w rozwoju m.in. koncepcji oszczędnego państwa 
realizowanej w duchu nowego zarządzania publicznego [Leszczyński 2017, ss. 71–72]. 
U. Beck, znany z koncepcji społeczeństwa ryzyka, charakteryzuje ustrój neoliberalny po-
przez wskazanie licznych zagrożeń dla społeczeństwa [Beck 2005, ss. 171–172]: 

 · wystąpień próby transformacji państw narodowych w kierunku ustanowienia insty-
tucji ponadnarodowych umożliwiających akumulację kapitału w wymiarze globalnym,
 · ustroju neoliberalnego sankcjonującego globalne nierówności, co skutkuje eskala-

cją napięć,
 · wytworzenia światowego społeczeństwo osiągnięć, w którym każdy kraj jest kowa-

lem swego (nie-)pomyślnego losu a państwa, które nie zechcą poddać się neoliberal-
nej logice same skazują się na marginalizację.

Beck [2005, s. 172] prezentuje także obraz pożądanej formy polityki państwa z punk-
tu widzenia interesów zwolenników globalizacji i neoliberalizacji państwa:

 · państwo musi być łatwo zastępowalne i wymieniane (strategie autarkii),
 · państwo winno uczestniczyć w walce konkurencyjnej z możliwie największą liczbą 

innych państw (strategie substytucji),
 · państwo powinno zinternalizować neoliberalny ustrój rynku światowego (strategie mo-

nopolizacji, które zakładają ekonomiczny monopol gospodarki światowej na racjonalność),
 · państwo powinno zrezygnować z militarnych podbojów, a swe narzędzia legitymi-

zacyjne wykorzystać do tego, by na użytek aktorów gospodarki światowej politycznie 
(demokratycznie) usankcjonować autonomię decyzyjną i władzę tworzenia powiązań 
(strategia prewencyjnej dominacji).

Od co najmniej trzydziestu lat rozwija się koncepcja neoliberalnej polityki gospo-
darczej, w której państwo nie znika, lecz funkcjonuje w oparciu o zasady minimalnego 
państwa. Ma ono redukować swoje funkcje socjalne, akcentować „przedsiębiorczość”, 
zaradność, zdanie się na własne siły, ale także odmiennie realizować tradycyjne funk-
cje związane np. z bezpieczeństwem zewnętrznym. Ma się ono również zachowywać 
jak przedsiębiorstwo nastawione na zysk, zgodnie z populistyczną koncepcją państwa 
minimalnego [Beck 2005, s. 218]. Następuje przesunięcie decyzyjne z  instytucji naro-
dowych w stronę organizacji międzynarodowych, zatem państwo narodowe powinno 
podporządkować się regułom „rynków finansowych” i tworzyć takie ramy funkcjonowa-
nia, aby sprzyjać włączeniu się w system gospodarki globalnej. Jest to specyficzna forma 
samoograniczenia władzy państwa, kiedy przyjmuje się, że takie uległe, niedostrzega-
jące żadnych innych możliwości przystosowanie się jest najlepszą odpowiedzią na glo-
balną ekonomię. Alternatywne teorie państwa musiałyby zdaniem Becka [2005, s. 220]:

 · poszukiwać rozwiązań kompromisowych między neoliberalizmem i  strategią pa-
sywnego dostosowania do jego reguł a protekcjonizmem,
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 · ocenić, zbilansować zasoby niezbędne dla politycznej i  instytucjonalnej regulacji 
konfliktów i rynków finansowych,
 · zdiagnozować problemy zaniedbane przez neoliberalną politykę, takie jak nierów-

ności i  konflikty wzrastające z  błędnego podejścia do eksploatacji zasobów przyro-
dy i środowiska, bądź też pozornie rozwiązane, a przecież niezmiennie zaprzątające 
znaczne grupy społeczne, jak rzekoma nieefektywność pełnego zatrudnienia,
 · zamiast bezkrytycznego optymizmu na temat sukcesów światowej ekonomii, do-

strzec konieczność publicznego mówienia o ryzykach i grożących katastrofach.
„Jedynie obmyślenie nowych, międzynarodowych sposobów regulowania ryn-

ku jest w stanie stawić czoło niebezpieczeństwom i wymusić na gospodarce ponowne 
uznanie prymatu polityki. Tylko nowe określenie na użytek gospodarki światowej praw 
i  odpowiedzialności (czemu towarzyszyć musiałyby odpowiednie kolektywne uzgod-
nienia, dotyczące między innymi opieki społecznej) może otworzyć drogę do nowe-
go sojuszu między władzą gospodarki a władzą demokratycznej polityki” [Beck 2005, 
s. 221]. Zdaniem Becka [2005, s. 223] niezbędne jest nowe podejście do licznych zagro-
żeń nieregulowanej gospodarki światowej. Warunkiem sukcesu jest zaprojektowanie od 
nowa instytucji, które byłyby w stanie kontrolować i antycypować skutki globalnych ka-
tastrof przyrodniczych, gospodarczych i humanitarnych. W przeciwnym razie narastać 
będzie nieufność, konflikty i będzie się zwiększać „globalny potencjał katastrof”. 

W warunkach dużej turbulencji gospodarki światowej rozwija się nowy paradygmat 
w stosunkach międzynarodowych, a mianowicie geoekonomia (traktowana jako mięk-
ka siła w przeciwieństwie do instrumentów o charakterze militarnym), która sukcesyw-
nie ruguje geopolitykę. Wynika to przede wszystkim z postępującej ekonomizacji sto-
sunków międzynarodowych. Strategia oparta o geoekonomię dotyczy w szczególności 
państw silnych, o względnie stabilnych instytucjach politycznych, społecznych i ekono-
micznych. Jak pisze Haliżak [2012, s. 48] strategia państwa realizowana w duchu geoeko-
nomii jest ukierunkowana na realizację dwóch celów: siły państwa definiowanej w ka-
tegoriach bogactwa i przewagi konkurencyjnej (chodzi tu o zapewnienie jak najwięk-
szej atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestycji portfelowych i bezpośrednich w sekto-
rze usług i produkcji) oraz uzyskanie jak największego dostępu do przestrzeni (dostęp 
do zasobów, czynników produkcji, ochrony i wsparcia krajowych podmiotów gospodar-
czych oraz możliwość lokalizacji w tej przestrzeni aktywów materialnych w celu wyko-
rzystania efektów skali gospodarowania). Geoekonomia wymaga zatem strategicznego 
podejścia i działań w odniesieniu do polityki gospodarczej państwa. Prekursorem poli-
tyki prowadzonej w tym duchu były Stany Zjednoczone, które pod koniec XIX wieku sta-
ły się potęgą gospodarczą. Podstawą działania ich polityki ekonomicznej stała się eks-
pansja ekonomiczna w  świecie w  postaci inwestycji za granicą, których źródłem były 
zakumulowane wpływy z handlu [Haliżak 2012, s. 19]. Na współczesne myślenie w ka-
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tegoriach geoekonomicznych niemały wpływ miało podejście merkantylne stosowane 
we XVII-wiecznej Francji [zob. Stankiewicz 1983, ss. 86–104]. Geoekonomia podobnie jak 
merkantyliści zwraca uwagę na związek między procesem gospodarowania i tworzenia 
bogactwa kraju a działaniami politycznymi ze strony państwa. „Geoekonomia jest an-
tytezą geopolityki, której istotą jest relacja polityki państwa w odniesieniu do danego 
obszaru geograficznego, a siła militarna to najpoważniejsze instrumentarium działania. 
W geoekonomii chodzi o konstruowanie przestrzeni geoekonomicznej przez państwo 
w celu zapewnienia mu lepszych warunków rozwoju. Zarówno cele jak i środki mają cha-
rakter ekonomiczny, są więc zmiennymi niezależnymi” [Haliżak 2012, s. 44]. W podejściu 
geoekonomicznym akcentuje się więc znaczenie dyslokacji i dekoncentracji produkcji 
i usług w gospodarce światowej oraz zwiększającą się rolę sektora finansowego. W su-
mie chodzi jednak o zespół działań służących akumulacji kapitału krajowego z wykorzy-
staniem szerokiego instrumentarium oddziaływania państwa i ekspansji krajowych kor-
poracji na rynku globalnym [Leszczyński 2018, s. 171]. Wymienia się tu takie instrumenty, 
jak:

 · dyplomację ekonomiczną państw,
 · kształtowanie marki państwa w przestrzeni gospodarki światowej,
 · politykę międzynarodowej konkurencji,
 · politykę proeksportową,
 · politykę sankcji ekonomicznych,
 · pomoc rozwojową,
 · politykę surowcowo-energetyczną.

Zagrożenia społeczne w ponowoczesnej rzeczywistości

„W  opisie społeczeństwa ponowoczesnego akcentuje się chaos, niepewność, ryzyko, 
brak wzorców kulturowych i wartości, brak prawdziwych i trwałych więzi społecznych. 
Tymczasem ów chaos i zagrożenia nie są zauważane przez wszystkie grupy społeczne, 
których część, zgodnie ze starymi wzorcami społeczeństwa konsumpcyjnego, powiela 
bezmyślnie i beztrosko narzucone im wzorce konsumpcji, nastawiona jest na konsump-
cję niezależnie od zagrożeń, wypowiada się o świecie z pewnością siebie świadczącą nie 
tylko o żenującym braku wiedzy, ale także o naiwnym optymizmie wynikającym z zaufa-
nia do własnych poglądów i możliwości” [Polakowska-Kujawa 2006, ss. 479–480].

W  efekcie współczesny człowiek, zwłaszcza młody, jest zagubiony w  otaczającej 
go rzeczywistości. Prawie całkowicie zaniknęła międzypokoleniowa komunikacja, któ-
ra w warunkach nowoczesności była źródłem wiedzy o zagrożeniach i szansach dla no-
wych pokoleń, zaś w warunkach ponowoczesności/postmodernizmu przyszłość niesie 
tylko niepewność i strach. Współcześni rodzice nie wiedzą jaki czeka ich los, czy dane 
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im będzie funkcjonować na rynku pracy, czy otrzymają emeryturę. Ta niepewność po-
woduje, że nie potrafią udzielić wsparcia swoim dzieciom, które dopiero wchodzą dyna-
micznie zmieniający się świat w coraz mniej jednak rozumiejąc jego mechanizmy i za-
chodzące w nim procesy. Pozostaje im życie dniem dzisiejszym – zabawa, prymitywna 
konsumpcja, a także brak wiary w edukację. Współcześnie to właśnie konsumpcja jest 
wyznacznikiem pozycji, udziału w życiu społecznym, a czasem jedyną wartością. To za-
tracenie powoduje, że młodemu człowiekowi dość łatwo wejść na drogę przestępczą. 
Staje się on coraz bardziej wyalienowany, samotny w tłumie, nieobecny. Zagrożenia na-
ruszają bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego. Pojawiają się lęki za-
równo wymiarze jednostkowym jak i zbiorowym (społecznym) [zob. obszernie na ten te-
mat: Supińska 1991].

Supińska [1991] proponuje następujący systematyczny przegląd zagrożeń:
1. Przyroda, czyli ekosfera – zwłaszcza klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. 
2. Technika, czyli stworzona przez człowieka technosfera, niosąca zagrożenia róż-
nego rodzaju awarii technicznych i katastrof przemysłowych. 
3. System społeczno-ekonomiczny i  polityczny, w  tym wojny, konflikty społecz-
ne, niesprawność systemowa, wadliwy system prawny, niedostosowanie społeczne 
i postępujące nierówności ekonomiczne. 
4. Agresja innych jednostek, czyli występujące we wszystkich epokach i systemach 
zachowania patologiczne, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz nie-
tolerancja. 
5. Sama osoba zagrożona, która staje się niekiedy zagrożeniem dla siebie, czasem 
wbrew własnej woli a czasem w wyniku dokonanego przez siebie wyboru. 
Część badaczy, którzy analizowali społeczeństwo polskie okresu przełomu transfor-

macji społeczno-ekonomicznej zaproponowało traktowanie zagrożeń w kontekście nie-
zaspokojonych potrzeb. Uważali oni bowiem, że właśnie ich niezaspokojenie powoduje 
stan braku, który może stawać się czynnikiem kumulowania się różnych trudnych sytu-
acji życiowych w wymiarze jednostkowym i zbiorowym [Danecki, Auleytner 1999].

Do katalogu zagrożeń zaliczono m.in. [zob. Leszczyński, Mika 2010, ss. 104–107]:
1. Zagrożenie bytu związane z brakiem dostępu do odpowiedniej wody, brakiem 
żywności i chorobami w wyniku niedożywienia.
2. Bezdomność lub mieszkanie poniżej określonych standardów jakościowych (sa-
nitarnych), przeludnienie mieszkań i ich niebezpieczne położenie.
3. Zagrożenie pracy – długotrwałe bezrobocie, praca w złych warunkach, praca za-
grażająca zdrowiu i skutkująca chorobami zawodowymi.
4. Zagrożenie środowiska związane z życiem na obszarze o wysokim stopniu zanie-
czyszczenia, w środowisku zdegradowanym.
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5. Zagrożenie zdrowia – utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, zagrożenie cho-
robami, zwiększona umieralność niektórych grup społecznych oraz zagrożenie epi-
demiami oraz niepełnosprawnością.
6. Zagrożone dzieciństwo, szczególnie dzieci porzuconych, zaniedbanych, będą-
cych ofiarami przemocy, wychowujących się w rodzinach patologicznych oraz nie-
dostatku i ubóstwie.
7. Zagrożenie osamotnieniem, czyli brak bliskich, zażyłych relacji z  innymi, brak 
wsparcia w rodzinie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, samotna sta-
rość i marginalizacja społeczna.
8. Zagrożenie ekonomiczne – bezwzględne ubóstwo, brak odpowiedniego zabez-
pieczenia materialnego w przypadku określonych zdarzeń losowych.
9. Zagrożenia fizyczne, czyli wzrost przestępstw przeciwko zdrowiu, zabójstwa, 
przemoc, terroryzm.
10. Zagrożenia rozwoju, czyli utrudniony dostęp do szkół, niski poziom kształcenia, 
niedobór wyższego wykształcenia, brak dostępu do placówek upowszechniających 
kulturę i zacofanie kulturalne.
Międzynarodowa Organizacja Pracy skatalogowała ryzyka socjalne wynikające z nie-

prawności systemu ekonomiczno-społecznego i niewydolności instytucji. Systematycz-
na lista ryzyk socjalnych pojawiła się w konwencji 102 MOP [Konwencja Międzynarodo-
wej Organizacji…]. Wymienia się w niej następujące ryzyka socjalne:

1. Ryzyko zdrowia – mające bardzo różne źródła, ale podobne w skutkach, prowa-
dzące często do niemożności zarobkowania i pokrycia dodatkowych wydatków na 
usługi leczenia.
2. Ryzyko starości – nieuchronne ze względów biologicznych, rozpatrywane ze 
względu na takie skutki jak niemożność zarobkowania, a w dalszych fazach niezdol-
nością do obsługi.
3. Ryzyko trwałej niepełnosprawności – przejawiające się również trwałą niezdol-
nością do pracy.
4. Ryzyko bezrobocia – będące efektem niezdolności systemu ekonomicznego do 
wykorzystania potencjału ludzkiego.
5. Ryzyko czasowej utraty zdolności do zarobkowania, np. choroby.
6. Ryzyko osób niezdolnych do pracy pozostających na utrzymaniu – ryzyko śmier-
ci żywiciela jest tu rozpatrywane jako ryzyko źródeł utrzymania.

Zakończenie

W  artykule zaprezentowano problem bezpieczeństwa ekonomicznego w  warunkach 
postępujących procesów globalizacji. Zwrócono w nim uwagę na konieczność interdy-
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scyplinarnego badania bezpieczeństwa, które uwzględnia wymiar ekonomiczny oraz 
w równym stopniu wymiary polityczny i społeczny. Wynika to ze złożoności procesów 
politycznych i gospodarczych współczesnego świata. Istotną kwestią pozostaje kondycja 
jednostki w warunkach społeczeństwa ryzyka, na ile państwo i jego instytucje są w sta-
nie antycypować różnego rodzaju zagrożenia zarówno w  wymiarze międzypaństwo-
wym, jak też z  udziałem aktorów pozapaństwowych – instytucji i  nieformalnych grup 
nacisku. Zagrożenia te w sposób bezpośredni przekładają się na kondycję współczesne-
go społeczeństwa i poszczególnych jednostek. Wobec tego przewartościowania wyma-
ga podejście reprezentowane przez ekonomię głównego nurtu, która tworzy swoistą dy-
chotomię (efektywny rynek – nieefektywne państwo). Większość współczesnych pro-
blemów rozwojowych wymaga lepszej koordynacji ze strony instytucji rynku i państwa, 
a najistotniejszym zadaniem staje się dla badaczy stworzenie teorii państwa adekwatnej 
do współczesności ekonomicznej, która skuteczniej pomoże w tworzeniu podstaw bez-
pieczeństwa ekonomicznego. 
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Wstęp i cel pracy

Pojęcie „bezpieczeństwo” występuje w różnych dyscyplinach naukowych. W zależności 
od płaszczyzny czy celów badań jest ono różnie interpretowane i należy do najważniej-
szych potrzeb człowieka [Wajszczak 2014, ss. 384–393]. Definiowane jest jako stan pew-
ności istnienia państw i ludzi [Kukułka 2006, ss. 40–41].

Energia jest specyficznym dobrem, do którego dostęp musi być nieprzerwany. Bez-
pieczeństwo energetyczne zawsze wzbudza duże zainteresowanie nauki i praktyki spo-
łeczno-gospodarczej. Wzrosło ono jeszcze bardziej na początku XXI w. ze względu na 
nasilenie się wielu dodatkowych wyzwań i zagrożeń w tym zakresie. Pojęcie bezpieczeń-
stwa energetycznego jest ściśle związane z polityką trwałego rozwoju, czynnikami eko-
nomicznymi, rozwojem rynków energetycznych oraz społeczno-ekonomicznymi zmia-
nami w transporcie i technologiach informatycznych. 

Bezpieczeństwo żywnościowe należy do najważniejszych potrzeb społecznych. 
W  hierarchii potrzeb według Maslowa odpowiadają mu dwie podstawowe kategorie 
– dążenie do zaspokojenia głodu oraz chęć poczucia bezpieczeństwa. Pojęcie bezpie-
czeństwa żywnościowego łączy więc dwie podstawowe potrzeby ludzkie, a jego szcze-
gólny charakter tkwi w zmianie podejścia do klasyfikacji potrzeb, w ich zespoleniu [Ko-
walczyk 2009]. Bezpieczeństwo żywnościowe ma trzy powiązane ze sobą wymiary: mię-
dzynarodowy, narodowy i gospodarstw domowych [Marzęda-Młynarska 2014].

Celem opracowania było przybliżenie skali wykorzystania surowców energetycz-
nych pochodzenia rolniczego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ich 
wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe. Przedstawiono przesłanki leżące u podstaw 
rozwoju produkcji biopaliw oraz ukazano teoretyczne mechanizmy wiążące produkcję 
biopaliw z poziomem produkcji i zmiennością cen surowców rolnych. 

Bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe 

W literaturze przedmiotu brak jest uniwersalnej definicji bezpieczeństwa energetyczne-
go. Często bezpieczeństwo energetyczne lub bezpieczeństwo dostaw energii określa się 
jako dostępność energii w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po 
cenie możliwej do zapłacenia. Bezpieczeństwo energetyczne ma charakter wewnętrzny 
(zrównoważenie popytu i podaży z uwzględnieniem środowiska, konsumentów, a także 
politycznych i ekonomicznych wymogów) oraz zewnętrzny (zapełnienie luki wynikającej 
z różnicy między krajową produkcją a krajowymi potrzebami). Istnieją następujące za-
grożenia tego rodzaju bezpieczeństwa: fizyczne (np. krótkoterminowe lub nawet trwałe 
przerwy w dostawach energii z jednego źródła lub jednego regionu), ekonomiczne (np. 
zależność od cen energii) oraz inne (np. wysokie wymogi związane z ochroną środowi-
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ska, które wpływają na produkcję, zużycie i dostawy ropy naftowej) [Czerpak 2006, s. 22]. 
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem surowców żywnościo-
wych może zaś zakłócać bezpieczeństwo żywnościowe.

Szczególne znaczenie potrzeby zachowania bezpieczeństwa żywnościowego tkwi 
nie tylko we wpływie na jakość egzystencji człowieka, ale również w istotnym powią-
zaniu jej z  innymi kategoriami bezpieczeństwa (silnie odczuwanymi także przez spo-
łeczeństwo), takimi jak: bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, socjalne i ekolo-
giczne [Małysz 2008, ss. 7–8]. Wilkin [2010, s. 47] bezpieczeństwa żywnościowe, żywno-
ści i energetyczne sklasyfikował w jedną grupę – ekonomicznych dóbr publicznych i me-
rytorycznych.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym popyt na produkty rolne są rosnące za-
kupy ze strony podmiotów działających poza sektorem rolno-spożywczym. Wśród nich 
szczególne znaczenie mają koncerny paliwowo-energetyczne, które wykorzystują pro-
dukty rolnictwa w procesie produkcji biopaliw, co powoduje to wiele skutków dla rol-
nictwa. Z jednej strony rolnictwo zyskało m.in. znaczenie w dostawie energii odnawial-
nej (pożądanej z punktu widzenia ochrony środowiska), co przyczynia się do zwiększe-
nia poziomu zatrudnienia, z drugiej – nasiliła się konkurencja o areał ziemi uprawnej po-
między wykorzystaniem jej na potrzeby żywnościowe i poza żywnościowe [Zegar 2007, 
ss. 9–28].

Przyjmuje się, że konkurencja w wykorzystaniu surowców rolniczych na biopaliwa 
ujemnie wpływa na ceny żywności i w związku z tym przyczynia się do pogłębiania zja-
wiska głodu na świecie. W latach 2006–2008 produkcja biopaliw wymieniana była jako 
jeden z podstawowych czynników wywołujących kryzysy żywnościowe. W ciągu ostat-
nich 50 lat ilość żywności przypadająca na osobę wzrosła o 20%. Biorąc pod uwagę skalę 
globalną, fizyczny dostęp do żywności nie jest więc problemem. W ostatnich latach po-
jawiły się również analizy, przypisujące biopaliwom mniejszą niż dotychczas rolę w ne-
gatywnym wpływie na ceny produktów rolnych [Oladosu, Msangi 2013, ss. 53–71]. 

Przeznaczenie części zasobów glebowych na potrzeby produkcji biomasy ogranicza 
potencjał produkcji żywności, co może skutkować wzrostem jej ceny. Od rolnictwa ocze-
kuje się dalszego wzrostu produktywności, w celu zabezpieczenia potrzeb żywnościo-
wych dla prognozowanej liczby 9 mld ludności na świecie w połowie obecnego stulecia. 
Wzrost produktywności w rolnictwie miałby osiągnąć poziom w zakresie od 70 do 100% 
obecnej produkcji, co wymaga znaczących innowacyjnych zmian w technologiach pro-
dukcji oraz strukturze upraw [Godfray i in. 2010, ss. 812–818]. 

Ostatnia dekada charakteryzuje się znaczącym wzrostem poziomu cen produktów 
rolno-żywnościowych oraz podwyższoną zmiennością tych cen. Zgodnie z  prezento-
wanymi w literaturze poglądami, wśród najważniejszych przyczyn leżących u podstaw 
takiego przebiegu cen wskazuje się m.in.: wzrost popytu na żywność, pojawiające się 
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okresowo negatywne konsekwencje zmian klimatycznych, finansyzację rynków surow-
cowych i związane z nią działania o charakterze spekulacyjnym oraz coraz silniejsze po-
wiązanie cen rolnych z cenami surowców energetycznych [Hamulczuk 2016]. 

Unia Europejska jest wiodącym regionem, promującym i  wprowadzającym odna-
wialne źródła energii. Wspólnota Europejska, oprócz zachęt w postaci dopłat do produk-
cji surowców energetycznych, stworzyła też szereg obligatoryjnych aktów prawnych zo-
bowiązujących państwa członkowskie do wprowadzenia w życie wspólnotowych decy-
zji. W Polce, w wykorzystaniu bioenergii pochodzenia rolniczego doszukiwano się szan-
sy na dywersyfikację i wzrost dochodów rolniczych i poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego wsi, jednakże wykorzystując w  tym celu surowce konsumpcyjne stwarzano 
realne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego [Bielski 2012a, ss. 47–59]. Rolnictwo 
polskie charakteryzuje się jednym z  największych potencjalnych zasobów surowców 
energii odnawialnej w Europie [Bielski 2011b, ss. 238–249; Marks-Bielska, Bielski 2013, ss. 
149–160; Bielski 2015, ss. 153–160; Marks-Bielska i  in. 2015, ss. 330–335; Babuchowska, 
Marks-Bielska 2016, ss. 15–20]. 

Wśród najważniejszych powodów usprawiedliwiających politykę rozwoju biopaliw 
wymienia się m.in.: narastające zapotrzebowanie na energię i wzrost jej cen, dywersyfi-
kację źródeł energii oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego w kierunku samo-
wystarczalności energetycznej, aspekty środowiskowe, wykorzystanie nadwyżek pro-
dukcji rolnej, a  także dywersyfikację dochodów producentów rolnych. Produkcja bio-
paliw postrzegana jest zwykle jako pożądane i korzystne zjawisko wpisujące się w nurt 
działań na rzecz tworzenia alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, a zarazem nie-
jednokrotnie uznawanych za proekologiczne i sprzyjające ochronie środowiska. Z tego 
też względu w wielu krajach wprowadzono aktywną politykę wspierania rozwoju pro-
dukcji biopaliw [Bielski 2011a, ss. 48–58; Bielski 2011b, s. 238–249; Bielski 2012a, ss. 47–59; 
Bielski 2012b, ss. 5–15], uznawanych wciąż za jeden z rodzajów innowacji społecznych. 

Metodyka 

Podjęto próbę identyfikacji instytucjonalnych uwarunkowań produkcji biopaliw na świe-
cie, przeanalizowano tendencje światowych cen surowców rolnych oraz implikacje ce-
nowe wybranych instrumentów wspierania produkcji tego rodzaju paliw. Opracowanie 
oparto na przeglądzie literatury przedmiotu, wykorzystano informacje z literatury eko-
nomiczno-rolniczej dotyczące rynku produktów rolnych i  biopaliw oraz relacji między 
nimi. Całość uzupełniono ilustracją empiryczną z wykorzystaniem danych statystyki pu-
blicznej (m.in. EUROSTAT-u i FAOSTAT-u). Zakres czasowy analizy objął lata 2005–2016. 
Górna granica wyznaczona była dostępnością danych statystycznych, a dolna gwałtow-
nym rozwojem produkcji biopaliw płynnych z surowców rolniczych. W analizach wyko-
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rzystano wskaźniki struktury i  dynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeń-
stwo żywnościowe i energetyczne w wymiarze międzynarodowym.

Wpływ produkcji biopaliw płynnych na rynek zbóż i olejów 
roślinnych

Ocenę wpływu sektora biopaliw na rynek surowców roślinnych przeprowadzono w opar-
ciu o analizę podstawowych elementów tego rynku z uwzględnieniem pszenicy, zbóż 
paszowych oraz oleju roślinnego. 

Światowa produkcja biopaliw płynnych (bioetanolu i biodiesla) wzrasta w szybkim 
tempie. W latach 2005–2016 zwiększyła się prawie trzykrotnie (z 49,6 mld l do 155,9 mld 
l). Dynamika produkcji bioetanolu w 2009 r. w stosunku do 2005 r. wyniosła 195,4% na 
świecie i 200,0% w UE. W 2016 r. było to odpowiednio 260,2% i 292,9%. Jeszcze wyż-
szą dynamiką charakteryzowała się produkcja biodiesla. W 2016 r. w stosunku do 2005 r. 
było to aż 1005,6% na świecie i 403,2% w UE (tab. 1). Pomimo silnych tendencji wzrosto-
wych w skali światowej wykorzystanie biopaliw jest nadal niewielkie w stosunku do glo-
balnego zużycia paliw płynnych w transporcie. W UE w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł tyl-
ko 4,9%. 

Tabela 1. Biopaliwa płynne świat/Unia Europejska (mld l)

Wyszczególnienie
2005* 2009 2013 2016

bioetanol

produkcja 46,0/2,8 89,9/5,6 107,9/6,8 119,7/8,2

dynamika produkcji 100 195,4/200,0 234,6/242,9 260,2/292,9

z kukurydzy 20,6/0,1 49,3/0,9 62,4/1,6 69,7/2,4

dynamika produkcji 
z kukurydzy 100 239,3/900 302,9/1600 338,3/2400

z trzciny cukrowej 13430/0 23621/0 25632/0 28286/0

dynamika produkcji 
z trzciny cukrowej 100 175,9 190,9 210,6

% zużycia trzciny  
cukrowej 28,7/0 25,1/0 24,1/0 24,8/0

% zużycia kukurydzy 44,7/4,9 54,9/17,3 57,8/23,8 58,2/29,0

biodiesel

produkcja 3,6/3,1 17,6/10,0 30,6/10,9 36,2/12,5

dynamika produkcji 100 488,9/322,6 850,0/351,6 1005,6/403,2

Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w kontekście produkcji  
biokomponentów płynnych 



150

Wyszczególnienie
2005* 2009 2013 2016

biodiesel

z olejów roślinnych 3,2/3,1 13,4/8,9 18,9/9,5 22,7/10,2

dynamika produkcji 
z olejów roślinnych 100 418,8/287,1 590,6/306,5 709,4/329,0

z olejów odpadowych 0,4/0 3,2/0 7,5/0 8,8/0

dynamika produkcji 
z olejów odpadowych 100 800 1875 2200

% olejów roślinnych 88,1/98,7 76,2/88,7 61,8/87,2 62,8/82,0

% z olejów odpadowych 10,9/0 18,4/0 24,4/0 24,2/0

*2005 = 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD-FAO Agricultural Outlook (4.05.2018).

Etanol, również na cele energetyczne, może być pozyskiwany z  każdego surowca 
zawierającego cukry lub skrobię, jak np. trzciny cukrowej, ziarna zbóż (głównie kukury-
dzy, pszenicy), buraka cukrowego czy ziemniaka. Jego dotychczasowa produkcja z wy-
mienionych wyżej surowców jest jednak bardzo kosztowna. Ze względu na to, że ceny 
surowców dominują w strukturze kosztów produkcji, kluczowe znaczenie w opłacalno-
ści produkcji biopaliw ma dostęp do tanich produktów rolnych. Udział surowca w kosz-
tach całkowitych produkcji biopaliw uzyskiwanych ze zbóż kształtuje się w  granicach 
70–80%, a nawet 90% [Charles i in. 2013]. W ostatnich latach produkcja bioetanolu dyna-
micznie rosła i przekroczyła w UE 8,2 mld l (2016 r.), a światowa produkcja osiągnęła 119,7 
mld l. Zużyto w tym celu 6,1% produkcji zbóż na świecie (pszenica, zboża paszowe) oraz 
5,0% zbiorów w UE. W 2005 r. ziarna zbóż wykorzystywano w znacznie mniejszym zakre-
sie w produkcji bioetanolu (2,7% na świecie i 1,0% w UE).

 Pomimo wzrostu produkcji pszenicy w ostatniej dekadzie, nadwyżki produkcji tego 
zboża zmniejszyły się szczególnie w krajach UE (tab. 2). W światowym bilansie powięk-
szenie niedoborów spowodowane było rosnącym popytem na cele konsumpcyjne 
(o 57,3 mln ton). Rosnący światowy popyt na żywność w warunkach małej elastyczności 
produkcji rolniczej (w krótkim okresie) wpływa na wzrost cen. Wzrost popytu jest wyni-
kiem dynamicznie rosnącej liczby ludności oraz poprawiającej się sytuacji dochodowej 
w krajach rozwijających się gospodarczo [Szajner 2013, s. 20]. W UE konsumpcja pszeni-
cy pozostała niemal na tym samym poziomie (wzrost o ok. 1,3 mln ton). W krajach unij-
nych odnotowano ponad dwukrotne zmniejszenie poziomu zapasów pszenicy (z 27,4 
mln ton do 12,5 mln ton).
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Tabela 2. Bilans zbóż i oleju roślinnego świat / Unia Europejska 

Wyszczególnienie
2005* 2009 2013 2016

pszenica (mln ton)

produkcja 626,5/136,5 687,2/141,7 712,6/144,9 759,4/144,4

dynamika produkcji 100 109,7/103,8 113,7/106,2 121,2/105,8

zapasy końcowe 184,8/27,4 209,6/16,3 186,3/11,6 238,6/12,5

dynamika zapasów 100 113,4/59,5 100,8/42,3 129,1/45,6

zużycie konsumpcyjne 439,5/54,5 455,8/55,4 480,4/55,3 497,5/55,8

dynamika zużycia  
konsumpcyjnego 100 103,7/101,7 109,3/101,5 113,2/102,4

zużycie na bioetanol 7,9/3,2 12,5/6,5 13,0/5,5 12,8/5,2

dynamika zużycia na 
bioetanol 100 158,2/203,1 164,6/171,9 162,0/162,5

% na bioetanol 1,3/2,3 1,8/4,6 1,8/3,8 1,7/3,6

kukurydza (mln ton)

produkcja 714,8/65,0 822,7/60,0 1015,7/66,7 1034,3/67,3

dynamika produkcji 100 115,1/92,3 142,1/102,6 144,7/103,5

zapasy końcowe 148,1/17,8 171,9/14,7 197,8/15,6 222,2/14,3

dynamika zapasów 100 116,1/82,6 133,6/87,6 150,0/80,3

zużycie konsumpcyjne 108,1/4,7 117,1/4,8 126,8/4,8 133,5/4,8

dynamika zużycia  
konsumpcyjnego 100 108,3/102,1 117,3/102,1 123,5/102,1

zużycie na bioetanol 50,2/1,6 121,0/3,3 153,2/7,2 171,2/7,1

dynamika zużycia na 
bioetanol 100 241,0/206,3 305,2/450,0 341,0/443,8

% na bioetanol 7,0/2,5 14,7/5,5 15,1/10,7 16,6/11,8

pozostałe zboża (mln ton)

produkcja 283,3/86,9 312,9/98,7 295,3/96,3 301,6/93,0

dynamika produkcji 100 110,4/113,6 104,2/110,8 106,5/107,0

zapasy końcowe 62,1/15,1 73,8/25,4 53,5/12,9 62,4/14,7

dynamika zapasów 100 118,8/168,2 86,2/85,4 100,5/97,4

zużycie konsumpcyjne 66,6/4,4 70,1/4,7 72,2/4,7 76,7/4,8
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Wyszczególnienie
2005* 2009 2013 2016

pozostałe zboża (mln ton)

dynamika zużycia 
konsumpcyjnego 100 105,3/106,8 108,4/106,8 115,2/109,1

zużycie na bioetanol 4,2/1,1 6,4/2,2 7,2/1,8 9,5/2,0

dynamika zużycia na 
bioetanol 100 152,4/200,0 171,4/163,6 226,2/181,8

% na bioetanol 1,5/1,3 2,0/2,3 2,4/1,9 3,2/2,2 

olej roślinny (mld l)

produkcja 119,1/11,2 139,5/14,3 168,9/15,7 185,6/15,1

dynamika produkcji 100 117,1/127,7 141,8/140,2 155,8/134,8

zapasy końcowe 11,9/1,1 17,6/1,0 23,8/1,7 21,3/1,4

dynamika zapasów 100 147,9/90,9 200,0/154,5 179,0/127,3

zużycie konsumpcyjne 103,7/13,1 114,4/12,8 132,9/12,2 145,1/10,6

dynamika zużycia 
konsumpcyjnego 100 110,3/97,7 128,2/93,1 139,9/80,9

zużycie na biodiesla 3,1/2,9 12,4/8,1 20,3/9,3 25,5/11,6

dynamika na biodiesla 100 400,0/279,3 654,8/320,7 822,6/400,0

% na biodiesla 2,6/25,0 8,9/56,6 12,0/59,0 13,7/77,2

*2005 = 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD-FAO Agricultural Outlook (4.05.2018). 

W 2005 r. w porównaniu z rokiem 2016 zużycie przemysłowe pszenicy w skali świa-
ta zwiększyło się dwukrotnie (z 7,9 mln ton do 12,8 mln ton), co stanowiło odpowiednio 
1,3 i 1,7% zbiorów. Dynamika zużycia pszenicy na bioetanol w 2016 r., w porównaniu do 
2005 r. była na zbliżonym poziomie zarówno na świecie, jak i w UE (odpowiednio 162,0% 
i 162,5%). Na rynku zbóż paszowych znaczenie zużycia przemysłowego, w tym przezna-
czenia na biopaliwa, jest o wiele większe niż na rynku pszenicy. W tym segmencie jesz-
cze szybciej rosło zapotrzebowanie na ziarno do przerobu na bioetanol. Na terenie kra-
jów UE w 2005 r. przeznaczono na bioetanol 2,6% zbiorów zbóż paszowych, a w 2016 r. 
– 9,3% zbiorów. Bardzo wysoką dynamikę przetwarzania ziarna na bioetanol odnotowa-
no na europejskim rynku kukurydzy (z 1,6 mln ton (2,5% zbiorów) do 7,1 mln ton (11,8% 
zbiorów)). W 2016 r. przetwarzanych było na świecie 19,8% ziarna zbóż paszowych na 
bioetanol (w 2005 r. na kierunek ten wykorzystywano 8,5% zużycia światowego).

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski
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Biodiesel jest biopaliwem pierwszej generacji otrzymywanym w  procesie estryfi-
kacji kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach roślinnych lub zwierzęcych. Obec-
nie na świecie produkcja biopaliw pierwszej generacji stosowanych w silnikach wysoko-
prężnych prowadzona jest głównie na bazie oleju sojowego, rzepakowego i palmowe-
go, przy czym ich wykorzystanie w tej produkcji jest zróżnicowane w poszczególnych re-
gionach świata. 

W Europie Północnej i Środkowej (w tym w Polsce), gdzie przeważa uprawa rzepa-
ku, do produkcji biodiesla wykorzystuje się głównie olej rzepakowy. W ostatniej deka-
dzie znacznie zwiększył udział olejów roślinnych wykorzystywanych do produkcji bio-
diesla. W 2005 r. na cele energetyczne przeznaczono 2,6% światowej produkcji olejów 
roślinnych, natomiast w 2016 r. ilość ta wzrosła ponad pięciokrotnie, do 13,7%. W UE ana-
logicznie odnotowano wzrost z 25,0 aż do 77,2%. Pozytywnym jest, iż w skali świato-
wej zmniejsza się udział olejów roślinnych na rzecz surowców odpadowych użytych do 
produkcji biodiesla. W 2005 r. udział ten wyniósł 12,4%, a w 2016 r. – 38,6%. W UE udział 
olejów roślinnych użytych do produkcji biodiesla również wykazuje trend spadkowy 
z 97,8% w 2005 r. do 82% w 2016 r. 

Aspekt ekonomiczny produkcji biopaliw

Koszty produkcji biopaliw są wyższe od kosztów pozyskiwania paliw mineralnych. Do-
datkowo wskaźnik EROEI (Energy Return on Energy Invested)1 wielu roślin wykorzystywa-
nych obecnie jako surowce bioenergetyczne jest zdecydowanie poniżej oczekiwań [Biel-
ski i in. 2014, ss. 2270–2273; Bielski i in. 2015, ss. 1798–1801]. Dlatego też niektóre pań-
stwa (wśród nich Polska), aby upowszechnić stosowanie biopaliw i osiągać założone cele 
społeczne, dotyczące m.in.: ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa energetycz-
nego, czy też wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez kreowanie dodatkowego źró-
dła popytu na produkty rolne, wprowadziły administracyjno-fiskalne regulacje rynku 
biopaliw [Hryniewicz 2008, ss. 175–183]. 

W skali globalnej, po 2005 r., na zachwianie rynku surowców rolnych dość istotnie 
wpłynął rozwój rynku biopaliw i znaczący wzrost ich produkcji z wykorzystaniem surow-
ców rolnych. W warunkach rynkowych ekonomiczne możliwości wykorzystania surow-
ców rolnych na biopaliwa wyznacza relacja między ceną danego surowca a ceną ropy 
naftowej oraz współczynniki konwersji poszczególnych surowców. Przy wysokiej relacji 
mamy do czynienia z brakiem ekonomicznych przesłanek produkcji biopaliw i odwrot-
nie. Aktywna rola państwa przyczyniła się do wzrostu popytu przemysłowego, a relacje 
cenowe nie zawsze uzasadniały przeznaczenie surowców rolnych do produkcji biopaliw 
[McPhail, Babcock 2012, ss. 505–513]. 
1 Wskaźnik informujący o zwrocie energii w stosunku do energii inwestowanej. 
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Instrumenty polityki biopaliwowej sprowadzają się przeważnie do subsydiowania 
konsumpcji (dotacje, ulgi podatkowe), ustanawiania taryf importowych oraz obowiąz-
kowych, minimalnych i maksymalnych udziałów domieszek komponentów pochodze-
nia organicznego w paliwach płynnych. Polityka prowadzona w poszczególnych krajach 
i regionach może różnić się pod względem kombinacji i wymiaru stosowanych instru-
mentów, niemniej jej efektem jest sztuczne zwiększenie popytu na surowce rolne. Tym 
samym zmniejszeniu ulega ilość surowca dostępnego na rynkach światowych [Rosiak in. 
2011, ss. 1–119; de Gorter i in. 2013].

 Regulacje w zakresie polityki biopaliwowej nie tylko prowadzą do wzrostu popy-
tu, ale również zmniejszają jego elastyczność (wymóg dotyczący minimalnych udzia-
łów domieszek). Popyt na biopaliwa wykazuje się wysoką sztywnością, ponieważ nie 
może być on obniżony poniżej minimalnych limitów domieszek oraz zwiększony powy-
żej poziomów wynikających z technologicznych ograniczeń silników spalinowych. Efek-
tem tego może być duży wzrost cen i ich istotna zmienność w warunkach szoków poda-
żowych (susza, powódź czy też wysoka nadprodukcja) [Tyner i in. 2012, ss. 1–13]. Wzrost 
popytu na biopaliwa traktuje się powszechnie jako jeden z najistotniejszych czynników 
wzrostu cen produktów rolnych [Helbling i in. 2008]. 

Zależności między cenami ropy a cenami surowców rolnych używanych do produk-
cji biopaliw płynnych przedstawiono na rysunku 1. Światowe ceny surowców rolnych 
są wyraźnie powiązane z cenami ropy naftowej. Założenia polityki biopaliwowej przez 
przyjęcie wysokich limitów minimalnych udziałów w początkowej fazie wprowadzania 
produkcji biopaliw najprawdopodobniej doprowadziło uczestników rynku do przeko-
nania, że trudno będzie spełnić ilościowe wymagania popytu. Znalazło to odzwiercie-
dlenie w silnych wzrostach cen w latach 2007–2008. Natomiast gwałtowny wzrost cen 
w 2011 r. najprawdopodobniej spowodowany został niekorzystnymi warunkami pogo-
dowymi powodującymi klęskę nieurodzaju i  znaczące obniżenie plonów w  Rosji, Ka-
zachstanie oraz Kanadzie. Podkreślenia wymaga również, że wraz ze wzrostem cen ropy 
naftowej rosną ceny pszenicy, kukurydzy, oleju rzepakowego czy soi. Współzależność ta 
może występować również w przyszłości.

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski
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Rysunek 1. Ceny ropy naftowej oraz niektórych surowców pochodzenia rolniczego 
wykorzystywanych do produkcji biokomponentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Index mundi (4.05.2018).

Wysokie ceny ropy naftowej powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi źró-
dłami energii. Związek między cenami ropy i surowców rolnych w ostatnich latach osła-
bił się. Można to wiązać ze spadkami cen ropy, obniżeniem opłacalności produkcji bio-
paliw oraz zapowiedziami obniżenia minimalnych udziałów biopaliw w paliwach wyko-
rzystywanych w transporcie w Unii Europejskiej. Siła związków między cenami wrasta 
w czasie, ale natura tych powiązań jest niejednoznaczna. Testy przyczynowości w sen-
sie Grangera w przypadku większości badań wskazują, że ceny ropy wpływają na ceny 
kukurydzy, pszenicy, soi czy cukru. Efekt ten jest przenoszony przez ceny bioetanolu 
i ceny biodiesla [Hamulczuk 2014]. Powiązania między cenami surowców rolnych a ce-
nami ropy naftowej można rozpatrywać nie tylko na gruncie poziomów cen, ale rów-
nież w aspekcie transmisji zmienności między cenami. Badania Serra i in. [2011, ss. 35–45] 
w tym zakresie potwierdzają również, że po 2005 r. podwyższonej zmienności cen na 
rynku ropy towarzyszy wyższa zmienność cen surowców rolnych.

Wpływ rozwoju rynku biopaliw nie ogranicza się tylko do rynków surowcowych. 
Konkurencja o ziemię oraz zależności substytucyjne powodują, że w tym samym czasie 
mogą wzrastać ceny innych produktów roślinnych, które w niewielkim stopniu (np. psze-
nica) lub w ogóle (m.in. ryż) nie są wykorzystywane do produkcji biopaliw. Dodatkowo 
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efekty kosztowe powodują, że wraz ze wzrostem cen zbóż i roślin oleistych rosną ceny 
pasz, a co za tym idzie – ceny produktów pochodzenia zwierzęcego [Hamulczuk 2014].

Uwagi końcowe 

Zaopatrzenie w nośniki energii poszczególnych państw i regionów odgrywa pierwszo-
planową rolę w ich rozwoju i bezpieczeństwie. Ze względu na ścisły związek globalizacji 
z dynamicznym rozwojem gospodarki stanowi ono ważne wyzwanie dla międzynarodo-
wego bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze globalnym i regionalnym.

Ważnym elementem strategii UE w zakresie polityki energetycznej, a także zmian kli-
matycznych jest uzyskiwanie energii z biopaliw. Wpływ rynku paliw kopalnych na sektor 
rolniczy, w tym rynek zbóż, w ostatnich latach nasilił się. Rola energii jako środka produk-
cji i czynnika generującego koszty produkcji w rolnictwie nie zmieniła się. Obecnie ma 
ona jednak znaczny wpływ na popyt na zboża. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie dzia-
łania mające na celu wspieranie sektora biopaliw (cele wskaźnikowe, ulgi podatkowe, 
ograniczenia w handlu) poprawiają opłacalność produkcji zbóż i będą określały możli-
wości rozwoju tego rynku.

W  ostatnich latach coraz silniej akcentowane są opinie dotyczące istotnych zmian 
w  zakresie użytkowania ziemi oraz kształtowania się cen produktów żywnościowych. 
Corocznie następuje gwałtowny wzrost zainteresowania pozyskiwaniem dodatkowych 
obszarów ziemi pod uprawy roślin energetycznych. Obserwuje się także wyraźnie wyż-
szy poziom cen surowców rolnych i żywnościowych oraz narastanie ich zmienności.

Wykorzystanie bioenergii, w tym biopaliw będzie wzrastać. Zainteresowanie biopa-
liwami wynika z potrzeb zachowania bezpieczeństwa energetycznego, zachodzących 
zmian klimatycznych oraz rosnących cen paliw kopalnych. Dlatego należy oczekiwać 
zmian w podejściu do relacji biopaliwa–produkcja żywności i szukania równowagi mię-
dzy energetycznymi wyzwaniami przyszłości a zachowaniem bezpieczeństwa żywnościowego.

Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu produkcji biopaliw płynnych. W 2016 r. 
światowa produkcja osiągnęła poziom 155,9 mld l (łącznie bioetanol i biodiesel) i wyko-
rzystano 58,2% ziarna kukurydzy, 12,8% ziarna pszenicy, 3,2% ziarna pozostałych zbóż 
paszowych oraz 13,7% oleju roślinnego.

Pojawiają się także inne, pozażywnościowe, źródła pozyskiwania energii (np. celulo-
za). Możemy mieć do czynienia również z szerszym zastosowaniem energii słonecznej, 
wiatru itp. W takiej sytuacji biopaliwa przestaną być ekonomicznie uzasadnioną alterna-
tywą pozyskiwania energii. Również postęp naukowo-techniczny wprowadzany do po-
zyskiwania energii z różnych źródeł może bowiem obniżyć koszty energii do poziomu, 
przy którym produkcja biopaliw przestanie być opłacalna.

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski
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Biopaliwa pierwszej generacji, kreując dodatkowy popyt na surowce rolne, mają nie-
zaprzeczalny wpływ na poziom ich cen, szczególnie w latach słabszych zbiorów i dlate-
go, szukając równowagi między energetycznymi wyzwaniami przyszłości a  zachowa-
niem bezpieczeństwa żywnościowego, należy dążyć do rozwoju biopaliw kolejnych ge-
neracji (z surowców niespożywczych).
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Istota sukcesji w aspekcie rozwoju przedsiębiorstw

The Essence of Succession in the Aspect  
of Enterprise Development

Abstract: The aim of this article is to present the possibility of the company development 

during the succession process. Since the succession process is complex, companies need 

to prepare themselves very carefully to reach the goals. The values which exist in company 

should be recognized and maintained as the real standards. The process of the succession 

conducted in the company is both complex and expensive. Usually it takes few years to 

prepare and perform this process, therefore it is important to ensure that the process will 

provide the best possible results for as many involved parties as possible. 

Key words: succession, management, heirs, transfer of the enterprise

Wstęp 

Sukcesja to proces przygotowania przedsiębiorstwa do zmiany właściciela, czy to  
w wyniku przekazania przedsiębiorstwa, czy też wskutek śmierci dotychczasowego jego 
posiadacza. Przeprowadzenie tej swoistej operacji dokonywać powinno się w wielu wy-
miarach. Jednym z  nich jest aspekt prawny, dotyczący najczęściej przekształcenia for-
my prawnej przedsiębiorstwa i  zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodar-
czej z jednoosobowej na inną. Oferta możliwości, z jakich mogą przedsiębiorcy skorzy-
stać, jest szeroka, a wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w takich przekształceniach. 
Obecnie zapowiadana jest w tym zakresie poważna zmiana prawna i wprowadzenie tzw. 
zarządu sukcesyjnego, dzięki któremu pozostaną w mocy umowy z pracownikami oraz 
pozostałe akty tego typu, które przedsiębiorstwo podpisało. Zmiana ta przez niektórych 
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traktowana jest jako niewystarczająca [Mariański 2018, s. 78]. Należy jednak podkreślić, 
że jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, pozwalającym na funkcjonowanie fir-
my od strony prawno-finansowej w sposób ciągły. 

Kolejnym aspektem procesu sukcesji jest przygotowanie osób, które mają przejąć firmę 
i tych, które przekazania mają dokonać. Wydaje się to mieć kluczowe znaczenie, ponieważ 
od wyboru właściwego człowieka, a czasem ludzi, zależy realizacja określonych celów biz-
nesowych. Ponieważ przekształcenia dokonują się najczęściej w firmach jednoosobowych 
dużego znaczenia nabierają kwestie dotyczące zaufania do osób mających pełnić funk-
cję sukcesora. Często czynnik ten ma większe znaczenie niż kompetencje, predyspozycje  
i rzeczywiste umiejętności kandydatów. 

Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu stanu sukcesji w  polskich przedsię-
biorstwach oraz ukazanie wagi tego procesu dla możliwości rozwoju i sprawnego funk-
cjonowania firm po jego dokonaniu.

W niniejszym opracowaniu oparto się na badaniu źródeł wtórnych oraz pierwotnych, 
czyli wywiadzie z przedstawicielem firmy szkoleniowo-doradczej Nawigator Doradztwo 
Gospodarcze Sławomir Kośmicki. Celem wywiadu było zebranie informacji na temat do-
świadczeń z  zakresu sukcesji zgromadzonych przez doradców z  firmy Nawigator Do-
radztwo Gospodarcze, mających doświadczenie w  przygotowywaniu oraz wdrażaniu 
sukcesji i opracowywaniu publikacji na ten temat. Został on przeprowadzony w marcu 
2013 r. w siedzibie firmy. Kwestionariusz obejmował pięć bloków tematycznych. W wy-
wiadzie zadano następujące pytania:

1. Czy polskie firmy są gotowe na sukcesję?
2. Jakie są przeszkody i zagrożenia dla procesu sukcesji?
3. Jakie są możliwe warianty przebiegu sukcesji?
4. Czy pojęcie „sukcesja” oznacza jedynie zmianę właściciela i dotyczy firm rodzinnych?
5. Czy sukcesja to pojęcie o  szerokim znaczeniu i  dotyczy kluczowych stanowisk 
w firmie bez względu na jej strukturę właścicielską?
Zastosowano wywiad swobodny, odpowiedzi nagrywano, a  następnie dokonano 

transkrypcji.
W artykule przeprowadzono także charakterystykę procesu sukcesji, skupiając się na 

postrzeganiu jej jako zmiany na kluczowych stanowiskach w  firmie, a  także możliwo-
ściach rozwoju firmy wynikających ze zmian personalnych. W dalszej części przedsta-
wiono kolejne etapy procesu sukcesji, analizując te z nich, które są kluczowe dla dalsze-
go rozwoju przedsiębiorstwa. Wskazano również na stan sukcesji w polskich przedsię-
biorstwach oraz opisano znaczenie sukcesji i  jej wpływ na realizację funkcji przedsię-
biorstwa w wielu wymiarach.
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Proces sukcesji i etapy jej wdrażania

Moment dokonywania sukcesji jest dla każdego przedsiębiorstwa niezmiernie ważny, 
a często ma przełomowe znaczenie dla dalszych losów firmy, zwłaszcza wtedy, gdy do-
tyczy zmiany właścicielskiej czy na najwyższym szczeblu zarządzania. Z uwagi na to, że 
ustępująca osoba może nie być już tak bardzo aktywna lub nie chcieć wdrażać ryzykow-
nych posunięć z  powodu stanu swego zdrowia, czy też przekonań i  preferencji, które 
skłaniają ją do zachowania status quo, moment sukcesji stanowi dla firmy szansę na do-
konanie zmiany strategii lub wdrożenia rozwiązań, które pozwolą jej na dalszy, dyna-
miczny rozwój. Jednak przekazania dokonuje nestor, który powinien być do nowej osoby 
zarządzającej przekonany i akceptować jej wizję kierowania firmą i zapowiedzianą stra-
tegię działania. Często, badając omawiany problem, poszukuje się odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

 · Jak przedsiębiorstwa wykorzystują moment sukcesji i czy dokonują przełomu oraz 
jakościowej zmiany? 
 · Co jest celem przedsiębiorstw i jakie stawiają sobie zadania? 
 · W jaki sposób firmy dokonują sukcesji? 

W  celu udzielania odpowiedzi na tak postawione pytania, należy przeanalizować 
proces sukcesji i zastanowić się nad możliwościami, jakie daje, ale też nad realnymi moż-
liwościami w konkretnej sytuacji mikro- i makroekonomicznej danego przedsiębiorstwa. 

Najprostszym rozwiązaniem jest przekazanie firmy spadkobiercom, dzieciom lub 
krewnym, ewentualnie zaufanym pracownikom. W każdym przypadku należy zbadać, 
czy te osoby posiadają odpowiednie kompetencje i określić obszary ich rozwoju. Jed-
nak w momencie, gdy nie są one zainteresowane podjęciem takiej działalności, pozosta-
je możliwość sprzedaży lub przekazania firmy w zarząd. Oddanie firmy spadkobiercom 
nie powinno też dokonywać się bez uprzedniego przygotowania tych osób do pełnienia 
funkcji zarządczych lub pogłębienia przez nich wiedzy specjalistycznej z danej branży. 

Inną opcją jest wynajęcie zewnętrznego menedżera, który może zająć się zarządza-
niem. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze osoba z zewnątrz sprawdza się w tej roli. 
Zwłaszcza, gdy do tej pory nie miała doświadczeń z pracy w określonej branży bądź po-
siada tylko umiejętności menedżerskie. 

Sukcesja może mieć również bardziej restrykcyjny przebieg, zwłaszcza w firmach ro-
dzinnych, gdy na skutek śmierci właściciela spadkobiercy znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji. Jeśli nie zostały poczynione żadne kroki prawne, po śmierci właściciela w firmie 
zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza ustaje możliwość wysta-
wiania faktur, nawet za wykonane już zlecenia, a pracownicy tracą zatrudnienie wsku-
tek wygaśnięcia umów i ustania stosunku pracy, ale należy zaznaczyć, że, w zależności 
od stażu, powinni otrzymać wynagrodzenie w wysokości jedno- lub trzymiesięcznych 
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poborów. Wszyscy natomiast dłużnicy, banki itp. mogą żądać natychmiastowego zwro-
tu swoich należności. Aby do tego typu sytuacji nie dopuścić, konieczne jest dokonanie 
przygotowania do sukcesji od strony prawnej. Ten aspekt omawianego procesu obecny 
jest już w wielu przedsiębiorstwach, chociaż ciągle bardziej w świadomości ich właści-
cieli niż w praktyce. Według Pulsu Biznesu 70% firm rodzinnych nie posiada strategii suk-
cesji, a Instytut Biznesu Rodzinnego na 128,5 mld zł oszacował wartość firm, które mogą 
nie przetrwać sukcesji [za: Zawiślańska 2018].

Należy zauważyć, że zabezpieczenie prawne nie zaspokaja praktycznie żadnych in-
nych potrzeb, które powstają w  procesie sukcesji. Przyjmując jednak, iż przedsiębior-
cy uprzedzili wszelkie niekorzystne możliwości, można skupić się nad elementem bar-
dzo istotnym, a  mianowicie osobą sukcesora i  jego przygotowaniem do pełnienia 
w przedsiębiorstwie przyszłych funkcji zarządczych. W momencie podejmowania de-
cyzji o wdrożeniu programu sukcesji przedsiębiorstwo powinno mieć rozpoznane swo-
je cele i wiedzieć, co chce osiągnąć w wyniku wprowadzenia konkretnych zmian doty-
czących swego funkcjonowania. Sukcesja w firmie może mieć różną skalę, inna będzie 
w przypadku warsztatu ślusarskiego zatrudniającego 3 pracowników, w tym syna wła-
ściciela, a inna w przypadku fabryki produkującej na 3 zmiany np. popularne kosmetyki. 

Planowanie sukcesji jest ważne ze względu na różne aspekty funkcjonowania organi-
zacji, a zwłaszcza: tworzenie i komunikowanie ścieżek kariery, ustalanie planów rozwoju 
i szkoleń, zrozumiały system zarządzania zasobami ludzkimi [Rothwell 2010]. Rozumie-
nie tego pojęcia nie musi ograniczać się tylko do osoby właściciela czy prezesa, ale może 
obejmować wszystkie kluczowe stanowiska w firmie, mówimy wówczas o zaplanowa-
nym rozwoju talentów, czy ścieżce awansu. Do tych działań wybierane są osoby, z który-
mi firma wiąże pewne nadzieje, które udowodniły już, że posiadają odpowiednie, prede-
stynujące je do objęcia konkretnych stanowisk czy podjęcia konkretnych działań, cechy. 
Można powiedzieć, że w planowaniu sukcesji najważniejsze jest posiadanie właściwych 
osób gotowych do pracy, we właściwym miejscu we właściwym czasie [Atwood 2007]. 

Etapy procesu sukcesji 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, wykazano, iż proces sukcesji obejmuje na-
stępujące etapy: analizę potrzeb przedsiębiorstwa i jego celów strategicznych, przygo-
towanie programu sukcesji, określenie kompetencji sukcesora lub sukcesorów, wyłonie-
nie kandydatów w wyniku diagnozy potencjału, rozwój kompetencji sukcesorów, wyło-
nienie mentorów, formalne przekazanie władzy.

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska



165

Etap 1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa i jego celów strategicznych
Należy dokonywać jej w możliwe szerokim gronie, a obok właściciela powinien w niej 
uczestniczyć również potencjalny sukcesor. Już na tym etapie zachodzi często koniecz-
ność dokładnego określenia lub zredefiniowania funkcji i celów przedsiębiorstwa. Oka-
zać się może, że wizja sukcesora nie jest spójna z wizją właściciela. W skrajnych przypad-
kach może to doprowadzić do zmiany osoby sukcesora. 

Różnice w postrzeganiu, czy też odmienne wizje działania przedsiębiorstwa, nie po-
winny dziwić ani stanowić istotnej przeszkody w procesie sukcesji. Można stwierdzić, że 
są czymś normalnym. Ostrożność należy zachować w momencie, gdy różnice dotyczą 
obszaru wartości czy misji firmy. Jednak nadal może to stanowić przyczynek do dalsze-
go rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości, chociaż dla osoby nestora taka sy-
tuacja bywa czasami pewnego rodzaju wyzwaniem. Rezultatem etapu analizy powinno 
być określenie zarówno wymogów dotyczących sukcesji, zakreślenie czasu jej trwania 
i określenie ogólnego zakresu działań. 

Niewątpliwie jest to istotny moment w całym procesie, i należy dołożyć na tym eta-
pie wszelkich starań, aby mógł on przebiec sprawnie i bezboleśnie. Przede wszystkim 
trzeba dokładnie przemyśleć kwestie strategiczne, bowiem jest to niepowtarzalna oka-
zja do dokonania zmian w tym obszarze. Ustępujące osoby mogą widzieć dalszy roz-
wój firmy zupełnie inaczej niż następcy, a sam fakt przekazywania formalnej władzy, nie 
oznacza, że są one emocjonalnie gotowe do tego kroku. Powoduje to na dalszym eta-
pie wiele problemów. Znane są nawet przypadki funkcjonowania obok siebie nieformal-
nie dwóch zarządów. 

Etap 2. Przygotowanie programu sukcesji
Na tym etapie dokonuje się szczegółowego opisu celów oraz dopasowuje działania do 
celów przedsiębiorstwa. Opracować należy również zakres niezbędnych działań zmierza-
jących do jak najbardziej sprawnego wdrożenia sukcesji w firmie. 

Z  uwagi na fakt, że nie zawsze przekazanie przedsiębiorstwa spadkobiercom jest 
możliwe wskazane jest podjęcie innych działań. Warto określić priorytety pozwalające 
na wybór przyszłych sukcesorów czy też ewentualne podjęcie innych działań, takich jak:

 · przekazanie firmy dzieciom, 
 · przekazanie firmy dalszym krewnym, 
 · przekazanie firmy pracownikowi lub pracownikom, 
 · wynajęcie zewnętrznego menedżera,
 · sprzedaż firmy. 
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Etap 3. Określenie kompetencji sukcesora lub sukcesorów
Przyjęcie konkretnych celów i  zaplanowanie określonych działań wymaga zatrudnie-
nia osób, których kompetencje umożliwią lub ułatwią ich realizację. W przypadku, gdy  
sukcesorem zostać ma określona osoba, należy zastanowić się, jakie kompetencje posia-
da, a jakie trzeba u niej rozwinąć i w jaki sposób to zrobić. 

Najprościej dają się rozwijać specyficzne kompetencje techniczne, oparte na wiedzy 
bądź doświadczeniu. W takim przypadku działania będą polegały na zdobyciu wiedzy 
na specjalistycznych kursach, w wyniku mentoringu czy odpowiedniej lektury. Warto za-
uważyć, że co prawda wiedzę z zakresu zarządzania, księgowości czy marketingu moż-
na zdobyć na specjalistycznych szkoleniach, natomiast kompetencje opierające się na 
cechach osobowości są o wiele trudniejsze do przyswojenia lub zmiany. W tym zakresie 
konieczny staje się coaching, a więc praca z osobistym trenerem. 

Określenie kompetencji niezbędnych do rozwoju często jest pomijane, gdyż przyj-
muje się, iż osoba, która ma pełnić rolę sukcesora zdobędzie niezbędne umiejętności sa-
modzielnie już po objęciu swojej funkcji. Praktyka pokazuje, że nie jest to założenie traf-
ne, bowiem nawał obowiązków związanych z nową rolą często nie pozwala na dosko-
nalenie własnych kompetencji. Prowadzić to może do niekorzystnych zjawisk, bowiem 
sukcesor, który powinien przecież wykorzystywać potencjał swojego zespołu, często nie 
potrafi delegować zadań ani odpowiedzialności obawiając się, że nikt inny poza nim nie 
potrafi wykonać pracy w równie perfekcyjny sposób. W konsekwencji zazwyczaj docho-
dzi do tego, że sukcesor nie może poświęcić czasu na doskonalenie swoich kompetencji, 
ponieważ nie posiada umiejętności delegowania zadań. 

Etap 4. Wyłonienie kandydatów w wyniku diagnozy potencjału
Jeśli sukcesja dokonać się ma w wyniku wyboru najlepszego kandydata z grona zatrud-
nionych już osób, wówczas wskazane jest dokonanie diagnozy ich potencjału. W przy-
padku, gdy sukcesorem ma zostać konkretna osoba dokonanie diagnozy jest równie 
istotne z uwagi na możliwość określenia luk kompetencyjnych i obszarów do rozwoju. 
Oceny dokonać należy na różnych płaszczyznach: wiedzy fachowej, konkretnych zacho-
wań czy kompetencji. Ten etap dotyczy bardziej działań sukcesyjnych w dużych przed-
siębiorstwach. 

Etap 5. Rozwój kompetencji sukcesorów
Czas potrzebny na rozwój konkretnych kompetencji może być bardzo różny. W zależno-
ści od tego, jakie metody zostaną użyte i  jakie kompetencje chce sukcesor doskonalić 
będą to dni lub tygodnie, a nawet miesiące. W skrajnych przypadkach rozwój kilku kom-
petencji u jednej osoby, zakładając, że wykonuje ona również inne zadania, może trwać 
lata. W przypadku, gdy właściciel firmy decyduje się na jej przekazanie swojemu dziecku, 
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które posiada niewiele doświadczeń biznesowych i umiejętności zarządczych proces ich 
zdobywania powinien być bardzo dobrze zaplanowany i siłą rzeczy trwać będzie długo. 

Kompetencje rozwijać można na różne sposoby, a ich wybór uzależniony jest zarów-
no od osobistych preferencji sukcesora, możliwości finansowych, jak i  postawionego 
celu. Wśród metod rozwoju trzeba wymienić: indywidualne dokształcanie się, obserwa-
cję, mentoring, coaching oraz szkolenia czy kursy, studia podyplomowe itp. 

Etap 6. Wyłonienie mentorów
Jednym ze sposobów rozwoju kompetencji jest mentoring. To bardzo skuteczna i wska-
zana w  procesie sukcesji metoda. Dobrze, gdy mentorem staje się ustępujący nestor. 
W takim przypadku należy jednak zachować pewnego rodzaju ostrożność, bowiem suk-
cesor może nie do końca akceptować styl działania nestora, a jego wizja może znaczą-
co odbiegać od pomysłu na dalszą działalność i rozwój przedsiębiorstwa seniora. Podob-
nie ustępujący ze stanowiska prezes może nie zgadzać się z przekonaniami i metodami 
działania sukcesora. Oczywiście takie przypadki należy ograniczać i w miarę możliwości 
je eliminować.

Etap 7. Formalne przekazanie władzy
Niektórzy uznają, że należy wyróżnić datę faktycznego przejęcia władzy w firmie przez 
sukcesora i wycofania się nestora [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s. 65]. To fak-
tycznie moment, który można uznać za kamień milowy w procesie sukcesji, ale stano-
wi on tak naprawdę tylko konsekwencję wcześniejszych działań i jest ich zwieńczeniem, 
więc według autorki, trudno nazywać go etapem. 

Stan sukcesji w polskich przedsiębiorstwach

W wielu przypadkach właściciele firm po osiągnięciu określonego wieku rozpoczynają 
poszukiwanie możliwości rozwiązania kwestii sukcesji. Cechą charakterystyczną dla tych 
działań jest świadomość ważności procesu, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z jego pracochłonności i konieczności poświęcenia znacznej ilości czasu na jego prawi-
dłowe, a więc takie, które może zapewnić osiągnięcie założonych celów, przeprowadze-
nie. Według niektórych opinii 70% firm nie posiada strategii sukcesji [Zawiślańska 2018]. 
Stwierdzić można, że ten wynik dotyczy bardziej zagadnień prawnych niż związanych 
z rozwojem kompetencji sukcesorów. 

Przygotowanie osób do pełnienia funkcji zarządczych nie może polegać tylko na 
ukończeniu przez nich studiów z zakresu zarządzania i marketingu, ale powinno doko-
nywać się w  wyniku wieloetapowego procesu powiązanego z  przekazaniem specjali-
stycznej wiedzy oraz umiejętności społecznych. W idealnej sytuacji proces ten powinien 
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być zaplanowany i solidnie przygotowany. W polskiej rzeczywistości właściciele oczeku-
ją, że będzie on trwał mniej więcej rok, ale należy zaznaczyć, że znacznie lepsze rezulta-
ty można osiągnąć, jeśli przeznaczy się na to przynajmniej 3 lata. Jednak doświadczenia 
zagraniczne pokazują, że nie jest to czas wystarczający, gdyż uważa się, że objęcie wyso-
kich stanowisk wymaga nawet siedmioletniego okresu przygotowawczego. 

Należy podkreślić, że wśród przedsiębiorców istnieje świadomość potrzeby przepro-
wadzenia procesu sukcesji. Ogranicza się ona jednak najczęściej do zdawania sobie spra-
wy z konieczności podjęcia odpowiednich czynności prawnych. Niczego nie ujmując ich 
ważności, warto podkreślić, że rozwijanie kompetencji sukcesora jest równie istotne, 
gdyż prowadzi do właściwego jego odbioru przez pracowników firmy. 

W wielu przypadkach senior ma trudność z wycofaniem się z aktywnego działania 
i nie chce w pełni pogodzić się z utratą wpływów. Nie jest to postępowanie korzystne dla 
przedsiębiorstwa [Bojar, Maciejewski, Michalcewicz-Kaniowska i in. 2016, ss. 20−29]. Ob-
serwacja kilku przypadków przekazania zarządzania w firmie w taki właśnie sposób wy-
kazała, że prowadzi to do osłabienia autorytetu sukcesora. Często funkcjonują wówczas 
określenia „stary prezes” i „nowy prezes”, powoduje to dezorientację wśród pracowni-
ków i znacznie utrudnia wprowadzenie niezbędnych zmian. W skrajnych przypadkach 
tworzą się frakcje skupione wokół obu osób. To w zasadzie scenariusz prowadzący do 
klęski procesu sukcesji. Analiza przeprowadzonego badania-wywiadu wskazuje, że jeśli 
senior musi ustąpić z powodów zdrowotnych, jest to korzystniejsze dla funkcjonowania 
firmy niż sytuacja, w której prowadzi on równoległe działania.

Wywiad wykazał, że większość właścicieli firm odkłada w czasie przygotowania do 
sukcesji lub rezygnuje z ich podejmowania, kierując się przeświadczeniem, że mają na 
nie jeszcze wiele czasu. Innym częstym motywem odwlekania planowania sukcesji są 
obawy właścicieli, że ich następcy nie podołają wyzwaniu prowadzenia firmy lub nie 
będą chcieli poświęcić się temu zadaniu. Niepokój ten jest często uzasadniony, co poka-
zują badania − jedynie 6% studentów pragnie przejąć firmę po rodzicach [Mariański 2018].

Badania PricewaterhouseCoopers (PwC) przeprowadzone wśród polskich firm ro-
dzinnych pokazują, że przygotowywanie się do zmiany pokoleniowej nie jest ich silną 
stroną – 68% nie stworzyło planu sukcesji, a w prawie 50% nie wypracowano procedur, 
które miałyby zastosowanie na gruncie biznesowym i spadkowym, w razie wypadku lub 
śmierci zarządzającego właściciela. W przedsiębiorstwach, w których opracowano plan 
sukcesji, ponad 50% nestorów nie wskazało jeszcze sukcesora. Jednocześnie badania 
pokazują, że 60% firm rodzinnych wybrało już sukcesora, a 37% planuje zmianę właści-
ciela w ciągu 5 lat [Instytut Biznesu Rodzinnego, PwC 2015]. 
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Sukcesja w firmach zagranicznych

Na rynkach zagranicznych funkcjonują z sukcesem duże firmy, które przechodzą już pią-
ty lub szósty proces sukcesji. Na rynku amerykańskim należy do nich m.in. firma S.C. 
Johnson & Son, Inc. Na rynku niemieckim większość dużych firm to firmy rodzinne zało-
żone na początku ubiegłego stulecia i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Spośród 
100 największych firm w Niemczech nadal połowa jest w rękach rodzin. Wśród nich wy-
mienić należy przedsiębiorstwa, takie jak: Schaeffler/Continental, Knorr-Bremse, Boeh-
ringer Ingelheim, Rossmann, Aldi.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Instytut Biznesu Rodzinnego i  PwC, 
29% firm na świecie planuje zmianę osób zarządzających, podczas gdy wśród pol-
skich respondentów tego samego badania aż 37% wskazało, że planują przeprowadze-
nie sukcesji w ciągu najbliższych 5 lat, co jest zbieżne z wynikiem dla Europy Środko-
wo-Wschodniej [Instytut Biznesu Rodzinnego, PwC 2015]. Wynika to z tego, że ogrom-
na większość polskich firm rodzinnych zbliża się w tej chwili do wymiany pokoleniowej. 
W Polsce jest prawie 200 tys. przedsiębiorców, którzy przekroczyli 65. rok życia, a tym sa-
mym sukcesja może ich dotyczyć w ciągu najbliższych kilku lat [Puls Biznesu 2017]. 

Większość firm rodzinnych w Polsce nie podejmuje należytych przygotowań sukce-
syjnych [Raport z badań i analiz… 2013]. Należy jednak zauważyć, że sukcesja zagranicą 
w małych firmach również nie jest traktowana priorytetowo. Aż 50% firm małych, istnie-
jących w krajach rozwiniętych, nie posiada żadnego planu sukcesji, a jedynie 25% ame-
rykańskich firm rodzinnych w realizacji sukcesji odwołuje się do wsparcia ze strony ze-
wnętrznych doradców.

Znaczenie sukcesji dla różnych wymiarów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

Czy wdrożenie procesu sukcesji daje firmie możliwości rozwoju? Każde przedsiębiorstwo 
powinno zmierzać do rozwoju − ta oczywista prawda obowiązuje również w trakcie pro-
cesu sukcesji. Zadaniem wszystkich stron w ten proces zaangażowanych powinno być 
doprowadzenie do jego zakończenia w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa. 

Pomimo prostego założenia nie jest to zadanie łatwe, ponieważ pogodzenie intere-
sów wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie sukcesji może okazać się bar-
dzo trudnym, a nawet niemożliwym do spełnienia, warunkiem. Pojawia się kolejne pyta-
nie, tym razem dotyczące priorytetów. Na co szczególnie zwrócić uwagę, a jakie działa-
nia można zminimalizować lub pominąć? 

W tym przypadku bierze się pod uwagę nie tylko plany strategiczne, ale i wyzna-
wane wartości. Firma może uznać za cel swojego rozwoju maksymalizację zysku, wów-
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czas przyjęta strategia będzie musiała, w ten czy inny sposób, dotknąć zatrudnionych 
pracowników. Z drugiej strony, pomysłem na dalsze prowadzenie działalności może być 
rozwój kapitału ludzkiego, a  takie założenie pociąga za sobą odmienne podejście do 
kwestii zatrudnienia. Ważne, żeby proces sukcesji mógł przebiegać tak, by nie powo-
dować większych zawirowań w funkcjonowaniu firmy, które mogą być wywołane przez 
mało popularne decyzje dotyczące np. redukcji zatrudnienia. Należy bowiem liczyć się 
wówczas z silnym spadkiem motywacji wszystkich zatrudnionych pracowników. 

Ważną kwestię stanowi komunikacja dotycząca procesu sukcesji − musi ona prze-
biegać tak, aby pełnić rolę służebną wobec niego. Należy za wszelką cenę unikać sytu-
acji, w której w przedsiębiorstwie powstanie swoisty „drugi obieg” informacji, gdyż sze-
rzące się plotki i pogłoski mogą spowodować często większe problemy niż niepopular-
ne decyzje kadrowe. 

Sam proces sukcesji stanowi pewną szansę na to, aby firma mogła zacząć się rozwi-
jać w sposób bardziej dynamiczny. Z reguły sukcesorzy pełni są nowych pomysłów, któ-
re dają możliwość rozwoju, jednocześnie senior często obawia się z jednej strony zmian 
i ryzyka, a z drugiej strony może posiadać już podobne doświadczenia, które nie zakoń-
czyły się sukcesem. Połączenie sposobu myślenia o przedsiębiorstwie i jego przyszłości 
nestora i sukcesora oraz wzbogacenie go o nowe inicjatywy może stanowić asumpt do 
dynamicznego rozwoju firmy. Należy pamiętać, że coś, co nie przyniosło rezultatu, gdy 
było wdrażane przez nestora, może zakończyć się sukcesem w innych warunkach eko-
nomicznych lub przy wykorzystaniu innych środków, dostępnych jego następcy. 

Niektórzy uważają, że wartości, według których działają firmy rodzinne, nie są do 
końca zidentyfikowane, a podejmowane działania są intuicyjne [Lewandowska 2009, s. 
163]. Zwiększenie świadomości w tym zakresie przynieść powinno wymierne korzyści. 
Stwierdzić więc można, że nie tyle przekazanie wartości, ile ich zdefiniowanie stanowi 
istotną wartość dla przedsiębiorstwa w procesie sukcesji. Natomiast w opinii A. Lewan-
dowskiej już samo istnienie tych wartości przyczynia się do zwiększenia szans firmy na 
przetrwanie w rękach kolejnych pokoleń [Lewandowska 2009, s. 163]. 

Jeśli do procesu sukcesji chce się podejść w sposób planowy i przemyślany, rozpo-
cząć warto od analizy otoczenia makro- i mikroekonomicznego przedsiębiorstwa. Czę-
sto dla niewielkich firm rodzinnych jest to pierwsze tego typu działanie, a więc stanowi 
to dla nich pewną, określoną w ten sposób, wartość. 

Dalszym krokiem w procesie sukcesji powinna być analiza strategiczna − ustalenie 
celów biznesowych możliwych do osiągnięcia w konkretnej sytuacji. Umożliwia ona do-
konanie przeglądu posiadanych zasobów i określenie niezbędnych działań do realizacji 
założonych celów. Można zaryzykować stwierdzenie, że dla wielu firm rodzinnych bę-
dzie to stanowić jedną z niewielu okazji do zaplanowania działań strategicznych. 
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Określenie kompetencji i luk kompetencyjnych, a następnie przygotowanie progra-
mu pozwalającego na ich zniwelowanie, daje kolejną wartość przedsiębiorstwu: rozwój 
jego kadry. Powinien on przebiegać w sposób planowy, nie są bowiem skuteczne dzia-
łania polegające na przeszkoleniu „na siłę” całej kadry z zakresu komunikacji i oczekiwa-
niu, że sytuacja w firmie poprawi się w wyniku jednego czy dwóch dni szkolenia. Działa-
nia takie dotyczyć powinny konkretnych osób i polegać na ich zmotywowaniu oraz do-
pasowaniu programu szkolenia do celów a także oczekiwań przedsiębiorstwa. 

Popularne jest traktowanie sukcesji jako swego rodzaju projektu [Kośmicki 2015, Bo-
nikowska 2013]. Na pewno sam proces sukcesji jest dla przedsiębiorstw absorbujący 
i kosztowny, stąd bardzo istotne, aby jego rezultat był dla wszystkich zainteresowanych 
możliwie korzystny [Zawadzka 2012].

Zakończenie

Sukcesja w przedsiębiorstwach jest jednym z najważniejszych działań, jakie się w nich 
dokonują od momentu ich powstania. 

W  polskich realiach sukcesja jest postrzegana jako zagadnienie związane bardziej 
z kwestiami prawnymi niż „wychowaniem” sukcesorów. Natomiast rozumienie sukcesji 
jako procesu, do wdrożenia którego należy się przygotowywać długo i starannie, prak-
tycznie nie istnieje. Tymczasem, jeśli jest ona odpowiednio zaplanowana, przeprowa-
dzona i zakończona stanowi dla firmy istotną szansę na rozwój. Warunkiem tego, aby tak 
się stało jest współdziałanie możliwie wielu interesariuszy zaangażowanych w ten pro-
ces. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie do tego działania, oparcie się na solid-
nej analizie i ustalenie celów biznesowych, jakie firma pragnie osiągnąć. 

Jeśli sukcesor zamierza poprowadzić firmę w zupełnie innym kierunku niż dotych-
czasowy właściciel, celowe jest ustalenie tego z nestorem i uzyskanie jego akceptacji. 
W przeciwnym wypadku dojść może do frustracji nestora i wykluczenia osoby sukce-
sora. To skrajne przypadki, ale należy brać je pod uwagę. Zdarzyć się może, że sukcesor 
na etapie przygotowania procesu nie informuje o chęci wprowadzenia diametralnych 
zmian i robi to dopiero po formalnym przejęciu firmy. Pomijając kwestie etyczne takiego 
postępowania, należy podkreślić, że może ono wzbudzić znaczny opór wśród pracowni-
ków przekonanych do innych wartości. 

Firmy do tej pory nie zastanawiały się tak szczegółowo nad swoją strategią działania 
i nie uświadamiały sobie podstawowych wartości, które w firmie istnieją i jakie nestorzy 
chcą przekazać kolejnym pokoleniom, dlatego też proces sukcesji, wymagający dokład-
nego określenia tych kwestii, stwarza duże szanse na rozwój przedsiębiorstw planują-
cych i wdrażających go w życie.  
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Wskaźniki oceny wykorzystania zasobów wodnych

Indices of Water Resources Exploitation

Abstract: The objective of the article is to present the currently applied indices of the use 

of water resources. The analysis includes the following indices: volume of river outflow, re-

tention of river outflow, structure and dynamics of water abstraction for the main sectors of 

the national economy and the water exploitation index. Particular attention has been paid 

to the concept of the water footprint. This index was introduced to show direct water explo-

itation in the country as well as the level of indirect water consumption in the process of 

producing goods and services consumed by inhabitants. In Poland, in the years 1996–2005, 

the total water footprint was estimated at 1405 m3/ inhabitant/year and is close to the glo-

bal average.

Key words: water resources, river outflow, water exploitation index, water footprint

Wstęp

Woda to nie tylko zasób służący zaspokajaniu potrzeb człowieka oraz istotny z punktu 
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności trwałej produkcji i utrzy-
mania rolnictwa, hodowli ryb, produkcji energii elektrycznej, przemysłu, transportu i tu-
rystyki, ale to także niezbędny element wszystkich ogólnoświatowych ekosystemów. 
Światowe źródła słodkiej wody są zagrożone w wyniku wzrostu liczby ludności i spowo-
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dowane przez to zwiększenie zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do picia oraz wy-
korzystywaną do celów sanitarnych, produkcji żywności i rozwoju przemysłu. Jednocze-
śnie zmiany klimatu nasilają występowanie susz i powodują zmniejszenie zasobów wod-
nych na wielu obszarach.

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnie stosowanych wskaźników oceny wyko-
rzystania zasobów wodnych. Są to: wielkości bezwzględne zasobów, wskaźniki poboru 
wody i procentowego wykorzystania zasobów, a także ocena śladu wodnego. W opra-
cowaniu zostanie również określona ich przydatność do kształtowania polityki ekolo-
gicznej państwa.

Wielkości całkowitego średniorocznego odpływu rzecznego z terenu Polski oraz jed-
nostkowego odpływu przypadającego na mieszkańca zostały przedstawione na pod-
stawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczących lat 1975–2016 [GUS 
2017]. Obecną i wymaganą wielkość retencji wód powierzchniowych w Polsce podano 
w artykule na podstawie informacji zamieszczonych w literaturze przedmiotu. Wielko-
ści rocznego poboru wody przez różne sektory gospodarki narodowej pochodzą z infor-
macji Głównego Urzędu Statystycznego obejmujących lata 1975–2016 [GUS 2017]. Z ko-
lei wielkość wskaźnika wykorzystania wody dla Polski i porównanie z wielkościami tego 
wskaźnika dla innych krajów Unii Europejskiej podano w oparciu o informacje zawarte 
w literaturze przedmiotu. Całkowity ślad wodny Polski w latach 1996–2005 określono na 
podstawie wielkości tego wskaźnika, którą oszacowali M.M. Mekonnen i A.Y. Hoekstra 
w 2011 r. i porównano ze średnią światową [Mekonnen, Hoekstra 2011]. Ponieważ więk-
szą jego część stanowi pobór wody wiążący się z produkcją żywności, w artykule omó-
wiono ślad wodny Polski związany z konsumpcją żywności w latach 2009–2010. 

Wielkość odpływu rzecznego na mieszkańca

Najprostszym wskaźnikiem oceny zasobów wodnych kraju jest odpływ wód powierzch-
niowych na mieszkańca. Wielkość odpływu rzecznego z  terenu Polski wahała się w  la-
tach 1975–2016 w granicach 30–80 mld m3. Odpływ średnioroczny wyniósł 62,4 mld m3 
w latach 1951–2000, przy odpływie w wysokości 63,1 mld m3 w latach 1951–1985 i od-
pływie równym 61,9 mld m3 w latach 1991–2000 [GUS 2017, s. 142]. Widoczne jest zatem 
powolne zmniejszanie się wielkości odpływu. W latach 2010–2016 odpływ średniorocz-
ny wyniósł 59,2 mld m3. W tym okresie najbardziej mokry był powodziowy 2010 r. (od-
pływ w wysokości 86,9 mld m3), a najbardziej suchy – 2015 r. (odpływ na poziomie 40,8 
mld m3). Połowa średniego odpływu rzecznego pochodzi z drenażu wód podziemnych, 
a  druga to szybki spływ powierzchniowy, powodujący zagrożenia powodziowe [Thier 
2017, s. 204].
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Z punktu widzenia pokrycia zapotrzebowania na wodę głównych sektorów gospo-
darczych (przemysłu, gospodarki komunalnej i  rolnictwa) istotne są nie te uśrednione 
zasoby naturalne, ale zasoby dyspozycyjne, uwzględniające zmienność przestrzenną 
i czasową przepływów oraz infrastrukturę techniczną. Zasoby dyspozycyjne kraju sta-
nowią ok. 40% zasobu średniego, czyli 25 mld m3, z czego zasoby nienaruszalne dla eko-
systemów szacuje się na 15 mld m3, a dostępne dla ludności i gospodarki na 10 mld m3 
[Miłaszewski 2003, s. 9].

Większość wód jest odprowadzana z dorzecza Wisły (55%), reszta z dorzecza Odry 
(30%), zlewni rzek przymorza (8%) oraz fragmentów zlewni Niemna, Dunaju, Dniestru 
i Łaby (7%) [GUS 2017, s. 142]. Sieć rzeczna w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie 
na obszarze kraju i niezgodnie z potrzebami głównych konsumentów wody. Stosunko-
wo zasobne w wodę są tereny górskie i podgórskie oraz doliny Wisły i Odry. Deficyt za-
sobów wodnych występuje natomiast na dużym obszarze Niżu Polskiego, który, jak się 
ocenia, zajmuje 38,5% powierzchni Polski. Pokrywa się to w znacznym stopniu z rozkła-
dem przestrzennym opadów. Przy średniej krajowej wieloletniej opadów wynoszącej 
630 mm, na obszarach środkowej Polski roczna wysokość opadów waha się w zakresie 
450–500 mm [Wąsowicz 2000, s. 47].

Obliczony jednostkowy odpływ rzeczny z  terytorium Polski wynosi ok. 1600 m3/ 
mieszkańca/rok, co daje nam 22. miejsce w Europie, w której średni roczny odpływ wy-
nosi 4600 m3/mieszkańca/rok [Miłaszewski 2016, s. 245]. W Unii Europejskiej, najwyższy-
mi zasobami rocznymi na mieszkańca charakteryzują się górzyste lub słabo zaludnio-
ne kraje, takie jak: Chorwacja (27 tys. m3/mieszkańca), Finlandia (20 tys. m3/mieszkańca) 
i Szwecja (19 tys. m3/mieszkańca) [GUS 2017, s. 543]. Nieco wyższy od Polski współczyn-
nik dostępności wody powierzchniowej mają Niemcy, Belgia i Wlk. Brytania (2,0–2,5 tys. 
m3/mieszkańca). Najniższe odpływy rzeczne na mieszkańca (poniżej 500 m3/mieszkań-
ca) odnotowują Malta i Cypr (zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Zasoby wodne krajów Unii Europejskiej

Źródło: [GUS 2017, s. 543].

Kraje z  odpływem rzecznym w  granicach 1700–2500 m3/mieszkańca są zaliczane 
do krajów zasobnych w wodę, w granicach 1000–1700 m3/mieszkańca – do krajów ze 
stresem wodnym, a poniżej 1000 m3/mieszkańca – do ubogich w wodę. Gdyby brać po 
uwagę tę klasyfikację, Polska sytuowałaby się w jednej grupie razem z Etiopią (1410 m3/
mieszkańca) i Somalią (1500 m3/mieszkańca), tj. w grupie mającej mniejsze zasoby wod-
ne niż Sudan (1977 m3/mieszkańca) [FAO 2016]. Wskaźnik ten zależy bowiem w dużym 
stopniu od wielkości rzek wypływających z terytorium kraju (w Polsce są to rzeki śred-
niej wielkości, a w Sudanie jest to Nil). Ponadto dopływy wód do Polski z krajów sąsied-
nich stanowią tylko 4% odpływu. Dlatego wskaźnik odpływu rzecznego trzeba trakto-
wać z ostrożnością. Nie uwzględnia on np. potrzeb poboru wody na cele nawodnień rol-
niczych. Na świecie 70% poboru wody przypada na rolnictwo, a w Polsce poniżej 10% 
[Magnuszewski 2017].

Alternatywnym źródłem zasobów wód powierzchniowych mogą być wody pod-
ziemne. W 2016 r. zasoby eksploatacyjne tych wód wynosiły 17,9 mld m3/rok, co w prze-
liczeniu stanowi 470 m3/mieszkańca/rok [GUS 2017, s. 145]. Tylko w niewielkim stopniu 
wykorzystuje się je w celach gospodarczych, przede wszystkim są przeznaczane do za-
opatrzenia w wodę ludności.
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Retencja odpływu rzecznego

Polska ma stosunkowo duże zasoby wód powierzchniowych stojących – jest to 9 tys. je-
zior o łącznej powierzchni ponad 3 tys. km2. Zbiorniki naturalne są jednak w niewielkim 
stopniu wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarki 
[Wąsowicz 2000, s. 47]. Przed II wojną światową było w Polsce ponad 20 tys. miejsc, gdzie 
można było spiętrzyć wodę, obecnie mamy ich tylko ok. 600. Ponadto w połowie XX w. 
osuszano torfowiska, aby zwiększyć powierzchnię obszarów rolnych. Brak dostatecznej 
liczby stawów i torfowisk powoduje obniżanie się poziomu wód gruntowych i dalsze wy-
suszanie gleby.

Większa retencja wody jest możliwa w sztucznych zbiornikach wodnych. W 120 ste-
rowanych zbiornikach retencyjnych w Polsce można zgromadzić 4 mld m3 wody, co sta-
nowi 6,5 % przeciętnego odpływu rzecznego. Po pominięciu bardzo małych zbiorni-
ków objętość tę ocenia się na 3,4 mld m3, czyli 5,5% średniego rocznego odpływu cał-
kowitego. Jest to niewiele w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w których wiel-
kość retencji wynosi 12–15% rocznego odpływu rzecznego [Mioduszewski 2009, s. 42]. 
Zdaniem W. Majewskiego poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej wymaga zwięk-
szenia łącznej pojemności zbiorników retencyjnych (o wielkości ≥ 1 mln m3) do przynaj-
mniej 10% średniego rocznego odpływu (6 mld m3) [Majewski 2017, s. 126].

Pobór wody przez sektory gospodarki narodowej

Polska jest krajem korzystającym w większości z wód powierzchniowych. W 2016 r. z cał-
kowitego poboru w wysokości 10,6 mld m3 na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 
83,5% poboru dokonano z wód powierzchniowych, 16,0% z wód podziemnych i zaled-
wie 0,5% poboru stanowiły wody pochodzące z odwadniania zakładów górniczych oraz 
obiektów budowlanych [GUS 2017, s. 147]. Pobór wody przez poszczególne sektory go-
spodarki narodowej w 2016 r. kształtował się następująco:  

 · przemysł (na cele produkcyjne) – 70,8%, 
 · gospodarka komunalna – 19,3% (z czego 72,0% to pobory z ujęć wód podziemnych 

i 28,0% to pobory z ujęć wód powierzchniowych),
 · nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów ryb-

nych – 9,9% [GUS 2017]. 
W  poborze wody dominuje przemysł, ale aż 84% jego wielkości stanowią pobory 

sektora energetycznego na cele chłodnicze, w większości zwrotne [Miłaszewski 2016, s. 
246]. Od 1990 r. widoczny jest spadek poboru wody we wszystkich sektorach gospodar-
ki narodowej, w wartościach bezwzględnych największy na cele produkcyjne (zob. ry-
sunek 2).
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Rysunek 2. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w Polsce 
w latach 1975–2016

Źródło: [GUS 2017, s. 509].

W ujęciu procentowym większy jest jednak spadek poboru wody przez sieci wodo-
ciągowe oraz rolnictwo i  leśnictwo. Roczne zużycie wody w  gospodarstwach domo-
wych zmniejszało się po 1990 r. w wyniku doskonalenia urządzeń wodnych oraz polity-
ki cenowej motywującej do oszczędzania. W przeliczeniu na mieszkańca był to spadek 
z 68,9 m3 w 1990 r. do 43,9 m3 w 2000 r., 35,0 m3 w 2010 r. i 32,2 m3 w 2015 r. [Thier 2017, 
s. 206]. W sposób bardzo widoczny nie sprawdziły się prognozy z lat 70. XX w. mówią-
ce o tym, że w 2000 r. pobór wody osiągnie 40 mld m3, z czego 21 mld m3 miało przypa-
dać na przemysł, 12 mld m3 na rolnictwo i 7 mld m3 na gospodarkę komunalną [Wąso-
wicz 2000, s. 51].

W statystykach międzynarodowych Polska, z poborem wody w ilości 292 m3/miesz-
kańca/rok, zajmuje 14. miejsce spośród 24 krajów europejskich. Wielkość tego wskaźni-
ka jest znacznie mniejsza w porównaniu z krajami południowymi, takimi jak: Grecja – 912 
m3/mieszkańca/rok, Bułgaria – 782 m3/mieszkańca/rok i Hiszpania – 708 m3/mieszkańca/
rok (nawadnianie pól), ale również niższa niż w Holandii – 641 m3/mieszkańca/rok czy 
Francji – 460 m3/mieszkańca/rok. Jednak pobór wody w Polsce jest wyższy niż w Słowa-
cji – 106 m3/mieszkańca/rok czy Danii – 133 m3/mieszkańca/rok (zob. tabela 1) [GUS 2017, 
s. 464].
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Tabela 1. Pobór wody w krajach europejskich (m3/mieszkańca/rok)

Lp. Kraj Rok Z wód powierzchnio-
wych i podziemnych

Z wód powierzchnio-
wych

Z wód 
podziem-

nych

1. Islandia 2014 9 245,5 122,8 9122,7

2. Estonia 2014 1 310,2 1166,6 143,6

3. Grecja 2015 912,5 395,7 516,8

4. Bułgaria 2015 781,6 704,1 77,5

5. Hiszpania 2014 707,7 572,2 135,5

6. Turcja 2014 677,9 510,2 167,7

7. Holandia 2012 641,0 584,8 56,2

8. Węgry 2012 508,6 454,8 53,8

9. Belgia 2011 462,0 407,3 54,7

10. Francja 2012 459,7 373,8 85,9

11. Słowenia 2015 433,9 345,9 88,0

12. Niemcy 2010 403,9 332,5 71,4

13. Rumunia 2015 325,0 295,3 29,7

14. POLSKA 2015 291,9 223,3 68,6

15. Szwecja 2010 287,9 250,7 37,2

16. Cypr 2015 273,8 96,7 177,1

17. Szwajcaria 2012 252,0 125,6 126,4

18. Chorwacja 2015 154,4 53,2 101,2

19. Czechy 2015 152,1 117,3 34,8

20. Litwa 2015 140,5 86,8 53,7

21. Dania 2014 132,6 1,6 131,0

22. Wlk. Brytania 2014 113,2 81,3 31,9

23. Słowacja 2015 105,8 45,7 60,1

24. Malta 2015 105,5 6,1 99,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2017, s. 464].

W niektórych krajach nawet 90% poboru wody pochodzi z wód powierzchniowych 
(Estonia, Holandia, Węgry, Bułgaria, Rumunia). Wynika to z dostępu do zasobów wod-
nych dużych rzek przepływających przez zajmowane przez nie obszary (Ren, Dunaj). 
Na drugim krańcu, z  poborem wód podziemnych w  wysokości przekraczającej 90%, 
są: Islandia (cele geotermalne) oraz Dania i Malta (bez dostępu do dużych zasobów po-
wierzchniowych wód słodkich). 

Wodochłonność dochodu narodowego, określona w m3 pobranej wody w odniesie-
niu do tys. euro PKB, wynosi dla Polski 35 m3/tys. euro PKB. Wskaźnik ten jest znacz-
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nie niższy niż w  przypadku innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dla których 
waha się on w przedziale 75–200 m3/tys. euro PKB. Pozostałe kraje europejskie na ogół 
mieszczą się w przedziale 10–15 m3/tys. euro PKB. Badania wodochłonności różnych ga-
łęzi przemysłu w Polsce wykazały, że najbardziej wodochłonne jest wytwarzanie ener-
gii elektrycznej, ze względu na pobór dużych ilości wody na cele chłodnicze. W 2013 r. 
wskaźnik wodochłonności dla energetyki wyniósł 65,1 m3/tys. zł produkcji sprzedanej. 
Był on 20-krotnie wyższy niż wskaźnik dla przemysłu papierniczego (3,02 m3/tys. zł) oraz 
dla przemysłu chemicznego (2,77 m3/tys. zł) [Thier 2015, ss. 214–216].

Wskaźnik wykorzystania wody

Rozpatrywane osobno wskaźniki odpływu rzecznego i poboru wody nie oddają właści-
wie problemów gospodarki wodnej. Przykładowo Polska ma odpływ rzeczny o wysoko-
ści 1,6 tys. m3/mieszkańca/rok i pobór wody na poziomie 310 m3/mieszkańca/rok. Hisz-
pania, która ma większy odpływ rzeczny, bo wynoszący 2,4 m3/mieszkańca/rok, pobiera 
wodę w ilości 900 m3/mieszkańca/rok, głównie na cele nawodnień w rolnictwie. Z dru-
giej strony, Czechy z odpływem rzecznym mniejszym niż w Polsce (1,5 tys. m3/mieszkań-
ca/rok) odnotowują pobór wody w wysokości tylko 190 m3/mieszkańca/rok. 

Dlatego do oceny wykorzystania zasobów wodnych w krajach Unii Europejskiej sto-
suje się wskaźnik wykorzystania wody WEI (ang. Water Exploitation Index). Jest to stosu-
nek całego rocznego poboru wody na różne cele i średniego rocznego odpływu z dane-
go terenu. Dla Polski wielkość wskaźnika WEI wynosi ok. 18% (zob. rysunek 3).
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Rysunek 3. Wskaźnik wykorzystania wody w krajach europejskich

Źródło: [Majewski 2013, s. 76].

Jeżeli z  poborów wody wyłączymy wielkość poboru na cele energetyki cieplnej 
(10%), to wówczas wskaźnik WEI dla Polski wyniesie ok. 8%. Sytuuje to nas w środku listy, 
z innymi krajami bez zagrożenia niedoborem wody, takimi jak Niemcy i Czechy. W przy-
szłości, kiedy jak przewidują prognozy klimatyczne nastąpi zmniejszenie opadów at-
mosferycznych, zgodnie ze wskaźnikiem WEI zaopatrzenie w wodę ludności, przemy-
słu czy rolnictwa w Polsce nadal nie powinno stanowić problemu [Majewski 2013, s. 76].  

Duże zagrożenie niedoborem wody dotyczy krajów basenu Morza Śródziemnego: 
Cypru, Malty, Hiszpanii i Włoch. Krajami z małym zagrożeniem niedoborem wody są po-
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zostałe kraje położone na południu (Turcja, Portugalia, Grecja i Rumunia), a także pań-
stwa, przez których terytoria nie przepływają duże rzeki (Belgia i Dania).

Ślad wodny

Możliwość powiązania zużycia zasobów wodnych z konsumpcją dóbr stwarza koncepcja 
śladu wodnego (ang. water footprint). Została ona wprowadzona do zarządzania zasoba-
mi wodnymi w celu ukazania zarówno bezpośredniego zużycia wody w kraju, jak i po-
średniego zużycia wody na wytworzenie wszystkich dóbr i usług konsumowanych przez 
mieszkańców tego kraju (krajowych i  importowanych). Wzorce konsumpcji żywności 
w istotny sposób wpływają na potrzeby wodne mieszkańców. Szacuje się, że niemal 90% 
zapotrzebowania na wodę wiąże się z produkcją żywności [Stępniewska 2014, s. 321].

W ocenie śladu wodnego uwzględnia się jego trzy komponenty: niebieski, zielony 
i szary. Niebieski ślad wodny jest związany z konsumpcją wód powierzchniowych i pod-
ziemnych w  toku produkcji dóbr (utrata wody w  wyniku transpiracji, włączenia wody 
w produkt albo powrotu wody do innej zlewni lub morza). Zielony ślad wodny związa-
ny jest wykorzystaniem przez rośliny wody opadowej, zmagazynowanej w glebie jako 
wilgoć glebowa [Stępniewska 2014, s. 322]. Woda ta przechodzi z użytków zielonych do 
atmosfery za pośrednictwem ewapotranspiracji. Ocenia się, że 70% zasobów wody zie-
lonej zużywają lasy, łąki i obszary podmokłe, a 10% – uprawy rolne [Majewski 2012, ss. 
98–99]. Szary ślad wodny związany jest z zanieczyszczeniem wód i określany jako ilość 
wody koniecznej do zasymilowania ładunku zanieczyszczeń na podstawie istniejących 
norm jakości wody. 

M.M. Mekonnen i  A.Y. Hoekstra całkowity ślad wodny Polski w  latach 1996–2005 
oszacowali na 1405 m3/mieszkańca/rok, przy średniej światowej 1385 m3/mieszkańca/
rok [Mekonnen, Hoekstra 2011, s. 77]. Na ślad wodny Polski składa się głównie woda zie-
lona (72%), a w dalszej kolejności woda szara (33%) i niebieska (6%). Udział poszczegól-
nych komponentów śladu wodnego przedstawiono w tabeli (zob. tabela 2).

Tabela 2. Ślad wodny Polski w latach 1996–2005 (m3/mieszkańca/rok)

 Rodzaj konsumpcji
Ślad wodny

zielony niebieski szary całkowity

Żywność

krajowa 778,0 1,7 151,8 931,5

importowana 232,6 36,2 23,6 292,4
razem 1 010,6 37,9 175,4 1 223,9

Produkty prze-
mysłowe

krajowa – 11,4 80,2 91,6

importowana – 4,0 50,0 54,0
razem – 15,4 130,2 145,6
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 Rodzaj konsumpcji
Ślad wodny

zielony niebieski szary całkowity

Gospodarstwa 
domowe krajowa (razem) – 5,5 30,4 35,9

Całkowita

krajowa 778,0 18,6 262,4 1 059,0

importowana 232,6 40,2 73,6 346,4

RAZEM 1 010,6 58,8 336,0 1 405,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mekonnen, Hoekstra 2011, s. 77].

Biorąc pod uwagę tylko konsumpcję żywności, ślad wodny Polski wyniósł 1224 m3/
mieszkańca/rok przy średniej światowej na poziomie 1267 m3/mieszkańca/rok. Więk-
szość (76%) wody zużytej do produkcji żywności skonsumowanej w  Polsce pochodzi 
z naszego kraju. Jeśli chodzi o produkty przemysłowe sytuacja wygląda podobnie. Na-
tomiast inaczej jest w przypadku żywności konsumowanej np. w Japonii, gdzie aż 83% 
wody potrzebnej do jej wyprodukowania jest pobierana poza tym krajem [Mekonnen, 
Hoekstra 2011, s. 76]. 

Inne oszacowania śladu wodnego podają A.K. Chapagain i A.Y. Hoekstra, gdyż ich 
zdaniem całkowity ślad wodny Polski w latach 1997–2001 wyniósł 1103 m3/mieszkańca/
rok przy średniej światowej w  wysokości 1243 m3/mieszkańca/rok, natomiast krajowy 
ślad wodny związany z konsumpcją żywności – zielony i niebieski, ale bez szarego – wy-
niósł 828 m3/mieszkańca/rok przy średniej światowej na poziomie 1067 m3/mieszkańca/
rok [Chapagain, Hoekstra 2004, ss. 227–228].

Ślad wodny związany z konsumpcją żywności w Polsce w  latach 2009–2010 został 
także obliczony przez M. Stępniewską, która oszacowała go na 49 mld m3, czyli 1271 m3/
mieszkańca/rok [Stępniewska 2014, ss. 322–323]. Dla tego rodzaju konsumpcji struktu-
ra śladu wodnego wygląda następująco: zielony – 82%, niebieski – 9%, szary – 9%. Naj-
większy wkład do śladu wodnego związanego z konsumpcją żywności miało spożycie 
mięsa (57%), następnie zbóż (21%) oraz kawy, herbaty i kakao (6,5%). Udział pozostałych 
produktów rolnych to 15,5% (zob. tabela 3). 

Tabela 3. Ślad wodny Polski związany z  konsumpcją żywności w  latach 2009–2010 
(m3/mieszkańca/rok)

Kategoria produktów
Ślad wodny

zielony niebieski szary całkowity

Produkty pochodzenia zwierzęcego 611,2 53,3 59,9 724,4

Zboża 199,1 40,3 27,5 266,9

Kawa, herbata, kakao 78,3 1,3 2,5 82,1

Oleje roślinne 46,9 2,8 4,4 54,1

Wskaźniki oceny wykorzystania zasobów wodnych
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Kategoria produktów
Ślad wodny

zielony niebieski szary całkowity

Warzywa 33,7 6,1 10,8 50,6

Cukier 22,8 7,1 6,9 36,8

Owoce 18,9 4,5 3,8 27,2

Alkohol 22,0 1,6 2,5 26,1

Rośliny oleiste 2,9 0,2 0,1 3,2

RAZEM 1 035,9 117,1 118,4 1 271,4

Źródło: [Stępniewska 2014, s. 323].

Niebieski ślad wodny związany z konsumpcją żywności wynoszący 117 m3/mieszkań-
ca/rok był 3,5 razy wyższy od wskaźnika poboru wody w gospodarstwach domowych 
w latach 2009–2010, który wyniósł 31,2 m3/mieszkańca/rok [Stępniewska 2014, s. 323].

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych w artykule analiz możliwe było sformułowanie nastę-
pujących wniosków:

1. Jednostkowy odpływ rzeczny z terytorium Polski wynosi ok. 1600 m3/mieszkań-
ca/rok i jest prawie 3-krotnie mniejszy niż średni jednostkowy odpływ rzeczny w Eu-
ropie, wynoszący 4600 m3/mieszkańca/rok. W tej sytuacji ważne jest retencjonowa-
nie odpływu rzecznego, którego aktualny wskaźnik dla Polski wynosi 6,5% przecięt-
nego odpływu rocznego. Jest to niewiele w porównaniu do innych krajów europej-
skiej, w których wielkość retencji kształtuje się na poziomie 12–15% odpływu rzecz-
nego.
2. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej w  Polsce następuje przede 
wszystkim z zasobów wód powierzchniowych i pokrywa 85% całkowitego zapotrze-
bowania, pozostałe 15% jest pokrywane z zasobów wód podziemnych. W 2016 r. po-
bór wody na cele przemysłu stanowił 71%, pobór wody na cele gospodarki komunal-
nej wynosił 19%, a pobór wody na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz na-
pełniania i uzupełniania stawów rybnych kształtował się na poziomie 10%. 
3. Oddzielne analizowanie wskaźników: odpływu rzecznego i poboru wody nie od-
daje w sposób właściwy problemów gospodarki wodnej. Dlatego do oceny wykorzy-
stania zasobów wodnych w krajach Unii Europejskiej stosuje się wskaźnik wykorzy-
stania wody WEI (ang. Water Exploitation Index), czyli relację całkowitego rocznego 
poboru wody do średniego rocznego odpływu rzecznego z danego terenu. Dla Pol-
ski wskaźnik WEI wynosi ok. 18%. Jest to wielkość zbliżona do tej występującej w kra-
jach takich, jak: Francja, Niemcy i Czechy.
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4. Możliwość powiązania zużycia zasobów wodnych z  konsumpcją dóbr dała 
asumpt do stworzenia koncepcji śladu wodnego. Została ona wprowadzona w celu 
ukazania bezpośredniego zużycia wody w  kraju, jak również pośredniego zużycia 
wody w  procesie wytwarzania dóbr i  usług konsumowanych przez mieszkańców. 
Całkowity ślad wodny Polski w  latach 1996–2005 został oszacowany na 1405 m3 /
mieszkańca/rok. Wielkość tego wskaźnika jest bliska średniej światowej, która wyno-
si 1385m3 /mieszkańca/rok.
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Abstract: The author has explored the image of the Koszalin University of Technology (TU), 

taking into account the university’s image among the people being in constant contact 

with the university – the students of the TU. The second image is held by the representatives 

of further environment. Both groups have given similar answers to detailed questions con-

cerning university’s activities. The TU has undertaken many innovative initiatives in this cen-

tury, such as: introducing new subjects and promotion activities. The action of developing 

new societies praising its name is generally well known, but facts from the life of the uni-

versity are no so well known. The university does not appear as an institution of bad image. 

Highly appreciated are investments, developing new undertakings, cooperation with busi-

ness representatives and contacts with media. 
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Wprowadzenie

Celem przeprowadzonych badań jest identyfikacja wizerunku Politechniki Koszalińskiej 
(PK) istniejącego wśród jej studentów oraz mieszkańców Koszalina i okolic. Uważa się, że 
głównym problemem szkolnictwa wyższego jest brak jego odpowiedniego finansowa-
nia – to 0,29 PKB, co stawia Polskę daleko za państwami zachodnimi. Roczny nakład bu-
dżetowy na studenta wynosi około 3 tys. euro, podczas gdy średnia unijna jest dwa razy 
większa. 
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W szkolnictwie wyższym wysuwają się na pierwszy plan dwa zagrożenia wypływa-
jące z otoczenia. Jest to trwający już kilka lat niż demograficzny oraz konkurencja szkół 
wyższych publicznych i niepublicznych. Dane wskazują, że w latach 1989–2004 wystą-
pił znaczący wzrost liczby ludności w wieku 19–24 lat (z 3 mln do niemalże 4 mln osób), 
a następnie (od 2005 roku) spadek, co wpisuje się w trend zmian liczby studentów [Ma-
roń 2016, s. 108]. Obok szkół publicznych powstały liczne szkoły prywatne. Wyższe wy-
kształcenie traktowano jako warunek zatrudnienia – okazało się to mitem, choć wśród 
osób wykształconych występuje niewielki odsetek osób bezrobotnych. O ile w 1990 r. 
studia oferowało w Polsce 112 uczelni, to w 2011 r., rekordowym pod względem liczby 
podmiotów edukacji wyższej, działały już 132 uczelnie publiczne oraz 328 niepublicz-
nych [Rocznik Statystyczny 2012, ss. 427–428]. W  kolejnych latach nastąpił spadek licz-
by uczelni, wynikający ze zmniejszania się liczby szkół niepublicznych. Zwiększającą się 
liczbę chętnych do podjęcia studiów zaobserwowały dynamicznie rozwijające się uczel-
nie niepubliczne, również szkoły publiczne znacząco powiększyły swoją ofertę [Maroń 
2016, s. 109]. Jednym z mitów zarządzania szkołą wyższą była pewność, że długoletnie 
istnienie i dobra reputacja przyczyni się do tego, iż szkoła nie będzie zagrożona likwi-
dacją. Bankructwo uczelni wydawało się niemożliwe. Trwano w przekonaniu, że szkoły 
publiczne spełniają ważną misję i rolę w rozwoju kraju. W związku z tym i z obowiązu-
ją ustawą o szkolnictwie wyższym, władze uczelni publicznych nie odczuwały potrzeby 
zmian w sposobach ich zarządzania.

Nie dostrzegano, że kierowanie uczelnią powinno być bardziej innowacyjne, oparte 
na nowoczesnych technikach zarządzania, szczególnie w obszarze strategii komunikacji 
i stosowania tradycyjnych i nowoczesnych form public relations (PR). Rozwój współcze-
snych organizacji wymaga szerokiego spectrum zachowań prospołecznych, ujawniają-
cych znaczenie wartości społecznych i elastyczności sposobów działania dla doskona-
lenia różnych sfer funkcjonowania organizacyjnego. To tylko niektóre obszary pożąda-
nych działań prospołecznych, na które organizacja może mieć wpływ i które może kon-
trolować. Jedno z nich to spełnienie wymogów programów jakości. Dostarczenie wy-
sokiej jakości funkcjonalnych i  bezpiecznych produktów (usług) klientom danej orga-
nizacji jest wyrazem rzetelności, jak i odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania. Pod-
stawowym wyrazem zaangażowania społecznego organizacji jest zatem uczciwe reali-
zowanie swoich pierwotnych zadań stanowiących kamień węgielny jej funkcjonowa-
nia [Adamska-Chudzińska 2007, ss. 273–276]. Na skutek zmian otoczenia o charakterze 
rewolucyjnym pierwszoplanowym zadaniem okazało się kreowanie wizerunku uczelni 
wyższych.
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Kształtowanie wizerunku uczelni – wybrane aspekty

Wizerunek stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych, w tym psychologii, so-
cjologii, ekonomii, marketingu, public relations, planowania biznesu, zarządzania zaso-
bami ludzkimi itp. Tak szerokie zainteresowanie wizerunkiem z  jednej strony wzboga-
ca naszą wiedzę, z drugiej zaś powoduje trudności natury koncepcyjnej i metodologicz-
nej, wynikające z różnych perspektyw, motywów zainteresowań oraz warsztatu wymie-
nionych dyscyplin. 

Wizerunek organizacji (corporate image) jest to sposób, w  jaki jest ona odbierana 
przez ogół [Black 2001, s. 96]. Jest to także wrażenie, jakie powstaje w umyśle odbiorcy 
pod wpływem zbioru znaków, które reprezentują dane przedsiębiorstwo. Ten szeroko 
rozumiany zbiór znaków (symboli), za pomocą których możemy identyfikować organiza-
cję wśród innych, określa się jako tożsamość przedsiębiorstwa (corporate indetity) [Abratt 
1989, ss. 63–76]. Zbiór owych znaków jest przedmiotem manipulacji ze strony osób za-
rządzających wizerunkiem. Zmieniając tożsamość dąży się wówczas do zmiany warun-
ków przedsiębiorstwa w otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym w taki sposób, aby 
przybliżyć go do pożądanego wizerunku (desire image). Układ znaków, który pozwala 
wywołać taki pożądany wizerunek można określić jako tożsamość pożądaną (desired 
identity) [Gorbaniuk 2014, s. 203]. Wizerunek firmy to sposób, w  jaki jest ona postrze-
gana przez wszystkie podmioty w otoczeniu, w którym funkcjonuje, jest to także opi-
nia wyrażana między innymi przez jej klientów, pracowników, kontrahentów [Budzyń-
ski 2008, s. 73]. Wizerunek to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub inne-
go podmiotu, czyli to co inni o nas myślą i co sądzą, że o nas wiedzą. Image marketingo-
wy uwzględnia grupę konsumentów, odbiorców i innych kontrahentów. Wizerunek ca-
łej organizacji może być tworzony pod kątem otoczenia zewnętrznego, wewnętrznego 
(pracowników) i społeczno-politycznego. W stosunku do każdego rodzaju otoczenia or-
ganizacja może tworzyć inny wizerunek z wykorzystaniem odrębnych czynników [Bia-
łopiorowicz 2009, s. 18].

Opinia powstaje w umysłach ludzi i nie musi odzwierciedlać istniejącego stanu rze-
czy. Wizerunek firmy buduje się celem odróżnienia jej od konkurencji, zdobycia silnej po-
zycji rynkowej oraz pozyskiwania jak największej liczby klientów [Gackowski 2009, s. 80]. 
Jest to osobowość organizacji budowana dzięki kulturze organizacyjnej, stylowi zarzą-
dzania, postawom pracowników oraz przywódców [Dziadkiewicz-Ilokowska 2010, s. 71]. 
Zarządzanie wizerunkiem firmy w środowisku wewnętrznym jest kolejnym etapem roz-
woju działań w zakresie komunikacji wewnętrznej w firmie, która uważana jest za ele-
ment działań public relations [Budzyński 2002, s. 9]. Wizerunek szkoły wyższej tworzy się 
zatem w umysłach wszystkich, którzy związani są z daną uczelnią w sposób bezpośredni 
i pośredni. Kreowany obraz jest subiektywny, choć kształtują go obiektywne uwarunko-
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wania, nie jest też jednorodny, gdyż jego złożoność wynika z rożnych celów i zadań re-
alizowanych przez uczelnię. Na wielowymiarowy wizerunek szkoły wyższej można spoj-
rzeć z perspektywy studenta, pracownika, społeczeństwa, przedsiębiorcy i administra-
cji państwowej [Iwankiewicz-Rak 2003, s. 329] 

Wizerunek wewnętrzny 

Zadaniem organizacji jest tworzenie wizerunku wewnętrznego, który zapewniłby lojal-
ność i utożsamianie się pracowników z miejscem pracy, integrację, a także ich porozu-
mienie się z kierownictwem. Przynależność do kadry Politechniki Koszalińskiej jest czę-
sto wiązana z prestiżem osoby zatrudnionej. Organizacja jest znana z budowania przyja-
znego wieloskładnikowego środowiska. Mieści się w niej: jego fizyczna konstrukcja, wy-
strój, organizacja, struktura, kultura organizacyjna, jasne zasady wynagradzania, zarzą-
dzanie procesem pracy – zatrudnienia, zwalniania, awansowania i nagradzania [Bekalar-
ski 2004, s. 73]. W jednostkach publicznych istnieje jasność procedur, stworzono w nich 
regulaminy i kodeksy, w tym kodeks wartości naczelnych, którymi kieruje się organiza-
cja. Uczelnia postrzegana jest jako jednostka zachowująca wysokie standardy moralne 
i etyczne. Jednak istotne jest tu głównie opracowanie strategii komunikacji, gdyż na śro-
dowisko uczelni składa się wiele społeczności. Są one zarówno odbiorcami oferty PK, 
jak i aktywnymi członkami, którzy tworzą jej wizerunek. Aby zespolić środowisko trzeba 
opracować strategię komunikacji, która ma wieloetapowy charakter.

Promocja jednostki – wizerunek zewnętrzny

Politechnika Koszalińska prowadziła działania z zakresu public relations koncentrując się 
na polityce promocyjnej skierowanej głównie do potencjalnych kandydatów na studia, 
ich rodziców i nauczycieli. Przykładem tego jest strategia opracowana przez Dział Pla-
nowania i Promocji w roku 2013. Katalog przedsięwzięć obejmował: ogłoszenia praso-
we o kierunkach studiów i warunkach przyjęcia, wydawanie informatorów o uczelni, wy-
dawanie i rozpowszechnianie pisma uczelnianego ,,Na Temat”, uczestnictwo w przedsię-
wzięciach takich jak dni nauki w Szczecinie i Koszalinie, w ruchu sportowym (np. AZS PK), 
udział w targach edukacyjnych, występowanie pracowników naukowych jako autoryte-
tów w sprawach publicznych. 

Działania promocyjne podzielono na:
 · bezpośrednie – skierowane do ewentualnych studentów i zachęcające ich do pod-

jęcia studiów na PK,
 · pośrednie – kreujące pozytywny i przyjazny wizerunek uczelni jako istotnego ele-

mentu na mapie całego regionu.

Alina Oczachowska



193

Wśród działań bezpośrednich znalazły się między innymi ogłoszenia prasowe, ak-
cja plakatowania słupów ogłoszeniowych, dystrybucja ulotek promocyjnych w szkołach 
średnich województwa zachodniopomorskiego oraz przygotowanie materiałów na róż-
nego rodzaju spotkania, konferencje i seminaria. Rozpoczęto także nadawanie specjal-
nego programu, przygotowanego przez dziennikarzy studenckiego Radia Jantar. Orga-
nizowano również Dni Otwarte, zapraszając do odwiedzenia Politechniki przez uczniów 
szkół średnich regionu.

Informacja o ofercie edukacyjnej docierała do kandydatów i innych środowisk opi-
niotwórczych w postaci:

 ·  komunikatów prasowych i telewizyjnych o kierunkach kształcenia,
 · informacji w postaci insertów do gazet,
 · obszernych informacji prasowych o liczbie kierunków i specjalnościach wraz z termi-

nami i zasadami rekrutacji zamieszczanych w dodatkach dla maturzystów,
 · ogłoszeń reklamowych w „Głosie Koszalińskim”, „Głosie Słupskim”, „Głosie Pomorza”, 

„Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, gazetach zamieszczających dodatki edukacyj-
ne dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego,
 · opracowania konkursu ,,Bieg po indeks” o ogólnopolskim znaczeniu.

Ważne znaczenie promocyjne miały wywiady zamieszczane w prasie i nagrania tele-
wizyjne z władzami uczelni z okazji istotnych wydarzeń akademickich. Na zdjęciach uwi-
daczniano najczęściej wykorzystywane wizerunki: władz uczelni ze studentami, budyn-
ki uczelni, sale wykładowe, laboratoria komputerowe, studentów podczas wykładu czy 
w bibliotece [Politechnika Koszalińska 1999–2005 2005].

Dzięki owym działaniom pierwsze dziesięciolecie XXI wieku było promocyjnym suk-
cesem. Szczególnie skupiono się na stronie wizualnej, np. gadżetach z  logo i  w  kolo-
rach uczelni, a jakość materiałów promocyjnych PK wśród wystawców targów edukacyj-
nych była najwyższa. Jednak obecnie to nie targi są najważniejszym wydarzeniem PR dla 
przyszłych studentów. Starsze pokolenie bardzo dobrze przyjmuje reklamę w mediach 
regionalnych. W Szczecinie wielokrotnie wspominano dobre spoty reklamowe z wystę-
pem medialnego i  rzeczowego rektora. Nauczyciele też cenią sobie kontakt osobisty 
z przedstawicielami PK. Przyjeżdżają z uczniami do Koszalina na wykłady promocyjne, 
aby poznać obiekty i ofertę uczelni. Jednak XXI wiek wymaga nowego podejścia, cią-
głych zmian i zaskakiwania odbiorców. Zatem długotrwałe strategie PR niekoniecznie 
są właściwe przy rozkwicie mediów społecznościowych. Można zasugerować grywali-
zację lub inne formy interaktywnych kontaktów uczniów i maturzystów z Politechniką 
Koszalińską.
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Metodologia badań własnych

Zgodnie z praktyką badań wizerunku instytucji istotne są skojarzenia i wrażenia związa-
ne z daną organizacją. Żeby mieć pełniejszy ich obraz przebadano dwie grupy.

W  badaniu, w  wywiadzie kwestionariuszowym, wzięło udział 179 studentów Poli-
techniki Koszalińskiej z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz 136 osób z otoczenia uczel-
ni, nie będących jej studentami i swobodnie z nią związanych poprzez miejsce zamiesz-
kania. Zbadano wszystkich studentów obecnych w dniu przeprowadzenia badania na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dalej grupa ta zwana będzie grupą pierwszą bądź stu-
dencką. Przy drugiej grupie zastosowano dobór próby metodą kuli śniegowej.

Pierwsza grupa charakteryzowała się tym, iż było w niej 31,28% mężczyzn i 68,72% 
kobiet. Wiek rozkładał się następująco: 14,52% miało 19 lat; 30,17% – 20 lat; 13,95% – 21 
lat; 11,16% – 22 lata, 6,15% – 23 lata; 5,03% – 24 lata; 8 % od 25 do 37 lat.

Grupa pierwsza to ludzie młodzi, do 30 roku życia. Z miasta Koszalina pochodziło 
46,37% badanych, z mniejszych miast natomiast 28,49%, a ze wsi 25,14% ankietowanych. 

Druga grupa badanych to 31,62% mężczyzn i 68,38% kobiet. W Koszalinie mieszka-
ło 84,56% badanych, a 10,29% pochodziło z innego, mniejszego miasta (Świdwina, Bo-
bolic, Słupska, Polanowa itp.), 7% zamieszkiwało wieś. Nikt nie studiował na PK w czasie 
badania, a na innej uczelni kształciło się 4,41% badanych, studiowało i pracowało około 
– 40%, na emeryturze znajdowało się 51,48% ankietowanych. Rozkład wiekowy tej gru-
py wyglądał następująco: 18–30 lat – 21,32%; 31–40 lat – 11,03%; 41–50 lat – 9,56%; 51–60 
lat –11,76%; powyżej 61 lat – 46,33%.

Zmiana charakteru uczelni technicznych

Politechnika Koszalińska kojarzyła się badanym przede wszystkim z nauką. Tak odpowie-
działo 70,4% (studenci) i 79,41% (otoczenie) badanych. Uczelnia jest też w ich opinii dru-
gim pod względem wielkości pracodawcą w mieście, co zaznaczyło 4,5% osób młodych 
oraz 22,06% osób starszych. Prawie 23% badanych studentów kojarzyło PK jako jedyną 
uczelnie publiczną w regionie, tak samo myślało 15,44% osób z drugiej grupy.

Natomiast 26,3% studentów oraz 14,7% osób drugiej grupy uznają ją jako jedyną 
uczelnię w  Koszalinie, pomijając Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, seminarium 
duchowne i  pojawiające się oddziały szkół prywatnych. Z  pierwszej grupy badanych 
14,52%, a z drugiej 37,5% uznało PK za najstarszą uczelnię w mieście.

Studenci nie kojarzyli jednak żadnych inwestycji budowlanych Politechniki, choć ta 
bardzo dynamicznie się rozwija. 84,36% ankietowanych przyznało się, że nie potrafi ich 
wymienić. 
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 Osoby starsze, zamieszkałe w mieście także nie potrafiły wymienić żadnych inwesty-
cji, chociaż zmodernizowano starą siedzibę uczelni przy ulicy Racławickiej, odnawia się 
i ociepla budynki przy ulicy Kwiatkowskiego czy wybudowano nowe budynki przy ulicy 
Śniadeckich. Ponadto pięć lat temu została otwarta hala widowiskowo-sportowa, gdzie, 
do wiosny 2018 roku, odbyło się 339 imprez i 117 konferencji naukowych. Największy 
rozwój miejscowości spowodowany obecnością oddziałów pozamiejscowych PK można 
zauważyć w Chojnicach, Słupsku i Szczecinku.

Zapytano czy Politechnika, jako skupisko dużej ilości osób młodych, jest miejscem 
skandali i afer. Obie grupy badanych wykazały znikomą wiedzę na ten temat. To wydało 
się zaskakujące, gdyż w mieście wychodzą dwie gazety – dawny dziennik, a obecnie ty-
godnik, „Miasto” powiązany z Politechniką pozostawał w konflikcie z ,,Głosem Koszaliń-
skim”. Ten ostatni celował w wynajdywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczel-
ni. Jedynie w  pierwszej grupie badanych wyróżniono pojedyncze przypadki zdarzeń: 
samobójstwa studentów, zdefraudowane pieniądze na studencką wycieczkę, romanse 
wykładowców ze studentkami, wykładowcę dyskryminującego kobiety czy napaść na 
studentkę podczas juwenaliów (w badaniu nie padły nazwiska uczestników owych wy-
darzeń.)

Druga grupa ankietowanych również wspomniała o napaści na juwenaliach. Wymie-
niono ponadto istnienie plagiatów wśród prac oraz posiadanie nielegalnego oprogra-
mowania przez studentów w akademikach PK. Afery te nie mają charakteru skandali za-
grażających istnieniu uczelni, można nazwać je małymi, wewnętrznymi kryzysami, któ-
re, jak się okazuje, nie są zapamiętywane przez otoczenie, a sporadycznie przez studen-
tów. Warto nadmienić, iż wydarzenia tu przedstawione zaowocowały działaniami na-
prawczymi, np. wzmocnieniem bezpieczeństwa na juwenaliach także poprzez uczest-
nictwo nauczycieli akademickich. Okazało się jednak, że zmniejszenie funduszy na im-
prezy studentów ogranicza ich aktywność i zaangażowanie, które z roku na rok słabną. 
Niższy budżet na wydarzenia studenckie w dalszej konsekwencji wpłynie na utratę cha-
rakteru miasta jako ośrodka naukowo-kulturotwórczego, a miasto wcześniej nazywane 
ośrodkiem akademickim (20% mieszkańców stanowili studenci) utraci ten walor.

W roku 2018 obchodzony jest jubileusz 50-lecia istnienia uczelni, zapytano więc obie 
grupy czy wiedzą jak długo istnieje Politechnika Koszalińska. Badani uważali, że jest to 
50 lat –wskazało na to 38,57% studentów i 29% osób wywodzących się z drugiej grupy.

W XXI wieku charakter Politechniki zmienia się z uczelni technicznej na ogólnokształ-
cącą, ekonomiczną, artystyczną, a  nawet humanistyczną. Same kierunki politechnicz-
ne, jak budownictwo czy budowa maszyn, są traktowane jako tradycyjne i trudne. I tak 
w 2010 roku na kierunek mechanika i budowa maszyn przyjęto na studia stacjonarne 52 
osoby, a w 2017 – 18 osób, na budownictwo przyjęto w 2010 roku 141 osób, a w 2017 – 41 
osób, na filologię angielską przyjęto w roku 2010 – 152 osoby, a w roku 2017 – 78 osób, 
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na europeistykę zaś przyjęto w 2010 – 99 osób, a w 2017 – 46. Widać stąd, że liczba stu-
dentów przyjętych na wymienione powyżej kierunki techniczne spadła bardziej niż na 
kierunki humanistyczne.

Tabela 1. Znajomość kierunków PK przez dwie grupy badanych (dane wyrażono  
procentowo)

Grupa 1 Grupa 2

Finanse i rachunkowość 75,40 Ekonomia 48,53

Ekonomia 75,40 Budownictwo 41,91

Zarządzanie 70,00 Mechatronika 22,06

Turystyka i rekreacja 46,37 Informatyka 17,65

Filologia angielska 27,37 Wzornictwo 17,65

Informatyka 22,36 Zarządzanie 16,18

Pedagogika 20,11 Geodezja 15,44

Informatyka 18,44 Ochrona środowiska 15,44
Geodezja 12,85 Pedagogika 12,50

Germanistyka 10,60 Filologia angielska 11,76

Budowa maszyn  3,35 Transport 3,68

Źródło: opracowanie własne.

Z zamieszczonej tabeli nr 1 wynika, że starsza grupa badanych kojarzyła, zgodnie 
z przypuszczeniem, głównie kierunki studiów technicznych oprócz Ekonomii, a młodzi, 
szczególnie reprezentanci studiów z Wydziału Nauk Ekonomicznych, pamiętali tylko kie-
runki im najbliższe oraz te, które ewentualnie mieszczą się blisko nich przestrzennie, czy-
li w budynku przy ulicy Kwiatkowskiego.

Wśród kadry PK jest wielu uczonych i badaczy rozpoznawanych w środowisku na-
ukowym czy biznesowym. Zapytano więc czy badanym znane są nazwiska uczonych 
i nauczycieli akademickich – 10,6% uważało, że niektóre osoby zna (nie odpowiedziało 
na to pytanie 16% badanych z grupy pierwszej), a 11,4 % przyznało, że nie pamięta żad-
nego nazwiska. Wśród badanych w pierwszej grupie 62% wymieniło zazwyczaj jedno 
nazwisko, najczęściej swego ulubionego nauczyciela. Z drugiej grupy badanych 18,38% 
nie znało żadnych nazwisk uczonych, natomiast prawie 40% powiedziało, że zna (spora-
dycznie wymieniano nazwiska), 6,62% znało więcej niż jedno. Można założyć, że przed-
siębiorstwo czy jednostka organizacyjna na ogół kojarzy się z liderami i osobami, któ-
re swą aktywnością i talentem wpływają na jej egzystencję. Szczególnie jest to istotne 
i adekwatne jeśli mowa o uczelni i jej wybitnych pracownikach, którzy są wynalazcami, 
autorami publikacji naukowych i liderami opinii publicznej. W tym znaczeniu wykazano 
słabą dbałość o dobry PR osobowy .
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Na pytanie, jaki wydział otworzyła PK w roku 2016/2017 w odpowiedzi na zapotrze-
bowanie ze strony biznesu 32,5% badanych odpowiedziało prawidłowo – Wydział Prze-
mysłu Drzewnego. 49,7% ankietowanych nie wiedziało o istnieniu tego wydziału, choć 
promocja była wzmacniana przez przedsiębiorstwo Kronospan. W drugiej grupie 25% 
osób odpowiedziało prawidłowo, 72,08% nic o tym nie wiedziało.

O  zmianie charakteru PK może świadczyć otwarcie wydziału humanistycznego. 
94,4% ankietowanych w pierwszej grupie twierdziło, że istnieje taki wydział, a w drugiej 
sądziło tak 90,44%. Bardzo wiele osób uważało, że można studiować filologię: w pierw-
szej grupie 99,4%, a w drugiej 88,97% badanych. O posiadaniu przez PK własnego wy-
dawnictwa wiedziało 84,36% badanych studentów i 71,32% niestudiujących. 

Wiedza studentów i  mieszkańców dotycząca ilości akademików została przedsta-
wiona w tabeli 2.

Tabela 2. Ilość akademików PK w Koszalinie (dane z wyrażono procentowo)

Liczba akademików Odpowiedzi grupy 1 Odpowiedzi grupy 2

1 budynek 6,7 4,41

2 budynki 6,15 9,56

3 budynki 27,37 38,24

4 budynki 58,1 47,79

Nie wiem 1,68 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zapytano również czy według wiedzy badanych wszystkie miejsca w akademikach 
są zajęte. O tym, że są nich wolne miejsca wiedziało aż 11,17% studentów, 20,11% udzie-
liło odpowiedzi „nie ma”. Wśród badanych drugiej grupy 28,68% uważało, że są wolne 
miejsca; 25% udzieliło odpowiedzi „nie ma”. 

Gdy zapytano o zajęcia sportowe studenci pamiętali o drużynie koszykówki (62%), 
siatkówki (60,34%), Akademickim Klubie Tańca (AKT) (42,46%), judo (3,9%) i  karate 
(5,56%). Druga grupa nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. 

Aktywność nowych społeczności

Na pytanie czy PK prowadzi wykłady na uniwersytecie trzeciego wieku: odpowiedzia-
ło „tak” 66,48% młodszych badanych oraz 85,29% starszych. Wykłady dla dzieci znane 
były 54,75% młodzieży i 69,12% badanych drugiej grupy. Jest to bardzo interesujące zja-
wisko z punktu widzenia kreowania wizerunku, gdyż uczelnia trafia tu do grup tak od-
ległych wiekowo od swoich głównych klientów. Okazuje się, że wśród seniorów rodzi 
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się zainteresowanie dla nauki, której chcą poświęcić wolny czas. Dzieci zaś żywo reagu-
ją na przekazywaną wiedzę, chcą uczestniczyć w konkursach, zabawach i eksperymen-
tach w czasie wykładów i ćwiczeń im dedykowanych. Ważnym czynnikiem jest także po-
zytywne nastawienie rodziców owych dzieci do uczelni oraz ich przekonanie co do war-
tości wiedzy technicznej i potrzeby rozbudzania zainteresowań przedmiotami ścisłymi 
u najmłodszych. Ponadto pokazuje się uczelnię, która jest nowoczesna, przestronna i za-
chwyca swoją bazą. Idea „przedszkola PK” jest znakomitą inwestycją na przyszłość. Wśród 
uczestników cyklicznych wykładów mogą wyrosnąć nowi studenci Politechniki.

Uniwersytet trzeciego wieku jest najprężniej działającą jednostką funkcjonującą 
przy uczelni. Jego słuchacze uczą się z zapałem, przejawiają różnorodne zainteresowa-
nia, są aktywni. Politechnika daje osobom starszym poczucie przynależności społecznej, 
rozrywkę intelektualną oraz wiedzę o nowych technologiach przydatnych obecnie w ży-
ciu. Te dwie społeczności jak najbardziej wpływają na dobrą opinię o uczelni.

Właściwym było zadanie pytania o  Biuro Karier, które dotyczy absolwentów, jak 
i obecnych studentów Politechniki Koszalińskiej. Jest to jednostka aktywnie działająca 
na uczelni.

Tabela 3. Zadania Biura Karier (dane wyrażone procentowo)

Zadania Biura Karier Grupa 1 Grupa 2

Szukanie pracy dla absolwentów i studentów PK 43,58 52,94

Wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej absolwenta 61,45 38,97

Organizowanie kursów i szkoleń 30,73 21,32

Organizowanie spotkań rekrutacyjnych z pracodawcami 18,99 34,56

Brak odpowiedzi 1,22 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza grupa badanych rozpoznawała Biuro Karier jako kreatora ścieżki kariery, co 
z pewnością może być najważniejsze dla absolwentów poszukujących pracy. Na drugim 
miejscu umiejscowiono szukanie pracy, co wydawało się istotne dla drugiej grupy.

Wskazywano też organizowanie przez Biuro Karier kursów i szkoleń: grupa studenc-
ka wiedziała więcej o  szkoleniach, natomiast druga grupa o  działaniach związanych 
z poszukiwaniem pracy. Użyteczność tej komórki jest zauważana na Politechnice, a tar-
gi pracy przez nią organizowane są licznie odwiedzane. Pozwalają studentom poznać 
oferty zatrudnienia oraz skonfrontować własne kwalifikacje i umiejętności z potrzebami 
rynku pracy. Zakłada się, że okres poszukiwania zatrudnienia rozpoczyna się już w czasie 
studiowania, a z badania wynika, że ponad 30% studentów zdeklarowało, że już pracu-
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je. Biuro Karier mocno wpływa na kształtowanie się wizerunku PK. Zbiera dane o losach 
zawodowych jej absolwentów. Badania te dotyczą rekrutowania, zatrudniania i oceny 
zdobytej na PK wiedzy. Jednak część absolwentów zmieniła miejsce zamieszania, nazwi-
sko i bywa, że niechętnie udziela informacji. Działalność Biura Karier ujęta w ramach or-
ganizacyjnych Politechniki pozwala na rozpoznanie jej możliwości jako oferenta wiedzy 
praktycznej i teoretycznej [http://www.kariera.Koszalin.pl/].

W końcowej części badania zapytano „Jak oceniasz uczelnię”. Wśród studentów oce-
nę bardzo dobrą wystawiło 21,23% badanych; dobrą 68,15%, a 4% – złą. Z kolei w drugiej 
grupie ankietowanych, wywodzących się z  otoczenia PK, oceniło Politechnikę bardzo 
dobrze 26,48% osób, dobrze – 53,68%, a źle – 0,73%. Ocena ta jest zadawalająca, choć 
znajomość instytucji jest tu na poziomie średnim.

Drugie pytanie, zadawane w sytuacji analizowania wizerunku, brzmiało „Jak oceniają 
PK twoi znajomi”? Studenci odpowiedzieli: bardzo dobrze – 7,82%, dobrze – 45,25%, zaś 
odpowiedzi na to pytanie nie znało 30,73% ankietowanych. Ponadto około 12,29% oce-
niło, że źle, a 3,91%, że bardzo źle, bez podania przyczyn. W drugiej grupie oceny rozkła-
dały się następująco: bardzo dobrze – 18,39%, dobrze – 41,19%, nie wiedziało jak ocenić 
jednostkę – 36,75%, źle oceniało – 2,94%, a bardzo źle – 0,75%.

Wnioski z badania

1. Politechnika Koszalińska kojarzy się głównie z nauką (ok. 70% badanych w pierw-
szej grupie i  80% w  drugiej) i  jest postrzegana jako jedyna uczelnia w  mieście  
(22,1 % i 15,44%).
2. Badanym nie są znane inwestycje budowlane uczelni (84,3% i  70,4%), mimo 
znacznych zmian na terenie miasta.
3. Występuje dobra współpraca PK z mediami, a ujawnione negatywne wydarzenia 
nie wpłynęły na jej dobry wizerunek.
4. Jubileusz 50-lecia uczelni znany był przez prawie 40% studentów i 30% miesz-
kańców.
5. Politechnika Koszalińska jawi się studentom (bardziej wszechstronna wiedza) 
jako uniwersytet techniczny, a seniorom jako uczelnia techniczna.
6. Występuje słaby PR osobowości (osób związanych z PK).
7. Słabo znane było studentom i mieszkańcom otwarcie w roku 2016/2017 Wydzia-
łu Przemysłu Drzewnego; 
8. Wszystkie społeczności rozwijające się na terenie PK, np. uniwersytet trzeciego 
wieku, „przedszkole PK”, Biuro Karier, wzmacniają pozytywny wizerunek uczelni.
9. Wśród obu grup badanych występuje słaba znajomość działań edukacyjnych, na-
ukowych i promocyjnych uczelni, co nie wpływa na utrzymanie dobrego wizerunku PK.
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 Nie wszystkie aspekty wizerunku zostały omówione, nie wspomniano np. o wize-
runku uczelni na arenie międzynarodowej oraz w środowisku biznesowym wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Również coraz bardziej intensywna i wielopłaszczyznowa 
jest współpraca PK z przedsiębiorcami. Stają się oni oferentami staży albo wykładowca-
mi, prowadzącymi zajęcia z praktyki zawodowej (Konwent Biznesu przy PK).
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Polskie przedsiębiorstwa w międzynarodowej 
przestrzeni gospodarczej: ku dużym 
międzynarodowym podmiotom

Polish Enterprises in International Economic Sphere: towards Big 
International Entities

Abstract: Strong contemporary economy is based on big, innovative international enter-

prises. Also Polish economy needs such organizations. Attaining international position is 

not an easy task. It requires time, stubbornness and proper resources. In the situation of Po-

lish firms useful may turn out the experiences of foreign enterprises and the results of rese-

arch activities concentrated on the internationalization of economies. The paper presents 

certain theoretical proposition, worked out abroad, which, at least to some extent, may be 

applied by managers of Polish enterprises who won’t be more active on international mar-

kets. The paper is of theoretical character, making use of secondary sources of information, 

which include the findings of research initiatives conducted by foreign researchers supple-

mented with statistical data.

Key words: internationalization, enterprise, international environment, theory 

Wstęp

Słabością polskiej gospodarki i  tym samym krajowych przedsiębiorstw jest relatywnie 
niski poziom umiędzynarodowienia w  oparciu o  innowacyjne produkty, będące owo-
cem rodzimej myśli naukowo-technicznej oraz niewystarczająca liczba dużych organiza-

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 4 | Część I | ss. 203–213



204

cji, które byłyby w stanie nie tylko oprzeć się konkurencji na własnym obszarze, ale i sku-
tecznie działać poza granicami Polski.

Aby móc zrealizować te zadania potrzeba dużych, nieuzależnionych od obcego ka-
pitału polskich przedsiębiorstw zdolnych do zagranicznej ekspansji, posiadających wła-
sne szeroko rozpoznawalne marki i mających kontrolę nad podstawowymi procesami 
(B&R, produkcja, dystrybucja).

Po to, aby stać się przedsiębiorstwem międzynarodowym warto skorzystać z wiedzy 
i doświadczeń organizacji gospodarczych, które osiągnęły już taki status, zwłaszcza tych 
pochodzących z krajów, wcześniej niezajmujących wysokiej pozycji w rankingach czy to 
innowacyjności, czy zagranicznej ekspansywności. Są to tzw. rynki wschodzące, do któ-
rych wciąż można zaliczać także Polskę i to nawet, jeśli niekiedy (klasyfikacja OECD) uwa-
żana jest już ona za rynek rozwinięty.

Ponieważ artykuł ten ma na celu ukazanie możliwości wypracowania w  polskiej 
gospodarce warunków sprzyjających powstawaniu i  skutecznej działalności przedsię-
biorstw międzynarodowych (przy czym nie wyklucza się przekształcania się ich w przed-
siębiorstwa wielonarodowe, a nawet globalne), przyjęto następującą hipotezę badaw-
czą: Badania aktywności przedsiębiorstw międzynarodowych w  ostatnich czterech deka-
dach umożliwiły wypracowanie teorii, która może znaleźć zastosowanie także i w polskich 
przedsiębiorstwach, chcących osiągnąć międzynarodową pozycję, pod warunkiem twórcze-
go wyselekcjonowania i zastosowania korzystnych dla nich rozwiązań.

Tak sformułowaną hipotezę należy traktować dość swobodnie, nie jest ona bowiem 
poddana rygorowi wysokiej precyzacji, podobnie jak użyty w niej, w odniesieniu do re-
zultatów prac badawczych, termin „teoria”. Przyjęte podejście (rozumienie terminów) 
wynika zarówno z  charakteru samego artykułu (obszar tematyczny, zarysowany pro-
blem), jak i jego ograniczonej objętości.

Na początku opracowania zostanie scharakteryzowana obecna sytuacja polskiej go-
spodarki i przedsiębiorstw w kontekście możliwego ich rozwoju oraz ekspansji między-
narodowej. Następnie przedstawione będą możliwości i warunki wyjścia z lokalności, na 
podstawie prac naukowych dotyczących działalności dużych podmiotów (przedsiębior-
stwa międzynarodowe) poza granicami krajów ich pochodzenia w ostatnich czterech 
lub nawet pięciu dekadach.

W artykule wykorzystano informacje zaczerpnięte ze źródeł wtórnych, tj. rezultaty 
zagranicznych badań uzupełnione danymi statystycznymi. Posłużono się metodami se-
lekcji, analizy i prezentacji informacji.

W podsumowaniu przedstawiono wybrane czynniki ograniczające lub wprost sto-
jące na drodze rozwoju polskich przedsiębiorstw i przekształcania ich w jednostki mię-
dzynarodowe, korzystając z analiz zawartych w przywołanej literaturze przedmiotu, wy-
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korzystujących doświadczenia z  obszarów gospodarczych o  właściwościach odmien-
nych od polskich realiów.

Polskie przedsiębiorstwa wobec umiędzynarodowienia 
gospodarki

Stan polskich przedsiębiorstw to rezultat tendencji transformacyjnych w  gospodarce 
światowej opisywanych za pomocą terminu „globalizacja”. I choć o globalizacji mówi się 
dziś inaczej niż jeszcze choćby dwie dekady wcześniej, dostrzegając już wyraźnie jej sła-
bości, to jednak wciąż, jako polityka gospodarcza i obszar refleksji naukowej, zajmuje re-
latywnie wysoką pozycję w myśleniu o rozwoju gospodarczym.

Od trzech dekad polska gospodarka, a tym samym i polskie przedsiębiorstwa, pod-
dawana jest przekształceniom, które doprowadziły do zastąpienia ekonomii typu socja-
listycznego paradygmatem kapitalistycznym. Przekształcenia te można sprowadzić do, 
co najmniej, kilku istotnych zmian. Są nimi:

 · likwidacja części, bardzo znaczącej, dużych przedsiębiorstw państwowych decydu-
jących o charakterze gospodarki socjalistycznej [zob.: Karpiński, Paradysz, Soroka i in. 
2013];
 · sprzedaż większości przedsiębiorstw, tych mianowicie, które nie zostały zlikwidowa-

ne, obcym nabywcom (kapitał zagraniczny);
 · dopuszczenie do tworzenia przez zagraniczne podmioty w Polsce przedsiębiorstw 

od podstaw.
Na skutek wprowadzonych zmian współczesna polska gospodarka różni się znaczą-

co od tej z przełomu lat 80. i 90. XX w. Wówczas w Polsce istniały niemal wyłącznie przed-
siębiorstwa polskie, a udział podmiotów obcych był względnie niewielki (np. firmy po-
lonijno-zagraniczne) [Bałtowski, Minda 2005, ss. 56−67; Sikora 2013, ss. 127−128]. Obec-
nie, w przeciwieństwie do tamtego okresu, działające w Polsce przedsiębiorstwa można 
podzielić na dwa zbiory:

 · przedsiębiorstwa będące własnością, przynajmniej większościową, Polaków (osoby 
prywatne lub Skarb Państwa);
 · przedsiębiorstwa należące, w całości bądź w większości, do niepolskich właścicieli.

O  ile taka struktura występuje we wszystkich krajach świata, o  tyle Polskę, w  po-
równaniu z państwami należącymi do OECD, wyróżniają wysoce niekorzystne propor-
cje, a  konkretnie ponadproporcjonalny, w  stosunku do kapitału własnego zainwesto-
wanego poza granicami kraju, udział obcego kapitału w gospodarce. Problemem pol-
skiej gospodarki nie jest więc samo istnienie obcych podmiotów, ale ich liczba (zwłasz-
cza w dwóch sektorach: handlowym i finansowym). Obce przedsiębiorstwa działają we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza jej obszarem, szczególnie w słabo rozwinię-
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tych państwach dostarczających surowców gospodarkom rozwiniętym, jednak w przy-
padku tych ostatnich znaczącą rolę odgrywają rodzime przedsiębiorstwa zlokalizowa-
ne poza granicami macierzystego kraju, gdzie uzyskują korzyści ekonomiczne transfero-
wane następnie do miejsca pochodzenia kapitału. Są nimi więc kraje kapitalistycznego 
centrum korzystające z rentierskiej pozycji. Polska do tej grupy nie należy, co ma znaczą-
cy wpływ na warunki działania przedsiębiorstw rdzennie polskich nawet w polskim ob-
szarze gospodarczym, nie wspominając już o aktywności zagranicznej.

Sytuacja Polski, jeśli chodzi o stan gospodarki, uniemożliwia jej sensowne porówny-
wanie nie tylko z takimi krajami jak Niemcy czy Francja (co, choćby z racji ich wielkości 
i potencjału, nie wydaje się wątpliwe), ale i ze stosunkowo niewielkimi państwami (po-
pulacja, potencjał gospodarczy en gros w porównaniu z Polską), jak np. Szwecja czy Fin-
landia. Porównanie takie traci na znaczeniu, gdy uwzględni się inne kryteria niż najczę-
ściej wykorzystywany wskaźnik PKB i weźmie pod uwagę choćby PNB, pełniej uwzględ-
niający przepływ kapitału (wpływ i wypływ zysków i płac) związany z inwestycjami za-
granicznymi danego kraju i dokonywanymi w nim obcymi inwestycjami. 

Na odmienność sytuacji gospodarczej Polski, a co za tym idzie i środowiska działa-
nia polskich przedsiębiorstw, w porównaniu z innymi krajami UE i OECD, oprócz infiltra-
cji przez obcy kapitał, składa się sama struktura tej części polskiej gospodarki, którą moż-
na by uznać za rdzennie polską, a zwłaszcza charakteryzujący ją bardzo niski, w porów-
naniu z  większością krajów rozwiniętych, poziom innowacyjności i  wielkości środków 
przeznaczanych na badania i rozwój. Wydatki te, choć ostatnio wzrosły zarówno warto-
ściowo, jak i w stosunku do PKB, nie przekraczają 1% PKB i są pod tym względem niższe 
niż 40 lat temu, kiedy to wynosiły ok. 1,5% PKB [Bogdanienko, Haffer, Popławski 2004, 
ss. 24−25].

Chociaż w zakresie innowacji dokonał się w ostatnich dwóch dekadach pewien po-
stęp (techniczne środki produkcji, organizacja pracy), ale nawet, jeśli jest to innowacyj-
ność zapożyczona, to i tak jest ona zarówno bezwzględnie, jak i względnie na bardzo ni-
skim poziomie. Wydatki na badania i rozwój, od których zależy poziom innowacji, są sil-
nie powiązane z wielkością przedsiębiorstw, a w Polsce dominują niewielkie podmioty, 
stąd ograniczone środki przeznaczane na tę sferę. 

Kolejną cechą lokalnego polskiego środowiska gospodarczego jest sytuacja przemy-
słu, a zwłaszcza jego charakter. Likwidacji setek relatywnie dużych przedsiębiorstw, do 
której doszło po 1989 r., i zwolnieniu prawie 90% pracującego w nich personelu badaw-
czego nie towarzyszyło powstawanie nowoczesnych organizmów gospodarczych bę-
dących w polskich rękach. Dzisiejsze duże podmioty gospodarcze to w większości pozo-
stałość po poprzedniej gospodarce. Nie są one forpocztą nowoczesności, a jeśli nawet 
tak jest, to niemal wyłącznie w skali Polski. 
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Zagraniczne podmioty działające w Polsce również nie przyczyniają się w znaczący 
sposób do podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ 
największy udział wśród nich mają albo przedsiębiorstwa usługowe (zwłaszcza finan-
sowe i handlowe), albo produkcyjne, co prawda, nierzadko, nowoczesne, ale wykorzy-
stujące technologie i techniczne środki wytwarzania pochodzące spoza Polski. Nie two-
rzą tym samym produktów, które można uznać za polskie, a jeśli tak, to jedynie w ogra-
niczonym zakresie. Zlokalizowane zostały głównie w specjalnych strefach ekonomicz-
nych [Informacja o realizacji ustawy… 2017, s. 3]. Korzyści odnosi z nich przede wszyst-
kim gospodarka Niemiec, która jeszcze 20 lat temu była w trudnej sytuacji, a obecnie, 
dzięki podwykonawcom, także z Polski, stała się krajem gospodarczego sukcesu [Rim-
bert 2018, ss. 16−17]. Mamy zatem w Polsce do czynienia z odmiennym niż na Zacho-
dzie rodzajem gospodarki, co decyduje o środowisku działania tych wszystkich przed-
siębiorstw, które można uznawać za polskie.

W ostatnich trzech dekadach nie udało się stworzyć w Polsce wielkich innowacyj-
nych przedsiębiorstw, czyli takich, które działają w nowoczesnych obszarach gospodar-
czych (elektronika, biotechnologie, nanotechnologie), co należy uznać za bardzo nie-
pokojące. Doprowadziło to do sytuacji, w której polskie przedsiębiorstwa zmuszone są 
na własnym podwórku walczyć z obcą konkurencją, nie mogąc zrekompensować sobie 
ewentualnych strat powodzeniem na obcych rynkach, do czego potrzeba innowacyj-
nych produktów czy usług. 

Możliwość internalizacji funkcjonowania − doświadczenia 
zagraniczne

W kontekście obecnego stanu polskiej gospodarki kluczowego znaczenia nabrała spra-
wa jej większego umiędzynarodowienia, które nie byłoby ograniczone głównie do pod-
wykonawstwa na rzecz podmiotów z krajów o wyższym poziomie rozwoju. Istnieje po-
trzeba silnych, a więc i relatywnie dużych, przedsiębiorstw, będących w stanie odpierać 
skutecznie konkurencję na własnym terenie i podejmować rywalizację na obcych ryn-
kach. Muszą to być, co najmniej, jednostki międzynarodowe (w przyjętej powszechnie 
klasyfikacji przedsiębiorstw ponadnarodowych), których stopień umiędzynarodowienia 
powinien charakteryzować się wysokimi wartościami wskaźników wykorzystywanych do 
pomiaru tej cechy w badaniach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych 
czy marketingu międzynarodowego [Duliniec 2004, s. 14]. 

Aby doprowadzić do tego, by w  Polsce działało względnie dużo takich przedsię-
biorstw, należy także wykorzystać doświadczenia firm, przede wszystkim z krajów zwa-
nych „wschodzącymi rynkami”, którym udało się rozwinąć na tyle, że stały się wielonaro-
dowe i mogły podjąć skuteczną walkę z konkurentami nie tylko na rodzimym rynku. Ich 
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działania, choć oparte na lokalnych kulturowych cechach, są jednak pochodną (choćby 
z powodu późniejszego zainicjowania międzynarodowej ekspansji) aktywności między-
narodowej podmiotów z krajów rozwiniętych. 

Stąd też wartościowe okazują się zarówno doświadczenia takich organizacji, jak 
i wiedza pozyskana z badań procesów ich umiędzynarodowiania prowadzonych przez 
naukowców zajmujących się tym problemem. Takiej wiedzy, w postaci pewnej koncep-
cji teoretycznej, ale o walorach aplikacyjnych, przydatnej menedżerom, dostarcza np. 
A. Verbeke, który opracował swoją teoretyczną propozycję na podstawie rezultatów 
prac wybitnych badaczy działalności przedsiębiorstw w  skali międzynarodowej [Ver-
beke 2015]. Do stworzenia podstawowego korpusu autor wykorzystał 48 prac opubli-
kowanych w latach 1986−2011 w trzech głównych czasopismach z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwami międzynarodowymi: „Harvard Business Review”, „MIT Sloan Mana-
gement Review”, „Californian Management Review” (University of California, Berkeley). 

Zgromadzona wiedza pozwoliła temu naukowcowi sformułować propozycję teo-
retyczną zawierającą 7 podstaw budowania międzynarodowej pozycji przedsiębior-
stwa i  4 podstawowe archetypy jego umiędzynarodowienia [Verbeke 2015, ss. 13−21, 
ss. 24−59].

Swoją koncepcję A. Verbeke obszernie opisał, ale w niniejszej pracy, z powodu jej 
ograniczonej objętości, została ona scharakteryzowana skrótowo. 

Na całościowy wzorzec zaproponowany przez A. Verbekego składa się 7 następują-
cych elementów (reguł, czy też zasad):

1. Niezwiązane z  lokalizacją, specyficzne, mocne strony przedsiębiorstwa (ang. 
non-location-bound firm specific advantages) – przemieszczalne poza granice kraju, 
z którego pochodzi. Są to zasoby, które można w efektywny sposób rozmieścić i wy-
korzystać poza krajem pochodzenia firmy. 
2. Nieprzemieszczalne, specyficzne silne strony przedsiębiorstwa, związane z miej-
scem (ang. location-bound, firm-specific advantages). Są to takie zasoby, których prze-
niesienie poza granice kraju pochodzenia stawia wymagania zarówno w dziedzinie 
samego przemieszczenia w rozumieniu czysto technicznym, jak i w kwestii ich efek-
tywnego tam rozmieszczenia i zyskownego wykorzystania.
3. Lokalne, silne strony (ang. location advantages). Są to silne strony organizacji, któ-
re wynikają z jej lokalnego, narodowego środowiska.
4. Inwestowanie i tworzenie wartości za pomocą przekształcania zasobów (ang. re-
combination). Przekształcanie w takim rozumieniu nie jest tożsame z połączeniem 
(ang. combination) − dotychczasowe wykorzystywanie zasobów w jakiejś ich kombi-
nacji powinno zostać zastąpione inną. 
5. Uzupełniające zasoby zewnętrznych aktorów (ang. complementary resources of 
external actors). Składają się na nie wszystkie możliwe do pozyskania zasoby będące 
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w posiadaniu firm funkcjonujących na rynku, na którym międzynarodowe przedsię-
biorstwo chce działać jako gość. Są to zasoby, które przedsiębiorstwo nie tylko może, 
ale niekiedy wręcz musi wykorzystać, aby poradzić sobie w obcym środowisku.
6. Ograniczona racjonalność (ang. bounded rationality). Jest to ograniczony zakres 
kompetencji związanych z funkcjonowaniem na obcych rynkach, z jakim musi zmie-
rzyć się przedsiębiorstwo chcące działać w skali międzynarodowej.
7. Ograniczone zaufanie (ang. bounded reliability). Prowadzenie działalności poza 
granicami własnego kraju zwiększa ryzyko zetknięcia się z nieuczciwymi partnera-
mi. Prowadzi to do ograniczenia poziomu zaufania do nich, co trzeba kompensować 
za pomocą systemów ochrony i kontroli [Verbeke 2015, ss. 13−14]. 
Taka 7-elementowa rama teoretyczna zawiera 4 formy umiędzynarodowienia (naj-

powszechniejsze, choć nie jedyne) działalności przedsiębiorstw. Nie wydają się one dzi-
siaj odkrywcze, gdyż są często, pod innymi nazwami i z nieco zmodyfikowanymi defini-
cjami, wymieniane w publikacjach nie tylko stricte naukowych, ale także w podręczni-
kach i wydawnictwach popularnonaukowych [Duliniec 2004, ss. 99−101, Bennett 1995, 
ss. 59−87].

Na formy umiędzynarodowienia składają się następujące elementy:
1. Skoncentrowany eksporter (ang. centralized exporter). Ta forma funkcjonowania 
firmy łączy w sobie działania przypisane do eksportu pośredniego i eksportu bez-
pośredniego. Przedsiębiorstwo jest zarządzane w  swoim macierzystym kraju, lecz 
sprzedaje wytwarzane lokalnie produkty poza jego granicami.
2. Międzynarodowy projektodawca (ang. international projector). Przedsiębiorstwo 
takie przenosi wiedzę (techniczną, organizacyjną) uzyskaną w macierzystym kraju 
do zagranicznych oddziałów, w których wykorzystuje ją w ten sam sposób, co u sie-
bie, w miejscu pochodzenia.
3. Międzynarodowy koordynator (ang. international coordinator). Przedsiębiorstwo 
takie (w przeciwieństwie do dwóch poprzednich typów, budujących pozycję poza 
granicami kraju w oparciu o swoje lokalne, krajowe atuty) kreuje własną pozycję, za-
rządzając zagranicznymi zasobami i  operacjami za pomocą ściśle kontrolowanej, 
a zarazem elastycznej, funkcji logistycznej.
4. Policentryczne przedsiębiorstwo międzynarodowe, wielonarodowe (ang. multi-
centred multinational enterprises). Składa się ono z wielu zarządzanych samodzielnie 
oddziałów. Wykorzystuje w znacznym stopniu wiedzę uzyskaną w państwie-gospo-
darzu, w którym jest gościem, a zasoby kompetencji wyniesione z własnego kraju 
stanowią tylko część jego atutów [Verbeke 2015, ss. 16−21].
Wymienione wzorce (modele) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (które, 

co warto przypomnieć, nie są zresztą jedyne) ukształtowały się w  toku rozwoju go-
spodarek, przede wszystkim europejskich i  północnoamerykańskiej, ale także i  azja-
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tyckich, i  od dawna były przedmiotem badań. Już bardzo wcześnie pojawiły się licz-
ne, ważne prace na ten temat, których autorami byli m.in. J.H. Dunning, A.M. Rugman 
czy też C.A. Bartlett i S. Ghoshal [Dunning 1981, Rugman 1981, Bartlett, Ghoshal 1989].                       
    Wiedza pochodząca z badania historii przedsiębiorstw, dziś już międzynarodowych 
(wielonarodowych, globalnych), jest użyteczna również i dla tych organizacji, które do-
piero wkraczają na drogę umiędzynarodowienia swojej działalności, w tym także pol-
skich. Trzeba ją wykorzystać, czyniąc to jednak selektywnie, uwzględniając lokalne wa-
runki dziś międzynarodowych przedsiębiorstw, szczególną uwagę poświęcając tym 
z  nich, które wywodzą się z  krajów słabo rozwiniętych, o  relatywnie niskiej kulturze 
technicznej i przedsiębiorczej. 

Możliwości i ograniczenia polskich przedsiębiorstw 
w ekspansji zagranicznej

Zaprezentowane wcześniej ramy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw nie tyl-
ko mogą, ale wręcz powinny, chociaż w  ograniczonym zakresie, zostać wykorzystane 
przez te polskie organizacje gospodarcze, które mają ambicję działać także i na obcych 
rynkach. Chodzi tu o aktywność bardziej zaawansowaną niż tylko działalność w charak-
terze podwykonawcy sprzedającego swoje produkty w sposób słabo, albo wręcz wca-
le, kojarzący się z Polską i korzystającego niemal wyłącznie z obcej technologii i techniki.

Uogólnienia teoretyczne, choćby te w postaci 7 zasad koncepcji A. Verbekego, są 
pochodną doświadczeń przedsiębiorstw wywodzących z krajów różniących się od Pol-
ski, co każe nałożyć ograniczenia na możliwość przenoszenia ich na polski grunt. Moż-
na jednak dostrzec i pewne podobieństwa. Organizacje dziś międzynarodowe, wielona-
rodowe, a nawet globalne, były przecież dawniej, na początkowym etapie swojego ist-
nienia, także niewielkie, lokalne (np. McDonald’s, KFC, Wal-Mart i wiele innych). Udało 
im się jednak zdobyć silną pozycję poza granicami kraju pochodzenia. Większość przed-
siębiorstw w dowolnym kraju zatrzymuje się w rozwoju na poziomie organizacji lokal-
nej, i to nie tylko z powodu niemożności sprostania konkurencji na zewnętrznych ryn-
kach, ale i z powodu braku ambicji u ich twórców (menedżerów), by stworzyć coś duże-
go. Tymczasem bez silnych, innowacyjnych międzynarodowych przedsiębiorstw nie ma 
nowoczesnej gospodarki, zamożnego społeczeństwa, zwłaszcza w kraju o takiej wielko-
ści jak Polska. Stworzenie swoistej „masy krytycznej” dużych międzynarodowych pod-
miotów staje się koniecznością w polskich warunkach. Chodzi o to, aby stanowiły one 
znaczącą część naszej gospodarki, tak jak są bardzo istotną częścią gospodarek: USA, 
Japonii, Niemiec, Francji, Południowej Korei, a ostatnio także i Chin. Chociaż w żadnym 
z tych państw wielkie podmioty nie stanowią bezwzględnej większości, to jednak one 
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są lokomotywami postępu, bowiem w nich właśnie koncentruje się większość potencja-
łu badawczego przedsiębiorstw i to one wydają najwięcej na badania i rozwój. 

O  ile z  powodu odmiennych warunków działania przykład przedsiębiorstw, dziś 
już międzynarodowych, z  przodujących gospodarczo krajów jest przydatny w  Polsce 
w ograniczonym zakresie, o tyle cenne mogą się okazać doświadczenia przedsiębiorstw 
z tzw. wschodzących rynków, do których w latach 90. ubiegłego wieku zaliczano przede 
wszystkim (jako kraje w tej grupie największe): Brazylię, Rosję, Indie i Chiny (kraje BRIC) 
i (nieco później) Republikę Południowej Afryki (stąd zmiana nazwy grupy na BRICS z do-
daną literą „S” − South Africa) [Verbeke 2015, ss. 455−465]. Ponad dwie dekady później 
sytuacja zmieniła się o tyle, że kraje te stały się (a właściwie ich przedsiębiorstwa) zna-
czącymi graczami w międzynarodowym obszarze gospodarczym, co bardzo szybko zo-
stało zauważone w  wielu publikacjach naukowych poświęconych temu zagadnieniu 
[Ghemawat, Hout 2008, Gadiesh, Vestring 2008, Tsai, Eisingerich 2010, ss. 114−135]. Inte-
resujący jest też przykład przedsiębiorstw z Korei Południowej, dziś należących do naj-
większych w swoich branżach (Hyundai, Samsung), a pochodzących z kraju, który na po-
czątku lat 50. XX w. uznawany był za jeden z najbardziej zacofanych na świecie. 

Pewnym ograniczeniem polskich przedsiębiorstw obecnie działających w  Polsce, 
albo w  ograniczonej skali międzynarodowych (podwykonawstwo, eksport pośredni), 
jest to, na co M.E. Porter wskazał w swoim artykule zatytułowanym The Competitive Ad-
vantage of Nations opublikowanym prawie 30 lat temu w  „Harvard Business Review” 
[Porter 1990]. W jego opinii zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania 
na rynkach międzynarodowych wynika przede wszystkim z powiązanych ze sobą jego 
silnych stron na lokalnym krajowym rynku. Atuty te przedsiębiorstwo rozwija w warun-
kach intensywnej konkurencji na rynku lokalnym, która zmusza do innowacji dających 
się później wykorzystać poza granicami kraju pochodzenia. Żeby skutecznie działać na 
obcych rynkach, trzeba najpierw stać się silnym i innowacyjnym na rynku krajowym, da-
jąc sobie radę z miejscową i zagraniczną konkurencją. I do osiągnięcia takiego stanu mu-
szą dążyć także polskie przedsiębiorstwa.

Konkluzja

Doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw, jakkolwiek ograniczone, co do możliwo-
ści ich wykorzystania w Polsce, nie są zupełnie bezwartościowe dla polskich firm, pod 
warunkiem selektywnego i  twórczego do nich podejścia. Kopiowanie obcych wzorów 
działania nie zapewni otrzymania takich samych rezultatów, jakie uzyskały przedsiębior-
stwa-pionierzy. Doświadczenia te ujawniają jednak pewne możliwości, także takie, które 
nie zostały omówione w tej krótkiej pracy, ale i przestrzegają przed niebezpieczeństwa-
mi pojawiającymi się na drodze przedsiębiorstw chcących przekroczyć swój dotychcza-
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sowy lokalny obszar działania. Potrzeba bowiem przedsiębiorstw ponadprzeciętnych , 
by wyjść ze stanu, który rzymski poeta Juwenalis 1900 lat temu opisał w jednej ze swych 
satyr na temat warunków życia w  ówczesnym Rzymie słowami: Hic vivimus ambitiosa 
paupertate omnes („Tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie”) [Kopaliński 1968, s. 304]. 
Dziś, w Polsce, chodzi nie tyle o biedę materialną, co o ubóstwo kompetencyjne i niedo-
statek woli działania oraz ambicji dokonania czegoś wielkiego. 
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One should not underestimate the predisposition [...] to a specific profession, 
especially since they usually develop at a very early age – 

 under the influence of own talents, 
the example of the family members and other circumstances

Albert Einstein

Hospital Pharmacies – an Expression 
of a Family-owned Business

Abstract: This paper presents research on the importance of a family-owned hospital phar-

macy (a pharmacist) in the complex medical service. An attempt was made to show the cor-

relation between a family-owned hospital pharmacy (a pharmacist), a patient and the me-

dical staffof the hospital. The aim of this publication is to demonstrate the significance of 

a pharmacist by exploring the existing relationships between the analysed variables. The 

presented analysis contains data obtained from thirty-three pharmacies and was collected 

from one thousand and twenty-five respondents in 2015.

Key words: family business, hospital pharmacy, pharmacist, hospital

Introduction

Due to the process of globalisation and deindustrialisation, the issue of the quality of se-
rviceenters into new areas of economic activity. There is a growing interest in healthcare, 
and in particular in the area of pharmacy, i.e., hospital pharmacies that provide pharma-
ceutical services to the patients. The prospect for conducting a business, i.e., a pharma-
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cy, is the result of an ever-increasing public demand and the awareness that pharmacists, 
from generation to generation, constitute a significant strength of the “quality” of the he-
althcare products, such as pharmaceuticals. A strong professional group, which substan-
tially affects the quality of life of the society, can positively shape the identity of a phar-
macist. Thus, hospital pharmacies,understood as a family-owned business, are burdened 
with a high risk and requirements of the medical/hospital personnel aimed towards a re-
sponsible form of conducting a business.

It should be noted that the establishment and the development of hospital pharma-
cies requires individual competencies both from a pharmacist and an entrepreneur as 
well as an appropriate economic, institutional, legal and cultural governance. The limita-
tion of adequate human resources makes the family business dependent on many fac-
tors, such as education, passion, knowledge of the industry, transfer of business skills, 
making appropriate regulations, infrastructure support as well as an understanding of 
the opportunities and limitations of the cultural context of entrepreneurial activities. 
The aim of this publication is to indicate the nature of hospital pharmacies and their im-
portance in shaping the quality of life. The study contains results of the research conduc-
ted in thirty-three hospital pharmacies among one thousand and twenty-five respon-
dents. The research was conducted by means of a questionnaire. 

Definition of a family-owned pharmacy business

There is a lackof an unambiguous, significant and common criteria for a family business 
in the literature. As a consequence, family organisations have various legal forms, owner-
ship, methods and management styles [Sułkowski, Marjański2009, p. 32]. Family house-
holds areclosed systems, in which members are integrated and dependent on one ano-
ther in different ways [Sztompka2002, p. 45, Olkiewicz 2013, pp. 57–72].

Hospital pharmacies are an integral part of the market economy in which terms like 
family enterprise, entrepreneurship, family business, in the subject literature and in this pa-
per shall be used interchangeably. For the purpose of this paper, an assumption was 
made that in a family-owned business (a hospital pharmacy) [Kowalewska2009, p. 52]:

 · at least two family members work together,
 · at least one family member has a significant effect on the management,
 · family members have a majority stake.

Definition of hospital pharmacies, through the concept of family-owned business, 
takes into account, inter alia, the objective criteria such as ownership, the size and mana-
gement, while the subjective criteria are, i.e., values, attitudes and family involvement in 
the pharmacy management process.
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A pharmacy under the Pharmaceutical Regulation of September 6, 2001[Official Jour-
nal from 2004, No. 53, item 533, as amended]is a public health protection facility in which 
entitled persons provide pharmaceutical services1. The Department of Hospital Pharma-
cy, however, can be established in a hospital or any other healthcare establishment on 
the basis of the decision of the Voivodship Pharmaceutical Inspectorate. There are no 
prescription medicines and infusion fluids made there and no medicines taken in daily 
dosage or haemodialysis solutionsprepared in these institutions. This Department, the-
refore, serves as a hospital pharmacy but to a limited extent2.

Legal aspects of conducting pharmaceutical care

The process of harmonisation with the EU guidelines has a significant impact on the 
changes in the Polish legislation system. The involvement of a pharmacist in the process 
of conducting clinical trials has a positive effect on the objectivity and credibility of the 
obtained results [Santos, Oliveira, Costa, Noblat2006, pp. 124–129]. In accordance with 
the European Pharmaceutical Standards, the management of a hospital pharmacy has 
an equal status to the Head of award, whereas a hospital pharmacy is a didactic and a 
scientific institution and is a part of the university structures. The countries of the EU con-
duct their own local policy concerning the refund arrangements for the pricing of me-
dicines available in pharmacies [Dormuth, Burnett, Schneewiess 2005, pp. 1021–1030].

According to the Directive 85/432/CEE [EWG 1985], a hospital pharmacy or a servi-
ce pharmacy, which is a segregated hospital ward with various specialist organisational 
units, should operate under the structures of public hospitals. 

The Regulation of April 19, 1991 on Pharmaceutical Chambers[Official Journal from 
2008, No. 47, item 273] introduced the definition of a pharmaceutical service defined as 
The pursuitof the profession of a pharmacist means to seek ways to protect the public health, 
which includes the provision ofpharmaceutical services, in particular by (…) getting involved 
in the pharmaceutical care and the documentation of the process, in which a pharmacist by 
the cooperation with a patient, a doctor as well as, when necessary, the representatives of 
other medical professions, supervises over the proper conduct of pharmacotherapy in order 
to obtain specific outcomes that will improve the patient’s quality of life.

The Regulation of September 6, 2001 of the Pharmaceutical Law [Official Journal No. 
126, item 1381] specifies in detail the role and competences of the Head of a Hospital 
Pharmacy. In the EU countries, the procedure of reporting adverse reactions is regula-

1 In the further section of this paper, the terms a pharmacist and a family-owned hospital pharmacy will be used 
interchangeably. 
2 The total number of functioning pharmacies – 13637; hospital pharmacies and company pharmacies –719 in-
cluding 53 hospital pharmacy departments, as of September 2012.
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ted by the Regulation of the European Parliament and Council of the European Union 
laying down Community procedures for the authorisation and supervision of the medi-
cal products for human and veterinary use of March 31, 2004 726/2004 [EU Official Jour-
nal L 136, 2004].

The Preamble of the Directive of the Council of the European Communities, which 
concerns the coordination of laws, regulations and administrative provisions in relation 
to certain activities in the pharmaceutical field of September 16, 1985, No. 85/432/EEC 
[EU Official Journal L 253/34, 1985],incorporates the obligationfor the EU member co-
untries to set compulsory post-graduate education programmes for pharmacists, which 
would apply to assistant pharmacists employed in pharmacies and pharmaceutical wa-
rehouses. According to Article 89 of the 1stRegulation ofthe Pharmaceutical Act of Sep-
tember 6, 2001 [Official Journal No. 126, 89], the participation in a permanent training 
process should contribute to the update of knowledge held as well as to educate on the 
advances in pharmaceutical science.The role of a pharmacist is determined by the Com-
munity legislation and concerns also health promotion and preventive measures, whe-
re health promotion, in accordance with the Ottawa Charter [adopted at the First Inter-
national Health Promotion Conference on the WHO initiative in 1986], is understood as 
a process that enables everyone to increase an impact a person has over their own health, its 
improvement and maintenance. Health promotion will be the primary objective of phar-
macy in the 21st century. 

Hospital Pharmacy management

Managing a business entity requires courage (taking risks) in times of a fast-changing 
economic environment [Radlińska 2017, pp. 65–76], in particular the client’s rights and 
expectations, increasing competition as well as the demographic structure. Therefore, 
the non-financial sources of family entrepreneurship become important – preparedness 
to set up own family pharmacy business, inter alia:

 · to pursue own competences and passions, 
 · as a result of taking over all or a part of another pharmacy, 
 · as a result of leaving from, i.e., other pharmacy.

Social costs, measured by the degree of the impact of changes that are taking place, 
are very important in the process of the marketisation of pharmaceutical services. Obta-
ining support from the beneficiaries determines the scale of the social costs related to 
the implementation of a new system and institutional solutions. It also affects the de-
gree of internalisation of attitudes and behaviours – a social audit of a family business, 
i.e., hospital pharmacies. Transmission of pharmacies from generation to generation li-
mits the costs and at the same time defines the benefits of the added value of a fami-
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ly business. The aim of hospital pharmacies is to provide a high quality of pharmaceuti-
cal services. 

The way leading to achieving success, among others, is a responsible handling of 
medicines treated as a pharmaceutical care that is a result of cooperation between a 
pharmacist, medical personnel and a patient. The essential concept of pharmaceutical 
care is the shifting of attention from amedicine to a patient. The use of pharmaceutical/
biomedical knowledge increases the effectiveness, safety and economics of themedici-
ne therapy in the process of hospital service provision. Therefore, the basis is to chan-
ge the communication process used by family-owned businesses between a pharma-
cist and a patient. This is one of the advantages that a family-owned hospital pharmacy-
has and whererelationships build on trust are an important factor of an effective phar-
maceutical care, pharmacotherapy control processes and documentation. It should be 
noted that the training of pharmaceutical personnel in the course of succession, among 
others, increases the chances to achieve market success. It is precisely the pharmacist 
who by shaping the process of providing hospital services, participates in the rationali-
sation of pharmacotherapy through a proper use and dosage of medicines [Surber, Pel-
landa, Zimmermann, Endres, Figueiredo, Werner, Plagge, LeuMarseiler2006, pp. 62–65]. 
He is also the guarantor of the safety of the pharmacotherapy process by providing relia-
ble expertise tailored to the patient’s needs.

Interdisciplinary cooperation between a pharmacist and a medical staff gains a signi-
ficant meaning in the reduction of the decision-making process, effectiveness and safe-
ty of a medicine treatment [White, Latif 2006, pp. 1409–1414]. Therefore, the implemen-
tation of the information technology is an element facilitating the process of cost reduc-
tion and allows to improve the processes of information flow and patient care. The pro-
cess of creating an image of a hospital pharmacy and the implementation of ecological 
solutions is also an expression of the care for the sustainability of the environment, un-
derstood as the capability to constantly learn, adapt, develop and reorient [Grudzewski, 
Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz2010, p. 24].Therefore, the method of management is 
becoming essential. The literature allows to distinguish the following management sty-
les in the analysed hospital pharmacies:

 · autocratic and collegial: centralization of power and decisions; lack of delegation of 
powers and formal participation,
 · rational-democratic: decentralization of powers; involvement of the personnel in the 

decision-making process,
 · full participation: personnel has access to information on the activities of the board; 

participation in meetings of the management.
According to the author, it is not only the management style but also an adequate 

method of management that determines the success and competitiveness of pharma-
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cies in the medical service market. The implementation of an effective method for the 
management of a hospital pharmacy allows to use the knowledge and potential of the 
personnel more efficiently as well as to increase its competitiveness. 

According to [Grudzewski, Hejduk2007, p. 12], there is a direct relationship between 
the level of trust and the condition of the enterprise (hospital pharmacy). Trust is treated 
as a part of a culture; an essential factor for its creation (the immaterial assets of a hospi-
tal pharmacy), which has a positive impact on all the employees [Ławrynowicz2010, p. 59].

Trust [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz2007, p. 41] in business (hospi-
tal pharmacy) is a strategic resource – the source of competitive advantage. It is also ne-
cessary in the transformation process – From rigid hierarch’s to flexible forms of company 
policy (…). Enterprises such as hospital pharmacies, maybe foremost, transform under 
the condition that employees share mutual trust [Sprenger 2011, pp. 33–34]. Because the 
responsibility lies mainly in the hands of the owner, the manager of a pharmacy, he is the 
one that makes crucial decisions, knowing the needs and capabilities of both his phar-
macy as well as each individual family member employed. 

Presentation of the results

The identification of the importance of family-owned hospital pharmacies, as a result of 
their specifics, has forced a multifaceted research to be conducted. In this regard, the pu-
blic opinion survey, an anonymous survey, was used. The studies also used elements of 
the “5S” technique [Maison 2001, pp. 139–143], where:

 · synergy – a concerted effort (family) allows to generate a wider scope of ideas,
 · snowballing – includes, inter alia, the statements of the respondents (pharmacists) 

and comments of other participants – a family group,
 · stimulation – the staff, a family group facilitates greater motivation and enthusiasm 

to perform duties,
 · security – family members have a greater sense of security revealing the real moti-

ves, opinions and
 · spontaneity – the spontaneity of the behaviour; the statements of family members 

are more natural.
The research was conducted in thirty-three hospital pharmacies in the Central Pome-

ranian region in 2015, in which one thousand and twenty-five patients participated (85% 
women, 15% men). In the study population, the average age for woman (W) was 25.7 
and 25.9 for men (M). The analysis covered the assessment of the respondents (patients) 
in areas in which there is a correlation between a patient and a doctor with a pharmacist 
in the comprehensive medical service.
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The first area of the analysis (figure 1) concerned an indication of significant changes 
by the patients – respondents in relation to pharmacies. Research has shown that the re-
spondents (collectively) appreciate the role of law in the functioning of hospital pharma-
cies, but simultaneously see the necessity to amend the existing legislation (82% from 
1025 respondents), to strengthen legal protection for the profession (20%) and to incre-
ase professional liability for the non-compliance with the ethical standards (unethical 
activities of pharmacists) (20%). Respondents assumed that the analysed pharmacies un-
derstand the market rules governing over hospital pharmacies (49%). 

The analysis of the respondents’ opinions underlined the proposed changes to es-
tablish fixed administered prices for the reimbursed medicines in all pharmacies (22%), 
prohibition of advertising and promotion of pharmacies (10%) and sale of pharmaceuti-
cal products (33%). The respondents also voted in favour to increase the competencies 
of staff in the pharmacies (49%) and for the employees to participate in mandatory tra-
inings (89%). 

Figure 1. The scope of expected changes to pharmacies
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Source: own study.

The survey results indicate an instability, transparency and inconsistency of the exi-
sting legal requirements. According to the respondents, the prices of the reimbursed 
medicinal products should be fixed, pharmacies should compete based on the quality of 
the provided services and not with the price of the offered medicinal product.

Therefore, the second area (figure 2) covered the assessment of the provision of phar-
maceutical care, as an essential element of the process of cooperation between a phar-
macist and the medical staff. In this part of the study, the respondents also drew atten-
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tion to the role of family-owned hospital pharmacies. The opinions of the respondents 
were based on observations and therefore they vary greatly. It was stated that there are 
proper relations between a pharmacist and a doctor (27%) and that there exists a domi-
nant position of the medical staff in the therapeutic process (confirmed by 34% of the 
respondents). Attention was also drawn, which is essential from the point of view of the 
treatment method, to the information exchange and consultations about medicine re-
action between a doctor and a pharmacist (indicated by 32% of the patients).

Figure 2. Evaluation of pharmacist’s cooperation – doctor
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From the point of view of the patient, a significant role was to be played by: the co-
participation of a doctor and a pharmacist in the comprehensive patient care (confirmed 
only by 31% of the respondents), availability of medication substitutes – proper informa-
tion is an important factor for the reduction of the decision-making risk (received only 
by 32% of the respondents). The respondents indicated (54%) that the role of the fami-
ly-owned hospital pharmacy is to affect (and they can affect better) the doctor-pharma-
cist relationship, which will directly increase the quality of the provided hospital services 
and improve the patient’s safety.

In the third area (figure 3), the respondents indicated the essence of the role (realisa-
tion of professional duties) of a pharmacist (family-owned hospital pharmacy). Only 12% 
of the respondents positively assessed the identification and resolution of medicine pro-
blems, although 48% stated that they had trust in the pharmacist. The conducted rese-
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arch has shown the necessity to improve the communication process (feedback exchan-
ge) between a pharmacist and a patient, because:

 · only 52% of the respondents believe that a pharmacist comprehends and correctly 
provides advice,
 · 51% of the respondents believe that there is a proper access to a pharmacist.

The respondents stated (54%) that seeking advice from a pharmacist (family-owned 
hospital pharmacy) is/would be more effective because:

 · minimizing the occupational risk creates greater awareness among patients about 
the advantages or disadvantages of medicines,
 · different solutions for a given medical situation are proposed,
 · of a more emphatic attitude towards the patient (individual case).

In other words, the respondents indicated that pharmacists (family-owned hospital 
pharmacies) provide advice to a greater extend (42%) and pharmaceutical services are 
provided with a higher level of quality (84%).

Figure 3. Assessment of patient – pharmacist cooperation
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In summary, it can be concluded that the pharmacist’s role in the comprehensive 
process of hospital service provision has increased. This is confirmed by the research, 
where as many as 98%of the respondents positively assessed the activity of the family-
owned hospital pharmacies. It is a fact that mandatory implementation of pharmaceuti-
cal care standards should have animportantimpact on the significance of the activity of 
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hospital pharmacies and assigning a new role to the pharmacist, inter alia, an advisor on 
prevention and proper use of medicines.

Summary

There are a number of controversies in the literature surrounding the undertaken deve-
loping activities in the health care. Human life and quality of life cannot be furnished ba-
sed on cost-efficiency [Olkiewicz, Bober 2016, pp. 19–32]. The idea of which shocks the 
public opinion. The economic factor should not be the only principle considered by the 
pharmacists/pharmacies when operating and developing a business but also to take into 
account the social aspect. This should apply, in particular to family hospital pharmacies. 

From the conducted research the following conclusions were drawn:
 · statutory regulations have a significant influence on the position and the role of fa-

mily-owned pharmacies in public hospitals,
 · community law shapes the national pharmaceutical legislation, which translates into 

increased social role of the family-owned pharmacies and the position of a pharmacist,
 · a pharmacist - a pharmacy as a healthcare institution is legally obliged to ensure the 

safety of the provision of the pharmaceutical service process. 
Financing of medication is a significant element of the social security system. The 

process of an effective medicine management is shaped by pharmacoeconomic guide-
lines and standards through the reduction of the decision-making risk in the process of 
hospital service provision. The implementation of hospital formulary allows to specify, i.e.,:

 · significant factors of the decision-making risk,
 · the patients (from risks groups), expected health benefits outweigh the risks (acceptable risk),
 · contraindications and recommended precautions, i.e., in the process of cytostatic 

medicine provision.
Pharmaceutical care is the future of the family-owned hospital pharmacies. It is also 

the key to ensure that the pharmacist becomes a provider of services reimbursed by the 
National Healthcare Fund as a part of guaranteed benefits.

Success, regardless of the field of activity, is organically connected with knowledge 
[Ambroziak 2008, p. 239] and depends on the continuous learning skill. It is an important  
condition for an effective and long-term development [Penc 2002, p. 62; Radlińska, Li-
sowska 2008, p. 175] of a pharmacist and a hospital pharmacy managed by him.

Family-owned hospital pharmacies, regardless of their size, show greater flexibility 
in, i.e., the working time during the adaptation process to the requirements of the mar-
ket and in reducing the costs to minimum, in relation to their client’s needs. Based on 
the research results, conducted in hospital pharmacies, the following conclusions were 
drawn, inter alia:
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 · limitation of expenses in the pharmaceutical department and reduction in the reim-
bursement of medicine,
 · limited access to innovative medicine therapies caused by, among others, an incre-

ase in the cost-sharing scope for patients; limits of the refund as well as a their long 
granting process (time to market),
 · promotion of healthy behaviours among the prosumers,
 · an increase in the number of sub processes in diagnostics (additional researches re-

flect the lack of the exchange of information about the patient), the number of medici-
nes taken – an increase of costs in the process of providing hospital services (reimbur-
sement of medicines).
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Entrepreneurship Diversification in the Rural Areas 
of West Pomeranian Voivodship

Abstract: The aim of the article is to discuss and assess the entrepreneurship diversifica-

tion in rural areas of West Pomeranian Voivodeship. Time scope covers only one year – 2016. 

The data comes from Central Statistical Office – Local Data Bank. In the research rural com-

munes and rural areas in urban – rural communes were analyzed. The analysis was based 

on synthetic indicators – using a non-standard method. Synthetic indicators were assessed 

based on three simple features such as: enterprises registered into REGON (National Offi-

cial Register of Business Entities) per 10,000 inhabitants, difference between newly registe-

red and deregistered enterprises per 10,000 inhabitants, enterprises registered into REGON 

per 100 km2 areas. The research units were divided into four groups diversified in terms of 

the entrepreneurship level (first class – very high level, second class – quite high level, third 

class – quite low level, fourth class – very low level). Then the divided entrepreneurship le-

vel groups were analyzed according to ownership sectors, size of enterprises and type of 

activity. According to the results the ownership and the size structure of entrepreneurships 

are similar in all analyzed classes. With the increase in the entrepreneurship level, the sha-

re of enterprises in agricultural sector is decreasing, while the share of enterprises in servi-

ce sector is increasing.
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Introduction

In rural areas, entrepreneurship is associated with the concept of multifunctional deve-
lopment, according to which the rural economy should be diversified. The multifunctio-
nal development of rural areas consists mainly of limiting typical agricultural functions. 
This strategy also includes incorporation of new non-agricultural functions into the rural 
space [Heffner 2011, pp. 8–26, Czarnecki 2009, p. 93, Kłodziński 2008, pp. 15–24]. In bro-
ad terms rural non-agricultural activities can be divided into activities related directly to 
agriculture (among others agro-food processing, supply of materials for agricultural pro-
duction) and into activities not related directly or at all to agriculture (among others in-
dustrial and craft, recreation and tourism) [Okuniewski 1994, p. 202]. The location affects 
the possibilities of developing rural entrepreneurship [Korsgaard, Müller, Wittorff Tanvig 
2015, pp. 5–26]. Entrepreneurship is one of the main determinants of rural economic de-
velopment [Meccheri, Pelloni, 2006 pp. 371–392]. Moreover, rural entrepreneurship de-
velopment is increasingly seen as a promising alternative to traditional rural economic 
development [Fortunano 2014, pp. 387–408].

Non-agricultural activities, including diversification of entrepreneurship, is one of 
the main factors of rural development multifunctionality. Therefore it is a necessary con-
dition for the implementation of this concept [Mickiewicz, Mickiewicz 2016, pp. 180–185, 
Kłodziński, Fedyszak-Radziejowska 2002, pp. 9–24]. Insufficient quantitative and qualita-
tive development of enterprises is one of the major barriers to non-agricultural econo-
mic activation of rural areas in Poland [Kłodziński 2012, pp. 40–56]. 

The development of enterprises depends on the external and internal conditions of 
an area. In West Pomeranian Voivodeship rural areas are characterized by different le-
vels of socio-economic development at the local level [Janiszewska, Ossowska 2017, pp. 
69–92], which causes various opportunities for entrepreneurship development. There-
fore, the aim of the article is to discuss and assess the entrepreneurship diversification 
in rural areas of West Pomeranian Voivodeship. According to spatial characteristic of the 
analysis the time scope covers only one year – 2016. The data comes from Central Stati-
stical Office – Local Data Bank (entrepreneurship data does not contain individual agri-
cultural farms). In the research, rural communes and rural areas in urban-rural commu-
nes were analyzed (103 units in West Pomeranian Voivodeship).

Research method

The performed studies consist of two main stages. In the first stage of the research rural 
areas were divided into diversified groups according to entrepreneurship level. The ana-
lysis was based on synthetic indicators – using a non-standard method. Synthetic indi-
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cators were assessed based on three simple features such as: enterprises registered into 
REGON (National Official Register of Business Entities) per 10,000 inhabitants, difference 
between newly registered and deregistered enterprises per 10,000 inhabitants, enterpri-
ses registered into REGON per 100 km2 areas. These indicators illustrate entrepreneur-
ship intensity, dynamics and density. All three features are stimulant, positively correla-
ted with the entrepreneurship level. The selected indicators were normalized according 
to the formula [Wysocki, Lira 2003]:
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For each research unit the synthetic indicator was determined as the average of nor-
malized values [Wysocki, Lira 2003]:
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Subsequently, based on the average (qśr) and standard deviation (Sq) of synthetic in-
dicators, the research units were divided into four groups diversified in terms of entre-
preneurship level [Parysek, Wojtasiewicz 1979, Wysocki, Lira 2003]:

 · first class – very high entrepreneurship level (synthetic indicator values equal or hi-
gher than qśr+0,6Sq),
 · second class – quite high entrepreneurship level – higher than average level (synthe-

tic indicator values between qśr+0,6Sq a qśr),
 · third class – quite low entrepreneurship level – lower than average level (synthetic in-

dicator values between qśr a qśr–0,6Sq),
 · fourth class – very low entrepreneurship level (synthetic indicator values below qśr–0,6Sq).

In the second stage the divided entrepreneurship level groups were analysed accor-
ding to ownership sectors, size of enterprises and type of activity.

Diversification of entrepreneurship level

The main results of the analysis are presented in figure 1. According to entrepreneurship 
level, rural areas of West Pomeranian Voivodeship are divided into four classes. Moreover, 
table 1 contains average values of research features for each class separately. 
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The first class contains twelve research units – eight rural communes and four rural 
areas in urban-rural communes. This group represents very high entrepreneurship level. 
In the first class the highest average values of all research features determined very high 
entrepreneurship level compared to the other classes. The differences are significant. In 
terms of entrepreneurship intensity the indicator value is more than twice as high in the 
first class than in the entire examined region and the value of entrepreneurship densi-
ty – more than four times. Also in the first class the differences between newly registe-
red and deregistered enterprises are positive and more than six times higher than in the 
entire researched region. It should be added that a favorable location contributes to the 
success of communes and rural areas in the first class. In this group the rural areas are 
located in the coastal zone and around the largest city regional center – Szczecin. Mo-
reover, the first class units cover only 6,5% of the researched region area but its popu-
lation includes 27% of rural population in the analyzed voivodeship. The first class are-
as are characterized by the highest population density among all classes (68 inhabitants 
per square kilometer). This situation contributes to the intensity of socio-economic pro-
cesses – there are more people engaged in business, and there are more potential con-
sumers of goods and services.

The second class consists of nineteen research units, including eleven rural commu-
nes and eight rural areas in urban-rural communes. This group achieved quite high en-
trepreneurship level – higher than average level. In the class the values of the analyzed 
indicators exceeded the averages for the researched region, except for entrepreneur-
ship density, which turned out to be slightly below the average. In comparison to the 
first class, in the second class the indicators are characterized by lower values – entrepre-
neurship intensity and the difference between newly registered and deregistered enter-
prises – twice as high and the entrepreneurship density – more than four times as high. 
This situation is related to a smaller population of the second class areas (32 inhabitants 
per square kilometer) and less developed settlement network than in the first class. The 
second class units cover 15% of the researched region area and its population includes 
20% of rural population in the analyzed voivodeship. Similarly to the first class, the se-
cond class areas are located in the northern part of the region (in the coastal zone and 
further) and around Szczecin, but also around Koszalin – the second largest urban cen-
ter of the region. Thus, the location of the second class areas can be defined as favora-
ble – same as in the first class.

The third class contains fifty three research units – including twenty three rural com-
munes and thirty rural areas in urban-rural communes. This is the largest group. The 
third class areas cover more than half of the research units. In this group the lower than 
average values of all research features determined quite low entrepreneurship level. In 
terms of the difference between newly registered and deregistered enterprises the va-
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lue of the indicator is five times lower than in the entire examined region. However, it 
should be added that the value of the indicator is positive, which means that more new 
enterprises were registered than deregistered. The third class area is less populated (23 
inhabitants per square kilometer) than in the first and second class. The third class units 
cover 60% of the analyzed region area and its population includes 40% of rural popu-
lation in the researched voivodeship. The settlement network is less developed compa-
red to the higher entrepreneurship level classes. The third class areas are located bey-
ond the influence of the largest cities in the region. The landscape is dominated by agri-
cultural land and forests.

Figure 1. Diversification of entrepreneurship level in rural areas of West Pomeranian 
Voivodeship

Source: own calculation based on: Local Data Bank – Central Statistical Office.
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Table 1. Research indicators of entrepreneurship level diversification in rural areas of 
West Pomeranian Voivodeship (average for entrepreneurship level classes)

Specification First 
class

Second 
class

Third 
class

Fourth 
class Total

Enterprises registered into REGON 
per 10,000 inhabitants 1947,33 910,57 745,68 606,77 890,47

Difference between newly regis-
tered and deregistered enterprises 
per 10,000 inhabitants

46,26 24,16 1,32 -18,79 7,06

Enterprises registered into REGON 
per 100 km2 areas 1429,70 306,33 172,17 130,19 335,68

Synthetic indicator 0,47 0,21 0,13 0,07 0,17

Source: own calculation based on: Local Data Bank – Central Statistical Office.

The fourth class consists of nineteen research units, including seven rural commu-
nes and twelve rural areas in urban-rural communes. The fourth class areas are characte-
rized by very low entrepreneurship level. In this group the lowest indicator values were 
noticed compared to other tested classes and within the entire studied region. Entrepre-
neurship intensity is characterized by almost twice as low value and entrepreneurship 
density – more than twice as low value, compared to the averages for entire researched 
region. The difference between newly registered and deregistered enterprises is nega-
tive in the fourth class areas, which means the loss of enterprises. The fourth class units 
cover 18% of the studied region area and its population includes 13% of rural population 
in the voivodeship. This group is the least populated (21 inhabitants per square kilome-
ter) and located at the least developed areas.

Entrepreneurship level and diversification of economic 
activity

The diversification of economic activity was examined for individual entrepreneurship 
level classes. Three groups of indicators were included: ownership sectors (table 2), en-
terprises size (table 3) and type of economic activity (table 3). Analyzed data does not 
contain individual agricultural farms.
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Table 2. Enterprises by ownership sectors in rural areas of West Pomeranian Voivode-
ship (average for entrepreneurship level classes)

Specification First class Second 
class

Third 
class

Fourth 
class Total

Percentage of enterprises

Public sector 0,89 2,22 2,08 2,17 1,76

Private sector 98,19 97,51 97,66 97,62 97,79

Percentage of public sector enterprises

State and local government 
budgetary law entities 74,07 74,55 78,70 79,21 77,03

Commercial companies 7,41 2,73 3,24 1,98 3,60

Percentage of private sector enterprises

Natural persons conducting 
economic activity 83,38 82,03 81,13 78,79 81,77

Commercial companies 6,67 6,26 6,37 7,37 6,53

Source: own calculation based on: Local Data Bank – Central Statistical Office.

In terms of sectors ownership, there is a difference between the first class and the 
other classes. In the very high entrepreneurship level class the share of public sector en-
terprises did not exceed 1% and in other classes the percentage slightly exceeded 2%. 
Moreover, in the first class in the public sector structure, there is a much larger share of 
commercial companies (over 7%) than in other classes (2-3%), while in the private sector 
structure of the first class areas there is the highest percentage of natural person con-
ducting economic activity. In each subsequent class, the share of these enterprises is lo-
wer, although still high.

According to the large proportion of natural person conducting economic activity in 
ownership sectors – the smallest enterprises (up to 9 persons) predominate in the struc-
ture by size. The situation is similar in all analyzed classes with a slight predominance of 
the first class. The share of enterprises from 10 to 49 employees is the smallest in first 
class (slightly more than 2%) and gradually increasing by exceeding 3% in the third and 
fourth class. The share of enterprises from 50 to 249 employees is similar in all classes. 
However, the largest enterprises were registered only in class I and III.
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Table 3. Enterprises by size in rural areas of West Pomeranian Voivodeship (average 
for entrepreneurship level classes)

Specification First class Second 
class Third class Fourth 

class Total

Percentage of enterprises

0–9 97,33 96,68 96,42 96,46 96,75

10–49 2,28 2,92 3,20 3,22 2,87

50–249 0,36 0,39 0,36 0,32 0,36

250 and more 0,03 0,00 0,02 0,00 0,02

Source: own calculation based on: Local Data Bank – Central Statistical Office.

Table 4. Enterprises by type of activity in rural areas of West Pomeranian Voivodeship 
(average for entrepreneurship level classes)

Specification First 
class

Second 
class

Third 
class

Fourth 
class Total

Percentage of enterprises

Agricultural sector 3,80 8,18 12,61 12,48 10,74

Industrial sector 19,87 30,82 29,25 32,73 29,09

Including industry 7,73 10,85 10,33 11,89 10,41

Including construction 12,14 19,96 18,91 20,84 18,67

Service sector 76,21 60,95 57,96 54,66 60,03

Including wholesale and retail trade, vehic-
le repairs 18,25 20,81 21,05 20,30 20,54

Including accommodation and food servi-
ce activities 24,36 5,57 4,02 2,26 6,35

Source: own calculation based on: Local Data Bank – Central Statistical Office.

Between the analyzed classes, the largest differences occurred in the type of eco-
nomic activity. The highest entrepreneurship level is characterized by the smallest sha-
re of the agricultural and industrial sector with the largest share of the service sector in 
the enterprises structure by type of activity. It should be added that in the first class in 
the service sector activities related to accommodation and food services is predomina-
te. This is related to the tourist character of the coastal belt communities in the first class. 

The quite high entrepreneurship level is described by a lower than average share of 
the agricultural sector, other values are very similar to the average for the entire research 
region. The quite low entrepreneurship level is characterized by the largest share of the 
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agricultural sector and the wholesale and retail trade and vehicle repairs in the enterpri-
ses structure by type of activity. The lowest entrepreneurship is associated with a large 
share of the agricultural sector and the highest share of the industrial sector, both in in-
dustry and construction, with the lowest percentage of enterprises in the service sector.

In all classes a large share of trading enterprises was observed. Among others it is re-
lated to the growing needs of local communities. Besides trading, enterprises (especial-
ly in the retail trade) do not require extensive infrastructure and are more flexible in ada-
pting to the changing market needs. 

With the increase of the entrepreneurship level, the share of agricultural sector is de-
creasing and the share of service sector is increasing. This is related to the process of de-
sagrarisation (despite the fact that the analyzed data do not contain information about 
individual farms1). Desagrarisation takes place in various ways in rural areas of West Po-
meranian Voivodeship, which is influenced by various development opportunities of areas.

Disscusion

The issue of Polish rural entrepreneurship development and functioning is quite often 
discussed in the national subject literature. According to Kłodziński and Fedyszak-
Radziejowska [2002, pp. 9–24], in the country rural enterprises usually operate in more 
difficult conditions than urban ones, which results in a lower entrepreneurship level in 
rural areas than in urban ones. 

Researchers consider the location as one of the main condition of rural entrepreneur-
ship development [Ossowska 2015, pp. 811–820, Ossowska, Janiszewska 2015, pp. 220–
224, Salamon 2009, pp. 231–239, Bański 2004, pp. 9–22, Heffner 2002]. The neighborho-
od of cities is a factor that stimulates entrepreneurship and usually the larger urban cen-
ter – the greater impact on rural entrepreneurship. This regularity occurs in rural areas 
of West Pomeranian Voivodeship. In the studied region, first and second class areas are 
located in the neighborhood of the largest cities – Szczecin and Koszalin. Moreover, in 
the analyzed region, the proximity of the Baltic sea is also important. The closer to the 
coastline, the higher the entrepreneurship level resulting from the tourist function de-
velopment.

Bański [2016, pp. 274–284] and Kłodziński [2010, pp. 20–34, 2016, pp. 285–301] dis-
cussed the importance and the situation of micro-enterprises among rural economic 
activities. The smallest enterprises adapt more easily to changing conditions, create 
jobs, but their conduct is associated with various barriers, including institutional barri-
ers. Kamińska [2011, pp. 103–127] researched importance of natural persons economic 

1 According to the Common Agricultural Census 2010, the highest intensity of individual farms occurs in the 
third class, then in the second class and definitely the smallest – in the first class.
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activities, which causes the development of small production, construction and service 
enterprises. These types of economic activity fit perfectly into the rural socio-economic 
space. According to the author, small-scale activity works well in agri-food processing, 
handicrafts and tourism services.

In studied rural areas of West Pomeranian Voivodeship there was also a significant 
share of micro-enterprises, including natural persons conducting economic activity in 
the size structure of enterprises. In the rural areas of the studied region micro- and small 
enterprises function among others in tourism and gastronomy.

It should be added that the researchers indicate the importance of other factors of 
the rural entrepreneurship development, such as local government, institutional envi-
ronment or financial support [Bański 2016, pp. 274–284, Kołodziejczyk 2016, pp. 317–331, 
Nurzyńska 2013, pp. 119–137, Chmieliński 2006, pp. 35–46, Gradziuk 2002, Rosner 2002].

The rural entrepreneurship development is associated with reducing the importance 
of the agricultural sector in the employment. In Poland, the process of structural chan-
ges in rural areas is quite slow [Musiał, Musiał 2017, pp. 149–157, Kłodziński 2010, pp. 9–28, 
Nasalski 2005, pp. 216–220]. In rural areas of West Pomeranian Voivodeship, this process 
is significantly diversified. In classes with a higher entrepreneurship level there is a smal-
ler share of agricultural sector in the structure of enterprises.

Conclusions

According to the aim of the article, the entrepreneurship diversification in rural areas of 
West Pomeranian Voivodeship was discussed and assessed. As a result of the analysis the 
studied rural areas were divided into four classes with different entrepreneurship levels. 
The first class I – representing a very high entrepreneurship level – turned out to be the 
least numerous and the most distinguished among the other studied groups. The most 
of the research units were included in the third class, which means that more than half 
of the studied communes and rural areas are characterized by quite low (lower than ave-
rage) entrepreneurship level. In rural areas of West Pomeranian Voivodeship the entre-
preneurship level is largely determined by the location. Areas located in the coastal zone 
and around the largest cities of the region are characterized by a higher entrepreneur-
ship level than areas located in the eastern and southern parts of the voivodship, domi-
nated by forests, and where the settlement network is rather underdeveloped. 

The ownership and size structure of enterprises is very similar in all analyzed classes. 
The private sector predominates, including the smallest enterprises – natural persons 
conducting economic activity. 

Between the analyzed classes, the largest differences occurred in the type of eco-
nomic activity. With the increase of the entrepreneurships level, the share of agricultu-

Luiza Ossowska



239

ral sector is decreasing and the share of service sector is increasing. This is related to the 
process of desagrarisation – structural changes in rural areas.

References

Bański J. (2004) Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich [in:] E. 

Pałka (ed.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, “Studia Obszarów Wiej-

skich”, Vol. 4, Warszawa, pp. 9–22.

Bański J. (2016), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i  wyzwania, [in:] 

Heffner K., Klemens B. (eds), Obszary wiejskie, wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna 

i przedsiębiorczość, “Studia KPZK PAN”, Vol. CLXVII, pp. 274–284.

Chmieliński P. (2006), Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne 

[in:] A. Otłowska, J. Buks, P. Chmieliński, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspek-

tywy rozwoju, IRGŻ, Warszawa, pp. 35–46.

Czarnecki A. (2009), Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, 

Warszawa, p. 93.

Fortunato M. W-P. (2014), Supporting rural entrepreneurship: a  review of conceptual develop-

ments from research to practice, “Community Development”, Vol. 45(4), pp. 387–408.

Gradziuk P. (2002), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, [in:] Kłodziński 

M., Fedyszak-Radziejowska B. (eds), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europej-

skiej, IRWiR PAN, Warszawa.

Heffner K. (2002), Rola małych miasteczek w rozwoju terenów wiejskich [in:] M. Kłodziński, B. Fe-

dyszak-Radziejowska (eds), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, IRWiR 

PAN, Warszawa. 

Heffner K. (2011), Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce rzeczywistość czy mit? Ewolucja 

zagospodarowania przestrzeni wiejskiej [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds), Obszary wiejskie, wielo-

funkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, Vol. CXXXIII, pp. 8–26.

Janiszewska D., Ossowska L. (2017), Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne a rozwój lo-

kalny województwa zachodniopomorskiego, Politechnika Koszalińska, Koszalin, pp. 69–92.

Entrepreneurship Diversification in the Rural Areas of West Pomeranian Voivodship



240

Kamińska W. (2011), Pozarolnicza aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich 

w Polsce [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wi-

zje rozwoju, “Studia KPZK PAN”, Vol. CXXXIII, pp. 103–127.

Kłodziński M. (2008), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce [in:] M. Drygas, Rosner 

A. (eds), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, War-

szawa, pp. 15–24

Kłodziński M. (2010) Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryza-

cji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, “Studia BAS”, No. 4(24), pp. 9–28.

Kłodziński M. (2010), Mikroprzesiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, No. 2(147), 

pp. 20–34.

Kłodziński M. (2012) Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, “Wieś i Rolnictwo”, 

No. 2(155), pp. 40–56.

Kłodziński M. (2016), Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sek-

tora małej i  średniej przedsiębiorczości [in:] K. Heffner, B. Klemens (eds), Obszary wiejskie, wiej-

ska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, “Studia KPZK PAN”, Vol. CLXVII, 

pp. 285–301.

Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2002) Cele i  sposoby badania wiejskiej przedsię-

biorczości [in:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (eds), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce 

i w krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 9–24.

Kołodziejczyk D. (2016), Koordynacja i współpraca między instytucjami regionalnymi i  lokalny-

mi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, [in:] Heffner K., Klemens B. (eds), Obszary 

wiejskie, wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, “Studia KPZK PAN”,

 Vol. CLXVII, pp. 317–331.

Korsgaard S., Müller S., Wittorff Tanvig H. (2015), Rural entrepreneurship or entrepreneurship 

in the rural – between place and space, “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Rese-

arch”, Vol. 21, Iss. 1, pp. 5–26

Local Data Bank – Central Statistical Office [online], https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, access: 

28.03.2018.

Luiza Ossowska



241

Meccheri N., Pelloni G. (2006), Rural entrepreneurs and institutional assistance: an empirical stu-

dy from mountainous Italy, “Entrepreneurship & Regional Development”, Vol. 18(5), pp. 371–392.

Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2016), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiej-

skich w  Polsce, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i  Agrobiznesu”, 

Vol. XVIII, No. 1, pp. 180–185.

Musiał W., Musiał K. (2017) Następstwa dezagraryzacji w  sferze produkcyjnej i  ekologicznej na 

przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego, “Roczniki Naukowe Stowarzy-

szenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Vol. XIX, No. 5, pp. 149–157.

Nasalski Z. (2005) Dezagraryzacja obszarów wiejskich i  jej skutki społeczno – ekonomiczne na 

Warmii i Mazurach, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 

Vol. VII, No. 7, pp. 216–220.

Nurzyńska I. (2013), Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich, “Wieś i Rolnictwo”, No. 3, pp. 119–137.

Okuniewski J. (1994) Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi. W: Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspek-

cie przezwyciężenia przeludnienia agrarnego, “Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie”, 

Vol. 43, p. 202.

Ossowska L. (2015) Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego w zależności od położenia wobec miast, “Journal of Agribusiness and Ru-

ral Development”, No. 4(38), pp. 811–820.

Ossowska L., Janiszewska D. (2015) Zróżnicowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnic-

twa i Agrobiznesu”, Vol. XVII, No. pp. 220–224.

Parysek J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalne-

go, Vol. LXIX. PWN, Warszawa.

Rosner A. (2002), Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości [in:] M. Kłodziński, B. 

Fedyszak-Radziejowska (eds), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, IR-

WiR PAN, Warszawa.

Entrepreneurship Diversification in the Rural Areas of West Pomeranian Voivodship



242

Salamon J. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obsza-

rach wiejskich województwa świętokrzyskiego, “Infrastruktura i  Ekologia Terenów Wiejskich”, 

No. 5, pp. 231–239.

Wysocki F., Lira J. (2003), Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań, pp. 173–175.

Luiza Ossowska



Iwona Posadzińska I iwona.posadzinska@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania

Strategie internacjonalizacji polskich  
przedsiębiorstw budowlanych

Strategies for Internationalization of Polish  
Construction Companies

Abstract: The article contains an analysis of the concept of development strategies of Po-

lish enterprises built by market development outside the home country. The adopted ob-

jective and method of internationalization may refer to several basic options – ethnocen-

tric, polycentric, global and dual strategies. Statistical analysis of construction and assem-

bly production outside Poland indicated an upward trend in this respect and the dominan-

ce of the European Union market.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza czynników decydujących o wyborze strategii rozwoju pol-
skich przedsiębiorstw budowlanych poprzez umiędzynarodowienie rynków. Ujęcie me-
zoekonomiczne, oparte na strategicznej analizie branży, pozwoliło na uwzględnienie 
cech produkcji budowlano-montażowej, która dzięki zmienności miejsca sprzyja eks-
pansji przestrzennej. Zakres czasowy weryfikacji empirycznej dotyczył lat 2005–2016, 
a zatem okresu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W tekście wykorzystano me-
todę wnioskowania abdukcyjnego oraz analizę statystyczną produkcji budowlano-mon-
tażowej, zrealizowanej przez polskie przedsiębiorstwa budowlane poza granicami kraju.

Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) jest traktowana jako zjawisko prowa-
dzące do globalizacji, oznaczające proces ekspansji na rynki zagraniczne [Fonfara 2009, 
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s. 11], a także rosnące zaangażowanie przedsiębiorstw (bądź całej gospodarki narodo-
wej) w międzynarodowe działania [Welch, Luostarinen 1988, ss. 34–35; Johanson, Vahl-
ne 1977, ss. 23–32]. Różnica między globalizacją a  internacjonalizacją zdaniem A. Koź-
mińskiego [1999, s. 23] dotyczy zasięgu działania – w  przypadku umiędzynarodowie-
nia obejmuje on kilka krajów, natomiast w przypadku globalizacji rozszerza się na cały 
rynek światowy. Internacjonalizacja oznacza, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność 
na rynku zagranicznym, ale wywodzi się z rynku krajowego i traktuje go jako podstawo-
wy obszar aktywności. Globalizacja wymaga zmiany priorytetów, najważniejszą areną 
działania staje się rynek światowy [Nowakowski 1999, s. 26]. Ze względu na dyscyplinę 
naukową albo obszar oddziaływania na zachowania przedsiębiorstw, wyróżnia się po-
dejścia o  charakterze ekonomicznym, socjologicznym, technologicznym, politycznym 
czy kulturowym [Witek-Hajduk 2010, s. 15]. Internacjonalizację cechuje interdyscyplinar-
ność, a kontekst ekonomiczny uwarunkowany jest oddziaływaniem wielu zróżnicowa-
nych idei i  instytucji. Z powodu wyżej wskazanej złożoności procesu internacjonaliza-
cji, jego badanie powoduje konieczność uwzględnienia dużej liczby czynników, wyra-
żających przyczyny, przebieg czy skutki [Cerrato, Crosato i Depperu 2016, ss. 287–288].

Identyfikacja problemów strategicznych

Strategia oznacza proces określania długofalowych celów i zamierzeń przedsiębiorstwa 
oraz przyjęcia kierunków działania, a  także alokacji zasobów koniecznych do ich osią-
gniecia. Strategia postrzegana w kontekście zbioru celów, głównych przedsięwzięć or-
ganizacyjnych oraz sposobów, jakie wykorzystuje przedsiębiorstwo budowlane, opiera 
się na obecnych lub potencjalnych siłach pozwalających sprostać zachodzącym w oto-
czeniu zmianom [Obłój, Trybuchowski 2004; Kreikebaum 1997, s. 26]. Cechą charakte-
rystyczną całego sektora budowlanego jest uzależnienie od koniunktury gospodar-
czej, a w konsekwencji od skłonności podmiotów do inwestowania. Wybór strategicznej 
ścieżki rozwoju zależy przede wszystkim od potencjału, którym dysponuje przedsiębior-
stwo budowlane obecnie i w przyszłości. Potencjał wyznacza zdolność strategicznego rozwoju, 
możliwości modyfikowania planu strategicznego, jego efektywnego wdrożenia i eksploatacji. 

Zdolności strategiczne danego podmiotu określają determinanty wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Grupę czynników wewnętrznych łączy kultura organizacji, tworząca zbiór 
dominujących w przedsiębiorstwie systemów wartości i poglądów [Cyfert 2006, s. 22]. 
Istotną rolę odgrywa kultura grupy osób zarządzających, należy jednak podkreślić, że 
ogólny klimat w organizacji tworzą pracownicy zatrudnieni na niższych szczeblach. Wy-
konawcy mogą przyjąć lub odrzucić wspólną misję i cele wyznaczające główną oś stra-
tegii. Kulturę tworzą cele i oczekiwania różnych pracowników i zespołów, ich wiedza, do-
świadczenie i poziom dojrzałości odnoszące się do potencjału własnej organizacji, a tak-
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że wiedza i doświadczenie związane z otoczeniem, w którym organizacja funkcjonuje 
[Pierścionek 2003, s. 81]. Każde przedsiębiorstwo działa w określonym środowisku, z jed-
nej strony je kształtuje, a z drugiej znajduje się pod jego wpływem. Przedsiębiorstwo 
bada i  zaspokaja określone potrzeby otoczenia – oczekiwania ekonomiczne czy spo-
łeczne, wyznaczające podstawę jego funkcjonowania. Zmaga się także z konkurencyj-
nymi celami innych podmiotów [Gierszewska, Romanowska 2017, s. 34]. W grupie deter-
minant zewnętrznych należy zatem wskazać:

 · uczestników i cechy rynku,
 · oczekiwania społeczne,
 · liczbę i nasilenie konkurencji,
 · wyznaczniki polityki gospodarczej, takie jak stopa procentowa, inflacja, stopa po-

datkowa itd.),
 · wyznaczniki sytuacji ekonomicznej (koniunktury) oraz politycznej i społecznej.

Otoczenie przedsiębiorstwa ulega permanentnym i  dynamicznym zmianom, za-
liczamy do nich m.in. kursy walut, ceny surowców, kierunki polityki gospodarczej czy 
wprowadzenie nowych technologii. Zmiany należy rozpatrywać w  kontekście ich cią-
głości oraz sposobu reakcji, szczególnie kiedy przybierają charakter kryzysowy [Witek-
Hajduk, s. 168]. Zdolność do szybkiego dostrzegania nowych trendów bądź pojedyn-
czych zmian zapewnia możliwość wcześniejszego rozpoznania zagrożeń, potencjalnych 
szans i nadarzających się okazji oraz dokonania wyboru działań i środków odpowiadają-
cych pojawiającej się sytuacji [Drążek 2003, s. 9; Griffin 2017, ss. 81–87]. Nowoczesne za-
rządzanie musi zmierzać do elastycznego reagowania na niestabilne warunki funkcjo-
nowania, eksponowania istotnych problemów, zapewnienia dużej mobilności i przed-
siębiorczości w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Powyższe czynniki spowodowały, 
że znacznie wzrosło zapotrzebowanie na aktualne i wszechstronne informacje, groma-
dzone, przetwarzane i udostępniane dzięki nowoczesnym procedurom i urządzeniom. 
Coraz większy wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym wywierają takie 
tendencje, jak [Dziura, Kaczmarek 2003, ss. 31–33]:

 · priorytet obniżania kosztów, poszukiwanie metod zarządzania nastawionych na re-
dukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich (powszechnie stosowana ekonomizacja 
działania),
 · dynamiczny wzrost rozmiarów i wartości rynkowej przedsiębiorstw (efekt konsolida-

cji i docenienia kapitału intelektualnego w budowaniu wartości rynkowej),
 · rewolucja struktur organizacyjnych (odejście od struktur klasycznych – liniowych czy 

funkcjonalnych w kierunku struktur sieciowych czy macierzowych),
 · wykorzystywanie fuzji i przejęć do rozwoju na rynku międzynarodowym (kreowanie 

optymalnego dla firmy międzynarodowej portfela działalności i rynków),
 · wzrost specjalizacji w działalności przedsiębiorstw, odejście od konglomeratów (wy-
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bór kluczowej specjalizacji, usunięcie z portfela niesynergicznych dziedzin działalno-
ści, koncentracja rozwoju na jednym lub kilku kluczowych biznesach).

Wskazane tendencje zmuszają do kompleksowej zmiany sposobów zarządzania, po-
przedzonej rewizją myślenia strategicznego i  sposobu podejmowania decyzji. Przed-
siębiorstwo musi dokonać wyboru rynków dotychczasowych i nowych, określić funk-
cje, które realizuje samodzielnie oraz te kupowane na zewnątrz. Zastosowanie outsour-
cingu (z ang. out sources, czyli zewnętrzne źródła lub outsider resources rusing, czyli uży-
wanie zewnętrznych zasobów) lub innych niekapitałowych form współdziałania umożli-
wia wykorzystanie niezależnych, zewnętrznych podmiotów, dostarczających określone 
dobra i usługi zamiast utrzymywania i rozwijania tych działalności wewnątrz. Pozwala 
skupić się na kluczowych kompetencjach i włączyć w szerszy system relacji, który gwa-
rantuje eksploatację zewnętrznych zasobów i umiejętności, dywersyfikację ryzyka zwią-
zanego z  wykonywaniem wybranych procesów przez zewnętrzny podmiot, zwolnie-
nie zasobów angażowanych dotychczas we własne działania czy bardziej wnikliwą kon-
trolę przychodów i kosztów. Wady outsourcingu dotyczą ryzyka uzależnienia się od do-
stawców zewnętrznych, możliwości utraty przewagi konkurencyjnej, a  także wysokie-
go prawdopodobieństwa utraty przewagi wynikającej z zaangażowania własnych wyso-
ko kwalifikowanych pracowników [Dziura, Kaczmarek 2003, s. 456]. Zdolność do współ-
działania oraz szereg powiązań wynikających ze zmiany miejsca prowadzenia robót bu-
dowlanych sprzyja poszukiwaniu zewnętrznych usług. Inne formy obejmują – contract 
manufacturing, contract farming, franczyzę, licencje czy różne rodzaje zarządzania kon-
traktowego [Różański 2015, s. 1020].

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa, które zanotowały w ciągu ostatnich lat wzrost, 
korzystały często ze źródeł zewnętrznych poza granicami kraju. Mogły dzięki temu sku-
pić się na operacjach wynikających z ich kluczowych kompetencji. 

Wybór strategii internacjonalizacji 

Strategia internacjonalizacji stanowi część strategii przedsiębiorstwa, która odnosi się do 
jego zagranicznej działalności. Zawiera ona skoordynowany zestaw celów i działań re-
alizowanych na rynkach zagranicznych, określających możliwości danego przedsiębior-
stwa. Według Z. Pierścionka [2003, ss. 467–468] ustalenie strategii internacjonalizacji wy-
maga podjęcia następujących decyzji:

 · określenia tempa i kierunków ekspansji, zależnych od planowanego zakresu działal-
ności na rynkach zagranicznych,
 · wyboru metody wejścia na wytypowane rynki zagraniczne,
 · określenia udziałów w rynkach, wnikających z liczby krajów i segmentów ekspansji 

oraz docelowej i przejściowej na nich sprzedaży,
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 · wyboru modelu działania na rynkach, będącego efektem wyboru strategii między-
narodowej, wielonarodowej, globalnej lub transnarodowej,
 · wyboru metody realizacji strategii poprzez rozwój organiczny lub nieorganiczny, 
 · ustalenia tempa i  sposobu osiągnięcia docelowego zasięgu i  modelu działania na 

rynkach zagranicznych. 
Wyodrębnienie strategii internacjonalizacji na tle innych strategii przedsiębiorstwa 

staje się szczególnie ważne w sytuacji występowania znaczących różnic pomiędzy oto-
czeniem zagranicznym a krajowym podmiotu. Strategia internacjonalizacji może obej-
mować w różnym zakresie każdy poziom strategii przedsiębiorstwa. M. Gorynia [2014, 
s. 15] wskazuje, że warunkiem wyodrębnienia internacjonalizacji na poziomie całego 
przedsiębiorstwa jest posiadanie choćby jednego produktu (usługi) w portfelu produk-
tów firmy, związanego z rynkiem zagranicznym. 

Ekspansja na rynek krajowy lub zagraniczny wpływa w różnym zakresie na wszystkie 
poziomy strategii i  determinuje orientację strategiczną przedsiębiorstwa. Przyjęty cel 
i sposób realizacji internacjonalizacji pozwala wyróżnić kilka zasadniczych opcji [Rymar-
czyk 2004, ss. 81–84; Rugman, Collinson 2006, s. 228; Zaorska 2002, ss. 155–164]:

 · strategię etnocentryczną,
 · strategię policentryczną,
 · strategię globalną, 
 · strategię dualną.

Strategia etnocentryczna pojawia się najczęściej w początkowej fazie procesu inter-
nacjonalizacji. Dominującą formą działalności jest eksport na wybrane rynki zagranicz-
ne, zbliżone geograficznie i kulturowo do rynku krajowego. Relatywnie duża zgodność 
rynków pozwala przedsiębiorstwu na stosowanie strategii podobnej do tej, jaka zosta-
ła wcześniej sprawdzona na rynku krajowym. Strategia policentryczna odnosi się do wy-
boru i  funkcjonowania na wielu rynkach zagranicznych, wymagającego uwzględnie-
nia ich zróżnicowania i specyfiki. Przedsiębiorstwo odnosi korzyści i wykorzystuje swo-
ją przewagę konkurencyjną, opierającą się na umiejętności dostosowania produktów do 
wymagań poszczególnych rynków zagranicznych. Często modyfikuje rozwiązania orga-
nizacyjne, tworzy filie, oddziały czy wspólne przedsięwzięcia ( joint venture), które sprzy-
jają adaptacji produktów do zdywersyfikowanych wymagań wybranych rynków doce-
lowych. Organizacja i zarządzanie w dużym stopieniu zależą od zróżnicowania rynków 
i dostosowywania biznesowych jednostek międzynarodowych do warunków lokalnych. 
Jednostki strategiczne w praktyce odznaczają się znaczną autonomią działania. Strate-
gia globalna oznacza traktowanie świata lub danego regionu świata jako rynku homo-
genicznego. Różne motywy ekspansji, występujące w początkowej fazie rozwoju ryn-
ków, z czasem zostają ujednolicone w działalności marketingowej. Zanikają różnice po-
między regionami i  oferowanymi produktami na wszystkich obsługiwanych rynkach. 
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Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wynika z możliwości redukcji kosztów dzię-
ki osiągnięciu korzyści skali i zasięgu oraz możliwości tworzenia zintegrowanego w ska-
li globalnej łańcucha wartości. Globalny poziom integracji przekłada się na większą cen-
tralizację decyzji w przedsiębiorstwie macierzystym i mniejszą samodzielność powsta-
łych jednostek międzynarodowych. Strategia dualna stanowi efekt połączenia strategii 
globalnej z policentryczną [Posadzińska 2012, ss. 32–33]. Obejmuje zróżnicowany marke-
ting dopasowany do poszczególnych rynków, oparty na lokalnych badaniach i oryginal-
nych programach, ale także wykorzystanie korzyści globalnej integracji i związanej z nią 
minimalizacji kosztów. Jest najbardziej zaawansowaną i zarazem najtrudniejszą strate-
gią spośród zaprezentowanych [Rymarczyk 2004, ss. 82–83]. 

Inne klasyfikacje obejmują kryteria dywersyfikacji portfela produktów lub rynków 
albo zakresu integracji. W pierwszym przypadku można wyróżnić cztery opcje strate-
giczne – strategię obronną (przedsiębiorstwo nie zmienia produktów i  rynków, działa 
w oparciu na dotychczasowym wyborze), strategię rozwoju rynków (przedsiębiorstwo 
oferuje te same produkty na nowych rynkach), strategię rozwoju produktu (przedsię-
biorstwo doskonali proces produkcyjny i oferuje nowe produkty na dotychczasowych 
rynkach), dywersyfikację (przedsiębiorstwo angażuje się zarówno w działalność doty-
czącą nowych produktów i nowych rynków) [Ansoff 1965, s. 18].

Zmiana zakresu i zasięgu działalności uwzględniającej wejścia na rynki poza grani-
cą może zostać zrealizowana w kilku wersjach – integracji pionowej wstecz (przedsię-
biorstwo wchodzi na rynek zagraniczny w wyniku przejmowania poprzedzających faz 
w procesach technologicznych), integracji pionowej w przód (przedsiębiorstwo wcho-
dzi na rynek zagraniczny w  wyniku przejmowanie następnych faz w  procesach tech-
nologicznych) czy integracji literalnej (przedsiębiorstwo wchodzi na rynek zagraniczny 
w wyniku uczestnictwa w innych procesach technologicznych) [Gorynia 2014, s. 18]. Ce-
chą charakterystyczną rynku, szczególnie w  jego międzynarodowym wymiarze, stało 
się zastępowanie tradycyjnych procesów integracji powiązaniami sieciowymi. Alokacja 
zasobów obywa się nie tylko poprzez koncentrację rynkową, a także poprzez ich rozpro-
szenie. 

Czynniki wzmocnienia i rozwoju międzynarodowej  
pozycji rynkowej

Decyzja odnosząca się do wyboru rynku docelowego stanowi zasadniczy składnik mo-
delu biznesu. K. Obłój [2002, ss. 97–100] wskazuje, że przyjęty model biznesowy obejmu-
je całościową i spójną koncepcję działania przedsiębiorstwa, określającą produkty, do-
stępne zasoby i kompetencje decydujące o przewadze konkurencyjnej. Pozwala nadać 
im znaczenie praktyczne, wybrać sposób konkurowania, skonfigurować łańcuch warto-
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ści, zidentyfikować główne możliwości i ograniczenia. Właściwie wskazany zakres prze-
strzenny rynku staje się silnym bodźcem motywującym firmę do rozwoju i podjęcia ry-
walizacji, wyznacza jej pozycję geograficzną oraz sektorową. Ułatwia zdefiniowanie od-
biorców, konkurentów, dostawców oraz czynników makrootoczenia, wpływających na 
krótko i długookresowe funkcjonowanie i rozwój [Mead, Andrews 2011, s. 411]. W oto-
czeniu zdominowanym przez postępującą globalizację proces internacjonalizacji przed-
siębiorstw sprzyja nawiązywaniu i  utrzymaniu bliskich i  silnych relacji z  różnymi pod-
miotami, które przyczyniają się do poprawy osiąganych wyników, wzrostu efektywności 
funkcjonowania i zdolności konkurowania na rynku [Pera 2017, s. 184].

Skuteczność działania na rynku międzynarodowym determinują – jasno sprecyzo-
wane i ambitne cele, konkretnie zdefiniowany rynek, bliskie relacje z klientami, płaska 
struktura organizacyjna, wysoka innowacyjność, wybór odpowiedniej strategii konku-
rencji polegającej na koncentracji na domenie przedsiębiorstwa, kultura zorientowana 
na wyniki oraz wysokie zaangażowanie naczelnego kierownictwa [Śliwiński 2011, s. 129]. 
Systematyka miar internacjonalizacji obejmuje wskaźniki wymierne – ilościowe i  jako-
ściowe, proste i wielowymiarowe [Wach 2016, ss. 120–122]. Wśród czynników wpływają-
cych na skuteczność internacjonalizacji na rynku budowlanym można wskazać [Simon 1999]:

 · skłonność do podjęcia ryzyka finansowego,
 · ograniczenie bariery mentalnej,
 · dbałość o wysoki poziom serwisu po sprzedaży na wszystkich rynkach zagranicznych,
 · wysoki poziom zaangażowania na dotychczasowych i nowych rynkach,
 · wykorzystanie bezpośrednich form wejścia na rynki zagraniczne,
 · zwiększoną częstotliwość podróży menedżerów i wykonawców ze względu na zmia-

nę lokalizacji obiektu działalności budowlanej.
Dużym wyzwaniem, z którym muszą uporać się kierownicy i załogi współczesnych 

przedsiębiorstw budowlanych, jest ustawiczna przemiana kultury organizacyjnej. Inter-
nacjonalizacja wiąże się z  różnorodnością, zmianami, innowacjami, współpracą, zaan-
gażowaniem, a zatem kultura musi być oparta na wartościach wzmacniających integra-
cję i zdolność do wchodzenia i utrwalania nowych relacji wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wybór rynków zagranicznych przez polskie 
przedsiębiorstwa budowlane – analiza empiryczna 

Wartość produkcji budowlano-montażowej, realizowanej przez polskie przedsiębior-
stwa poza granicami od 2011 roku pozostawała względnie stabilna. Istotny wzrost na-
stąpił w  2016 roku – o  19,3 punktów procentowych w  porównaniu z  okresem wcze-
śniejszym (tabela 1). Od 2005 roku następowały skokowe zmiany, początkowo wzrost, 
a w 2009 i szczególnie w 2010 roku – spadek. Był on wynikiem ogólnej złej koniunktu-
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ry na rynku światowym związanej z globalnym kryzysem. Branża budowlana pozostaje 
szczególnie wrażliwa na koniunkturę na innych rynkach i związaną z nią skłonnością do 
inwestowania. Widoczny był także efekt odroczonej reakcji wynikający z ciągłości proce-
sów produkcyjnych. Na rynku produktów przemysłowych można zwykle zauważyć bar-
dziej optymistyczne reakcje na wzrost popytu konsumpcyjnego oraz bardziej pesymi-
stycznie na jego spadek. W okresie dobrej koniunktury następuje wyższy wzrost produk-
cji niż popytu, natomiast w okresie załamania – wyższy spadek. Reakcja inwestorów nie 
następuje w krótkim czasie, jest jednak silnie związana z cyklem koniunktury, a jej efekt 
pojawia się z opóźnieniem w przedsiębiorstwach realizujących proces inwestycyjny. 

Tabela 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej poza granicami 
Polski w latach 2005–2016

Rok Produkcja budowlano-montażowa 
poza granicami kraju (zatrudnienie
pow. 9 osób) w tys. zł

Dynamika produkcji
(rok poprzedni =100)

2005 3 083 057,8 100,00

2006 4 832 588,6 156,75

2007 4 009 152,1 82,96

2008 4 229 190,9 105,49

2009 3 769 318,6   89,13

2010 3 024 462,9 80,24

2011 4 575 830,1   151,29

2012 4 725 903,0   103,28

2013 4 821 224,1   102,02

2014 4 666 736,5   96,78

2015 4 726 414,2   101,28

2016 5 636 692,7   119,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-bu-

downictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-wyniki-dzialalnosci-w-2005-2016-r.

Bliskość kulturowa krajów europejskich oraz jednolite regulacje prawne i brak barier 
w przepływie produktów, usług i pracowników w strukturach Unii Europejskiej przyczyni-
ły się do wyraźnej dominacji wspólnego rynku w wyborze miejsca lokalizacji produkcji bu-
dowlano-montażowej realizowanej przez polskie firmy poza granicami. Przewaga rynku
UE systematycznie wzrastała do poziomu 94,5% w 2016 roku (tabela 2). W analizowanym 
okresie udział rynków pozaeuropejskich pozostawał nieznaczny – zaledwie 0,7%.
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Tabela 2. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana poza granicami Polski 
przez jednostki budowlane i niebudowlane w latach 2005–2016 – udział rynku UE

Rok Ogółem 
(100%)

UE
(%)

Europa 
poza 
UE (%)

Świat
(%)

Pozo-
stałe
(%)

Jednostki 
budowlane

Udział
%

Jednostki 
niebudow.

Udział
%

2016 5 636 692,7   94,45 4,48 0,33 0,74 5 008 557,6   88,86 628 135,1 11,14

2015 4 726 414,2   92,55 5,49 0,24 1,72 4 120 702,7   87,18 605 711,5 12,82

2014 4 666 736,5   92,36 6,37 - 1,27 4 115 831,1   88,20 550 905,4 11,80

2013 4 821 224,1   89,99 8,42 0,07 1,52 4 257 728,2 88,31 563 495,9 11,69

2012 4 725 903,0   86,15 4,43 0,13 9,29 4 204 552,0   88,97 521 351,0 11,03

2010 3 024 462,9   94,59 3,05 0,01 2,35 2 577 666,3   85,23 446 796,6 14,77

2005 3 083 057,8   82,90 13,17 3,93 - 2 606 374,1   84,54 476 683,7 15,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS – https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-bu-

downictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-wyniki-dzialalnosci-w-2005-2016-r.

Ze względu na duże zaangażowanie polskich przedsiębiorstw budowlanych na ryn-
ku niemieckim oraz innych rynkach krajów sąsiadujących należy przypuszczać, że domi-
nującym rodzajem strategii internacjonalizacji była strategia etnocentryczna (tabela 3). 
Czynniki polityczne nie sprzyjały rozwojowi współpracy z Rosją, Ukrainą (systematyczny 
udział do 2014 roku) i Białorusią. Inwestycje budowlane realizowane poza rynkiem euro-
pejskim obejmowały wszystkie kontynenty, lecz ich wartość nie była znacząca i w więk-
szości zaliczone zostały do wspólnej grupy – pozostałe. W 2016 roku wartość robót bu-
dowlano-montażowych w nieklasyfikowanych krajach wyniosła 41 767,9 tys. zł i obejmo-
wała następujące rynki – Algierię, Angolę, Białoruś, Brazylię, Burkina Faso, Burundi, Chi-
ny, Chorwację, Gabon, Grecję, Grenlandię, Gruzję, Indie, Izrael, Japonię, Kanadę, Kazach-
stan, Kongo, Koreę Południową, Madagaskar, Malezję, Maroko, Mołdawię, Nigerię, Pana-
mę, RPA, Rwandę, Serbię, Słowenię, Ukrainę, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Tabela 3. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana poza granicami – udział 
krajów graniczących z Polską w latach 2005–2016

Rok Ogółem 
(100%)

Niemcy % Czechy % Słowacja % Rosja %

2016 5 636 692,7   2 861 561,4 50,77 278 942,3 4,95 101 194,9 1,80 3461,8 0,06

2015 4 726 414,2   2 272 747,5 48,09 270 505,6 5,72 58 617,2 1,24 13 943,1 0,30

2014 4 666 736,5   2 257 774,3 48,38 325 877,0 6,98 45 742,7 0,98 9 871,3 0,21
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Rok Ogółem 
(100%)

Niemcy % Czechy % Słowacja % Rosja %

2013 4 821 224,1   2 118 474,0 43,94 282 375,0 5,86 31 294,4 0,65 11 953,8 0,25

2012 4 725 903,0   2 000 015,6 42,32 - - 27 580,3 0,58 - -

2010 3 024 462,9   1 283 030,2 42,42 263 226,1 8,70 36 097,4 1,19 - -

2005 3 083 057,8   1 709 711,0 55,46 192 976,4 6,26 24 408,4 0,79 256 830,1 8,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-bu-

downictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-wyniki-dzialalnosci-w-2005-2016-r.

Wcześniejsze badania dowiodły, że polskie firmy z powodzeniem włączały się w pro-
ces inwestycyjno-budowlany jako podwykonawcy, rzadko były w stanie samodzielnie 
zarządzać lub realizować cały proces [Posadzińska 2012, ss. 83–91]. Stała obecność na 
wybranych rynkach europejskich, oprócz Niemiec, dotyczyła takich krajów, jak – Austria, 
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Norwegia, Rumunia, Słowa-
cja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. 

Zakończenie

Globalizacja w sferze społecznej i politycznej oraz biznes międzynarodowy przyczynia-
ją się bezpośrednio do dynamicznego rozwoju procesów internacjonalizacji przedsię-
biorstw niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Wielopłaszczyznowość i  po-
wszechność zjawiska globalizacji oznacza długofalowe integrowanie działalności na 
poziomie gospodarek, przemysłów (sektorów) oraz przedsiębiorstw ponad granicami 
państw. Następuje rozszerzanie, pogłębianie oraz intensyfikowanie różnego rodzaju po-
wiązań: handlowych, inwestycyjnych, kooperacyjnych, informacyjnych. 

Polskie przedsiębiorstwa budowlane włączyły w  strategie rozwojowe działalność 
na rynkach zagranicznych, umacniając pozycję głównie w  krajach Unii Europejskiej. 
Bliskość geograficzna oraz wielkość i  znaczenie gospodarki niemieckiej spowodowa-
ły, że prawie połowa całej produkcji budowlano-montażowej, realizowanej za granicą, 
lokowana była na tym rynku. Włączenie Polski w strukturę Unii Europejskiej pozytyw-
nie wpłynęło na rozwój współpracy międzynarodowej w branży budowlanej, niewie-
le przedsięwzięć realizowanych było w krajach europejskich będących poza Unią i na in-
nych kontynentach. Specyfika działalności budowlanej sprzyjała włączaniu się w sieci 
powiązań i nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami na różnych etapach realiza-
cji inwestycji budowlanych. 

Iwona Posadzińska



253

Bibliografia

Cerrato D., Crosato L., Depperu D. (2016), Archtypes of SME Internationalization: A Configura-

tional Approach, „International Business Review”, no. 25, ss. 286–295.

Chandler A.D. (1972), Strategy and Structure. Chapters in History of the Industrial Enterprise, MIT 

Press, Cambridge, cyt. za: M. Gorynia (2000), Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie między-

narodowym, w: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Cyfert S. (2006), Strategiczne doskonalenie procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydaw-

nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej go-

spodarce, Scientific Publ. Group, Gdańsk.

Drążek Z. (2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Dziura M., Kaczmarek J. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strate-

gii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, G.K. Świderska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Fonfara K. (red.) (2009), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sie-

ciowe, PWE, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Gorynia M. (2014), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Johanson J., Vahlne J.-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowl-

edge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of Business Studies”, 

vol. 8, No. 1, ss. 23–32.

Koźmiński A. (1999), Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.

Kreikebaum H. (1997), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych



254

Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer busi-

ness, Warszawa.

Nowakowski M.K. (1999), Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Wydawnictwo Di-

fin, Warszawa.

Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.

Obłój K., Trybuchowski M. (2004), Zarządzanie strategiczne [w:] A. Koźminski, W. Piotrowski 

(red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Pera B. (2017), Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań, 

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, nr 319,  

ss. 184–198.

Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa. 

Posadzińska I. (2012), Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budow-

lanych, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Rugman A.M., Collinson S. (2006), International Business, McGraw-Gill, London.

Różański J. (2015), Formy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw – substytucja czy kom-

plementarność?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, „Finanse, Rynki Finan-

sowe, Ubezpieczenia” nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,  

ss. 1017–1025.

Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Simon H. (1999), Tajemniczy mali mistrzowie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Wach K. (2016), Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości mię-

dzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII, z. 10, cz. I., ss. 109–126.

Iwona Posadzińska



255

Welch L.S., Luostarinen R. (1988), Internationalization: Evolution of a Concept, „Journal of Gene-

ral Management”, vol. 14, no. 2, ss. 34–55, cyt. za: N. Dyszkiewicz (2003), Internacjonalizacja ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w  warunkach 

akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Warszawa.

Witek-Hajduk M.K. (2014), Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa w  okresie kryzysu 

finansowo-ekonomicznego, „Marketing i Rynek”, nr 7, ss. 166–188. 

Zaorska A. (2002), Ku globalizacji? Przemiany w  korporacjach transportowych i  w  gospodarce 

światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych





Kamila Radlińska | kamila.radlinskaka@tu.koszalin.pl

Koszalin University of Technology

Faculty of Economic Sciences

Mechanism of Employment Adjustment to Short-term 
Changes in Production. Examples of Polish Enterprises

Abstract: Current mechanisms of employment adjustment to changes in production volu-

me in Polish enterprises result from transformations of the Polish economy. The first years 

of market economy were characterised with the excess of employment and significant rigi-

dity of the labour market. Employment adjustment to changes in production volume was 

hampered, however, regulations gradually provided enterprises with the possibility of real 

influence on the strength of those adjustments. This paper aims at the determination of the 

mechanism of employment adjustments to changes in production volume in Polish enter-

prises. The principal question was whether enterprises in Poland adjust employment in pe-

riods of short-term production changes and, if yes, what is the mechanism of these adjust-

ments. Two hypotheses were proposed. The first hypothesis assumed that Polish enterpri-

ses immediately adjust employment to periodic changes in production volume. The second 

hypothesis was formed as an assumption that employment adjustment to changes in pro-

duction volume occurs through a change in a number of employed persons and through a 

change in a number of hours worked. The study’s spatial scope covered the Polish economy. 

The mechanism of employment adjustments to changes in production volume was analy-

sed by testing pro-cyclicality of labour productivity. Eurostat constituted the source of data 

concerning the Gross Domestic Product and labour productivity. The study’s time horizon 

was the period from the first quarter of 2002 to the third quarter of 2017.

The obtained results indicate that in Poland enterprises immediately adjust employment 

to changes in production volume. These adjustments concern equally the number of em-

ployed persons and the number of hours worked. It means that enterprises reduce employ-

ment and the number of working hours on the conditions of decreasing production. Asses-
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sment of the course of correlation of production dynamics and labour productivity dyna-

mics allowed for the formulation of a conclusion that in enterprises in Poland occurred pe-

riods of larger employment adjustments to changes in production volume. The first one oc-

curred in 2004-2006 and was connected with the Poland’s accession to the European Union, 

when enterprises reorganised and significantly adjusted the number of working hours. The 

second and third period was related to the 2008 financial crisis, while in that period enter-

prises limited equally the number of employed persons and the number of working hours.

Key words: production, productivity, employment, business cycle, Poland

Introduction

The issues of employment adjustments to changes in production volume is often di-
scussed in the literature on the subject [Blanchard, Landier 2002, Pissarides 1991, Dietz, 
Stops, Walwei 2013]. Enterprises, due to their character, adjust their activities to changing 
market conditions, willing to maximise profit, while limiting risk and uncertainty. Fluctu-
ations of production make it necessary for the enterprise to develop strategies, including 
the strategy of managing human resources [Cassell, Nadin, Gray, Clegg 2002, Boeri, Ga-
ribaldi 2005, Bentolila, Dolado 1994, Moller 2010]. Adjustment of employment volume 
to changes in production volume constitutes a key decision within this scope [Dawson, 
Veliziotis, Hopkins 2017, Lopes de Melo 2018, Olkiewicz 2015]. However, these decisions 
depend on operating labour market regulation systems. Rigid labour market with high 
protectionism of employment precludes enterprises from making free decisions on the 
reduction of employment in the slowdown phase and limits employment in the recove-
ry phase. Excessive liberalness of relations on the labour market results in abuses [Blan-
chard, Landier 2002]. Reconcilement of the mechanism of employment adjustments in 
the business cycle with the enterprise theory based on the long-term optimisation of de-
cisions is difficult. The necessity of long-term optimisation of employment costs some-
times forces enterprises to decide on the reduction of employment. Additional light is 
thrown on the issue by problems with social acceptance of such adjustments. All of this 
makes it an important issue requiring continuous discussion and studies. 

The research undertaken in the paper focuses on defining the mechanism of em-
ployment adjustment to short-term changes in production in Polish enterprises. Studies 
of literature and review of empirical research allowed for forming detailed research hy-
potheses. The first hypothesis assumed that Polish enterprises immediately adjust em-
ployment to periodic changes in production volume. The second hypothesis was for-
med as an assumption that employment adjustment to changes in production volume 
occurs through a change in a number of employed persons and through a change in a 
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number of hours worked. Quarterly data concerning the Gross Domestic Product and la-
bour productivity were applied for empirical determination of the mechanism of em-
ployment adjustments to changes in production volume. Eurostat constituted the data 
source. The empirical research covered the period from 2002 to 2017.

The paper is composed of three parts. In the first one, the mechanism of employ-
ment adjustment to short-term changes in production is characterised, as well as possi-
bilities of its measurement are discussed. The second part describes the research me-
thod applied in the third part of the paper. In the last part, the research results are discus-
sed and conclusions from the analysis are formulated.

Theoretical approach to employments adjustments to 
changes in production

Employment adjustment to changes in production volume had constituted the subject 
of analyses already in the beginning of the 19th century. The first analyses [Mitchell 1922, 
Berridge 1922] had proven that during short-term changes in demand there had also oc-
curred an immediate response of labour input with relatively permanent capital input. 
However, further research gradually undermined the existence of variability of labour co-
sts. Hultgren [1960], Fuchs, Leveson [1968] indicated that employment adjustment in the 
business cycle occurred, but that response was not immediate. During short-term chan-
ges in production, employment costs should be considered in the long term. 
Decisions of enterprises on changes in employment level to changes in production volu-
me are based on assumptions of the microeconomic theory of companies. According to 
them, enterprises optimise their decisions in the long term, so decisions concerning em-
ployment costs should also be optimised in the long term. These decisions should con-
sider costs of dismissals and training, apart from remuneration costs. Such an approach 
to the employment costs functions in considerations of main economic schools. There-
fore, short-term reduction of production does not have to lead to immediate adjustment 
of employment, as costs of dismissal, re-employment and training may exceed costs of 
keeping employed persons during the downturn period. Pace of making these decisions 
depends on the level of costs of remuneration, employment, training and dismissals and 
on e.g. skills of employed persons, expectations of enterprises concerning the crisis du-
ration, situation of enterprises, as well as regulations of the labour market. 

High and fixed wages may act as a stimulus to quick decision on reduction of em-
ployment during the economic slowdown. Dismissals concern more often a group of 
employed persons having low, typical qualifications, because the risk related to their 
re-employment is lower [Pissarides 1991, Strzelecki et al. 2009]. Enterprises in a poor fi-
nancial condition dismiss their employed persons sooner, even if they expect short dura-
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tion of decreased production. In addition, an institutional dimension of the labour mar-
ket affects the strength of employment adjustments to changing production. Excessi-
ve protectionism of employment, strong position of trade unions, promotion of flexible 
forms of employment constitute selected instruments that may weaken or strengthen 
the enterprises’ response within the scope of employment-related decisions [Bentoli-
la, Dolado 1994, Moller 2010]. Moreover, innovativeness of economy and sectoral struc-
ture may constitute a premise to specific responses of employment to changes in busi-
ness activity.

Measurement of employment adjustments to changes in production volume may 
occur based on studies in enterprises and on aggregated data. In enterprises it occurs 
through survey. This form of research is good, although its significant limitation is con-
stituted by e.g. subjectivity of assessment, difficulty of specifying survey frequency, 
costliness [Pissarides 1991]. Survey of enterprises conducted by governmental institu-
tions1 has too broad purposes to conclude on their basis on employment adjustments 
to changes in production volume. The second method of analysis is the research based 
on the assumption of pro-cyclicality of labour productivity. In this approach, macroeco-
nomic data on production and labour productivity are analysed. The stronger the re-
lation of production dynamics and labour productivity, the weaker the adjustment of 
employment to production fluctuations. When enterprises adjust employment to chan-
ges in production immediately, the relation of production changes and labour produc-
tivity is positive, minor. When employment in enterprises does not respond to changes 
in production, the relation of production fluctuations and labour productivity is positi-
ve, strong. The largest limitation of this method is constituted by limited interpretative 
possibilities, because it is difficult to isolate factors affecting the mechanism of employ-
ment adjustments to changes in production volume. Results of empirical studies [Pissa-
rides, 1991, Dietz et al., 2013, Strzelecki, Wyszyński, Saczuk 2009] proved that results of 
both methods lead to similar conclusions.

Research method and data

Due to research assumptions and main purpose of the research, which was the deter-
mination of the level of employment adjustments to short-term changes in production 
volume from 2002 to 2017 in Polish enterprises, it was decided to use macroeconomic 
data on production volume and labour productivity. It is justified by the methodologi-
cal simplicity and strong theoretical basis of the approach. Interpretation of analysis re-
sults takes into account its limitations, e.g. resulting from the lack of possibility of inclu-
ding macroeconomic considerations and structural adjustments to the analysis. In the 
1 in Poland e.g. by the National Bank of Poland
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research, the production volume was expressed with the measurement of the real Gross 
Domestic Product (GDP). Labour productivity was defined with use of pro-cyclicality me-
asurements [Li, Prescott 2009, Baroniene L., Zirgutis V. 2017], i.e. real labour productivi-
ty per person (LPP) and real labour productivity per hour (LPH). Productivity per person 
was calculated as a quotient of production volume in economy and a number of em-
ployed persons. While calculating productivity per hour, production volume was conver-
ted into a working hour. Use of both measurements of labour productivity at the same 
time allowed for the explanation of employment adjustments to changes in production 
volume with an effort of employed persons put into work (analysis of labour producti-
vity per person) and hourly changes in work (analysis of labour productivity per hour). 
While interpreting results of the analysis, institutional considerations of the Polish labo-
ur market and external shocks that could have affected a direction and strength of ad-
justments, both on the side of a number of employed persons and a number of working 
hours, were considered. 

Eurostat constituted the source of data concerning the real Gross Domestic Product 
and real labour productivity per person and per hour. Data concerning the real Gross 
Domestic Product were expressed in prices of the year 2010. Real labour productivity per 
person and per hour was indexed year 2010=100. Data had the frequency of quarterly 
data. The adopted research time was the period from the first quarter of 1996 to the third 
quarter of 2017. The analysis of employment adjustments covered the area of Poland.

Its initial stage was constituted by the selection of a cyclical component from time 
series of real GDP and real labour productivity per person and per hour. Decomposition 
was executed with use of the Christiano-Fitzgerald (CF) filter, which eliminates limita-
tions of other methods of decomposition [Canova 1998, Ulrichs 2014, Hodrick, Prescott 
1997, Christiano, Fitzgerald 1999]. 6 quarters and 32 quarters were adopted as the bot-
tom and upper limit of cutting the CF filter. The CF filter was applied to data cleared from 
seasonal fluctuations. Calculations were conducted in the EViews 6.0 package. A cyclical 
component of the time series selected in such a way2 was subject to the analysis of em-
ployment adjustments to changes in production volume. 

Examination and assessment of employment adjustments to changes in production 
volume in Polish enterprises from 2002 to 2017 were conducted with use of a traditio-
nal correlation method and the analysis of Pearson recursive linear correlation coeffi-
cients. Classic coefficients of linear correlation allowed for the determination of gene-
ral relations connecting the real GDP and the real productivity LPP and LPH – they indi-
cated the general level of employment adjustments to changes in production volume 
in Polish enterprises during business cycles. However, these coefficients do not indica-

2 I.e. time series of dynamics of the real GDP, dynamics of labour productivity per person LPP, dynamics of 
labour productivity per hour LPH
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te a tendency or changes in intensity of relations in time, that is why at the second sta-
ge of the analysis recursive (rolling) correlation coefficients were applied. Recursive cal-
culation of correlation coefficients allowed to obtain an answer to the question whether 
the strength of employment adjustments to changes in production volume in Polish en-
terprises from 2002 to 2017 was changed in time and what was the path of convergen-
ce of analysed variables. Determination of recursive correlation coefficients consists in 
so-called sample rolling by moving a time window [Ulrichs 2014, Beck, Grodzicki 2014]. 
In scientific research, apart from applying the time window for sample rolling, an exten-
ding sample is also used [Adamowicz, Dudek, Puchucki, Walczyk 2009]. Having regard to 
the accomplishment of the main purpose, at the assessment of the relation of real value 
of GDP and real value of labour productivity LPP and LPH, the rolling correlation analysis 
method with mobile time window 12 quarters in width was used.

Research results

The main assumption of the analysis of employment adjustments to changes in produc-
tion volume from 2002 to 2017 in Polish enterprises was the application of positive de-
pendence between changes in the real value of GDP and changes in the real labour pro-
ductivity LPP and LPH. Positive strong dependence proves minor adjustment of employ-
ment and working time to short-term production changes, while a relatively low value 
of the correlation coefficient between dynamics of the real GDP and dynamics of the real 
labour productivity specifies a situation when enterprises immediately adjust the size 
of employment. Figure 1 presents the relation of a cyclical component of the real value 
of GDP with a cyclical component of the real labour productivity LPP and LPH in Poland 
from 2002 to 2017.
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Figure 1. Dynamics of a cyclical component CF of the real value of GDP and the real 
labour productivity LPP and LPH in Poland from 2002 to 2017

Source: own calculation based on: Eurostat [online].

 The course of dynamics of the real GDPcf and dynamics of the productivity LPPcf 
and LPHcf indicates their high variability in time. It can be noticed that the cyclical com-
ponent of the dynamics of labour productivity follows changes in the cyclical compo-
nent of the GDP dynamics, which concerns both the dynamics of productivity LPPcf and 
LPHcf. The Pearson linear correlation coefficient between the dynamics of the real value 
of GDPcf and the dynamics of labour productivity LPPcf and LPHcf indicates their modera-
te dependence and comes respectively to 0.65 and 0.58. Labour productivity shows pro-
cyclicality, which is demonstrated by a positive sign of the correlation coefficient. In Po-
lish enterprises from 2002 to 2017, labour productivity was changing towards the same 
direction as production – that dependence was statistically significant (α<0.001), but re-
latively weak. Therefore, the value of correlation coefficients allowed to conclude that 
enterprises in Poland, in the situation of decreasing production volume, were imme-
diately adjusting the size of employment – they lowered employment measured both 
with a number of employed persons and with a number of hours worked. During eco-
nomic recovery, enterprises were hiring additional employees and increasing a number 
of hours worked. Almost immediate adjustment of employment is possible e.g. thanks 
to a flexible labour market. Legal considerations of the labour market, i.e. low protectio-
nism of employment, weak position of trade unions, promotion of flexible forms of em-
ployment facilitate the possibilities of employment adjustments in Polish enterprises. 
Based on this observation, it can also be concluded that a large part of Polish enterpri-
ses still considers employment costs as a variable element of costs, does not keep em-
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ployed persons, at the same time lowering a number of hours worked during short-term 
production changes. 

The analysis conducted based on rolling correlation coefficients for 12 quarters allo-
wed for the determination of strength and direction of employment adjustments in en-
terprises during the business cycle (figure 2). The research results showed that pro-cycli-
cality of productivity in the analysed period was characterised with high variability. Du-
ring short-term changes in business activity, enterprises were almost immediately ad-
justing employment to changes in production volume. Smaller adjustment of employ-
ment and a number of working hours was observed in periods of increased business ac-
tivity. Bigger employment adjustments occurred in periods of economic downturn. 

Figure 2. Procyclicality of labour productivity (rolling correlations) on the background 
of the business cycle in Poland from 2002 to 2017

Source: own calculation based on: Eurostat [online].

In the period of 14 years, the biggest employment adjustments to changes in pro-
duction volume were observed basically in three periods: 2004–2006, 2009–2010, after 
2013. The first of them, the period from 2004 to 2006, can be explained by the adju-
stment of functioning of Polish enterprises to the European Union structures. Employ-
ment adjustment in that period was a consequence of a slight decrease of business ac-
tivity in 2004 and organisational changes implemented by enterprises. Adjustments in 
that period concerned to a greater extent adjustments of a number of working hours 
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than an effort put by employed persons in work. In that period, before enterprises re-
duced the number of employed persons, they significantly reduced the number of ho-
urs worked. The years 2009–2010 brought another stronger employment adjustments in 
enterprises. The Polish economy, similarly to economies of other European countries, re-
sponded to the 2008 financial crisis with the economic slowdown. That slowdown cau-
sed initially minor, but in the years 2009–2010 significant reduction of employment. Si-
multaneous decrease of the size of employment and the number of hours worked con-
stitutes the characteristic of adjustments in that period. Similarly, Polish enterprises re-
sponded to the echo of the financial crisis in 2013, when a next leap of employment ad-
justments occurred, the number of employed persons and the number of hours worked 
decreased simultaneously. More and more liberal provisions within the scope of flexible 
forms of employment, limited bargaining power of trade unions, significant social pro-
tection of persons not working contribute to the phenomenon of immediate employ-
ment adjustments in Polish enterprises.

Conclusions 

Enterprises use the mechanism of employment adjustments to short-term production 
changes, while the response rate depends e.g. on regulations of the labour market, finan-
cial situation of enterprises, level of social and economic development, maturity of eco-
nomies and their sectoral specificity. In developed countries, the issue of employment re-
duction during short-term production changes has been partially solved by changes in 
regulations concerning reduced working hours, reduction of protection of full-time em-
ployment, wage negotiations with trade unions. However, the social dimension of adju-
stments makes the subject of employment adjustments to changes in production volu-
me still valid.

In the paper, the analysis of employment adjustments to changes in production vo-
lume from 2002 to 2017 in Polish enterprises was conducted. In the research, data on the 
value of GDP and labour productivity were applied. Results of conducted analyses indi-
cate that Polish enterprises were relatively quickly decreasing employment in the situ-
ation of a production drop in the analysed period. Analyses indicate three moments of 
significant adjustments on the side of employment: the period of 2004-2006, 2009-2010, 
2013, and they were always a consequence of earlier downturn. The first period was rela-
ted to the Poland’s accession to the European Union, when adjustments had the charac-
ter of organisational adjustments of labour, enterprises, while considering the market si-
tuation and regulations of the labour market, conducted employment adjustments, al-
though those adjustments concerned to a greater extent a decrease in working hours. 
Another downturn in 2009-2010 and 2013 brought reductions of employment. Enterpri-
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ses were significantly reducing a number of employed persons and a number of wor-
king hours. As compared to other EU countries, Polish enterprises relatively quickly ad-
just employment to short-term production changes, reducing the number of employed 
persons and the number of hours worked. It seems that Polish enterprises do not analyse 
labour as a unique resource, having qualifications that become obsolete during short-
term dismissals, or the cost of keeping employees in periods of less intense activity is hi-
gher than the cost of their dismissal, re-employment and training. 
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Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej 

Taxation of Personal Income in Poland and Other 
European Union Countries

Abstract: The article presents the amount and changes of rates in a taxation of personal in-

come in Poland and other European Union countries over the period 2007–2017. The PIT in 

the European Union is mostly progressive, although it should be noted that some member 

states have decided to introduce a tax with a single tax rate. Taking into account this fact 

and the reduction of PIT tax rates, we can still see the existing tax competition, which is ma-

inly applied by the new EU member states. However, it should be noted that the compara-

bility of taxation of personal income makes it difficult to complex the tax, because it is often 

a tax containing a different tax-free amount depending on the country, various principles 

of tax splitting and numerous reliefs and redundancies.

Key words: tax rate, personal income tax, European Union, tax policy

Wprowadzenie

Opodatkowanie dochodów jest najstarszą i  najczęściej stosowaną formą obciążeń fi-
skalnych na świecie. W ramach współcześnie funkcjonujących gospodarek rynkowych, 
w tym gospodarek krajów Unii Europejskiej, opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
występuje w formie podatku od dochodów osobistych (ang. PIT – personal income tax) – 
w Polsce noszącego nazwę podatku dochodowego od osób fizycznych. Rzeczywisty cię-
żar obciążeń podatkami dochodowymi uzależniony jest od techniki podatkowej, na któ-
rą składają się elementy konstrukcji podatku. Jednym z zasadniczych elementów kon-
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strukcji podatku są stawki podatkowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawie-
nie wysokości i  zmian stawek w  opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w  Polsce 
i pozostałych krajach Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2007–2017, ze szczególnym wy-
odrębnieniem krajów przed i po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku. Źródłem da-
nych są informacje pochodzące z raportu Komisji Europejskiej – Taxation Trends in Euro-
pean Union – 2017 Edition.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce

Dokonując analizy opodatkowania dochodów należy przytoczyć pojęcia związane z nie-
ograniczonym i  ograniczonym obowiązkiem podatkowym. W  przypadku podatku do-
chodowego od osób fizycznych nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fi-
zycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod-
legają one obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez 
względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Za osobę mającą miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych 
(ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku, gdy osoby fizyczne nie mają na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podat-
kowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm., art. 3].

W  odniesieniu do działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycz-
nych występuje w dwóch formach, tzn. podatnik może dokonywać rozliczenia na zasa-
dach ogólnych lub ryczałtowo za pomocą ewidencji przychodów lub karty podatkowej. 
Podmioty gospodarcze rozliczające się na zasadach ogólnych obowiązuje Ustawa z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast rozliczających 
się ryczałtowo na zasadzie wyboru obowiązuje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w  Polsce zawiera pewne wyjątki od 
ogólnej zasady powszechności opodatkowania, tzn. ustawodawca wyłącza niektóre do-
chody z opodatkowania. Zgodnie z przepi sami ustawy nie stosuje się jej m.in. do przy-
chodów z działalności rolniczej (z wy jątkiem przychodów z działów specjalnych produk-
cji rolnej), przychodów z gospodarki leśnej oraz przychodów podlegających przepi som 
o  podatku od spadków i  darowizn, przychodów wynikających z  czynności, które nie 
mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, świadczeń na zaspokojenie po-
trzeb rodziny, przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wyni-
kających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, 
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poz. 350 ze zm., art. 2]. Przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszyst-
kich źródeł z pewnymi wyjątkami. Nie łączy się bowiem z innymi dochodami (np. z dy-
widend, dochodów z  nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokry-
cia w ujawnionych źródłach). Biorąc jednak pod uwagę całokształt konstrukcji polskie-
go podatku od dochodów osobistych, można zauważyć w nim przeważające cechy tzw. 
podatku syntetycznego (globalnego) niż podatku analitycznego (celularnego) [Litwiń-
czuk 2008, ss. 70–71].

Należy zaznaczyć, iż według generalnej zasady, każdy podatnik podlega odrębnemu 
opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. W przypadku spółki osobowej 
opodatkowaniu podlega dochód proporcjonalny do udziału w spółce. W Polsce, tak jak 
i w wielu innych krajach Unii Europejskiej, istnieje jednak możliwość wspólnego opodat-
kowania małżonków oraz osób wychowujących samotnie dzieci w oparciu o tzw. split-
ting podatkowy [Szczodrowski 2003, ss. 64–66]. 

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali. Skalę 
podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w 2018 roku przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w 2018 r.

Podstawa obliczenia 
podatku w zł Wysokość podatku w zł

85 528 18% minus kwota zmniejszają-
ca podatek*

minus kwota zmniejszająca podatek*
85 528 15 395,04 + 32% nadwyżki po-

nad 85 528

* 1) 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

  2) 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa oblicze-

nia podatku – 8000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nie-

przekraczającej kwoty 13 000 zł;

  3) 556 zł 2 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej 

kwoty 85 528 zł;

  4) 556 zł 2 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 2 gr × (podstawa obli-

czenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 

zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Źródło: Ustawa z dnia 26 lipiec 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, 

poz. 350 ze zm., art. 27 ust. 1].
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W  opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych w  Polsce funkcjonują dwie 
stawki podatkowe – 18% do dochodu podatkowego w wysokości 85 528 zł i 32% powy-
żej nadwyżki osiągniętej z powyższego dochodu. Zasadniczą kwotą zmniejszającą po-
datek dotyczącą ok. 90% mieszkańców Polski jest kwota 556,02 zł, która ulega zwiększe-
niu przy dochodach rocznych poniżej 13 000 zł i zmniejszeniu powyżej dochodów wy-
nikających z drugiego progu podatkowego, tj. 85 528 zł. Podatek należny nie powstanie 
przy dochodzie rocznym wynoszącym 8000 zł, a kwota zmniejszająca podatek przesta-
je istnieć dla dochodów rocznych przekraczających 127 000 zł.

Podatek dochodowy ulega obniżeniu o tzw. ulgi bezpośrednie, tj. kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, 7,75% podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych [Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.]. Następnie podatek w zeznaniu rocz-
nym można zmniejszyć o  dokonane darowizny pieniężne, na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego działającej na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 ze zm.], a tak-
że o tzw. ulgę na powrót (abolicyjną) dla podatnika o nieograniczonym obowiązku po-
datkowym uzyskującego dochody poza terytorium Polski [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 
ze zm., art. 27g].

Ponadto począwszy od 2008 r., istnieje możliwość odpisu od podatku należnego 
określonej ustawowo kwoty na każde dziecko własne lub przysposobione, tzw. ulga pro-
rodzinna. W 2018 roku w rocznych deklaracjach podatkowych są to następujące kwoty:

 · 1 112,04  zł na jedno dziecko pod warunkiem, że dochody podatnika pozostające-
go przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczy-
ły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł lub niepozostającego w związku mał-
żeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku po-
datkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego mało-
letnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł;
 · 1 112,04 zł na dwójkę dzieci niezależnie od wysokości dochodów;
 · 2 000,04 zł na trzecie dziecko;
 · 2 700 zł na czwarte i każde kolejno dziecko [Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm., art. 27f].

W  momencie, gdy kwota ulgi jest wyższa niż wysokość podatku, podatnik może 
otrzymać zwrot, który nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatni-
ka składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Powyższe sposoby opodatkowania nie mają zastosowania w sytuacji, gdy choćby do 
jednego z małżonków lub osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka, mia-
łyby zastosowanie przepisy opodatkowania dochodu na zasadach zryczałtowanych lub 
na zasa dach 19% podatku liniowego. 
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Osoby fizyczne i  spółki osobowe prowadzące działalność gospodarczą mogą wy-
brać także wariant opodatkowania podatkiem liniowym 19%. Jednak w tym przypad-
ku nie przysługują im żadne ulgi. Podatek pomniejszany jest tylko o składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne. Podatnik traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, 
gdy uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, 
odpowiadają cych czynnościom, które świadczył w ramach stosunku pracy i  jest wów-
czas zobligowany do wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatko-
wej progresywnej. 

Podatnicy co miesiąc wpłacają zaliczkę podatku dochodowego w  terminie do 20. 
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni naczelnikowi urzędu skarbowego w ostat-
nim dniu okresu rozliczeniowego w wysokości różnicy między podatkiem należnym od 
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a  sumą zaliczek należnych za 
poprzednie miesiące. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznania 
podatkowe – PIT-36 lub PIT-36L – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego [Dz. U. 
z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm., art. 45] w urzędzie skarbowym właściwym według miej-
sca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. 

W odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne znaj-
dują zastosowanie także uproszczone formy prowadzenia ewidencji i opodatkowania. 
Osoby fizyczne i spółki osobowe, jeżeli nie przekroczą przychodu rocznego w wysoko-
ści 2 000 000 euro, nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych [Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 
i 2201; z 2018 r., poz. 62., art. 2], lecz mogą rozliczać się na zasadach ogólnych za pomocą 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub skorzystać z metody rozliczania za po-
mocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. 

Jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencyjnych reguluje go Ustawa z dnia 20 
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne [Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, 2175], a są nim opodatkowa-
ne dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na nieco mniejszą skalę (do 250 
000 euro przychodu za poprzedni rok, tj. 1 078 425 zł za 2017 r.). Przedmiotem opodatko-
wania są przychody uzyskiwane z poszczególnych rodzajów działalności. Przychody te 
są opodatkowane stawką procentową zróżnicowaną wg rodzaju działalności. Nie bierze 
się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Stawki ryczałtu od przychodów są uzależ-
nione od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej i wynoszą: 20%, 17%, 10%, 
8,5%, 5,5%, 3% i 2% [Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, 2175, art. 12].

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia 
ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji 
wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych. W  zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych, podatnicy obowiąza-
ni są, w ciągu roku podatkowego, co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej 
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wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Obliczony podatek ulega obniżeniu o kwotę 
opłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz istnieje możliwość 
skorzystania z ulg i kredytu podatkowego podobnie jak na zasadach ogólnych.

Kartą podatkową są opodatkowane osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą na niewielką skalę, najczęściej w sferze rzemiosła i niektórych usług. Stawki kwo-
towe tego podatku uzależnione są od:

 · liczby mieszkańców,
 · rodzaju wykonywanej działalności,
 · liczby zatrudnionych pracowników.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku pro-
wadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego do-
chodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie ustalają przychodów, kosz-
tów uzyskania przychodów ani dochodu.

Zarówno karta podatkowa i ryczałt nie są obligatoryjne. Podatnicy mogą z nich zre-
zygnować i opodatkować na zasadach ogólnych prowadząc pełne księgi rachunkowe 
albo księgę podatkową. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest opłacalny, kie-
dy podatnik uzyskuje dane przychody przy niskich kosztach uzyskania. W odwrotnej sy-
tuacji, gdy dane przychody uzyskiwane są po koszcie niewiele niższym od tych przycho-
dów, podatnikom bardziej może opłacać się opodatkować na zasadach ogólnych.

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęte są także dochody ze stosun-
ku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, emerytury lub renty, a także działal-
ność wykonywana osobiście, działy specjalne produkcji rolnej, nieruchomości lub ich 
części, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne wymienione w art. 10 usta-
wy. W  ramach uproszczonych form opodatkowania wyróżnia się także zryczałtowany 
podatek dochodowy od przychodów osób duchownych uzależniony od funkcji osoby 
duchownej, liczby mieszkańców parafii oraz liczby mieszkańców gminy, na terenie której 
znajduje się siedziba parafii (rozdział 4 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne [Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, 2175].

Wysokość i zmiany stawek w opodatkowaniu dochodów 
osobistych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 

Wysokość opodatkowania bezpośredniego w krajach Unii Europejskiej zależy od suwe-
rennej decyzji kraju członkowskiego. Próba harmonizacji podatku od dochodów osobi-
stych wiąże się z wieloma kontrargumentami w  tym zakresie [Wołowiec, Soboń 2011, 
s. 44]. Należy także zwrócić uwagę na nierówność w opodatkowaniu dochodów osobi-
stych pomiędzy krajami rozwiniętymi gospodarczo a rozwijającymi się. W krajach rozwi-
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niętych podatek od dochodów osobistych służy przede wszystkim redystrybucji docho-
dów [Bird, Zolt 2005, s. 1667]. Taka sytuacja dotyczy krajów Unii Europejskiej, gdzie nadal 
widoczne jest duże rozwarstwienie w poziomie uzyskiwanych dochodów, co widoczne 
jest w krajach przed i po rozszerzeniu w 2004 roku. 

W analizie podatków dochodowych, które dotyczą działalności gospodarczej nale-
ży także wziąć pod uwagę sposoby ustalania amortyzacji, wakacje i kredyty podatkowe, 
ulgi na technologię i innowację oraz zwolnienia w specjalnych strefach ekonomicznych 
[Neneman 2005, s. 19]. 

W artykule analizie zostanie poddana wysokość i zmiana stawek w określonym od-
cinku czasowym. W tabeli 2 zostały przedstawione stawki i ilość progów w podatku od do-
chodów osobistych (PIT) w krajach Unii Europejskiej w 2017 r. 

Tabela 2. Stawki podatku od dochodów osobistych (PIT) w krajach UE w 2017 r. w %

 Kraj Stawki PIT 
w %

Ilość progów 
podatko-
wych PIT

 Kraj Stawki PIT 
w %

Ilość progów 
podatko-
wych PIT

Bułgaria 10 1 Chorwacja 12–47,2 3

Węgry 15 1 Niemcy 14–47,5 3

Litwa 15 1 Irlandia 20–48 2

Czechy 15 1 Grecja 22–48 3

Rumunia 16 1 Włochy 23–48,8 5

Estonia 20 1 Słowenia 16–50 4

Łotwa 23 1 Austria 25–50 5

Słowacja 19–25 2 Francja 0–50,2 5

Polska 18–32 2 Finlandia 6,5–51,4 4

Malta 15–35 3 Holandia 36,55–52 3

Cypr 20–35 4 Belgia 25–53,7 5

Luksemburg 0–45,8 19 Dania 22,5–55,8 2

Wielka Brytania 20–45 3 Portugalia 14,5–56,2 5

Hiszpania 19–46 5 Szwecja 20–57,1 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission [2017].

Rozpiętość podatkowa sięga w  niektórych krajach 19 przedziałów (patrz Luksem-
burg). Przeciętna górna stawka PIT w krajach członkowskich w 2017 r. wynosi 39%. Naj-
wyższą stawkę podatku PIT powyżej 55% mają: Szwecja (57,1%), Portugalia (56,5%) oraz 
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Dania (55,8%), natomiast górną stawkę poniżej 20% posiada pięć krajów: Bułgaria (10%), 
Węgry (15%), Litwa (15%), Czechy (15%) i Rumunia (16%). Te wymienione kraje oraz Ło-
twa (23%) i Estonia (20%) posiadają opodatkowanie liniowe w podatku osobistym, w po-
zostałych krajach jest ono progresywne. W tabeli 3 zaprezentowano zmiany stawek po-
datku od dochodów osobistych (PIT) biorąc pod uwagę lata 2007–2017. 

Tabela 3. Zmiany stawek podatku od dochodów osobistych (PIT) w latach 2007–2017

Kraj/Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017–
2007

Bułgaria 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -14

Czechy 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -17

Litwa 27 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -12

Węgry 40 40 40 40,6 20,3 20,3 16 16 16 15 15 -25

Rumunia 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0

Estonia 22 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 -2

Łotwa 25 25 23 26 25 25 24 24 23 23 23 -2

Słowacja 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 6

Polska 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 -8

Cypr 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 5

Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0

Chorwacja 53,1 53,1 56,1 50,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 42,4 -10,7

Hiszpania 43 43 43 43 45 52 52 52 45 45 43,5 0,5

Wielka  
Brytania 40 40 40 50 50 50 45 45 45 45 45 5

Luksemburg 39 39 39 39 42,1 41,3 43,6 43,6 43,6 43,6 45,8 6,8

Włochy 44,9 44,9 44,9 45,2 47,3 47,3 47,3 47,8 48,8 48,8 47,2 2,3

Niemcy 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 0

Irlandia 41 41 46 47 48 48 48 48 48 48 48 7

Austria 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0

Słowenia 41 41 41 41 41 41 50 50 50 50 50 9

Francja 45,4 45,4 45,4 45,4 46,6 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 4,8

Finlandia 50,5 50,1 49,1 49 49,2 49 51,1 51,5 51,6 51,6 51,4 0,9

Holandia 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 0

Belgia 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,8 53,8 53,7 53,2 53,2 -0,5

Grecja 40 40 40 49 49 49 46 6 48 48 55 15

Dania 62,3 62,3 62,1 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,8 55,8 55,8 -6,5
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Kraj/Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017–
2007

Portugalia 42 42 42 45,9 50 49 56,5 56,5 56,5 56,5 56,2 14,2

Szwecja 56,6 56,4 56,5 56,6 56,6 56,6 56,7 56,9 57 57,1 57,1 0,5

Przeciętnie UE 39,7 38,4 38,0 38,6 38,4 38,7 39,2 37,8 39,0 38,9 39,0 -0,7

Przeciętnie 
15* 47,2 47,2 47,4 48,6 49,5 50,1 50,4 47,8 50,2 50,2 50,5 3,3

Przeciętnie 
13* 31,1 28,4 27,2 27,0 25,5 25,5 26,2 26,2 26,1 26,0 25,6 -5,5

*Kraje „15” – przed rozszerzeniem UE w 2004 r., kraje „13” – po rozszerzeniu UE w 2004 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission [2017].

Analizując zmiany górnych stawek PIT w  krajach Unii Europejskiej można zwrócić 
uwagę, że stawki przeciętnie zostały obniżone w badanych latach o 0,7 p.p., z poziomu 
39,7% do poziomu 39%. Gdy weźmiemy jednak pod uwagę kraje starej unii, tj. przed roz-
szerzeniem w 2004 roku, nastąpił w nich wzrost górnych stawek PIT o 3,3 p.p., tj. z pozio-
mu 47,2% do poziomu 50,5%. Natomiast w krajach nowej unii, tj. po rozszerzeniu w 2004 
roku, nastąpił przeciętny spadek górnej stawki PIT o 5,5 p.p. Przeciętnie górne stawki PIT 
w krajach starej unii od krajów nowej unii są wyższe w 2017 roku o 24,9 p.p. 

Dokonując analizy poszczególnych krajów członkowskich można zauważyć, iż naj-
większych obniżek stawek górnych PIT w latach 2007–2017 dokonały Węgry – o 25 p.p. 
z 40% do 15% oraz Czechy – o 17 p.p. z 32% do 15%, a największych podwyżek Grecja – 
o 15 p.p. z 40% do 55% oraz Portugalia – o 14,2 p.p. z poziomu 42% do 56,2%. 

Przyczyny zmian stawek podatkowych można wyjaśnić konkurencją podatkową 
funkcjonującą pomiędzy krajami członkowskimi, a  także sytuacją stanu finansów pu-
blicznych danego kraju. Konstrukcja podatku od dochodów osobistych jest bardzo zróż-
nicowana. Analizując poszczególne systemy podatkowe możemy zwrócić uwagę na róż-
ne rozwiązania w zakresie podatków dochodowych, które są często podzielone na część 
stanowiącą dochody budżetu centralnego i  część dotyczącą budżetów samorządo-
wych. Zasadniczym instrumentem podatkowym wykorzystywanym do wyrównywania 
poziomu dochodów ludności jest progresywny podatek dochodowy, silniej obciążający 
osoby lepiej sytuowane [Mazurek-Chwiejczak 2016, s. 193], ale część krajów wykorzystu-
je także podatek liniowy z kwotą wolną od podatku, tzw. podatek płaski. Należy zwrócić 
także uwagę na tezę stawianą w literaturze przedmiotu, że obserwowany proces reduk-
cji wysokości stawek podatków PIT w krajach UE nie ma istotnego znaczenia jako czyn-
nik mogący zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tych krajów [Działo 2014, s. 153].
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Uwagi końcowe

W opodatkowaniu dochodów osobistych rządy poszczególnych krajów starają się usta-
lić jak najbardziej optymalny wariant opodatkowania. Na zmiany stawek i ustalania ich 
wysokości należy patrzeć w kontekście budowy całego systemu fiskalnego, uwzględnia-
jącego również składki na ubezpieczenia społeczne, stan finansów publicznych państwa 
jak i konkurencję podatkową między państwami. Porównywalność opodatkowania do-
chodów osobistych utrudnia złożoność tego podatku, gdyż często jest to podatek zawie-
rający różną kwotę wolną od podatku w zależności od kraju, rozmaite zasady splittingu 
podatkowego oraz liczne ulgi i zwolnienia. Opodatkowanie dochodów osobistych w kra-
jach Unii Europejskiej w większości jest progresywne, choć należy zauważyć, iż 7 krajów 
członkowskich zdecydowało się na wprowadzenie podatku z jedną stawką podatkową. 
Biorąc pod uwagę ten fakt i przeciętną obniżkę stawek podatkowych w podatku docho-
dowym od osób fizycznych, można zauważyć nadal istniejącą konkurencję podatkową, 
którą stosują przede wszystkim nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. W przypadku 
krajów tzw. starej unii można zauważyć przeciętny wzrost stawek podatkowych w opo-
datkowaniu dochodów osobistych, co podyktowane jest w dużej mierze sytuacją stanu 
finansów publicznych, a w szczególności z nadmiernym zadłużeniem tych państw. Po-
nadto kraje rozwinięte gospodarczo traktują podatek od dochodów osobistych jako in-
strument redystrybucji dochodów.

Bibliografia

Bird R.M., Zolt E.M. (2005), Redistribution via taxation: the limited role of the personal income tax 

in developing countries, 52 UCLA L. Rev. 1627, s. 1627.

Działo J. (2014), Stawki podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w krajach Unii Eu-

ropejskiej i wybranych rajach podatkowych a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, „Studia Praw-

no-ekonomiczne”, t. XCIII, s. 139–155.

European Commission (2017), Taxation Trends in European Union, Publications Office of the Eu-

ropean Union, Luksembourg.

Litwińczuk H. (red.) (2008), Prawo podatkowe przedsiębiorców. Tom 1, Wolters Kluwer, Warszawa.

Rafał Rosiński



279

Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Trends in Personal Income Tax Progression in OECD Countries in 

the Context of Income Redistribution, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 324(4), 

ss. 181–193.

Neneman R. (2005), Jaki system podatkowy, CASE, s. 19.

Szczodrowski G. (2003), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk.

Wołowiec T., Soboń J. (2011), EU Integration and Harmonisation of Personal Income Taxation, 

„Contemporary Economics”, vol. 5, issue 1, s. 36–46.

Ustawa z  dnia 26 lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z  1991 r. 

Nr 80, poz. 350 ze zm.).

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 i 2201; z 2018 r. poz. 62).

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-

chodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, 2175).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej





Marek Stych I stycma@interia.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Politologii 

Prawno-organizacyjne aspekty nadzoru nad 
farmaceutykami na wybranym przykładzie 
regionalnym

Legal/Organizational Issues of Pharmaceuticals Oversight 
in a Selected Region of Poland

Abstract: The objective of this work is an analysis of the legislated regulations pertaining 

to oversight of pharmaceuticals sold in Poland’s pharmacies. The concept of ‘pharmaceuti-

cal’ will be clarified as it relates to medicines.

The theoretical considerations are based on numerous surveys regarding assessment of 

pharmacy activity and the quality of sold medicines.

The study focuses on the region under the jurisdiction of the Opole Voivodship Pharma-

ceutical Inspectorate. The inspections of the pharmaceutical inspectors are authorized un-

der the codified legislation of July 2, 2004, which addresses freedom of economic activity 

in commercial sales, and legislation of September 5, 2001 i.e. pharmaceutical regulations.

The article considers the above described issue in the following contexts:

- public health in the region – the voivodship pharmaceutical inspectorate; and

- business people operating pharmacies – pharmaceutical inspectors.

The article applies two research methods: the theoretical/legal method and the empirical 

method i.e. diagnostic questionnaire survey.

Key words: pharmacy inspection, pharmacy, Opole Voivodship Pharmaceutical Inspecto-

rate, sale of medicines

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 4 | Część I | ss. 281–294



282

Wstęp

Celem poniższego opracowania jest omówienie regulacji prawnych w zakresie nadzo-
ru sprawowanego nad farmaceutykami sprzedawanymi w aptekach ogólnodostępnych. 
Samo pojęcie farmaceutyku zostanie odniesione do leku sprzedawanego bez recepty 
(OTC). Przedsiębiorca posiadający aptekę – zgodnie z prawem farmaceutycznym – pro-
wadzi placówkę ochrony zdrowia publicznego, w  której osoby uprawnione świadczą 
w szczególności usługi farmaceutyczne. Jednocześnie w zakresie prowadzonej działal-
ności podlega on nadzorowi i kontroli ze strony właściwej Wojewódzkiej Inspekcji Farma-
ceutycznej. W świetle prawa do zadań apteki należy między innymi: 

 · wydawanie leków (prawo polskie traktuje zamiennie pojęcia lek i produkt leczniczy);
 · sporządzanie leków recepturowych i aptecznych;
 · udzielanie informacji o nich.

Powyższa materia zostanie poddana analizie w artykule.
Rozważania teoretyczne zostały poparte przeprowadzonymi badaniami ankietowy-

mi dotyczącymi oceny działalności aptek z uwzględnieniem jakości sprzedawanych pro-
duktów leczniczych.

W aspekcie regionalnym zakres badań obejmuje działania podejmowane przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu, który wykonuje w imieniu właści-
wego Wojewody zadania Inspekcji Farmaceutycznej wchodzącej w skład zespolonej ad-
ministracji rządowej.  Podstawą kontroli aptek, przeprowadzanej przez inspektora far-
maceutycznego, są unormowania Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Czynno-
ści kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez organ ze-
zwalający – czyli przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 

Artykuł przedstawia powyższą problematykę w następujących relacjach:
 · zdrowie publiczne na obszarze regionu – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
 · przedsiębiorca prowadzący aptekę – inspektor farmaceutyczny;
 · apteka – pacjent.

W artykule zastosowano dwie metody badawcze: metodę teoretyczno-prawną oraz 
metodę empiryczną – sondażu diagnostycznego, technika: ankietowanie.

Apteka jako przykład działalności reglamentowanej

W dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawodawca uchwalił nowelizację ustawy Prawo farmaceu-
tyczne [Dz. U. z 2017 r., poz. 1015]. Wspomniana nowelizacja wprowadziła szereg ogra-
niczeń w zakresie prowadzenia aptek przez przedsiębiorców. W związku z tym właściwy 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, działający na obszarze danego regionu, jest zo-
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bowiązany przy wydawaniu nowych zezwoleń uwzględnić następujące elementy (art. 1 
ustawy nowelizującej): 

 · liczbę mieszkańców danej miejscowości, 
 · odległość od innych aptek, 
 · formy organizacyjne prowadzonej działalności aptecznej,
 · kwalifikacje zawodowe właściciela apteki. 

Wspomniana nowelizacja wprowadziła również określone ograniczenia w  zakre-
sie prowadzenia i działalności aptek. Dodane przepisy – art. 99 ust. 3a-3b ustawy Pra-
wo farmaceutyczne – zakazują wydania zezwolenia na prowadzenie apteki farmaceu-
cie, w przypadku gdy prowadzi (jest wspólnikiem, partnerem) co najmniej 4 apteki ogól-
nodostępne. WIF nie wyda zezwolenia, jeżeli na dzień złożenia wniosku o jego wydanie, 
liczba mieszkańców w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, 
wynosić będzie co najmniej 3 tys. mieszkańców (kryterium demograficzne) i odległość 
od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodo-
stępnej będzie mniejsza niż 500 m (kryterium geograficzne). Wyjątek dotyczy sytuacji, 
gdy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie, od miejsca planowanej lokalizacji apteki do 
najbliższej placówki, odległość wynosi w linii prostej co najmniej 1000 m lub apteka zo-
stała nabyta od spadkobiercy w całości i jej adres pozostaje aktualny. 

 Na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego – zezwolenia są wyda-
wane wyłącznie farmaceutom (przedsiębiorcom). Według nowych przepisów prawo do 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przysługuje wyłącznie:

 · armaceutom, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu i prowadzą jednooso-
bową działalność gospodarczą,
 · spółkom jawnym lub spółkom partnerskim, których przedmiotem działalności jest 

wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farma-
ceuci mający prawo wykonywania zawodu.

Zasadne jest w tym miejscu postawienie pytania – o cel, który przyświecał ustawo-
dawcy przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych dla tej grupy przedsiębiorców.

W założeniach ustrojowych nowelizacja powinna przyczynić się do ograniczenia wy-
stępowania zjawisk patologicznych, takich jak np.: wywóz leków za granicę, naruszanie 
zakazu reklamy [Jasińska 2014, ss. 747–751; Rabiega-Przyłęcka 2013, ss. 68–77] czy niele-
galne wykorzystywanie refundacji leków [wyrok SN z dnia 6 grudnia 2017 r., SDI 93/17, 
Legalis]. Jeśli chodzi o samą reklamę apteki to – po pierwsze – należy rozstrzygnąć pro-
blem jej zgodności z przepisami konstytucyjnymi [Banaszak 2017, ss. 439–446]. Po dru-
gie należy wskazać na próby omijania zakazu reklamy poprzez umieszczanie już w fir-
mie przedsiębiorcy lub w nazwie apteki zwrotów reklamowych, takich jak: „superapte-
ka”, „apteka hurtowa”, „apteka tania”, „centrum tanich leków” [Uzasadnienie do projek-
tu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, s. 3; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
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6 października 2015 r., VI SA/Wa 34/15, Legalis]. W odniesieniu do wskazanych wcześniej 
aspektów, zasadne jest powołanie się na kontrole przeprowadzane przez WIF w Opo-
lu. Kontrole wykazały nieprawidłowości w tym zakresie, np. decyzja Opolskiego Woje-
wódzkiego Inspektora farmaceutycznego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie między in-
nymi udostepnienia pacjentom w aptece gazetek reklamowych z czasowo ograniczoną 
ofertą asortymentu – „Rodzinne święta”, „Katalog mamy i dziecka” [https://bipwif.e-wo-
jewoda.pl/files/_decyzje/_decyzje-owif/_reklama/dec%202018/Dec%201%202018.pdf, 
dostęp: 4.04.2018].

W  latach poprzednich przedsiębiorcy prowadzący apteki podejmowali działania 
związane z reklamą aptek, co wynika ze sprawozdań WIF w Opolu i tym samym narusza-
li przepisy ustawy prawo farmaceutyczne, np.: 2017 r. – 4 decyzje stwierdzające narusze-
nie prawa; 2016 r. – 17 decyzji; 2015 r. – 8; 2014 r. – 8.

Zasadne jest postawienie pytania, czy liczba naruszeń przepisów prawa przez przed-
siębiorców odnośnie reklamy jest znaczna. Wszczęte postępowania administracyjne po-
winny być odniesione do liczby aptek ogólnodostępnych w regionie: 2014 r. – 326 aptek 
ogólnodostępnych; 2015 r. – 331; 2016 r. – 331; 2017 r. – 336.

Jak wynika z przedstawionych danych, liczba naruszeń jest stosunkowo niska w sto-
sunku do ogólnej liczby prowadzonych aptek przez przedsiębiorców w województwie 
opolskim, co należy ocenić pozytywnie. Stanowi to efekt prowadzonych planowych 
kontroli aptek. 

Analizowana nowelizacja nastąpiła wskutek przyjęcia założenia, iż źródło tych zja-
wisk stanowił fakt, iż apteki były prowadzone przez osoby niebędące farmaceutami i ta-
kie stanowisko należy uznać za błędne. Współcześnie w relacjach przedsiębiorca (apte-
ka) a Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny problemu nie stanowi brak regulacji praw-
nych w zakresie kontroli aptek, lecz samo stosowanie przepisów prawa przez ten organ. 
Należy pamiętać, iż we wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca podaje nazwę ap-
teki, tym samym właściwy WIF jest w stanie w świetle regulacji prawnych ocenić prawi-
dłowość tej nazwy. Powinien odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcja nazwy apteki 
nie stanowi przypadkiem naruszenia przepisów o zakazie reklamy. 

Po nowelizacji właścicielami nowych aptek mogą być wyłącznie farmaceuci, którzy 
– według ustawodawcy – w sposób profesjonalny zagwarantują realizację podstawo-
wego celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego. W przyjętych nowych regulacjach 
prawnych wprowadzono zasadę, iż jeden farmaceuta lub spółka, w  której farmaceuci 
decydują o sprawach spółki, może prowadzić lub kontrolować maksymalnie cztery ap-
teki. Ustawodawca przyjął, że przy tej liczbie aptek farmaceuta może efektywnie spra-
wować nadzór nad świadczeniem usług we wszystkich tych aptekach. 

Wątpliwości budzi również przyjęcie w  przepisach następujących wartości:  3000 
osób na jedną aptekę ogólnodostępną i odległości 500 metrów od sąsiedniej apteki.
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Przyjęte przesłanki nie gwarantują utworzenia apteki na obszarach wiejskich, 
w szczególności, gdy wieś jest zamieszkała przez ok. 2000 mieszkańców. W tych przy-
padkach przedsiębiorca, który kieruje się zyskiem, nie będzie zainteresowany otwiera-
niem apteki czy też punktu aptecznego w tak małym skupisku ludzkim. 

Czy rzeczywiście priorytetem w  przypadku omawianej nowelizacji było uwzględ-
nienie misji, jaką mają do spełnienia farmaceuci w zakresie ochrony zdrowia pacjentów 
i traktowanie leków jako elementu świadczonych usług farmaceutycznych. Czy też na-
leży uznać, iż celem regulacji jest potraktowanie leków jako towaru mającego zagwa-
rantować na pierwszym miejscu rentowność apteki i zysk [wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 
2016 r., II GSK 265/15, Legalis]? Te dwa pojęcia są nieodłącznie związane z każdą formą 
działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot – bez względu na to, czy będzie 
to dotyczyło przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy też prowadzenia apteki.

Współcześnie czynniki wpływające na rentowność apteki  można podzielić na  ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych, czyli niezależnych od przedsię-
biorcy, należy zaliczyć:

 · czynniki o charakterze makroekonomicznym, np.: stan gospodarki, poziom docho-
dów społeczeństwa – ten element zadecyduje o  możliwościach zakupu leków bez 
recepty, samoleczenie jest bowiem współcześnie bardzo rozpowszechnione w pań-
stwach europejskich,
 · obowiązujący system podatkowy i niepodatkowy – ważny dla przedsiębiorcy pro-

wadzącego aptekę,
 · nstrumenty polityki państwa – regulacje ustawowe dotyczące działalności aptek, 

np.: zezwolenia [Jachowicz 2013, ss. 186–195] i  ochrony zdrowia, mające podstawo-
we znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego; przepisy mogą skutecznie ograniczać 
prowadzenie działalności gospodarczej, jaką jest prowadzenie apteki lub przyczynić 
się do powstawania nowych. Nowelizacja ta obowiązuje zbyt krótko, aby można było 
dokonać bezstronnej oceny
 · warunków funkcjonowania rynku farmaceutycznego  (aptecznego), jego kondycji 

oraz zachowań konkurentów i potencjalnych pacjentów.
Druga grupa to czynniki wewnętrzne, do których można zaliczyć:

 · środki pieniężne – własne, jak i obce, umożliwiające uruchomienie procedury utwo-
rzenia apteki, 
 · know-how, czyli wiedzę i  praktyczne doświadczenie o  zjawiskach gospodarczych 

i ekonomicznych dotyczących branży aptecznej,
 · strukturę organizacyjną apteki/przedsiębiorstwa, przede wszystkim formę prawną, 

która umożliwi rozwój aptek,
 · zarządzanie i organizacja pracy,
 · wyposażenie techniczne.
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Odnosząc się do powyższych przesłanek, należy uznać, iż każda realizowana działal-
ność gospodarcza, bez względu na jej rodzaj, powinna być rentowna i przynosić zysk. 
Działalność, która nie przynosi zysku, jest określana jako działalność o charakterze „non- 
profit”. Z  kolei ta forma jest zastrzeżona dla organizacji pozarządowych, pożytku pu-
blicznego, społecznych itp., a apteki nie mają takiego charakteru. 

Struktura organizacyjna WIF w Opolu w zakresie kontroli 
aptek

Aspekt regionalny analizowanej problematyki zostanie odniesiony do działalności Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Opolu. Podstawą dla funkcjonowania 
omawianej struktury administracyjnej są następujące akty prawne:

 · Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211];
 · Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030];
 · Ustawa z  dnia 23 stycznia 2009 r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w  woje-

wództwie [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234];
 · Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

2077];
 · Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej [Dz. U. z 2017 r., poz. 1889];
 · Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu;
 · Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego stano-

wiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego z  dnia 30 marca 2016 r. [file:///C:/Users/admin/Downloads/Regula-
min%20Organizacyjny%20Wojew%C3%B3dzkiego%20Inspektoratu%20Farmaceu-
tycznego%20w%20Opolu%20(zmieniony)%20(1).pdf, dostęp: 20.04.2018 r.].

Zgodnie z rozdz. III § 8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu – skład osobowy Działu nadzoru tworzą:
 · kierownik działu nadzoru – inspektor farmaceutyczny;
 · inspektorzy farmaceutyczni;
 · asystent.

Z kolei rozdz. IV ust. 1 w pkt. 1–3 reguluje zadania nałożone na wspomniany Dział 
w zakresie nadzoru nad aptekami, do nich zalicza:

 · kontrolowanie działalności aptek, punktów aptecznych,
 · opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na analizowaną działalność,
 · kontrolowanie obrotu oraz warunków przechowywania produktów leczniczych.

W  interesującym nas zakresie zadaniem Inspekcji Farmaceutycznej jest między in-
nymi kontrolowanie aptek. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2018 r., poz. 646] oraz ustawy Pra-
wo farmaceutyczne. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnie-
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nia wydanego przez organ zezwalający – czyli przez Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego [wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 515/10, Lega-
lis]. Przedsiębiorca jednocześnie jest powiadamiany o zamiarze przeprowadzenia kon-
troli przez WIF. Organ, który zamierza wszcząć kontrolę albo inspekcję, powinien zawia-
domić o tym fakcie przedsiębiorcę, którego działalność będzie podlegała kontroli, nie 
wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręcze-
nia. Obowiązek ten wynika z  regulacji zawartej w  art. 48 ustawy Prawo przedsiębior-
ców. W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorca nie może być „zaskakiwany” kontro-
lami. Wyjątkiem w zakresie konieczności zawiadomienia przedsiębiorcy może być uza-
sadnienie przeprowadzenia kontroli bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia (art. 47 
powyższej ustawy). Nadmierny formalizm procedury zawiadomienia nie powinien wy-
stąpić, stąd też formą zawiadomienia może być upoważnienie wskazanego inspektora 
do przeprowadzenia kontroli albo inspekcji.

Odnosząc wspomniany przepis do aptek, należy stwierdzić, iż WIF odstąpi od zawia-
domienia w przypadku gdy:

 · przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu prze-
stępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 
lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 · przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia,
 · stnieje podejrzenie o działanie przedsiębiorcy niezgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne. 

Odnosząc rozważania w zakresie badanego tematu do kontroli planowych, należy 
wskazać, iż obejmują one np.:

 · kontrolę dokumentacji związanej z  uzyskanym zezwoleniem (zezwolenie i  jego 
zmiany, plan pomieszczeń apteki) – co może mieć decydujący wpływ na dalsze prowa-
dzenie apteki przez przedsiębiorcę;
 · obsadę fachową apteki (ewidencja, dokumenty potwierdzające kwalifikacje  

i zatrudnienie pracowników) – dla przykładu można odwołać się do orzecznictwa, któ-
re uznało obowiązek umieszczenia zastępcy apteki w ewidencji osób zatrudnionych 
w aptece [wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016 r., VI SA/Wa 202/16, Legalis];
 · zatwierdzone przez upoważnione organy godziny czynności apteki – w tym zakre-

sie przedsiębiorca ma prawo do wniesienia skargi na uchwałę rady powiatu w sprawie 
godzin otwarcia apteki ogólnodostępnej [wyrok NSA z dnia 9 listopada 2011 r., II GSK 
1136/10, Legalis];
 · posiadanie opracowanych procedur postępowania w pracy apteki (w tym związa-

nych z produktami leczniczymi wstrzymanymi i wycofanymi z obrotu, z lekami prze-
terminowanymi, z reklamacjami jakościowymi) – stanowi to bez wątpienia o bezpie-
czeństwie lekowym mieszkańców;
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 · warunki przechowywania leków (wyposażenie pomieszczeń w urządzenia termore-
gulacyjne, chłodziarki z możliwością kontroli temperatury);
 · wydzielenie dodatkowego asortymentu dopuszczonego do obrotu w aptece;
 · sprawdzenie prawidłowości realizacji recept lekarskich, zapotrzebowań na pro-

dukty lecznicze;
 · warunki sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym warunki aseptycz-

ne (woda stosowana do sporządzania leków, instrukcje dotyczące przygotowania po-
mieszczeń izby recepturowej i sprzętu);
 · dostęp do aktów prawnych i literatury fachowej;
 · oznakowanie placówki;
 · dostępność lokalu apteki dla osób niepełnosprawnych.

 Jak wynika z powyższego katalogu, działania kontrolne w zakresie funkcjonowania 
aptek ogólnodostępnych nakierowane są na zapewnienie właściwej jakości leków (rów-
nież OTC) dostarczanych pacjentom [Pabiańczyk 2014, ss. 23–33]. W tym zakresie kon-
trola obejmuje przyjmowanie, przechowywanie, wykonywanie i wydawanie leków. Za-
kres powyższej kontroli powinien zagwarantować pozycję apteki jako placówki ochrony 
zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione (farmaceuci) świadczą usługi farma-
ceutyczne [wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r., II SA/Bd 300/17, Legalis] po-
legające przede wszystkim na wydawaniu leków oraz udzielaniu o nich informacji. Skut-
kiem przyjęcia takich założeń jest uznanie obowiązku dawania rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki, co podkreśliło orzecznictwo [wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 stycz-
nia 2016 r., VI SA/Wa 1881/15, Legalis].

WIF w Opolu w roku 2017 przeprowadził następujące kontrole aptek ogólnodostęp-
nych [https://www.bip.gov.pl/subjects/29105,Wojew%C3%B3dzki+Inspektorat+Farmac
eutyczny.html, dostęp: 5.04.2018 r.]:

 · 9 kontroli okresowych – I kwartał;
 · 9 kontroli okresowych – II kwartał;
 · 8 kontroli okresowych – III kwartał;
 · 9 kontroli okresowych – IV kwartał.

Z kolei na 2018 r. zaplanowano 48 kontroli aptek ogólnodostępnych na obszarze re-
gionu opolskiego. W zakresie prowadzonych kontroli w roku 2017 nie wydano decyzji 
w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, co należy ocenić pozytywnie 
i co świadczy o wysokim poziomie działalności przedsiębiorców prowadzących apteki 
w regionie opolskim. 

 Głównym celem kontroli przeprowadzanej przez inspektora farmaceutycznego jest 
zagwarantowanie pacjentom dostępu do leków będących w legalnej ofercie sektora far-
maceutycznego o właściwych parametrach jakościowych oraz do usług farmaceutycz-
nych realizowanych w  aptekach na wysokim poziomie. Na jakość leków mają wpływ 
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między innymi warunki ich przechowywania w aptece. W ramach tych kontroli pobiera-
ne są m.in. próby leków do badań jakościowych.

Wyniki badań ankietowych

Badania w zakresie oceny działalności aptek i  jakości leków przeprowadzono w obsza-
rze administracyjnym miasta Opole. Ankieta została przeprowadzona w okresie styczeń 
– kwiecień 2018 r. na przykładowo dobranej próbie 300 respondentów (mieszkańców 
Opola). Badania dotyczyły funkcjonowania aptek i sprzedaży leków bez recepty (OTC). 
Ankietę otwiera metryczka dotycząca: miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia re-
spondentów. 

100% respondentów wskazało miasto Opole jako miejsce zamieszkania.
W przypadku wieku badanych przedział przedstawiał się w sposób następujący:

 · przedział wiekowy 18–35 lat – 65 respondentów, co stanowi 22% badanych;
 · przedział wiekowy 36–50 lat – 160 badanych, co stanowi 53%;
 · przedział wiekowy powyżej 50 lat – 75 (25%).

Kolejnym elementem metryczki było wykształcenie – w tym przypadku odpowiedzi 
respondentów rozkładały się następująco:

 · uczę się – 35 badanych, co stanowi 12% respondentów;
 · mam wykształcenie średnie – 112 osób, co stanowi 37% badanych;
 · mam wykształcenie wyższe – 153 respondentów (51%).

Pierwsze pytanie dotyczyło długości czasu przeznaczonego na zakup leków bez re-
cepty w aptece. Respondenci udzielili następujących odpowiedzi:

 · „do 15 min.” – 96 osób (32%);
 · „15–30 min.” – 122 badanych (41%);
 · „powyżej 30 min.” – 82 respondentów (27).

Jak wskazuje rozkład udzielonych odpowiedzi, spora grupa badanych (82) wskaza-
ła długi czas zakupu, wynoszący powyżej 30 min. Niewątpliwie wynika to z liczby aptek 
ogólnodostępnych, która w roku 2017 wynosiła 53 [uchwała nr XXXIV/645/16 Rady Mia-
sta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólno-
dostępnych na terenie miasta Opola w 2017 r.]. Czas zakupu jest również związany z za-
kresem informacji udzielanej przez farmaceutę, co zostało przedstawione w kolejnym 
pytaniu.

Drugie pytanie dotyczyło udzielania wyczerpujących informacji o  leku. Rozkład 
udzielonych odpowiedzi przedstawiał się następująco:

 · „informacja była pełna i zrozumiała” – 74 badanych (25%);
 · „farmaceuta odesłał do ulotki lub kontaktu z lekarzem” – 98 osób (32%);
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 · „farmaceuta sugerował zakup innego leku i suplementu diety/witamin z przedsta-
wionej oferty apteki” – 128 respondentów (43%).

Analiza wyników pozwala na wysnucie wniosku, iż w sytuacji zakupu leków bez re-
cepty w 128 przypadkach farmaceuci sugerowali inny lek, uznając, że doradztwo w tym 
zakresie jest częścią usługi farmaceutycznej. Zachowanie takie należałoby uznać za za-
sadne i słuszne, pod warunkiem, że wynikało ono z troski o dobro pacjenta (apteka jest 
placówką zdrowia publicznego), a nie z chęci zwiększenia zysku przez przedsiębiorcę. 

Trzecie pytanie było związane z możliwością identyfikacji personelu apteki.
Podział udzielonych odpowiedzi przedstawiał się w sposób następujący:

 · „osoba sprzedająca w aptece miała czytelny identyfikator farmaceuta – 56 respon-
dentów, co stanowi 19% grupy badanej;
 · „osoba sprzedająca w aptece miała identyfikator, ale był on mało czytelny” – 97 oso-

by (32%);
 · „nie interesuje mnie – kto sprzedaje w aptece” – 147 badanych (49%).

Jak wynika z przeprowadzonego badania najmniejsza grupa respondentów wskaza-
ła na fakt obsługi przez „oznaczony personel” w aptece. Grupa ta uzyskała w ten sposób 
gwarancję bezpieczeństwa obrotu lekami. Negatywnie należy ocenić stanowisko znacz-
nej części badanych (147), dla których nie ma znaczenia, kto sprzedaje w aptece, czy po-
siada właściwe kwalifikacje w tym zakresie. Brak w tym względzie świadomych działań 
ze strony pacjentów należy ocenić krytycznie, bowiem może on skutkować np.: zaku-
pem leku przez Internet w aptece, która według prawa polskiego nie jest apteką.

Czwarte pytanie odnosiło się do informacji znajdujących się w aptece – czy w aptece 
znajdowała się informacja dotycząca zamienników leków i zasad zwrotu leku do apteki.

W  przypadku niezwracania uwagi na tę informację, respondent miał możliwość 
wskazać przesłanki braku zainteresowania. 

Odpowiedzi na to pytanie rozkładały się w sposób następujący:
 · „informacje te znajdowały się w aptece” – 72 respondentów (24%);
 · „brak było informacji” – 91 osób (30%);
 · „nie zwracam uwagi, ponieważ…” – 137 badanych (46%).

Interesująca okazała się znaczna liczba odpowiedzi wskazujących trzecią możliwość 
(lit. c), respondenci powołali się na następujące przesłanki:

 · „właściwą wiedzę posiada farmaceuta” – 112 badanych;
 · „kupuje w aptece” – 25 respondentów.

Z powyższych przesłanek można wysnuć wniosek, że pacjenci nie interesują się in-
formacjami znajdującymi się w aptece, uznając jednocześnie szczególną pozycję apte-
ki jako placówki zdrowia publicznego. W przekonaniu pacjentów placówka ta powinna 
gwarantować bezpieczeństwo lekowe na terenie regionu.
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Piąte pytanie dotyczyło gwarantowania jakości leków przez aptekę.
Układ odpowiedzi na to pytanie przedstawiał się następująco:

 · „uważam, że tak” – 220 respondentów (73%);
 · „uważam, że nie – gwarantem jest producent” – 80 badanych (27%).

Nikt nie wybrał odpowiedzi „nie mam zdania na ten temat”.
Z  tego badania w  sposób jasny wynika zaufanie, jakim respondenci darzą apteki 

i tym samym personel pracujący w tych placówkach. Wynik ten zobowiązuje przedsię-
biorców prowadzących apteki do działań zgodnych z prawem, w szczególności z pra-
wem farmaceutycznym oraz do realizacji misji nałożonej przez ustawodawcę na apteki. 

Podsumowanie

Opieka farmaceutyczna oraz funkcjonowanie aptek zależne jest od wielu czynników, ta-
kich jak sytuacja ekonomiczna kraju, polityka państwa (nowe rozwiązania prawne) oraz 
historia aptekarstwa. Jednakże apteki mają do spełnienia jeden podstawowy cel, jakim 
jest satysfakcja pacjentów z profesjonalnej i szybkiej obsługi. Cel ten nie zawsze jest moż-
liwy do osiągnięcia, co pokazują wyniki przeprowadzonych badań (pytanie nr 1).

Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pozwalają na wysnucie na-
stępujących wniosków:

 · apteki oferują nie tylko leki, ale także fachową i darmową poradę w zakresie zasad 
stosowania leków oraz leczenia wielu typowych chorób (pytanie nr 2). Sami pacjenci 
podkreślają znaczenie udzielanych porad i wskazówek na temat stosowania leków lub 
ich zamienników. Jak wskazują badania, farmaceuci próbują łączyć dłuższą rozmowę 
z pacjentem z wydawaniem leków. Dlatego też pacjenci bardzo często zasięgają pora-
dy farmaceutów, a to z kolei wpływa na poziom zadowolenia pacjentów. W rezultacie 
większość pacjentów dobrze ocenia kwalifikacje i życzliwość personelu apteki. Perso-
nel spełnia oczekiwania pacjentów w zakresie porad i pomocy przy wyborze leku (py-
tanie nr 2), co przekłada się na obniżenie szybkości obsługi (pytanie nr 1);
 · informacja o lekach, komunikacja z pacjentem stanowią istotny element prowadze-

nia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży leków. Aby komunikacja z pacjen-
tem była skuteczna – z jednej strony farmaceuta powinien posiadać właściwą wiedzę; 
z drugiej informacja skierowana do pacjenta powinna znajdować się w aptece. Uzy-
skane wyniki badań wskazują, że badani pacjenci mieli dostęp do informacji w aptece 
(pytanie nr 4). Jednakże niski poziom świadomości badanych w tym zakresie wypaczył 
częściowo zagadnienie dostępności do informacji; 
 · według badanych (pytanie nr 5) odpowiedzialność za jakość leków w aptece ponosi 

sama apteka, czyli farmaceuta. Taka opinia jest zgodna z Farmakopeą Polską wydanie 
XI (FP XI 2017), która w zakresie wymagań narodowych weszła w życie z dniem 1 czerw-
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ca 2018 r. Niewątpliwie opinia pacjentów wynika z faktu, iż farmaceuta posiada w tym 
zakresie właściwe wykształcenie. 

 Podsumowując przeprowadzone rozważania na temat działalności aptek ogólnodo-
stępnych, należy wskazać na następujące elementy:

 · zakaz reklamy apteki przez przedsiębiorcę niewątpliwie ogranicza w praktyce możli-
wości sprzedażowe samej apteki;
 · udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia ze-

zwolenia na prowadzenie apteki należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego (art. 99 ust. 2 ustawy), w praktyce wprowadzenie takiej procedu-
ry administracyjnej ma na celu wzmocnienie gwarancji zdrowia publicznego miesz-
kańców;
 · przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie zmiany 

danych określone w zezwoleniu oraz w złożonych dokumentach;
 · kierownik apteki powinien zgłaszać zmiany osobowe personelu fachowego apteki; 
 · posiadanie urządzeń rejestrujących temperaturę i  wilgotność powietrza w  aptece 

w kontekście warunków przechowywania produktów leczniczych wynika z faktu, że 
farmaceuta w aptece ponosi odpowiedzialność za jakość leków w aptece;
 · wymóg posiadania literatury fachowej, np. obowiązującej Farmakopei, która w prak-

tyce w monografii „Leki sporządzane w aptece” określa zagadnienia związane z jako-
ścią leków.

Powyższe przykłady jasno dowodzą, jaka odpowiedzialność ciąży na inspektorach 
farmaceutycznych przeprowadzających rzetelną kontrolę w aptekach.

W praktyce funkcjonowania apteki na rynku farmaceutycznym przedsiębiorca stoi 
przed problemem wyważenia własnego interesu, jakim jest zysk a interesu publicznego, 
jakim jest zdrowie publiczne oraz traktowania apteki jako placówki zdrowia publicznego. 
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Wprowadzenie

Rynek kontraktów terminowych na produkty rolne jest częścią globalnego rynku finan-
sowego. Pewne tendencje obecne na rynkach kluczowych produktów finansowych prze-
noszą się na rynek kontraktów terminowych. Taka transmisja cen pomiędzy rynkami jest 
przedmiotem wielu badań w rozmaitych układach – pomiędzy różnymi produktami na 
tym samym rynku, pomiędzy analogicznymi produktami na różnych rynkach czy też po-
między różnymi produktami z różnych rynków. 

Badania na temat międzynarodowych powiązań na rynkach różnych aktywów wy-
kazały dominację amerykańskiego rynku kapitałowego w rozpowszechnianiu informacji 
na resztę świata. Stwierdzono, że impulsy z rynku amerykańskiego są szybko przesyłane 
do innych rynków, podczas gdy żaden pojedynczy rynek zagraniczny nie może znaczą-
co wyjaśnić ruchów na rynku amerykańskim [Eun, Shin 1989, ss. 241–256].

Badania z lat 90. XX w. dotyczące cen futures kukurydzy notowanej na Chicago Bo-
ard of Trade (CBOT) i Tokyo Grain Exchange (TGE) wykazały, że TGE jest zależna od CBOT 
w tym sensie, że zmiany na giełdzie CBOT znajdowały swoje odzwierciedlenie w cenie 
otwarcia TGE [Booth, Ciner 1997, ss. 175–187]. Istotne znaczenie przesunięcia czasowe-
go zauważono także na rynku akcyjnym w przypadku notowań kontraktów futures na 
indeks NIKKEI pomiędzy giełdą japońską a amerykańską oraz dla notowań kontraktów 
na kurs eurodolara pomiędzy giełdami w Singapurze a rynkami w USA i Londynie [Cra-
ig, Dravid, Richardson i in. 1995, ss. 161–180, Tse, Lee, Booth 1996, ss. 447–465]. Podobne 
wyniki uzyskano w badaniach transmisji cen na rynku pszenicy pomiędzy CBOT a giełdą 
w Winnipeg. Także tutaj wykazano transmisję cen od giełdy amerykańskiej do giełdy ka-
nadyjskiej [Booth, Brockman, Tse 1998, ss. 73–80]. 

Nowsze badania wskazują na większą niezależność różnych rynków. Na rynku kon-
traktów na kukurydzę i soję, notowanych na Chicago Board of Trade (CBOT) w USA, To-
kyo Grain Exchange (TGE) i Kanmon Commodity Exchange (KCE) w Japonii, wykazano, 
że wpływ rynku amerykańskiego na rynek japoński nie jest statystycznie istotny, chociaż 
kierunek zmian nadal pozostawał ten sam, tj. od rynku amerykańskiego do rynku japoń-
skiego [Holder, Pace, Tomas III 2002, ss. 355–370].

Siła transmisji w znacznym stopniu zależy od regulacji rynku. W badaniach dotyczą-
cych powiązań cenowych kontraktów terminowych na miedź, soję, bawełnę i pszeni-
cę pomiędzy rynkiem amerykańskim a  chińskim wykazano istotne powiązanie ceno-
we kontraktów na miedź, soję i bawełnę. Przy czym przyczynowość miała kierunek jed-
nostronny: od rynku amerykańskiego do rynku chińskiego [Ge, Wang, Ahn 2010, ss. 
443–451]. Tymczasem w  przypadku pszenicy, której ceny w  Chinach podlegają regu-
lacjom, zależności pomiędzy tymi rynkami nie stwierdzono [Fung, Leung, Xu 2001, ss. 
1071–1090].
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Jeszcze większe kontrowersje wzbudzają powiązania pomiędzy rynkami nierolnymi 
a rolnymi. Tutaj w szczególności uwidacznia się wpływ notowań kontraktów ropy nafto-
wej, które to obserwowane są przez świat finansów jako szczególnie ważne dla całej go-
spodarki światowej, gdyż wpływają na koszty wytworzenia innych dóbr, w tym produk-
tów rolnych [Bakhat, Würzburg 2013, ss. 1–22].

Wahania cen na rynku surowców rolnych w  ciągu ostatniego dziesięciolecia były 
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Część analiz dotyczy wpływu czynników 
fundamentalnych, inne wskazują, że oprócz czynników fundamentalnych – specyfiki 
rynku rolnego, czynników makroekonomicznych i finansowych – istnieją jeszcze inne. 
Najczęściej wśród tych innych czynników pojawia się tzw. ufinansowienie terminowych 
rynków rolnych. Przejawia się ono rosnącą rolą i wpływem innych rynków finansowych 
oraz podmiotów finansowych na funkcjonowanie rynków surowców rolnych [Flassbeck, 
Bichetti, Mayer 2011]. 

Po bańce spekulacyjnej na rynku akcji w 2000 r. zaczęto mówić coraz częściej, że to-
wary, jako klasa aktywów, stanowią zabezpieczenie wobec pozycji na rynkach kapita-
łowych [Mayer 2009]. Zachęciło to inwestorów finansowych dotychczas aktywnych na 
rynkach kapitałowych do rozszerzania swojej działalności na terminowych rynkach rol-
nych. Tym bardziej, że wykazywano ujemne skorelowane stóp zwrotu na rynkach ter-
minowych ze stopami zwrotu na rynkach akcji i obligacji [Gordon, Rouwenhorts 2006].

Zauważono, że działalność instytucjonalnych inwestorów finansowych powoduje, 
że tradycyjne funkcje rynków terminowych przestają być dla rolników, handlowców i in-
nych uczestników związanych z realną produkcją rolną atrakcyjne. Inwestowanie w ce-
lach zabezpieczających stało się zbyt drogie z uwagi na nieprzewidywalność notowań. 
Brak korelacji pomiędzy wielkością popytu i podaży a ceną powoduje, że długotermino-
we zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian cen surowców staje się bardziej kosztow-
ne i skomplikowane [Basu, Gavin 2011]. W takich warunkach może okazać się, że zboże 
sprzedawane bezpośrednio po żniwach będzie droższe od tego, które będzie magazy-
nowane. Tymczasem jeszcze przed ruchami cen sprzed 2008 r. magazynowanie było za-
lecane, jako potencjalnie przynoszące wyższe zyski [Schnepf 2006].

Oprócz rozszerzonej działalności inwestorów finansowych w 2008 r. dało się zaob-
serwować jeszcze inne wydarzenia, które można uznać za przyczynę wzrostu cen na 
rynkach rolnych, a mianowicie: słabe zbiory, niskie ceny akcji, rosnące ceny ropy nafto-
wej, ogólną inflację, ograniczenia w handlu, cła, deprecjację dolara, rozwój rynku bio-
paliw, rosnący popyt w krajach rozwijających się [Rezitis, Sassi 2013]. W takich warun-
kach ewentualny spekulacyjny wpływ inwestorów z innych rynków finansowych na ry-
nek kontraktów terminowych na produkty rolne staje się trudny do udowodnienia [Wig-
gins, Keats, Compto 2010].
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Biorąc pod uwagę poglądy pojawiające się w literaturze przedmiotu na temat powią-
zań pomiędzy rynkiem kontraktów terminowych na produkty rolne a innymi rynkami fi-
nansowymi, postawiono przed niniejszym artykułem cel, którym jest określenie wpły-
wu koniunktury występującej na amerykańskim rynku kapitałowym na rynek kontrak-
tów terminowych na produkty rolne. Badania przeprowadzono na podstawie indeksu 
giełdowego S&P 500 oraz kontraktów terminowych na cztery produkty rolne: pszenicę, 
kawę, cukier oraz żywiec wieprzowy.

Analizy i badania obejmują dane dzienne notowań kontraktów na pszenicę (CBOT), 
kawę (ICE), cukier (ICE) oraz żywiec wieprzowy (CME) w  latach 1984–2016. Ponieważ 
w danym momencie na rynku notowanych jest od kilku do kilkunastu kontraktów na 
dany produkt o różnym terminie dostawy, to dla każdego z analizowanych produktów 
rolnych szeregi czasowe poszczególnych kontraktów terminowych zastąpiono jednym 
szeregiem powstałym z notowań kontraktów danego produktu o największym wolu-
menie obrotów. W ten sposób dla każdego z produktów, zamiast analizy pojedynczych 
kontraktów, analizie poddano jeden szereg czasowy. W  analizie wykorzystano narzę-
dzia statystyki opisowej, tj. średnią, wariancję z testem jednorodności, odchylenie stan-
dardowe, zakres zmienności, oraz modelowania statystycznego: analizę korelacji, anali-
zę przyczynowości Grangera i model ECM.

Kształtowanie notowań i zmienności kontraktów 
terminowych

Badania rozpoczęto od opisu statystycznego szeregów cen oraz ich przyrostów. Obser-
wacja zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, że charakteryzują się one 
znaczną zmiennością, różną dla różnych produktów (zob. rysunek 1).

Ceny pszenicy w latach 1984–2006 były w trendzie bocznym i kształtowały się w gra-
nicach od ok. 200 c/bu do 600 c/bu. Sytuacja uległa zmianie po 2006 r., kiedy to w krót-
kich okresach obserwowano znaczne skoki cen. Dnia 12 marca 2008 r. odnotowano mak-
simum na poziomie 1281,25 c/bu. W ciągu nieco ponad 2 lat – od 2006 r. do marca 2008 
r. – ceny wzrosły o ok. 300%. Cena pszenicy na koniec 2016 r. (ok. 400 c/bu) była niewie-
le wyższa niż cena na początku badanego okresu (ok. 370 c/bu).

Ceny kawy w badanym okresie przyjmowały wartości od ok. 50 c/lb do ponad 300 
c/lb. Ceny powyżej 300 c/lb stwierdzono w 1997 r. i 2011 r., a więc dwa razy. Z kolei naj-
niższe ceny odnotowano w 1992 r. oraz 2001 r. (historyczne minimum 42,50 c/lb stwier-
dzono 22 października 2001 r.). Cena na koniec 2016 r. była na poziomie ok. 150 c/lb, czy-
li w pobliżu średniej historycznej.

Na początku analizowanego okresu ceny cukru były w  długookresowym, trwają-
cym do początku 2008 r., trendzie bocznym z  łagodnymi wzrostami i  spadkami. Dnia 
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20 czerwca 1985 r. odnotowano historyczne minimum w wysokości 2,79 c/lb. W ostat-
nich kilku latach obserwowano znaczne wahania cen w granicach od nieco ponad 10 c/
lb do blisko 35 c/lb. 

Na rynku żywca wieprzowego widoczny był wyraźny długookresowy trend wzrosto-
wy, a w 2014 r. miał miejsce jego szczyt. W okresie od grudnia 1998 r. do czerwca 2014 r. 
ceny wzrosły z poziomu 27,95 c/lb do 132,83 c/lb. Na koniec 2016 r. ceny żywca wieprzo-
wego ukształtowały się na poziomie ok. 60 c/lb, czyli na wysokości średniej historycz-
nej (zob. rysunek 1). 

Rysunek 1. Notowania i przyrosty względne notowań kontraktów futures na produkty rolne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: CBOT, CME, ICE.

Z punktu widzenia oceny ryzyka związanego ze zmiennością notowań poszczegól-
nych instrumentów finansowych ważna jest ocena kształtowania przyrostów względ-
nych. Pokazują one zmienność cen danego produktu w  ciągu jednej jednostki czasu. 
Z tego też względu uważa się, że rozkład i siła wahań przyrostów względnych świadczą 
o poziomie ryzyka. Na rysunku zakres zmienności na osi rzędnych ustalono dla każdego 
z produktów od −20% do 20% (zob. rysunek 1). Ten sam zakres pozwala na porównanie 
siły zmienności oraz rozkładu w czasie.

Poziom zmienności notowań pszenicy wykazywał dość znaczne różnice w czasie – 
najniższą zmiennością charakteryzowały się lata 80. XX w., z kolei pierwsza dekada XXI 
w. to okres o ponadprzeciętnej zmienności. Ostatnie lata znamionuje już większa stabilność. 

Kawa należy do produktów o  znacznej zmienności względnej. Ponadto poziom 
zmienności notowań kawy wykazywał dość znaczne różnice w czasie od początku bada-
nego okresu do chwili obecnej, ale w przeciwieństwie do zbóż ponadprzeciętna zmien-
ność nie dotyczy pierwszej dekady XXI w., a raczej końca XX w. 

Obserwując wykres przyrostów względnych cukru, można powiedzieć, że zmien-
ność notowań tego produktu jest znacząca. Rozkład zmienności w czasie jest inny niż 
dla pszenicy i kawy. Najwyższą zmiennością cen charakteryzują się lata 80. XX w., a ostat-
nie lata cechuje raczej zmienność umiarkowana.

Natomiast obserwując wykres przyrostów względnych żywca wieprzowego, zauwa-
żyć można powtarzalne, dość znaczne odchylenia względne tego produktu. Na prze-
strzeni badanego okresu zmienność typowa nie ulegała większym zmianom, zaś odchy-
lenia skrajne po 2000 r. są wyraźnie większe niż te z lat 80. XX w.

Badanie rozkładu zmienności w czasie przeprowadzono dodatkowo przy użyciu od-
chylenia standardowego wyznaczonego dla dziennych przyrostów cen w kolejnych la-
tach w okresie 1984–2016 – w prezentacji graficznej skala na osi rzędnych we wszystkich 
przypadkach jest taka sama, co umożliwia dodatkowo porównanie siły zmienności po-
między poszczególnymi produktami (zob. rysunek 2).
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Dla wszystkich produktów przeprowadzono testy jednorodności wariancji Levene’a oraz 
Browna-Forsythe’a (istotności różnicy pomiędzy wartościami odchyleń standardowych 
w kolejnych latach). Dla każdego z produktów uzyskano ten sam rezultat testów. Na po-
ziomie istotności p < 0,00005 w ciągu wariancji występowały wyniki istotnie różne od 
pozostałych. W  praktyce oznacza to, że zmienność mierzona wariancją (odchyleniem 
standardowym) wszystkich produktów nie jest stabilna w czasie. Poniżej scharakteryzo-
wano ten problem dla kolejnych produktów (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Zmienność notowań kontraktów na produkty rolne na przestrzeni 
kolejnych lat

 

Objaśnienia: na wykresach pokazano poziom odchylenia standardowego przyrostów względnych 

liczony dla kolejnych lat.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych: CBOT, CME, ICE.

Zmienność notowań kontraktów na pszenicę mierzona odchyleniem standardowym 
przyrostów względnych cen najsilniejsza była w latach 2007–2012, ze szczytem przypa-
dającym na 2008 r., kiedy to osiągnęła ponad 3,0 p.p. Wcześniej tylko raz (w 1986 r.) zbli-
żyła się do poziomu 3,0 p.p. Dodatkowo na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. 
można zauważyć związek pomiędzy wzrostem cen pszenicy oraz wzrostem zmienności. 
Ostanie lata to stabilizacja poziomu cen, jak i ich zmienności.
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Poziom zmienności notowań kontraktów na kawę był mało stabilny. Wskazać moż-
na lata 1994–1999 jako okres o  ponadprzeciętnej zmienności. Trzy razy (w  1994 r.,  
w 1997 r. i w 1999 r.) zmienność przekroczyła 3,5 p.p. W tym samym czasie miały miejsce 
dwie następujące po sobie zwyżki cen rozdzielone gwałtownym spadkiem. Znacznych 
wzrostów cen kawy i szybko następujących po nich spadków w badanym okresie było 
więcej, co widoczne jest na wykresie notowań (zob. rysunek 2). W okresach tych zawsze 
rosła zmienność do poziomu ok. 2,5 p.p. 

Zmienność notowań kontraktów terminowych na cukier należała do najwyższych. 
Szczególnie niestabilna długookresowo sytuacja w tym zakresie miała miejsce w latach 
80. XX w., kiedy to odchylenie standardowe znacznie przekraczało 3,5 p.p. Drugim okre-
sem o ponadprzeciętnej zmienności (ok. 3,0 p.p.) były lata przełomu pierwszej i drugiej 
dekady XXI w. Tutaj w tym samym okresie miały miejsce znaczne zwyżki cen, a następ-
nie ich spadek.

Notowania kontraktów terminowych na żywiec wieprzowy charakteryzowały się 
względną zmiennością na poziomie średnio ok. 2,0 p.p. Mniej stabilna sytuacja w tym 
zakresie miała miejsce w latach 1996–2002, kiedy to odchylenie standardowe osiągało 
wartość 3,0 p.p. Regularne, okresowe wzrosty i spadki cen miały miejsce w całym okre-
sie, co znajduje odzwierciedlenie w znacznej zmienności notowań.

Z  przeprowadzonych analiz wynika, że notowania kontraktów na produkty rolne 
charakteryzują się dość znacznymi wahaniami zmienności w czasie. Zjawisko to dla pro-
ducentów rolnych nie jest korzystne, ale z punktu widzenia spekulacji należy już je za ta-
kie uznać, gdyż oznacza możliwość realizacji okresowo większych zysków. Można je tłu-
maczyć sytuacją ekonomiczną związaną z  poszczególnymi produktami, ale nie ulega 
wątpliwości, że utrudnia ono podejmowanie decyzji związanej z wykorzystaniem ryn-
ków terminowych do zabezpieczania pozycji na rynku gotówkowym. Niestabilny po-
ziom zmienności warunkuje ogólny wynik ekonomiczny od momentu wejścia oraz wyj-
ścia z rynku i nawet przy niewielkich różnicach w terminach może wywierać znaczący 
wpływ na końcowy rezultat. 

Wpływ koniunktury giełdowej mierzonej indeksem S&P 500 
na notowania kontraktów terminowych na produkty rolne

Określając wpływ koniunktury na rynku kapitałowym na notowania kontraktów termi-
nowych, wykorzystano indeks S&P 500 (zob. rysunek 3). Jest to jeden z najważniejszych 
światowych indeksów giełdowych. Często stanowi on benchmark dla innych wskaźni-
ków giełdowych.
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Rysunek 3. Notowania i przyrosty względne notowań indeksu S&P 500

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez serwis stooq.pl.

Na przestrzeni badanego okresu obserwowano wzrost wartości indeksu S&P 500 
z dwoma okresami silnych przecen, a mianowicie w latach 2000–2002 i w 2008 r. (zob. ry-
sunek 3). Najniższą wartość indeksu stwierdzono na początku ocenianego okresu, a naj-
wyższą na jego końcu. Generalnie w  całym okresie zauważa się ok. 15-krotny wzrost 
wartości indeksu S&P 500.

Indeks S&P 500 charakteryzuje się wyraźnie słabszą względną zmiennością notowań 
niż notowania kontraktów terminowych na produkty rolne. Tutaj okresami o najwięk-
szych zaburzeniach był przełom lat 80. i 90. XX w., lata 1999–2003 oraz 2008–2009. War-
to zwrócić uwagę, że okresy o ponadprzeciętnej zmienności indeksu S&P 500 nie pokry-
wają się z okresami ponadprzeciętnej zmienności kontraktów na produkty rolne. Może 
oznaczać to, że twierdzenie o przenoszeniu zmienności z rynku kapitałowego na rynek 
kontraktów terminowych na produkty rolne jest fałszywe, podobnie jak twierdzenie 
obarczające rynek kapitałowy odpowiedzialnością za wzrost cen produktów rolnych. 
Wymaga to jednak analizy statystycznej wzajemnych powiązań, co uczyniono przed-
miotem dalszych badań. 

Analizę powiązań notowań kontraktów terminowych na produkty rolne z  no-
towaniami innych produktów rozpoczęto od oceny korelacji (zob. tabela 1). 
       Powiązanie korelacyjne notowań indeksu S&P 500 z notowaniami kontraktów na pro-
dukty rolne ocenić można jako przeciętne. Rozrzut współczynników korelacji przedsta-
wia się następująco: od 0,0137 (dla powiązań z notowaniami kawy) do 0,6368 (dla powią-
zań z notowaniami żywca wieprzowego). 
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Tabela 1. Powiązania korelacyjne zlogarytmowanych notowań oraz przyrostów 
notowań kontraktów na produkty rolne z indeksem S&P 500 

Kontrakt
S&P 500

notowania przyrosty

Pszenica 0,4311 0,0812

Kawa 0,0137 0,0651

Cukier 0,4656 0,0521

Żywiec wieprzowy 0,6368 0,0231

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku powiązań korelacyjnych przyrostów względnych wartości współczyn-
ników korelacji są nieznacznie większe od 0, co świadczy o braku (lub co najwyżej sła-
bej) zależności. Jednak wszystkie one są dodatnie, a to może oznaczać, że rynki te mogą 
pozostawać ze sobą w pewnych interakcjach, których jednak nie da się prosto opisać za 
pomocą podstawowej korelacji. Łącząc wyniki korelacji notowań i korelacji przyrostów, 
można przypuszczać, że pomiędzy analizowanymi produktami występuje długotermi-
nowa zależność, ale w krótkich okresach czasu rynki zachowują się bardziej niezależnie.

Szczegółowe badania powiązań notowań kontraktów terminowych na produkty rol-
ne z notowaniami indeksu S&P 500 oparto na testach przyczynowości Grangera (zob. ta-
bela 2) oraz kointegracji (zob. tabela 3) i modelu korekty błędem (zob. tabela 4). 

W badaniu przyczynowości poziomów analizowanych zmiennych ustalono istotny 
statystycznie wpływ notowań poziomów indeksu S&P 500 na poziomy notowań kon-
traktów na produkty rolne. Nie stwierdzono natomiast przyczynowości poziomów za-
chodzącej w drugą stronę, tj. od notowań kontraktów na produkty rolne do notowań in-
deksu S&P 500. 

Bardziej interesujące wyniki uzyskano, badając przyczynowość dla szeregów przyro-
stów. Okazuje się bowiem, że mimo niskich wartości współczynników korelacji, wszyst-
kie przyczynowości od przyrostów wartości indeksu S&P 500 do przyrostów notowań 
kontraktów na produkty rolne są istotne statystycznie, a odwrotnie, tj. od przyrostów 
notowań kontraktów na produkty rolne do przyrostów notowań indeksu S&P 500, nie 
stwierdzono istotnych przyczynowości. Zatem przyrosty indeksu S&P 500 mogą mieć 
ważny udział w wyjaśnianiu krótkookresowych zmian wartości kontraktów na produkty 
rolne. Fakt ten, jeśli jest znamienny statystycznie, powinien być widoczny w modelu ECM.
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Tabela 2. Test przyczynowości Grangera dla powiązań notowań kontraktów na 
produkty rolne z notowaniami indeksu S&P 500

Y
X: S&P 500

Y → X X → Y

Pszenica 0,2919 0,0468

Kawa 0,1237 0,0000

Cukier 0,1610 0,0138

Żywiec wieprzowy 0,4392 0,0001

  d(Y)→d(X) d(X)→d(Y)

Pszenica 0,2260 0,0131

Kawa 0,3034 0,0000

Cukier 0,0891 0,0067

Żywiec wieprzowy 0,5412 0,0066

Objaśnienia: strzałką oznaczono kierunek przyczynowości; tabela zawiera poziomy istotności testu  

przyczynowości.

Źródło: obliczenia własne.

W  dalszych analizach rozważano wpływ notowań indeksu S&P 500 na notowania 
kontraktów terminowych na produkty rolne, a  więc przyjęto założenie, że notowa-
nia produktów rolnych są zmienną objaśnianą przez notowania indeksu S&P 500. Ta-
kie założenie jest zgodne z wynikami testu przyczynowości. Należy także zauważyć, że 
wszystkie analizowane szeregi czasowe są szeregami niestacjonarnymi, a stacjonarne 
są ich pierwsze różnice, co jest sytuacją klasyczną dla szeregów danych ekonomicznych 
i umożliwia wiarygodne budowanie modeli opartych na przyrostach zmiennych.

Analizę kointegracji kontraktów terminowych na produkty rolne z  indeksem S&P 
500 przeprowadzono na podstawie modelu y = a1x + a0 (zob. tabela 3). Uzyskane mo-
dele pokazują matematyczny model równowagi, wokół którego kształtują się ceny kon-
traktów terminowych.

Test kointegracji we wszystkich analizowanych przypadkach pozwala na uznanie za-
leżności długoterminowej, występującej pomiędzy notowaniami kontraktów termino-
wych na produkty rolne z notowaniami indeksu S&P 500, za istotną statystycznie (resz-
ty z wyznaczonych równań są stacjonarne na poziomie p < 0,05). Biorąc pod uwagę war-
tości współczynnika regresji a1, zauważyć można istotną i względnie silną reakcję (ok. 
0,2-procentową lub większą) na 1-procentową zmianę notowań indeksu S&P 500, którą 
charakteryzują się notowania pszenicy, cukru i żywca wieprzowego. W przypadku kawy 
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reakcja zmian notowań tego produktu na zmiany notowań indeksu S&P 500 okazała się 
znikoma (co jest oczywistą konsekwencją niskiej korelacji opisanej wyżej).

Tabela 3. Równania kointegrujące zlogarytmowane notowania kontraktów na 
produkty rolne z notowaniami indeksu S&P 500

Zmienna objaśniająca
Zmienna objaśniana

Pszenica Kawa Cukier Żywiec wieprzowy

S&P 500
0,1992 0,0073 0,2808 0,2281

0,0000 0,2101 0,0000 0,0000

c
4,6708 4,6956 0,5026 2,5571

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

R-kwadrat 0,1859 0,0002 0,2168 0,4056

Test kointegracji
–2,5365 –2,6904 –2,4642 –4,6827

0,0109 0,0069 0,0133 0,0000

Objaśnienia: pierwsza liczba w komórce – parametr strukturalny, druga liczba w komórce – poziom istot-

ności parametru strukturalnego; test kointegracji – statystyka t-Studenta i poziom istotności.

Źródło: obliczenia własne.

Pewnego rodzaju trudnością w ocenie znaczenia notowań indeksu S&P 500 w kształ-
towaniu cen kontraktów produktów rolnych są istotne statystycznie stałe w prezento-
wanych modelach. Taka sytuacja oznacza, że bez względu na poziom notowań indek-
su S&P 500 istnieje pewien istotny statystycznie przeciętny poziom notowań produk-
tów rolnych. Z drugiej strony można powiedzieć, że oznacza to tyle, że notowania indek-
su S&P 500 są przyczyną, ale nie czynnikiem sprawczym notowań produktów rolnych. 
Dlatego też zmiany notowań indeksu S&P 500 należy traktować jako jedną z wielu przy-
czyn kształtowania notowań produktów rolnych, ale nie można jej uznać za dominującą.

Konsekwencją powyższego układu wyników testu Grangera, testów kointegracji 
oraz wcześniejszego badania korelacji są wyniki, które uzyskano w modelu ECM (zob. 
tabela 4). 
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Tabela 4. Reakcje zlogarytmowanych przyrostów notowań kontaktów terminowych 
na produkty rolne na zmiany zlogarytmowanych notowań indeksu S&P 500 – model ECM

X: S&P 500
d(Pszenica) d(Kawa) d(Cukier) d(Żywiec wieprzowy)

ai p ai p ai p ai p

d(Y(–1)) –0,040 0,000 –0,018 0,108 –0,036 0,001 –0,002 0,849

d(Y(–2)) –0,035 0,002 –0,009 0,423 –0,050 0,000 –0,011 0,310

d(X) 0,131 0,000 0,136 0,000 0,105 0,000 0,043 0,029

d(X(–1)) 0,043 0,016 0,108 0,000 0,062 0,006 0,060 0,002

d(X(–2)) –0,028 0,113 0,034 0,126 –0,035 0,120 –0,017 0,380

ecm(–1) –0,002 0,012 –0,002 0,005 –0,002 0,017 –0,005 0,000

c 0,000 0,886 0,000 0,717 0,000 0,758 0,000 0,998

Objaśnienia: ai – współczynnik regresji, p – poziom istotności współczynnika regresji.

Źródło: obliczenia własne.

Z  modeli tych wyciągnąć można kilka uniwersalnych wniosków. Pierwszy dotyczy 
mechanizmu dochodzenia do długoterminowej równowagi. Wszystkie współczynniki 
regresji przy parametrze ecm są ujemne i statystycznie istotne, co oznacza, że takie zja-
wisko jak dochodzenie do długoterminowej równowagi cenowej pomiędzy produktami 
rolnymi i indeksem S&P 500 istnieje. Drugi dotyczy wpływu bieżącego przyrostu noto-
wań indeksu na przyrost notowań produktów rolnych – zmienna oznaczona przez d(X). 
Wpływ ten jest dodatni i statystycznie istotny (p < 0,05), co oznacza, że w danym dniu se-
sji zmiany na przedmiotowych rynkach są częściej zgodne niż niezgodne. Nieco słabszy, 
ale także dodatni i statystycznie istotny, jest wpływ opóźnionych o 1 sesję przyrostów 
indeksu giełdowego S&P 500 – zmienna oznaczona przez d(X(–1)). Natomiast bez istot-
nego wpływu na bieżący przyrost wartości kontraktów terminowych na produkty rolne 
pozostaje opóźniony o 2 sesje przyrost indeksu giełdowego S&P 500 – zmienna ozna-
czona przez d(X(–2)). Wpływ własnych opóźnionych o 1 i 2 sesje okresów przyrostów no-
towań – zmienne oznaczone przez d(Y(–1)) oraz d(Y(–2)) – na bieżący przyrost notowań 
kontraktów na produkty rolne okazuje się być ujemny, dla pszenicy i cukru istotny, a dla 
kawy i żywca nieistotny statystycznie. 

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że notowania indeksu S&P 500 są ważne, ale nie są 
decydujące w kształtowaniu notowań kontraktów terminowych na produkty rolne, co 
pokrywa się z innymi badaniami przeprowadzonymi w tym zakresie. Indeks S&P 500 jest 
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jednym z najważniejszych w kształtowaniu koniunktury na rynku kapitałowym, dlatego 
też określenie przedmiotowej zależności jest istotne w zrozumieniu procesu kształtowa-
nia cen na terminowych rynkach rolnych. Gdyby uznać, że twierdzenie o spekulacyjnym 
charakterze terminowego rynku produktów rolnych jest prawdziwe, to należałoby ocze-
kiwać tutaj bardzo silnego powiązania. Tymczasem, zgodnie z wynikami badań, indeks 
S&P 500 należy traktować jako jedną z wielu przyczyn determinujących koniunkturę na 
rynku rolnych kontraktów terminowych. Uzyskano wprawdzie powiązania statystycznie 
istotne, ale z reguły słabe.

Przeprowadzone badania pozwalają na dość dokładny opis ryzyka inwestycyjnego 
mierzonego stopniem zmienności cen na terminowym rynku produktów rolnych oraz 
na rynku kapitałowym. Ryzyko inwestycyjne na rynku terminowym w porównaniu do 
rynku kapitałowego określić można jako znaczące. Wynik ten uznać należy za dość nie-
oczekiwany, gdyż z reguły rynki akcji uznawane są za najbardziej ryzykowne. Otrzyma-
na znacząca zmienność notowań na rynku terminowym może być wynikiem jednocze-
snego działania wielu sił o charakterze spekulacyjnym oraz ekonomicznym. Ceny na rol-
nych rynkach terminowych mogą potencjalne zależeć od wielu czynników: zjawisk po-
godowych, zapasów, wielkości nowych upraw, popytu, a  jednocześnie od atrakcyjno-
ści tego rynku dla inwestorów spekulacyjnych. Znacząca zmienność oznacza możliwo-
ści osiągnięcia potencjalnie dużych zysków i chociaż towarzyszy temu ponadprzecięt-
nie duże ryzyko, to jednak takie rynki przyciągają spekulacyjny kapitał krótkotermino-
wy, który daną zmienność jeszcze powiększa. Właśnie na tym tle wpływ rynku kapitało-
wego jawi się jako ważny, ale nie dominujący. 
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Zróżnicowanie rozwoju społecznego województw 
na tle zmian w sferze gospodarczej

The Differences of Social Development of Provinces in Respect  
of Changes in the Economic Field

Abstract: The aim of the study is to assess the regional differences related to the level of 

social development with respect to changes in the diversity of economic development in 

2005–2016. The study uses taxonomic methods of linear ordering such as the generalized 

distance measure (GDM) method by M. Walesiak as well as the zero unitarization one. It has 

been found that although in the analysed period significant inertia characterised regio-

nal variations in the level of social and economic development, both areas of study sho-

wed a contrasting picture of these differences. Nevertheless, the symptoms of linking be-

tween changes in social development and the level and dynamics of economic develop-

ment were found.

Key words: social development, economic development, taxonomic methods

Wstęp

Od lat 80. XX wieku, od skali globalnej po lokalną, w polityce rozwoju społeczno-gospo-
darczego coraz bardziej na znaczeniu zyskuje koncepcja rozwoju zrównoważonego. Za-
kłada ona taką organizację procesów gospodarczych, która zapewnia zaspokojenie po-
trzeb obecnych pokoleń przy równoczesnym respektowaniu zasady sprawiedliwości 
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międzypokoleniowej [Rogall 2010, s. 24; Borys 2005, ss. 126–143; ss. 110–123; Piontek 
2002, s. 27; Grzebyk, Stec 2015, ss. 110–123; Waas i in. 2010, ss. 629–636].

Z punktu teoriopoznawczego opisane dążenia wpisują się w poszukiwania odpowie-
dzi na pytanie o cel gospodarowania. W XXI wieku dociekania w tej kwestii coraz moc-
niej osadzane są w założeniach konstruktywizmu społecznego legitymizującego huma-
nistyczną oraz podmiotową orientację w badaniach ekonomicznych. Podejście to stawia 
w centrum zainteresowań człowieka, a nie dochód (produkcję) [Zboroń 2009, ss. 3–17]. 
Rezultatem są m.in. postulaty dotyczące konieczności opracowania alternatywnego 
miernika rozwoju społeczno-gospodarczego, który szerzej niż PKB ujmowałby aspekty 
społeczne i przyrodnicze. Wskazuje się na wymóg holistycznego spojrzenia na zjawisko 
rozwoju i potrzebę harmonizowania co najmniej trzech wymiarów tego procesu: gospo-
darczego, społecznego oraz przyrodniczego [Kołodko 2008; Woźniak 2014; Borys 2014].

W ujęciu aplikacyjnym kwestie te dotyczą strategicznych oraz operacyjnych aspek-
tów wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju. W  początkowym okresie uwagę 
koncentrowano na zagadnieniach ekorozwoju. Niemniej XXI w. wyjaskrawił problem na-
rastających dysproporcji rozwojowych oraz przewagę zjawiska dywergencji nad kon-
wergencją poziomu życia w przestrzeni społeczno-gospodarczej [Pritchett 1997, ss. 3–17; 
Jabłoński, Wosiek 2017, ss. 107–146]. W 2012 r. Konferencja Narodów Zjednoczonych nt. 
Zrównoważonego Rozwoju za największe wyzwanie globalnej gospodarki uznała elimi-
nację ubóstwa. Był to sygnał dla ściślejszego powiązania wymiaru gospodarczego oraz 
społecznego. Podkreślono, że rozwój zrównoważony ma sprzyjać włączeniu społeczne-
mu, jak akcentuje to np. Strategia Europa 2020.

W tym kontekście przedmiotem opracowania jest kwestia harmonizowania rozwo-
ju w wymiarze społecznym oraz gospodarczym w polskiej gospodarce w latach 2005–
2016, tj. po wstąpieniu Polski do UE. Celem jest ocena zróżnicowania województw ze 
względu na poziom rozwoju społecznego na tle zmian zróżnicowań rozwoju ekono-
micznego. Badanie oparto na bazie danych GUS, monitorującej realizację celów zrów-
noważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce. Wykorzystano m.in. taksonomiczne meto-
dy porządkowania liniowego: uogólnioną miarę odległości GDM M. Walesiaka oraz me-
todę unitaryzacji zerowanej.

Kontekst teoretyczny i metodyka badania

W naukach społecznych pojęcie rozwoju rozumie się jako kierunkowe zmiany badanego 
obiektu (np. kraju czy regionu), które jednocześnie są pozytywne i mogą być interpreto-
wane w kontekście postępu [Nowak 1990, s. 230]. Choć podkreśla się wielowymiarowość 
zjawiska, to dla uszczegółowienia analiz odnosi się je zazwyczaj odrębnie do sfery gospo-
darczej, społecznej, a nawet do ich poszczególnych składowych. Dopiero na kolejnym
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etapie dochodzi do syntezy wyników [Stanny 2012, ss. 97–100]. Wynika to z odmien-
nej natury wskazanych wymiarów, mimo że występują między nimi dość ścisłe współza-
leżności. Rozwój ekonomiczny obejmuje zmiany ilościowe dotyczące powiększania pro-
dukcji, którym towarzyszą przeobrażenia o charakterze jakościowym, w postaci postępu 
technologicznego, unowocześnienia struktury wytwarzania, itp. [Stec 2017, ss. 17–24]. 
Rozwój społeczny z kolei odnoszony jest do procesów poszerzania możliwości wyboru 
dostępnych obywatelom danego kraju, który osiąga się dzięki poszerzaniu możliwości 
działania i funkcjonowania [Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym... 2012, s. 9]. Jego prze-
jawem jest systematyczna poprawa warunków bytu (jakości życia) ludności.

Za syntetyczną miarę rozwoju ekonomicznego przyjmuje się najczęściej PKB per ca-
pita, z jednoczesnym zaznaczeniem, że choć jest to miernik uproszczony, to jednak jest 
w stanie zadowalająco przybliżyć zmiany w potencjale gospodarczym. Miernik ten jest 
stosowany m.in. w polityce spójności UE jako kryterium identyfikacji poziomu rozwo-
ju ekonomicznego regionów na potrzeby alokacji środków na cel „konwergencyjny”. 
Z kolei praktyka pomiaru rozwoju w wymiarze społecznym opiera się na łącznym roz-
patrywaniu wielu aspektów tego zjawiska. Najczęściej o poziomie rozwoju społeczne-
go wnioskuje się na podstawie zestawu cech, pogrupowanych w obszary problemowe 
[Borys 2014]. Słabością tego podejścia jest arbitralny dobór wskaźników, ograniczający 
możliwości porównania wyników analiz.

W licznych badaniach poświęconych rozwojowi regionalnemu w Polsce [zob. np. 
Dańska-Borsiak 2011, ss. 200–201; Wójcik 2008, ss. 41–61; Kusideł 2013, ss. 93–105; Kliber 
2011, ss. 241–256; Bal-Domańska 2014, ss. 285–293] wskazuje się, że w sferze gospodar-
czej dominują procesy regionalnej dywergencji, tj. powiększania zróżnicowania PKB per 
capita. Biorąc pod uwagę te ustalenia, w bieżącym opracowaniu na pierwszy plan wy-
sunięto ocenę regionalnego zróżnicowania społecznego komponentu rozwoju zrówno-
ważonego. Proces rozwoju ekonomicznego potraktowano w sposób drugoplanowy – 
przybliżano go za pomocą PKB per capita, zachowując zgodność z podejściem stosowa-
nym w polityce spójności UE. Zmiany PKB per capita zestawiano ze zmianami w pozio-
mie rozwoju społecznego i na tej podstawie wnioskowano o powiązaniach tych dwóch 
sfer w rozwoju regionalnym w Polsce.

Badania empiryczne zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym oparto o ze-
staw 32 zmiennych z bazy danych GUS, monitorującej realizację celów zrównoważone-
go rozwoju Agendy 2030 w Polsce w obrębie ładu społecznego. Zestaw wskaźników 
GUS jest m.in. rezultatem realizacji projektu badawczego przeprowadzonego w Urzę-
dzie Statystycznym w Katowicach, w latach 2010–2011 [Borys 2014, s. 14]. Wskaźniki od-
zwierciedlają cele rozwojowe zawarte w polskich dokumentach strategicznych oraz 
uwzględniają cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ w tzw. Agendzie 
2030. Wskaźniki w obrębie ładu społecznego określają najważniejsze obszary rozwoju 
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społecznego tj. demografia, zdrowie i jego ochrona, warunki życia ludności, ubóstwo, 
edukacja, rynek pracy oraz bezpieczeństwo publiczne (tab. 1).

Tabela 1. Zmienne określające zrównoważony rozwój w aspekcie społecznym

Małgorzata Wosiek, Małgorzata Stec

Symbol
Opis

Charakter
Demografia

X1 Przyrost naturalny na 1 tys. ludności S

X2 Współczynnik dzietności S

X3 Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 
tys. ludności w wieku produkcyjnym S

X4 Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
 produkcyjnym D

X5 Przeciętna miesięczna emerytura brutto z pozarolniczego systemu ubezpie-
czeń społecznych w relacji do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
brutto

S

Zdrowie i ochrona zdrowia

X6 Zgony niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych D

X7 Przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia: - mężczyzn S

X8                                                                                                            - kobiet S

X9 Udział zgonów (w ogólnej liczbie zgonów) na: - choroby układu krążenia D

X10                                                                                          - nowotwory D

X11                                                                                         - choroby układu oddechowego D

X12 Wskaźnik samobójstw na 10 tys. mieszkańców D

X13 Liczba lekarzy z prawem do wykonywania zawodu na 10 tys. mieszkańców S

X14 Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 tys. pracujących D

Ubóstwo i warunki życia

X15 Odsetek osób w gosp. domowym pobierających świadczenia społeczne D

X16 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gosp. domowym S

Zrównoważone wzorce konsumpcji

X17 Liczba samochodów osobowych na 1 tys. ludności D

X18 Zużycie w gospodarstwach domowych w ciągu roku na osobę: - energii (kWh) D

X19                                                                                                                           - gazu (m3) D

X20                                                                                                                           - wody (m3) D

X21 Przeciętne miesięczne spożycie na osobę: - mięsa D

X22                                                                                 - warzyw S
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Symbol
Opis

Charakter
Edukacja

X23 Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu S

X24 Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w 
wieku 3–5 lat S

X25 Zdawalność egzaminów maturalnych w stosunku do średniej krajowej S

Dostęp do rynku pracy

X26 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych S

X27 Udział osób w wieku 18–59 lat będących członkami gosp. domowych bez osób 
pracujących w ogóle członków gosp. domowych D

X28 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych 
ogółem D

X29 Stopa bezrobocia (BAEL) ogółem D

Bezpieczeństwo publiczne

X30 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. pojazdów 
zarejestrowanych D

X31 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowaw-
czych na 1 tys. mieszkańców D

X32 Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych S

S – stymulanta, D – destymulanta.

Źródło: opracowanie na podstawie: GUS, Wskaźniki rozwoju zrównoważonego, http://wskaznikizrp.stat.

gov.pl.

Do konstrukcji syntetycznej miary poziomu rozwoju zrównoważonego województw 
w aspekcie społecznym zastosowano uogólnioną miarę odległości (GDM) M. Walesiaka 
oraz metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ).

Metoda GDM wykorzystuje ideę uogólnionego współczynnika korelacji obejmują-
cego współczynnik korelacji liniowej Pearsona i współczynnik korelacji tau Kendalla [Wale-
siak 2011, s. 38]. Procedura porządkowania liniowego obiektów obejmuje następujące eta-
py [Walesiak 2011, ss. 74–76]:

•	 stworzenie	macierzy	danych:	

  

                    (1)          
  

gdzie:
xij – wielkość j-tej zmiennej (j = 1,2,…, m) w i-tym obiekcie (i =1,2,…, n), 
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•	określenie	charakteru	zmiennych	(stymulanty,	destymulanty)1,
•	normalizacja	wartości	zmiennych,	którą	przeprowadza	się	za	pomocą	wzorów2: 

       

 
dla stymulant                      (2) 

        
dla destymulant                    (3)

   
gdzie:
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego obiektu,
xij – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
min { xij } – minimalna wartość j-tej zmiennej,
   

i

max { xij } – maksymalna wartość j-tej zmiennej,
    

i

Rj – rozstęp dla j-tej zmiennej, obliczany: Rj = max {xij} – min {xij}
                                                                                                           

 i                     i

•	określenie	współrzędnych	wzorca	(górny	biegun	rozwoju),	czyli	najkorzystniejsze	war-
tości zmiennych stymulant i destymulant3,
•	wyznaczenie	odległości	poszczególnych	obiektów	od	obiektu	–	wzorca	za	pomocą	
uogólnionej miary odległości GDM dla danych metrycznych:

  (4)

1 Stymulanty to cechy, których wysokie wartości są zjawiskiem pożądanym z przyjętego punktu widzenia (np. 
stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego), natomiast niskie są zjawiskiem niepożądanym. Dla desytmulant 
niskie wartości są zjawiskiem pożądanym z określonego punktu widzenia, a wysokie – niepożądanym [Hell-
wig 1968, ss. 323–326]. 
2 Formuły unitaryzacyjne są cenne, ponieważ zapewniają znormalizowanym wartościom zmiennych zróżni-
cowaną zmienność i jednocześnie stały rozstęp dla wszystkich zmiennych [Walesiak, Gatnar 2009, s. 67]. Nor-
malizacji można dokonać także za pomocą innych sposobów. 
3 Współrzędne wzorca można także określić wykorzystując dolny biegun rozwoju, czyli najmniej korzystne 
wartości zmiennych. 
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gdzie:
i, k, l = 1,…,n – numery obiektów,
j =1,…, m – numer zmiennej,
m – liczba zmiennych,
zij (zkj, zlj) – znormalizowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego (k-tego, l-tego) obiektu,
•	porządkowanie	obiektów	według	rosnących	wartości	odległości	GDM	(górny	biegun	
rozwoju). Oznacza to, że im mniejsze wartości miary syntetycznej uzyska badany obiekt, 
tym wyższy jest jego poziom rozwoju. 

Natomiast porządkowanie województw według założeń metody unitaryzacji zero-
wanej (MUZ) przebiega następująco [Kukuła 2012, ss. 5–16]:
•	po	stworzeniu	macierzy	danych	i	określeniu	charakteru	zmiennych	(stymulanta,	desty-
mulanta) przeprowadza się normalizację wartości zmiennych, wykorzystując wzory 2 i 3,
•	oblicza	się	wartość	syntetycznej	miary	(MUZi):
gdzie:

                 (5)

zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.
MUZi  przyjmuje wartości z przedziału [0;1]. Im wyższa wartość miary, tym wyższy po-

ziom rozwoju obiektu.
Zmienne wykorzystywane w metodach porządkowania liniowego powinny charak-

teryzować się dostatecznie wysokim poziomem zmienności oraz niską korelacją. Jako 
miarę zmienności najczęściej przyjmuje się klasyczny współczynnik zmienności vj (iloraz 
odchylenia standardowego zmiennej do jej średniej arytmetycznej), korelację zaś moż-
na ocenić wykorzystując współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 

W badanym okresie dla 13 z 32 rozpatrywanych zmiennych (X2, X4, X5, X7, X8, X9, 
X10, X15, X17, X21, X22, X25, X32) występowały niewielkie zróżnicowania międzywoje-
wódzkie (vj ≤ 0,10). Te zmienne usunięto z wyjściowego zestawu. Analiza zależności mię-
dzy pozostałymi zmiennymi nie wykazała ich silnej korelacji. Ostatecznie do oceny po-
ziomu rozwoju społecznego województw wykorzystano 19 cech. Obliczenia przepro-
wadzono na zmiennych przestrzenno-czasowych, tj. dokonując normalizacji zmiennych 
czy wyznaczając współrzędne obiektu wzorca, uwzględniono jednocześnie zbiór da-
nych ze wszystkich badanych lat. 
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Małgorzata Wosiek, Małgorzata Stec

Regionalne zróżnicowania zrównoważonego rozwoju 
społecznego w Polsce

Wyniki obliczeń (tab. 2) wskazują, że w 2005 r. najwyższym poziomem rozwoju społecz-
nego, w zestawieniu według GDM oraz MUZ, cechowało się województwo podlaskie. 
Wysoko w rankingu plasowały się także lubelskie oraz podkarpackie. Obie klasyfikacje 
zamykały warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie, ocenione najniżej ze wzglę-
du na przyjęte wskaźniki rozwoju społecznego.

Tabela 2. Poziom rozwoju społecznego w województwach* w wybranych latach ba-
danego okresu

*DO-Dolnośląskie, KP-Kujawsko-pomorskie, LL-Lubelskie, LS-Lubuskie, LO-Łódzkie, ML-Małopolskie, 

MZ-Mazowieckie, OP-Opolskie, PK-Podkarpackie, PD-Podlaskie, PM-Pomorskie, SL-Śląskie, 

SW-Świętokrzyskie, WM-Warmińsko-mazurskie, WK-Wielkopolskie, ZP-Zachodniopomorskie. 

Źródło: obliczenia własne.

W kolejnych latach nie można dostrzec wyraźnego trendu wzrostowego lub spadko-
wego miar rozwoju społecznego – we wszystkich województwach ulegały one na prze-
mian zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wraz z tym zmieniało się także uszeregowanie wo-
jewództw. W rezultacie w 2016 r. najwyżej ocenionym województwem ze względu na 
poziom rozwoju społecznego było w obu zestawieniach pomorskie. Na kolejnych pozy-
cjach uplasowały się małopolskie oraz śląskie. W tym samym roku obie klasyfikacje za-
mykały warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.
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Uwagę zwraca relatywnie wysoka zgodność uporządkowania województw dla obu 
zastosowanych metod. Współczynnik korelacji tau-Kendalla między klasyfikacją według 
GDM oraz według MUZ w kolejnych latach przyjmował wartości od 0,65 do 0,90 (p<0,05). 
Ponadto w obu zestawieniach podobny był skład województw ocenianych jako te o 
wyższym (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz o niższym pozio-
mie rozwoju społecznego (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, opolskie, lubu-
skie oraz kujawsko-pomorskie). W początkowym okresie w grupie województw o wyż-
szym poziomie rozwoju społecznego znajdowało się także podlaskie, które jednak z cza-
sem pogorszyło swoje względne położenie. Jego miejsce zajęły, awansujące w regional-
nym zestawieniu, śląskie oraz pomorskie. 

Uwagę zwraca także względnie stabilne uporządkowanie województw w kolejnych 
latach ze względu na poziom rozwoju społecznego. Statystycznym przejawem tej sta-
bilności jest to, że współczynnik korelacji tau-Kendalla między klasyfikacją województw 
w 2005 i 2016 r. wynosił 0,37 dla GDM oraz 0,37 dla MUZ (p<0,05). Mimo to można wska-
zać województwa, które w obu zestawieniach pomiędzy 2005 r. a 2016 r. znacząco zmie-
niły swoje względne położenie. Wśród tych, które odnotowały największy awans (o 9–10 
pozycji) były: pomorskie, śląskie, a także dolnośląskie (poprawa o 4 lokaty). Wśród wo-
jewództw, które najbardziej pogorszyły pozycje rankingowe były: podlaskie (o 4 lokaty 
według GDM, o 6 według MUZ), opolskie (o 8 według GDM, o 6 według MUZ) oraz wiel-
kopolskie (o 5 według GDM oraz MUZ).

Pomimo zbieżności uporządkowania województw według syntetycznych miar po-
ziomu rozwoju społecznego (GDM oraz MUZ), ukazują one w inny sposób ścieżki tego 
rozwoju w poszczególnych województwach (rys. 1). Wzrost wartości miary GDM mię-
dzy 2005 r. a 2016 r. wskazuje na obniżenie się poziomu rozwoju społecznego w 8 woje-
wództwach. Były to zarówno jednostki o relatywnie wysokim początkowym poziomie 
rozwoju (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, małopolskie oraz świętokrzyskie), jak i te o 
relatywnie niższym poziomie tego zjawiska (wielkopolskie, łódzkie oraz opolskie). We-
dług tej miary w 2016 r. osiem pozostałych województw wykazywało mniejszy dystans 
wobec obiektu-wzorca niż 2005 r., co świadczy o podniesieniu poziomu rozwoju spo-
łecznego. Jeśli zaś poziom rozwoju społecznego przybliżano z wykorzystaniem MUZ, to 
wszystkie województwa w okresie 2005–2016 zanotowały progres – dla wszystkich war-
tości syntetycznej miary w 2016 r. były wyższe niż w 2005 r. 
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Rysunek 1. Wartość syntetycznej miary dla województw w 2005 r. i 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne.

Podobieństwa w zakresie zmian poziomu rozwoju społecznego w województwach 
pomiędzy 2005 a 2016 r., mierzonymi za pomocą syntetycznej miary GDM oraz MUZ 
ujawniają się, jeśli chodzi o ich ogólną tendencję. Podobna jest bowiem grupa woje-
wództw, które odnotowały największą poprawę (w obu przypadkach były to: pomor-
skie, śląskie oraz dolnośląskie) oraz największe względne pogorszenie poziomu rozwoju 
społecznego (opolskie, podlaskie, wielkopolskie, lubelskie, podkarpackie).

Poziom rozwoju społecznego a rozwój gospodarczy 
województw

Odniesienie poziomu rozwoju społecznego województw do PKB per capita nie daje pod-
staw, aby wnioskować o bezpośrednich powiązaniach między tymi dwoma wymiarami 
rozwoju zrównoważonego w latach 2005–2015 (rys. 2). Zarówno w 2005 r. jak i w 2015 
r., można dostrzec, że w grupie województw o relatywnie niskim poziomie rozwoju spo-
łecznego znajdowały się m.in. dolnośląskie oraz warmińsko-mazurskie, różniące się zna-
cząco wartością PKB per capita (PKB per capita w dolnośląskim był ok. 1,5 razy większy). 
Z kolei podobny poziom PKB per capita osiągały województwa wyraźnie różniące się za-
awansowaniem w rozwoju społecznym, np. warmińsko-mazurskie o niskim poziomie 
rozwoju społecznego oraz lubelskie o wysokim poziomie rozwoju społecznego.

Z rozkładu wartości syntetycznej miary rozwoju społecznego względem PKB per ca-
pita nie ujawnia się zależność polegająca na tym, że województwa wyżej rozwinięte eko-
nomiczne charakteryzowały się wyższym poziomem rozwoju społecznego. Nie wystę-
powała także zależność odwrotna. Z zestawienia wyłania się trudna sytuacja warmiń-
sko-mazurskiego, osiągającego jeden z niższych PKB per capita w kraju i jednocześnie 
niski poziom rozwoju społecznego.
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Rysunek 2. Poziom rozwoju społecznego a poziom PKB per capita w 2005 r. i w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2005–2015 wszystkie województwa zanotowały poprawę PKB per capita, 
choć odbywało się to z różną dynamiką. Najwyższe średnioroczne stopy wzrostu wy-
stępowały w województwach o wyższym początkowym poziomie rozwoju ekonomicz-
nego, tj. w mazowieckim (5,1%), śląskim (4,7%), dolnośląskim (4,4%) oraz łódzkim (4,5%). 
Wolniej zmiany te dokonywały się w opolskim (2,8%), warmińsko-mazurskim (3,1%), za-
chodniopomorskim (3,3%) oraz podlaskim (3,3%), o względnie niższym PKB per capita w 
2005 r. W rezultacie pomiędzy 2005 r. a 2015 r. międzywojewódzkie dysproporcje w roz-
woju ekonomicznym systematycznie rosły (współczynnik zmienności dla PKB per capita 
wzrósł od 0,225 w 2005 r. do 0,255 w 2015 r.).
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W tym samym czasie w sferze społecznej:
 · dla 7 zmiennych reprezentujących: demografię (X1, X3), ochronę zdrowia (X14), zrów-

noważone wzory konsumpcji (X18, X20), edukację przedszkolną (X24) oraz zatrudnie-
nie niepełnosprawnych (X26), następowało stopniowe upodabnianie się województw;
 · dywergencja cechowała 5 zmiennych opisujących: zdrowie – natężenie samobójstw 

(X12) oraz odsetek zgonów na choroby układu oddechowego (X11), aktywność eduka-
cyjną osób dorosłych (X23), stopę bezrobocia (X29) oraz przestępczość (X31),
 · dla 7 wskaźników (X6, X13, X16, X27, X28, X19, X30) poziom zróżnicowania między wo-

jewództwami w 2016 r. był podobny do tego z 2005 r.
Dla większości rozpatrywanych zmiennych rozwoju społecznego, poziom regional-

nego zróżnicowania był niższy niż dla PKB per capita1. Sygnalizuje to większe podobień-
stwa województw w zakresie rozwoju społecznego niż gospodarczego.

Można ponadto dostrzec pewne symptomy powiązania dynamiki zmian w pozio-
mie rozwoju społecznego z poziomem oraz dynamiką zmian w poziomie rozwoju eko-
nomicznego (tab. 3). Przyrosty łańcuchowe GDM wykazują istotne statystycznie powią-
zania z poziomem PKB p.c., a przyrosty łańcuchowe MUZ – z przyrostami łańcuchowymi 
PKB per capita. W obu przypadkach powiązania te sugerują, że wyższy poziom rozwo-
ju ekonomicznego województw oraz wyższe tempo rozwoju ekonomicznego sprzyjało 
wyższej dynamice zmian w poziomie rozwoju społecznego.

Tabela 3. Dynamika zmian w poziomie rozwoju społecznego 2005-2015 a PKB per 
capita – wyniki analizy korelacji (Pearsona)

Zmienne PKB p.c. t-1
PKB p.c
(∆Xn/n-1)

GDM*
(∆Xn/n-1)

r -0,166 -0,09

p (0,043) (0,27)

MUZ
(∆Xn/n-1)

r -0,119 0,265

p (0,147) (0,001)

* Przy przyjętym w badaniach górnym biegunie rozwoju, znak ujemny współczynnika korelacji informu-

je, że wraz z przyrostem PKBpc następuje stopniowe zmniejszanie się odległości województw od wzorca.

Źródło: opracowanie własne.

Wśród województw, które odnotowały względne pogorszenie rozwoju społeczne-
go w latach 2005–2016 były podlaskie, podkarpackie oraz lubelskie, które odznaczały 
się jednym z niższych PKB per capita w kraju. Z kolei wśród województw o największej 
poprawie poziomu rozwoju społecznego były m.in. dolnośląskie, pomorskie oraz ślą-
1 Wyjątkiem były zmienne X1, X3, X19, a po 2011 r. także X23 oraz X11. 
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skie legitymujące się relatywnie wysokim na tle kraju PKB per capita. Nie jest to jednak 
wystarczająca przesłanka do wnioskowania o wskazanych wyżej zależnościach, gdyż 
od opisanych prawidłowości odbiegały np. warmińsko-mazurskie (poprawa rozwoju  
społecznego przy niskim PKB per capita) czy łódzkie (pogorszenie pozycji w rankingu 
rozwoju społecznego, przy względnie wysokim PKB per capita).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować kilka wniosków:
 · w latach 2005–2016 polskie województwa różniły się między sobą, tak ze względu na 

poziom rozwoju ekonomicznego, jak i społecznego, przy czym w obu rozpatrywanych 
wymiarach widoczny był inny obraz tych zróżnicowań. Województwa mogły osiągnąć 
względnie wysoki rozwój ekonomiczny przy przeciętnym lub niskim poziomie rozwo-
ju społecznego. I odwrotnie, województwa notowały względnie wysoki poziom roz-
woju społecznego tak przy niskim, jak i wysokim PKB per capita,
 · w badanym okresie wszystkie województwa powiększyły PKB per capita, mniej ukie-

runkowane były natomiast procesy rozwoju społecznego. Ponadto rozwojowi ekono-
micznemu towarzyszył wzrost regionalnych zróżnicowań PKB per capita. Równocze-
śnie województwa cechowały się względnym podobieństwem dla większości wybra-
nych cech diagnozujących rozwój społeczny.

W latach 2005–2016 zaznaczyły się symptomy wzajemnego oddziaływania między 
zmianami w poziomie rozwoju społecznego a poziomem i tempem zmian PKB per ca-
pita. Sygnalizują one, że procesy rozwoju ekonomicznego mogły oddziaływać na dyna-
mikę zmian w wymiarze społecznym. Wobec ekskluzywnych procesów rozwoju ekono-
micznego może to rodzić obawy, że w dłuższej perspektywie dywergencja w obszarze 
warunków materialnych może utrudniać kontynuowanie procesów konwergencyjnych 
w sferze społecznej.
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Projekty kluczowe jako czynnik rozwoju  
społeczno-gospodarczego regionu

Key Projects as a Factor of the Socio-economic  
Development of the Region

Abstract: Key projects are investment projects of strategic importance, and their imple-

mentation is important from the point of view of achieving the assumed indicators of so-

cio-economic development of the country. Key projects have the greatest impact on the 

development of voivodships. One of the subjects of the study are local government units 

in the province Kuyavian-Pomeranian. The aim of the study was to obtain opinions of local 

government units in the field of assessment of the effects of implemented key projects un-

der the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for the ne-

eds of regional development. The results of the survey carried out among communes indi-

cate that the key projects in the opinion of 45% of respondents are focused on the areas of 

research important for the development of the region, responding to the needs of industry, 

and especially for small and medium-sized enterprises in assessing the legitimacy of key 

projects under the Regional Program Operational of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 

75% of local government units indicated that they represent a chance to increase the attrac-

tiveness of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

In addition, the key project carried out in the voivodship was analyzed. Kuyavian-Pome-

ranian, the only of its kind in Europe, Astro-Baza astronomical observatories, in the context 

of its promotion and tourist attractiveness. An assessment of the functioning of astro-ba-

ses operating in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship was carried 

out, and free interviews were held with coordinators during Astrofestiwal in 2017. Cre-

ated astro-bases should be an important source of strategic competitive advantage for  
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municipalities, and their potential for innovation of the region should be conducive to cre-

ating local entrepreneurship.

Key words: entrepreneurship, astronomy, key projects

Wstęp

Polityka spójności zajmuje bardzo ważne miejsce w  europejskiej polityce regionalnej 
i strukturalnej. Oznacza ona stopień, w którym różnorodność w zakresie dobrobytu za-
równo ekonomicznego, jak i społecznego krajów, regionów lub grup w Unii Europejskiej 
stały się politycznie i  społecznie akceptowane. Dla słabiej rozwiniętych krajów i  regio-
nów Wspólnoty polityka ta stanowi główny instrument europejskiej integracji [Głąbicka, 
Grewiński 2005, s. 165]. Warto jednak zwrócić uwagę, że często polityka spójności koja-
rzona jest z polityką regionalną i dlatego też oba te terminy używane są zamiennie. Jed-
nolity Akt Europejski z 1986 roku podaje, że spójność gospodarcza i społeczna ma za za-
danie „zmniejszać dysproporcje między regionami i przeciwdziałać zacofaniu regionów 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”. Dodatkową wartość nadaje spójności Traktat 
lizboński, który odwołuje się do „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”. Przy-
jąć zatem można, że polityka spójności ma za zadanie promować także zbilansowany, 
bardziej zrównoważony rozwój terytorialny, a  tym samym zyskuje szerszy zakres dzia-
łania niż polityka regionalna, która jest ściśle związana z Europejskim Funduszem Roz-
woju Regionalnego i realizuje swoje zadania na szczeblu regionalnym. W Rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. wskazuje się, że „Współpraca polity-
ki spójności i innych unijnych polityk związanych z rozwojem regionalnym – polityki roz-
woju obszarów wiejskich i polityki morskiej i rybołówstwa – została w okresie budżeto-
wym 2014–2020 zacieśniona”. Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej Unia Europejska zmierza do zmniejszenia zróżnicowań w poziomach rozwoju róż-
nych regionów oraz opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom 
przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub demograficznych” [Rozporządzenie 2013].

Polityka spójności daje zatem wszystkim krajom Unii Europejskiej korzyści w postaci 
szybszego wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności.

Wraz ze zmianami w systemie programowania polityki regionalnej, jakie nastąpiły 
po roku 2006, wzrosło znaczenie samorządów województw, które zobligowane są do 
prowadzenia polityk regionalnych. Podstawy prawne dla realizacji programów rozwo-
jowych od 2007 r. określała Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 
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grudnia 2006 r. [Ustawa 2006]. W tym przypadku wprowadziła ona elastyczny system 
funkcjonowania polityki regionalnej i spójności w Polsce, gwarantując zgodność owe-
go systemu z zasadami prowadzenia polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Zapewni-
ła ona właściwą podstawę instytucjonalną do współdziałania w zakresie dofinansowa-
nia przedsięwzięć przez instrumenty strukturalne UE oraz usystematyzowała procedu-
rę prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyznaczała ona również 
podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb, w jakim będą one współpracowały, pod-
stawowe instrumenty niezbędne do realizacji tej polityki, a  także wyznaczyła źródła, 
z których będzie finansowana. Ponadto ustawa zlikwidowała Narodową Strategię Roz-
woju Regionalnego, która była głównym instrumentem programowania polityki regio-
nalnej państwa [Murzyn 2010, s. 107].

Funduszem UE przeznaczonym na wspieranie regionów i  wyrównującym różnice 
w stosunku do regionów bogatszych i lepiej rozwiniętych jest Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego, obejmujący szereg inicjatyw m.in. w obszarach rozwijania i ulep-
szania infrastruktury podstawowej, ochrony środowiska, wzmacnianie zdolności insty-
tucjonalnej krajowej i regionalnej administracji zarządzającej funduszami europejskimi 
[Fundusze europejskie 2011].

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są realizowane w każdym województwie od 
2007 r. w odpowiedzi na lokalne potrzeby, a  także dostosowane do specyfiki danego 
województwa. Realizacja projektów w ramach tych programów ma istotne znaczenie 
w funkcjonowaniu gospodarki każdego województwa, wpływając na wzrost ich atrak-
cyjności oraz konkurencyjności. Programy te współfinansowane są z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na szereg typów inwestycji m.in. z zakre-
su edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej oraz ochrony środowiska, społe-
czeństwa informacyjnego, kultury, sportu, turystyki, a także przedsiębiorczości. Indywi-
dualne projekty kluczowe są najważniejszymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi o stra-
tegicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego. Ich wdrożenie jest bardzo 
istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-go-
spodarczego kraju. Należy w szczególności podkreślić, że projekty kluczowe mają naj-
większy wpływ na rozwój województw. Najczęściej są to duże projekty infrastruktural-
ne, a  w  specjalnym wykazie, tzw. Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych, tworzonym przez Zarządy Województw, zamieszczane są inwestycje klu-
czowe dla danego regionu, oczywiście poprzedzone m.in. konsultacjami społecznymi. 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zapewnia realizacja projektów współfi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadzą one nie tylko do pozytywnych 
zmian [Puczkowski 2007, s. 26], ale także zapewniają trwały rozwój w przyszłości [Danie-
lak 2009]. Podobnie, jak podaje K.B. Matusiak, opisując zagadnienie intraprzedsiębior-
czości, można potraktować wytwór innowacyjnego produktu i skoncentrowanie się na 
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jego funkcjonowaniu w obszarze strategii gmin [Matusiak 2006, s. 117]. Celem artyku-
łu jest prezentacja wyników badania dotyczącego zrealizowanego, na skalę europejską, 
projektu kluczowego w woj. kujawsko-pomorskim oraz ocena jednostek samorządu te-
rytorialnego (JST) pod kątem projektów kluczowych w aspekcie wzmacniania przewa-
gi konkurencyjnej regionu. 

Metodyka badania

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badania dotyczącego 
różnych aspektów związanych z  identyfikacją determinantów rozwoju społeczno- go-
spodarczego. W  procesie badawczym podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na głów-
ne pytania badawcze: jakie czynniki determinują wzmocnienie atrakcyjności regionu 
w kontekście efektów zakończonych projektów kluczowych oraz czy powstałe astro-ba-
zy w ramach zrealizowanego projektu kluczowego mogą spowodować wzrost zaintere-
sowania regionem. Jednym z przedmiotów badania są jednostki samorządu terytorial-
nego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Głównym celem badania było m.in. wska-
zanie obszarów zastosowania zgromadzonych danych (statystyk publicznych), oceny za-
sobów w kontekście potrzeb gminy, a także oceny wykorzystania zasobów informacyj-
nych dla potrzeb konstruowania dokumentów strategicznych [Michalcewicz-Kaniowska, 
Zajdel, Rolbiecki, 2018].

Badanie właściwe przeprowadzone zostało wśród 157 Urzędów Gmin. Metodą zbie-
rania danych ze źródeł pierwotnych była ankieta pocztowa. Badanie miało więc cha-
rakter wyczerpujący, co oznacza, że objęło całą badaną populację. Zwrot wypełnionych 
kwestionariuszy ankiety nastąpił z 94 urzędów, co daje niemal 60% spośród wszystkich 
gmin objętych badaniem. W badaniu wzięły udział 3 starostwa, 20 gmin miejskich, 23 
gminy miejsko-wiejskie oraz 48 gmin wiejskich. Struktura poszczególnych gmin (ich ro-
dzaj oraz liczba zatrudnionych urzędników) wykorzystana została do przygotowania po-
głębionych analiz dotyczących poszczególnych elementów zarządzania strategicznego 
w tych gminach. Przeprowadzone badanie dotyczyło m.in. pozyskania opinii jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie oceny efektów zrealizowanych projektów kluczo-
wych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
dla potrzeb rozwoju regionalnego. Warto jednak zwrócić uwagę, że w okresie 2007–2013 
w woj. kujawsko- pomorskim wśród beneficjentów realizujących projekty kluczowe do-
minowały jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące odpowiednio 70,1%.

Wartością dodaną przeprowadzonego badania była analiza wybranego projektu klu-
czowego w woj. kujawsko-pomorskim, jedynego tego typu w Europie pt. Przyszkolne ob-
serwatoria astronomiczne Astro-Baza pod kątem jego promocji i atrakcyjności turystycznej. 
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W tym celu dokonano oceny funkcjonowania powstałych w ramach projektu astro-
baz funkcjonujących na obszarze gmin województwa kujawsko-pomorskiego, a  tak-
że przeprowadzono wywiady swobodne z koordynatorami astro-baz podczas Astrofe-
stiwalu, który odbył się w 2017 roku. Pytania dotyczyły m.in. podstawowej działalności 
astro-Baz, a analiza pozwoliła wskazać na wpływ realizowanych działań na region.

Wyniki badania

Badania wskazują, ze w zakresie oceny zasadności realizacji projektów kluczowych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
75% jednostek samorządu terytorialnego wskazało, ze stanowią one szansę na wzrost 
atrakcyjności województwa. Kierowanie projektów kluczowych do różnych obszarów 
działalności, które, jak wskazuje przeprowadzona analiza, są spójne z celami oraz pro-
blemami wyróżnionymi w  Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007–2022, ponad 75% badanych oceniło dobrze. Działania informacyjno-promo-
cyjne projektów kluczowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski zostały ocenio-
ne w grupie ponad 60% JST jako dobre. Ponad 75% badanych uznało, że nie dostrze-
ga problemów w osiągnięciu założonych wartości wskaźników projektów kluczowych. 
Niespełna 50% JST podkreśliło, że efekty zrealizowanych projektów mają wpływ na kre-
owanie wzrostu przedsiębiorczości i gospodarki, ale przede wszystkim odpowiadają na 
wcześniej zidentyfikowane potrzeby mieszkańców regionu. Badani pozytywnie oceni-
li możliwości realizacji zadań obejmujących projekty kluczowe, w zakresie m.in. przebu-
dowy dróg (62%), infrastruktury szkół wyższych (35,2), obiektów turystycznych (36%), in-
stytucji ochrony zdrowia (75%), a także obiektów infrastruktury lotniczej (45%). Ponadto 
63% badanych było dobrze nastawionych do Instytucji Zarządzającej RPO–WKP.

Projekty kluczowe jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
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Wykres 1. Identyfikacja czynników wpływających na atrakcyjność regionu w  opinii 
jednostek samorządu terytorialnego [%]

Źródło: opracowanie własne.

Okazało się, że zdaniem badanych wśród głównych czynników wpływających na 
atrakcyjność województwa kujawsko-pomorskiego, można wskazać środowisko przy-
rodnicze (72%), położenie regionu (62%), infrastrukturę turystyczną (85%), organizację 
imprez sportowych i kulturalnych (68%). Warto zatem zwrócić uwagę, że projekty klu-
czowe w opinii 45% badanych ukierunkowane są także na ważne z punktu widzenia roz-
woju regionu dziedziny badań, odpowiadające na potrzeby przemysłu, a zwłaszcza na 
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. 

Warto dodać, że już w  2009 r. H. Kałuża wskazywała, że w  obszarze zadań gminy 
powinny znaleźć się właśnie działania pobudzające przedsiębiorczość przy wykorzysta-
niu potencjału, a także inspirowanie nowych inwestorów do lokowania swoich środków. 
Astro-bazy bowiem mogłyby wpłynąć na wzrost turystyki regionu kujawsko-pomor-
skiego. Jednakże baza hotelowa na obszarach wiejskich znajduje się na niskim pozio-
mie, a działalność agroturystyczna okazuje się niewystarczająca. [Kałuża 2009]

Poddany analizie zrealizowany projekt kluczowy pt: Projekt Astro-bazy (4,2 mln.) 
polegał na budowie przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych, służących upo-
wszechnianiu wiedzy w  zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  informatycz-
nych oraz dostosowaniu umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pro-
jekt miał za zadanie przeciwdziałać postępowi negatywnego trendu, jakim jest obser-
wowany w ostatnich latach spadek zainteresowania naukami przyrodniczymi, a co za  
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tym idzie, brak najwyższej jakości kadr inżynierskich w tzw. „zawodach przyszłości”, któ-
re tworzyć będą nowoczesne społeczeństwo. 

Zidentyfikowano, że w województwie kujawsko-pomorskim brak było ośrodków po-
pularyzacji nauk przyrodniczych, a w szczególności astronomii. Projekt pozwolił zain-
teresować astronomią zarówno uczniów, jak i  lokalną społeczność. Projekt okazał się 
zgodny z priorytetami strategicznymi. Tradycja astronomiczna województwa, związana 
z postacią Mikołaja Kopernika, jak również prowadzenie badań naukowych w obszarze 
astronomii na światowym poziomie, zdecydowały o wytypowaniu regionu na realizację 
tego unikatowego projektu. Uznaje się, że woj. kujawsko-pomorskie stało się obecnie 
tzw. astro-regionem, pierwszym i jedynym w Europie, ponieważ na tak małej powierzch-
ni działa sieć 14 w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych. Dzięki temu 
mogą odbywać się regularne obserwacje nie tylko bliskich obiektów Układu Słoneczne-
go, ale także odległych układów gwiazd oraz znajdujących się miliony lat świetlnych od 
Ziemi galaktyk. Budynki astro-baz powstały na planie koła o średnicy około ośmiu me-
trów, główny element wyposażenia to teleskop Meade LX 200 ACF 14” oraz teleskop sło-
neczny Coronado PST 40/400, lornetki, mniejsze teleskopy i astronomiczna kamera CCD. 
Kopuła obserwatorium jest w pełni zautomatyzowana, co daje możliwość podążania za 
teleskopem oraz zdalne zamykanie i otwieranie. Analiza funkcjonowania wskazuje, że 
w astro-bazach odbywają się pokazy i obserwacje z zastosowaniem teleskopów astro-
nomicznych. 

Obserwatoria astronomiczne powstały w 14 miejscowościach województwa kujaw-
sko-pomorskiego w powiatach: inowrocławskim (3), brodnickim (2), lipnowskim, golub-
sko-dobrzyńskim, tucholskim, radziejowskim, rypińskim, świeckim, chełmińskim, toruń-
skim i żnińskim (rysunek 1).
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Rysunek 1. Mapa Astro-Baz w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: http://www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl/.

Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, iż astro-bazy zajmują się m.in. 
organizowaniem prelekcji popularno-naukowych z astronomii oraz prowadzeniem re-
gularnych obserwacji słońca, księżyca, planet, gwiazd i innych obiektów. W obserwato-
riach prowadzone są wykłady i organizowane lokalne konferencje oraz obserwacje dla 
miłośników astronomii. Prowadzone są także lekcje astronomii i  zajęcia pozalekcyjne, 
a  słuchacze mogą brać udział w  różnych międzynarodowych projektach, na przykład 
Star Count i Globe at Night (tabela 1).

Tabela 1. Podstawowa działalność astro-baz

Astro-baza/ miejsce 
i data powstania Podstawowa działalność

Rypin/powiat rypiński
14.04.2011r

Obserwacje nieba dla uczniów oraz mieszkańców, warsztaty oraz koło 
astronomiczne dla uczniów szkoły.

Dobrzyń nad Wisłą/
powiat lipnowski
07.12.2011r.

Obserwacje w astro-bazie, prowadzenie koła astronomicznego, zrealizowa-
ny projekt Astronomia łączy pokolenia – rodzinne spotkania pod gwiazdami, 
projekt Przygody z astronomią – zajęcia prowadzone w astro-bazie – obser-
wacje nieba przez teleskop.
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Astro-baza/ miejsce 
i data powstania Podstawowa działalność

Radziejów/
Powiat radziejowski
17.06.2011 r.

Obserwacje nieba, Organizowanie wyjazdów (Chorwacja, Niemcy), klub 
astronomiczny, odwiedziny naukowców z NASA, możliwość sprawdzenia 
aktualnej pogody dzięki urządzeniu w astrobazie Oregon Scientific WMR 
200., konferencje oraz seminaria związane z astro-bazą.

Kruszwica/
 powiat inowrocławski
09.03.2012 r.

Obserwacje nieba, kółko astronomiczne, aktywny udział w konkursie wo-
jewódzkim dotyczący astronomii, wizyty obcokrajowców z Francji, Włoch, 
Hiszpanii, uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu astrobazy (samodziel-
nie wykonują przyrządy astronomiczne, prowadzą obserwacje, uczestni-
czą w projektach międzynarodowych takich jak Star Count oraz Globe at 
Night).

Żnin/ powiat żniński
10.12.2012 r.

Obserwacje, warsztaty astronomiczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz po-
nadgimnazjalnej.

Zławieś Wielka/ powiat 
toruński
15.06.2013 r.

Obserwacje nieba, możliwość wyboru przedmiotu w szkole- astronomia, li-
czenie gwiazd, udział uczniów w konkursach.

Golub-Dobrzyń/ powiat 
golubsko-dobrzyński
29.05.2012 r.

Organizowane wykłady z astronomii, udział uczniów w konkursach astro-
nomicznych, obserwacje.

Gostycyn/ 
powiat tucholski
2011 r.

Działalność kół astronomicznych.

Świecie/
 powiat świecki
10.09.2012 r.

Obserwacje dla społeczności lokalnej, obserwacje astronomiczne dla grup 
zorganizowanych, obserwacje plenerowe, udział w obserwacjach i przed-
sięwzięciach organizowanych przez koordynatorów projektu m.in w Astro-
festiwalu w Złej Wsi Wielkiej., obserwacje ciekawych zjawisk astronomicz-
nych, takich jak: zaćmienia, zakrycia, roje meteorytów, komety itp.

Jabłonowo/
powiat brodnicki
14.10.2011r.

Udział w konferencji podsumowującej projekt edukacyjno-badawczy 
„Wszechstronność godna Kopernika”, astro-bazę odwiedziła grupa uczniów 
wraz z opiekunami z Liceum Katolickiego w Toruniu, organizowanie drzwi 
otwartych.

Brodnica/powiat brod-
nicki
22.11.2011r

Obchody jubileuszu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w astro-
bazie w Brodnicy, astro-baza gościła młodzież z Litwy, Polski i Słowacji 
wraz z opiekunami w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, ist-
nienie koła astronomicznego, astro-baza gościła dyrektorów Ośrodków Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego z całej Polski. 

Inowrocław/ powiat 
Inowrocławski
10.01.2012r.

Obserwacje astronomiczne, astro-baza gościła nauczycieli i dyrektorów 
szkół z 7 krajów: Szwecji, Czech, Turcji, Hiszpanii, Rumunii, Francji i Polskie, 
warsztaty astronomiczne, odwiedziny zarządu głównego oraz członków 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, istnienie koła astronomicz-
nego, możliwość obserwacji nieba przez mieszkańców, organizowanie wy-
kładów przybliżających wiedzę o kosmosie, udział uczniów w konkursach 
astronomicznych.

Unisław/ powiat 
chełmiński
15.10.2012 r.

Koło astronomiczne, pokazy obserwacji nieba dla mieszkańców.

Gniewkowo/powiat 
inowrocławski
1.06.2011r.

Koła astronomiczne, projekt astronomiczny Star Count 2012 i 2013, orga-
nizacja spotkań miłośników nieba, obserwacje nieba i księżyca, zorgani-
zowanie nocy spełnionych marzeń – noc spadających gwiazd, obchody dni 
Gniewkowa, udział w IV Konferencji popularno- naukowej w Kruszwicy, 
zajęcia dla dzieci z oddziału O, możliwość poznawania tajników astrono-
micznych dla mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Astro-bazy, w opinii koordynatorów, stały się centrami nauk ścisłych, zaszczepiając 
w młodych ludziach zainteresowanie astronomią, jak również stworzyły szansę na kre-
owanie własnych pasji wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Analiza funkcjonowa-
nia powstałych astro-baz wskazuje, że podejmują one liczne działania. Przykładem jest 
organizacja przez Samorząd Woj. Kujawsko-pomorskiego co roku Astrofestiwalu, czyli 
święta astronomii, a także okazji do spotkania się miłośników w plenerowej atmosferze 
oraz wysłuchania interesujących wykładów o tematyce kosmicznej. Jest to także okazja 
do obserwacji nieba, zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych. Wydarzenie to jest 
także okazją do zainteresowania tematem najmłodszych uczestników (tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka Astrofestiwali

Astrofestiwal Data i miejsce Program wydarzenia

I Przysiek 09.06.2012 r. Loty balonem, obserwacje nieba przy pomocy 
teleskopów, łaziki marsjańskie, kosmiczne brzmie-
nia – koncert muzyki elektronicznej Józefa Skrzeka.

II Zławieś Wielka 15.06.2013 r. Obserwacje nieba, wizyta pierwszego polskiego 
kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego, lekcje 
pod okiem mistrza Jedi, Mapping show w astroba-
zie – podróż po układzie słonecznym, nocny kon-
cert oraz pokaz świateł Przemysława Rudźa.

III Golub-Dobrzyń 07.06.2014 r. Obserwacje nieba, kuchnia molekularna, poka-
zy doświadczeń fizycznych i  chemicznych, zaba-
wy i atrakcje dla dzieci, sesja popularnonaukowa – 
słońce, multimedialny show ukazujący słońce, kon-
cert Tomka Makowieckiego oraz Józefa Skrzeka.

IV Kruszwica 13.06.2015 r. Obserwacje nieba, kosmiczna zumba, widowisko 
teatralne poświęcone planetom Układu Słonecz-
nego oraz liczne konkursy.

V Bydgoszcz 11.06.2016 r. Liczne stanowiska do eksperymentów nauko-
wych, warsztatów z  robotyki oraz zajęcia dla naj-
młodszych –m.in. kosmiczna galeria. Wielką atrak-
cją astronomicznego pleneru były licznie wysta-
wione teleskopy, przy których dyżurowali opieku-
nowie kujawsko-pomorskich astro-baz, pokazują-
cy najpiękniejsze obiekty nieboskłonu.

VI Radziejów 10.06.2017 r. Pokaz sprzętu astronomicznego (w  tym najwięk-
szego w  Polsce mobilnego teleskopu słoneczne-
go), prelekcje i seanse filmowe, eksperymenty na-
ukowe, demonstracja sprawności marsjańskiego 
łazika, spotkanie z konstruktorem niezwykłych te-
leskopów oraz premiera szkolnego Radiotelesko-
pu Radziejów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejnym przykładem funkcjonowania astro-baz jest realizacja programu telewizyj-
nego pt. Astroregion – każdy odcinek jest spotkaniem z innym astronomicznym zjawi-
skiem – od najbliższych planet, po najdalsze galaktyki. W programie biorą udział nie tyl-
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ko astronomowie, ale także pasjonaci astronomii. Uczniowie i nauczyciele przedstawia-
ją wyniki własnej pracy badawczej oraz opowiadają o swojej pasji, zaś naukowe spojrze-
nie na wiodący temat odcinka przedstawiają zaproszeni eksperci, profesjonalnie związa-
ni z astronomią. W programie tym prezentowano m.in. astro-bazy w Kruszwicy, Radzie-
jowie, Inowrocławiu i Unisławiu, a także Obserwatorium Astronomiczne UMK w Toruniu, 
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu oraz Planetarium w Toruniu.

Następnym działaniem, które powoduje wpływ projektu utworzenia astro-baz, jest 
projekt skierowany do dzieci pt.: Mały naukowiec, realizowany przez Fundację im. Alek-
sandra Jabłońskiego. W ramach projektu organizowane są bezpłatne pokazy, ekspery-
menty oraz warsztaty z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz astronomii z czyn-
nym udziałem dzieci. Prelekcje prowadzone są przez doświadczonych animatorów nauk 
ścisłych. Obecnie realizowana jest druga edycja pt.: Prelekcje dla przedszkolaków – Mały 
Naukowiec II, realizowany w  ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Regionem Astrono-
micznym II w Wydziale  Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, finansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wśród innych przykładów działań można wskazać realizowane przedsięwzięcia:
 · Projekt pt.: Odkrywamy Planety – formuła projektu polega na organizacji zajęć do-

datkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizy-
ka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka), realizowanych na pod-
stawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych: zjawisk zakryciowych, 
stacji bolidowych, astrometrii i fotometrii oraz aktywności słońca. Projekt jest realizo-
wany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
lata 2007–2013 w wysokości ok. 870 tysięcy złotych.
 · Projekt pt.: Globe at Night – spójrz w niebo i policz gwiazdy. Akcja GLOBE at Night zo-

stała zapoczątkowana przez program GLOBE (Global Learning and Observations to Be-
nefit the Environment), ogólnoświatowy projekt edukacyjny dla szkół. W ramach mię-
dzynarodowej sieci GLOBE działa 111 krajów, w tym Polska. W projekcie współpracu-
je także amerykańskie Narodowe Optyczne Obserwatorium Astronomiczne (NOAO1), 

1 Instytucja naukowa w Tucson (Arizona, USA) powstała w 1982 roku z inicjatywy National Science Foundation 
w celu zapewnienia Amerykanom najlepszych warunków do obserwacji astronomicznych. Teleskopy NOAO 
służą wszystkim astronomom z USA bez względu na ich afiliację. Star Count to międzynarodowa inicjatywa, 
mająca na celu zachęcenie ludzi, by nocą wyszli z domów i policzyli gwiazdy w danym gwiazdozbiorze, które 
są widoczne w obrębie ich miejsca zamieszkania.  Liczenie gwiazd uświadamia ludziom, w jakim stopniu nie-
bo, pod którym żyją, jest zanieczyszczone przez światło. Samo wydarzenie polega na obserwacji gwiazdozbio-
ru Łabędzia. 

Projekty kluczowe jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu



338

a wspierają go różne inne instytucje, m.in. NASA, amerykański Departament Stanu czy 
Międzynarodowa Organizacja Ciemnego Nieba.

W wywiadzie koordynatorzy wskazywali na niski poziom zainteresowania władz lo-
kalnych powstałymi obiektami, zwracając przede wszystkim uwagę na wysoki udział 
aktywności społeczności lokalnej w różnych przedsięwzięciach. Aktualnie słabą stroną 
astro-baz jest brak ich dofinansowania po zakończonym projekcie. Obawą koordyna-
torów jest to, że w niedalekiej przyszłości mogą zostać one zamknięte, a  ich dorobek 
stracony. Organizacja astrofestiwali, posiadających już swoją markę., powinna być także 
upowszechniana na większą skalę na rynku międzynarodowym, tym bardziej, że stano-
wi przesłankę do promowania nauki. Powinny zostać podjęte działania promocyjne pro-
jektu, nie tylko w województwie, ale także na arenie międzynarodowej

Wnioski

Wyniki przeprowadzonego badania wśród gmin wskazują, że projekty kluczowe w opinii 
45% badanych ukierunkowane są na ważne z punktu widzenia rozwoju regionu dziedzi-
ny badań, odpowiadające na potrzeby przemysłu, a zwłaszcza na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Pozytywnie oceniono możliwości realizacji zadań obejmujących pro-
jekty kluczowe, w zakresie m.in. przebudowy dróg (62%), infrastruktury szkół wyższych 
(35,2), obiektów turystycznych (36%), instytucji ochrony zdrowia (75%), a także obiektów 
infrastruktury lotniczej (45%). Ponadto 63% badanych było pozytywnie nastawionych 
do Instytucji Zarządzającej RPO–WKP. Kierowanie projektów kluczowych do różnych ob-
szarów działalności ponad 75% badanych oceniło dobrze. Działania informacyjno-pro-
mocyjne prowadzonych przez Urząd Marszałkowski projektów kluczowych 60% oceni-
ło jako dobre. 

Analiza zrealizowanego projektu kluczowego pt. Przyszkolne obserwatoria astro-
nomiczne Astro-Baza wskazuje, że przyczynił się on w znacznym stopniu do zwiększe-
nia promocji regionu województwa kujawsko-pomorskiego, powodując wzrost jego 
popularności i atrakcyjności turystycznej. Aktywność astro-baz w ramach działań sta-
tutowych i  uczestnictwa w  astrofestiwalach przyczynia się do zainteresowania regio-
nem. Celowym byłoby dokonanie analizy szczegółowych działań jednostek samorzą-
dów terytorialnych w zakresie wsparcia powstałych astro-baz, stwarzających możliwość 
wzrostu zainteresowania obszarem ich funkcjonowania. Utworzone w ramach projek-
tu astro-bazy powinny być istotnym źródłem strategicznej przewagi konkurencyjnej 
gmin, a ich potencjał stanowiący innowację regionu powinien sprzyjać kreowaniu lokal-
nej przedsiębiorczości. Należałoby rozważyć utworzenie szlaku astronomicznego w re-
gionie łączącym pokolenia.
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Ponadto celowym byłoby dokonanie analizy podjętych działań przez JST w zakre-
sie wsparcia udzielonego astro-bazom i kreowania możliwości wzrostu zainteresowania 
obszarem ich funkcjonowania.

Bibliografia

Danielak W. (2009), Konkurencyjność i jej podsystemy jako akcelatory rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia [w:] E. Okoń-Horodyńska, Przedsiębiorczość jako 

niewykorzystane źródło sukcesu Polskiej Gospodarki, PTE, s. 353.

Fundusze Europejskie (2011) [online], http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFun-

duszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx stan z 10.12.2011.

Głąbicka K., Grewiński M. (2005), Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, 

Wydawnictwo Elipsa, Warszawa, ss. 165–166.

Kałuża H. (2009), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości [w:] H. Godlewska-Majkowska, Przedsię-

biorczość, seria Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Przedsiębiorczość w XXI wieku, SGH, War-

szawa, s. 43.

Matusiak K.B. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i insty-

tucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, PTB, s. 117.

Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Rolbiecki R. (2018), The use of the Data Bank in plan-

ning the development of municipalities in the province Kuyavian-Pomeranian, Yelgava. 

Murzyn D. (2010), Polityka Spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwo-

ju gospodarczym Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 107.

Puczkowski B. (2007), Wykorzystanie środków unijnych w konkurencyjnym rozwoju przedsiębior-

stwa, „Przegląd Organizacji”, nr 7–8, s. 26.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. L 

347/320 PL, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013.

Projekty kluczowe jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu



340

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, 

poz. 1658); znowelizowana Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach pro-

wadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984).

Małgorzata Zajdel



Dagmara K. Zuzek | dagzuz@gmail.com

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,

Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu wśród przedsiębiorców z sektora MSP 
w województwie małopolskim
Activities within the Corporate Responsibility Society among 
Entrepreneurs from the SME Sector in the Malopolska Province

Abstract: Corporate social responsibility is a concept which, on the one hand, enjoys con-

siderable interest of both practitioners and theorists of business life, and on the other hand 

is so capacious and problematic, that raises extreme opinions on the merits of including it 

in the operating strategy of a company. The topic of the article is the perspectives of CSR 

in small and medium sized enterprises in the malopolska province. The article contains the 

definition of corporate social responsibility, and the factors that can influence the dynamics 

of CSR in this enterprises.

Key words: corporate social responsibility, SME sector, benefits, barriers

Wprowadzenie

W wyniku transformacji systemowej, polska gospodarka przeobraziła się z gospodarki 
centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową. Wpłynęło to w znaczącym stopniu 
na mentalność przedsiębiorców, którzy zaczęli stosować w swoich strategiach działania 
nowe koncepcje, znane już wcześniej w przedsiębiorstwach na całym świecie. Dlatego 
zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jest 
coraz większe. Potrzeba zmian wypływa nie tylko od samych przedsiębiorców, ale także 
od społeczności lokalnej, konkurencji, władz szczebla zarówno centralnego, jak i lokalnego.
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Celem artykułu była ocena działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności, 
ze szczególnym wskazaniem korzyści oraz barier, na jakie napotykają przedsiębiorcy 
wdrażający tą koncepcję. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku. Pierwszy etap 
doboru próby badawczej przeprowadzono w sposób celowy na podstawie przynależ-
ności do wyodrębnionego sektora MSP. Następnie w sposób losowy, z bazy stanowiącej 
operat losowania wyłoniono w doborze systematycznym1, 2622 przedsiębiorstw3. Ope-
ratem losowania była lista MSP w województwie małopolskim. Badani respondenci zo-
stali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywia-
du, które miały charakter otwarty i zamknięty. Pytania dotyczyły m.in. znajomości poję-
cia społecznej odpowiedzialności biznesu, obszarów, w jakich jest ona realizowana, jak 
również szans i barier wynikających z jej wprowadzenia przez badanych przedsiębiorców.  

Pojęcie i zakres przedmiotowy społecznej 
odpowiedzialności biznesu – aspekt teoretyczny 

Strategia uwzględniająca przede wszystkim ekonomiczne, społeczne, ekologiczne 
aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z otoczeniem (m.in. z pracowni-
kami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną), została określo-
na mianem społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (Corporate Social Responsibili-
ty). W Polsce strategia ta jest nadal nowym i nie do końca jeszcze poznanym tematem. 
Z jednej strony ma na celu maksymalizację wspólnych wartości dla właścicieli, jak i społe-
czeństwa, przy jednoczesnym minimalizowaniu ewentualnych negatywnych wpływów. 
Służyć to może zwiększaniu wspólnych wartości, a długookresowe podejście do idei CSR 
jest traktowane korzystnie na rzecz dobrobytu społecznego, poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy, innowacyjnych produktów czy usług [Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego 2011]. 

W  prawidłowym postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu niezwykle 
ważne jest zrozumienie, że działania realizowane w jej ramach nie tylko wpływają na wi-
zerunek przedsiębiorstwa, ale powinny wynikać przede wszystkim ze świadomości spo-
łecznej kształtowanej zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i społeczności lokalne. 

1 Polegającym na wyborze z populacji co K-tego elementu, zaczynając od pierwszego losowo wybranego.
2 Stanowi to minimalną liczebność próby, która została skalkulowana do badań przy poziomie istotności 
p=0,05 oraz wielkości błędu wynoszącego 6% według wzoru:
 
   nb =  

3 Ogółem wylosowano 386 małych i średnich przedsiębiorstw, z których do badań przystąpiło 262 podmioty, 
a pozostali przedsiębiorcy z nieznanych powodów odmówili udziału w badaniu. 
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Strategia CSR realizuje więc w praktyce postulat dążenia do zrównoważonego roz-
woju, w którym aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne są tak samo ważne. Na-
leży jednak pamiętać, że w strategii CSR nie chodzi o to, aby przedsiębiorcy rezygnowa-
li z zysku i zajmowali się działalnością prospołeczną. Ważne jest to, aby dążąc do wypra-
cowania zysku, uwzględniali także aspekty społeczne i środowiskowe.

Społeczną odpowiedzialność biznesu można więc rozumieć jako zobowiązanie 
przedsiębiorców do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekono-
micznego, które wykracza poza minimum wyznaczone przez przepisy prawne czy zobo-
wiązania natury społecznej i środowiskowej [Bernatt 2009, s. 30]. Oznacza to w prakty-
ce zbilansowanie korzyści i strat w stosunku do trzech stref: gospodarki, społeczeństwa 
i środowiska [Wielewska 2013, ss. 337–377].

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu zapisana jest w większości unijnych, kra-
jowych i regionalnych dokumentów strategicznych. Jej znaczenie podkreśla także Ko-
misja Europejska, która określiła tę koncepcję jednym ze źródeł konkurencyjności przed-
siębiorstw [Komisja Europejska, Green Paper 2001]. Firmy, które w ramach odpowiedzial-
ności społecznej zmieniają sposób prowadzenia działalności, przyczyniają się do zrów-
noważonego rozwoju. 

Osiąganie korzyści z działań w zakresie CSR nie powinno być oceniane w sposób ne-
gatywny, tym bardziej, że na wdrażaniu tej strategii korzysta także otoczenie, w którym 
przedsiębiorcy funkcjonują. Po stronie korzyści wynikających z realizacji idei CSR przed-
siębiorcy mogą umieścić wzmacnianie wizerunku firmy i  budowanie poczucia, że ich 
obecność jest wartością dla otoczenia. Pozytywne postrzeganie firmy przez konsumen-
tów wpływać może także na wielkość i wartość sprzedaży. Realizacja CSR zwiększa za-
ufanie we współpracy z kontrahentami i pozwala także minimalizować ryzyko oraz mak-
symalizować szansę na powodzenie firmy w długim okresie [Orłowska, www.parp.pl].

W  literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (tabela 1). Jednak coraz częściej zjawisko to rozumie się jako działania 
uwzględniające takie prowadzenie działalności gospodarczej, które bierze pod uwagę 
aspekty prospołeczne i proekologiczne [Zuzek 2017, ss. 83–89].

Tabela 1. Wybrane definicje Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 

H. Bowen [1953] „to zobowiązania przedsiębiorców do realizowania takiej 
polityki, podejmowania takich decyzji i wytyczania takich 
linii działania, które będą pożądane na płaszczyźnie 
 celów i wartości naszego społeczeństwa”

S.P. Sethi [1975] „polega na podniesieniu zachowań korporacyjnych do 
poziomu, na którym odpowiadają one dominującym  
społecznym normom, wartościom i oczekiwaniom”

Działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród przedsiębiorców z sektora 
MSP w województwie małopolskim
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H. Kreikebaum [1996] „obejmuje wszystkie dobrowolne działania przedsiębior-
stwa, które są ukierunkowane na rozwiązanie społecz-
nie ważnych problemów (...) i w ramach horyzontu pla-
nowania nie służy osiąganiu zysku, lecz oznacza rezygna-
cję z maksymalnej opłacalności w skali średnio- i długo-
okresowej” 

M. Fridman [1997] „zwiększanie zysków i podejmowanie otwartej konkuren-
cji według zasad etycznych, zgodnych z ustalonymi 
regułami gry”

M. McIntosha, A. Mohana [1999], „odpowiedzialny biznes polega na uwzględnianiu kwe-
stii społecznych i środowiskowych w głównej działalno-
ści firmy” 

Światowa Rada Biznesu ds. 
Zrównoważonego Rozwoju [2002]

„ciągłe zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania 
oraz przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego, przy 
równoczesnej poprawie jakości życia siły roboczej i jej ro-
dzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa 
jako ogółu”

M. Żemigała [2004] „oznacza określoną wrażliwość na sprawy otoczenia ze-
wnętrznego (wrażliwość społeczna, ekologiczna), zdol-
ność do utrzymania równowagi między interesami klien-
tów, pracowników i akcjonariuszy, a także świadczenia 
pewnych usług na rzecz społeczności lokalnej” 

T. Wołowiec [2004] „prowadzi do budowania strategii przewagi konkurencyj-
nej, opartej na dostarczaniu trwałej wartości zarówno dla 
udziałowców (akcjonariuszy), jak i pozostałych partne-
rów–interesariuszy”

B. Klimczak [2008] „odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się ze zwięk-
szonymi inwestycjami w zasoby ludzkie, ochronę środo-
wiska i relacje z interesariuszami”

J. Adamczyk [2009] „zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowa-
dzenia działalności według zasad zrównoważonego roz-
woju oraz dążenie do dobrobytu społecznego, uwzględ-
niając oczekiwania interesariuszy zgodnie z prawem 
i normami zachowań”

Międzynarodowa Organizacja Normali-
zacyjna (ISO) [2010]

„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i dzia-
łań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste 
i etyczne zachowania, które przyczyniają się do rozwoju, 
zdrowia i dobrobytu społecznego”

Komunikat Komisji do Parlamentu Eu-
ropejskiego [2011]

„koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowol-
nie uwzględniają problematykę społeczną i środowisko-
wą w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z za-
interesowanymi stronami” 

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego 2011; Kreikebaum 1996; Bowen 1953;. Sethi 

1975; McIntosh, Mohan 1999; Klimczak 2008; Żemigała 2004; Wołowiec 2004; Word Business Council for 

Sustainable Development 2002; ISO, 2010; Friedman 1997, Adamczyk 2009.

Wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu bizne-
su wynikać może z kilku czynników, m.in. [Zuzek 2013, ss. 281–289]:

 · z  koncepcji zrównoważonego rozwoju – potrzeba uwzględnienia w  działalno-
ści gospodarczej, nie tylko aspektów ekonomicznych, ale również czynników spo-
łecznych i  środowiskowych, w  celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale  
i przyszłych pokoleń;
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 · z rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – zwiększanie znaczenia praw człowieka, 
równouprawnienia, właściwych warunków pracy, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników; 
 · z samoregulacji biznesu – zwiększanie przejrzystości działalności gospodarczej i jej 

skutków (ograniczenie korupcji, nieetycznego zachowania w biznesie, stosowanie tzw. 
dobrych praktyk biznesowych);

Nie bez znaczenia pozostaje także otoczenie, w  jakim funkcjonują przedsiębior-
stwa. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej może być realizowana zgodnie 
z koncepcją CSR w otoczeniu [Zuzek 2012, s. 199]:

 · rynkowym (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci). Wyrazem CSR jest stoso-
wanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posługiwanie się uczciwą informacją 
i reklamą, realizowanie właściwych reguł w fuzjach czy przejęciach firm;
 · publicznym (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje 

społeczne, mieszkańcy). CSR to realizowane przez podmioty gospodarcze przedsię-
wzięcia na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu, sponsoringu i in-
nych rodzajach współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną;
 · ekologicznym (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa zwią-

zanych z użytkowaniem zasobów środowiska). CSR to właściwa gospodarka zasobami 
przyrodniczymi w przedsiębiorstwie, właściwa wycena korzystania z zasobów, prze-
strzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 · rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, system motywa-

cji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowniczych. CSR to przestrzeganie 
w  zarządzaniu zasobami ludzkimi w  przedsiębiorstwie zasady podmiotowości pra-
cowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój osobowościowy, gwarancji 
poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa;
 · inwestycyjne (z  aktualnymi lub potencjalnymi kontrahentami). CSR to rzetelność 

i  pełność informacji dla inwestorów, respektowanie praw pierwokupu, przestrzega-
nie składanych obietnic.

Z uwagi na wieloaspektowy charakter koncepcji CSR jest ona coraz częściej wyko-
rzystywana w strategiach przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale i  innych krajach UE4. 
O wzroście zaangażowania przedsiębiorstw, także z sektora MSP w tym zakresie, świad-
czy między innymi rosnąca liczba przedsiębiorstw, które opisują swoje dokonania w ra-
porcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce opracowywanym przez Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu [Żychlewicz 2015, ss. 281–289].

4 Szerzej: Zuzek, Zvirbule 2018, ss. 424–432.
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Szanse i bariery wynikające z realizacji koncepcji CSR

Istotną szansę w propagowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowić może 
rozwój nowoczesnych technologii mających wpływ ma zmiany sposobu rozpowszech-
niania informacji. Obecnie, dzięki rozwojowi Internetu, system przekazywania informacji 
jest systemem rozproszonym. Ten zdemokratyzowany obieg informacji powoduje, iż ma-
nipulowanie informacją przez przedsiębiorstwa, ukrywanie niewygodnych faktów przed 
opinią publiczną jest coraz mniej możliwe [Codogni 2012, ss. 281–294]. Dlatego przed-
siębiorstwa chcą wdrażać i realizować strategię CSR, która poprawić może jego wizeru-
nek. Pozwala to na generowanie przyszłych zysków, poprzez pozytywną ocenę dokona-
ną przez otoczenie zewnętrzne. Stanowi więc ona ważny czynnik wzmacniania lub osła-
biania efektywności przedsiębiorstwa [Wiigelt, Camerer 1998, s. 443]. Realizacja strategii 
CSR może być również źródłem działań innowacyjnych. Przedsiębiorstwa, chcąc pozo-
stać konkurencyjnymi, muszą poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych, organi-
zacyjnych czy produkcyjnych. Źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa może być więc 
odpowiadanie na ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy konsumentów [Pali-
woda-Matiolańska 2009, s. 184]. 

Nie należy jednak zapominać, że przedsiębiorstwa z  sektora MSP, chcąc wdrażać 
ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, napotykają także na bariery wynikające 
z tego faktu. Głównym problemem jest samo zdefiniowanie tego pojęcia przez przed-
siębiorców oraz zrozumienie, że strategia ta w długim okresie przyniesie zysk. Nie bez 
znaczenia dla barier, na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, pozostają także aspek-
ty etyczne w  prowadzeniu działalności gospodarczej. W  przypadku zagrożenia upad-
ku przedsiębiorstwa sprawy etyczne mogą schodzić na dalszy plan. Jednak najważniej-
szą barierą, zwłaszcza w odniesieniu do sektora MSP, jest nadal niewystarczająca wiedza 
przedsiębiorców dotycząca etyki w biznesie oraz możliwości zastosowania zasad spo-
łecznej odpowiedzialności jako zwartej strategii przedsiębiorstwa [Filek 1996, ss. 49–55].

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a jej 
stosowanie – wyniki badań 

Zrozumienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno przez kadrę mena-
dżerską, jak i pracowników, jest ważnym aspektem wdrażania CSR. W pierwszym etapie 
należy wskazać pracownikom, że społeczna odpowiedzialność polega na świadomym 
i  systematycznym podejmowaniu działań w  kwestiach społecznych i  środowiskowych 
wykraczających poza obowiązkowe normy prawne przy jednoczesnym monitorowaniu 
korzyści, jakie przedsiębiorstwo może z nich czerpać. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna być jedynie koncepcją teoretycz-
ną, ale rozmyślnie wdrażaną w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Ważne jest do-
strzeganie potrzeby społecznej podejmowanych działań i przekonanie, że jest to proces 
korzystny dla obu stron – zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla uczestników 
rynku. Celem tych działań jest poznanie oczekiwań i potrzeb odbiorców, które należy 
uwzględnić przy budowie strategii działania. Znając oczekiwania i potrzeby swoich inte-
resariuszy, przedsiębiorstwo powinno zbudować strategię społecznej odpowiedzialno-
ści. Właściwie sformułowana i zrealizowana strategia przyczynia się do poprawy pozycji 
strategicznej przedsiębiorstwa oraz powoduje, że przedsiębiorstwo jest odbierane jako 
społecznie odpowiedzialne [Wachowiak, www.e-mentor.edu.pl]. 

Dlatego realizacja badań terenowych pozwoliła na przeanalizowanie zależności mię-
dzy teoretycznymi aspektami koncepcji CSR a jej praktycznym wdrażaniem. Największą 
grupę badanych respondentów stanowili przedsiębiorcy, którzy znali pojęcie CSR przed 
rozpoczęciem badań i twierdzili, że stosują je w praktyce (ok. 38%). Niemniej liczną gru-
pę (25%) tworzyli respondenci, którzy zapoznali się z definicją CSR dopiero podczas wy-
wiadu. Wskazali jednak, że co prawda nie znali pojęcia CSR, jednak ich działania były 
zgodne z ideą. Okazało się, że znacząca część przedsiębiorców nie zna specjalistycznych 
pojęć, ale rozumie, że działalność nie powinna ograniczać się tylko do wypracowania zy-
sku, ale liczy się także sposób prowadzenia działalności gospodarczej, która ma wpływ 
na otoczenie, jest za nie odpowiedzialna i ma dobre relacje z kontrahentami.

Wykres 1. Znajomość pojęcia CSR przez przedsiębiorców

Źródło: badania własne.

Znajomość strategii CSR uzależniona jest od wielkości i rodzaju działalności gospo-
darczej. W pierwszym przypadku najwięcej twierdzących odpowiedzi na pytanie doty-
czące znajomości i stosowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pojawiło 
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się w przypadku średnich firm – ok. 69%. W przypadku małych i mikro przedsiębiorstw 
odsetek ten był zbliżony i kształtował się na poziomie – odpowiednio 65% i 63%. 

Nie bez znaczenia dla prowadzonych badań był zakres działań, w których przedsię-
biorcy realizowali koncepcję CSR. Na pierwszym miejscu wśród respondentów znala-
zły się uczciwe praktyki biznesowe – wskazało je 94% badanych oraz dbałość o ochro-
nę środowiska naturalnego – 79%. Mniejszą uwagę przedsiębiorcy przywiązywali do 
aspektów związanych z  programami etycznymi skierowanymi do pracowników (45%) 
czy eko-znakowaniem (32%) (wykres 2). 

Wykres 2. Obszary prowadzenia działań z zakresu CSR 

Źródło: badania własne. 

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców dostrzega korzyści wynikają-
ce z prowadzenia działalności zgodnej z koncepcją społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Najważniejszą z nich z punktu widzenia przedsiębiorcy była poprawa wizerunku 
czy image przedsiębiorstwa zarówno na rynku, jak i u kontrahentów czy konsumentów. 
Rzadziej wskazywane były relacje z lokalną społecznością (53%) czy obniżenie kosztów 
(42%), co może dziwić, gdyż elementy te stanowią ważny składnik koncepcji CSR. Jedy-
nie 5% badanych nie było w stanie wymienić ani jednej korzyści.
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Wykres 3. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ideą CSR

 

Źródło: badania własne.

Głównych barier w prowadzeniu społecznie odpowiedzialnego biznesu responden-
ci upatrują w słabej świadomości na temat korzyści płynących z CSR oraz narzędzi, jakie 
można stosować w firmach (ok. 50% badanych przedsiębiorców).

Niewiele mniej osób wskazuje na brak wystarczających środków finansowych prze-
znaczanych na CSR (takiego zdania było 43% przedsiębiorców). Istotnymi barierami, 
wskazywanymi przez badanych przedsiębiorców były także: brak odpowiednich prze-
pisów prawnych (18%) czy brak wystarczającego zaangażowania pracowników w reali-
zację koncepcji CSR (20%). 

Wykres 4. Bariery ograniczające wprowadzenie idei CRS

Źródło: opracowanie własne.

Działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród przedsiębiorców z sektora 
MSP w województwie małopolskim



350

Zakończenie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia realizowania działalności gospodar-
czej, która uwzględnia nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także społeczne i ekologiczne 
wykraczające poza obowiązki prawne przedsiębiorstwa. Pozwala to na prawidłowe pro-
wadzenie firmy w sposób odpowiedzialny społecznie. Przedsiębiorstwa starają się do-
browolnie uwzględniać w strategii swojej działalności interesy społeczne, aspekty śro-
dowiskowe oraz oczekiwania różnych grup odbiorców. Takie podejście wynika z faktu, że 
coraz częściej otoczenie oczekuje od przedsiębiorców prowadzenia działalności gospo-
darczej w ten sposób oraz angażowania się w życie społeczności i środowiska, w którym 
działa przedsiębiorstwo. Prowadzenie aktywności gospodarczej, oparte na wzajemnym 
zaufaniu i przejrzystości działania w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jest sposobem 
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na zglobalizowanym rynku. 

Z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że znajomość przed przedsiębior-
ców z sektora MSP w woj. małopolskim nie jest wysoka, gdyż tylko 38% respondentów 
wskazało, że zna i stosuje tę koncepcję. Badani respondenci postrzegają CSR jako spo-
sób poprawy wizerunku swojej firmy na rynku (86%). Tendencja ta dotyczy szczególnie 
małych firm. 

Wśród obszarów prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającej ideę spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, najczęściej wskazywane były uczciwe praktyki biz-
nesowe (ok. 90%) i dbałość o środowisko naturalne (ok. 80%). 
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