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Wstęp

Dynamicznie rozwijający się rynek i jego otoczenie, silna konkurencja, postępująca glo-
balizacja oraz szybki przepływ informacji sprawiają, że konieczna jest stała analiza zacho-
dzących zmian. Przedsiębiorstwa, administracja oraz obywatele stoją w obliczu potrze-
by, a nawet przymusu dostosowywania się do zmian w ich otoczeniu, co pociąga za sobą 
oczywistą potrzebę analizy problemów z tej dziedziny. 

Niniejsza publikacja (zawierająca 14 artykułów) porusza ważne kwestie dotyczące 
spraw ekonomicznych i społecznych, nawiązuje do zmian dokonujących się wokół nas – 
zarówno tych ze sfery gospodarczej, jak i społecznej – postrzeganych w wymiarze nauki 
i praktyki. Tematyka prezentowanych artykułów koncentruje się wokół problemów sta-
rzenia się społeczeństw, edukacji ekonomicznej ludności, innowacyjności, funkcjonowa-
nia instytucji oraz ubezpieczeń społecznych.

Szereg aspektów związanych z problemem starzenia się społeczeństw, którego kon-
sekwencje są odczuwalne w niemal każdym obszarze, można znaleźć w artykule Kon-
sekwencje zarządzania aktywnością zawodową pracowników w wieku przedemerytalnym 
H. Kądziołki-Sabanty. Problematykę osób starszych podejmują również Z. Szweda-
Lewandowska, D. Kałuża-Kopias w  artykule Demand for the Labor of Foreign Caregiv-
ers from the Perspective of Two Generations: The Elderly and Their Family Caregivers oraz 
M. Zioło i M. Jaworska w artykule Spatial Diversification of the Offer of Third Age Universities 
in Poland and Their Importance in the Lives of Seniors.

Współcześnie sukces odnoszą te gospodarki, w których nauka, technika i  innowa-
cje odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. 
Kraje wysoko rozwinięte budują gospodarkę opartą na wiedzy, w której wiedza i kwa-
lifikacje są źródłem długookresowego wzrostu gospodarczego. W  artykule E. Dworak  
i M. Grzelak Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w latach 2010–2016 – analiza wy-
branych aspektów analizie poddano poziom i  strukturę nakładów na działalność ba-
dawczą i rozwojową (B+R), personel B+R oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki w la-
tach 2010–2016. Ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz 
ich innowacyjnością poruszono w artykułach A. Dewickiej, Innovation Risk in the Strat-
egy of Small and Medium Enterprises oraz D. Wolak, J. Lipiaka, Evaluation of Flexographic 
Printing Efficiency in the Processes of Label and Packaging Production on the Example of 
a Flexographic Printing House. W dwóch kolejnych artykułach podjęto się badania czyn-
ników identyfikujących deficyty i potrzeby młodych osób w Polsce w zakresie ich wie-
dzy i świadomości ekonomicznej (K. Caban-Piskowska, Designing a Career Path of an Ar-
tist and a Designer – a Case Study; A. Celczyńska, Wiedza finansowa uczniów szkół średnich). 
Rozważania dotyczące ubezpieczeń są zaś przedmiotem artykułu Ubezpieczenia mająt-
kowe i osobowe w Polsce wobec wyzwań Big Data (M. Marcinkowska, A. Śliwiński, S. Wiete-
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ska) oraz Influence of Regulation of the European Parliament and of the Council on Key Infor-
mation Documents for PRIIPs on Information Practices in Insurance-Based Investment Pro-
ducts Market (M. Jeziorskiej).

W trzech zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu artykułach przybliżono pro-
blematykę nierówności rozwoju regionów w  Polsce. I. Laskowska i  B. Dańska-Borsiak 
w artykule Główne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej i ich zróżnicowanie w grupach po-
wiatów podobnych wskazały główne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej polskich 
powiatów, z kolei P. Ucieklak-Jeż i A. Bem w tekście Social Determinants of Health (SDH) 
in the Evaluation of Health Inequalities of the Inhabitants of Rural Areas in Poland wskaza-
ły społeczne determinanty w zakresie nierówności zdrowotnych mieszkańców obsza-
rów wiejskich w Polsce, a  J. Szewczyk i M. Jaworska w artykule Farms Equipment with 
Agricultural Tractors and Farmers’ Interest in Subsidizing Their Purchase from EU Funds on 
the Example of Łódzkie Voivodeship zaprezentowały zróżnicowanie wyposażenia gospo-
darstw w ciągniki rolnicze w województwie łódzkim w latach 2002–2016. Z kolei artykuł 
B. Dobrowolskiej i D. Kobus-Ostrowskiej Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawno-
ścią w Polsce porusza problem nierówności w zakresie aktywności zawodowej kobiet na 
rynku pracy, w szczególności koncentrując się na sytuacji kobiet z niepełnosprawnością.

Zaprezentowane w opracowaniu teksty wskazują na różnorodność możliwych po-
dejść i ujęć w obszarze swoich tematycznych zainteresowań zarówno w praktycznym 
działaniu, jak i w eksploracji naukowej. Większość badaczy wykorzystała do oceny stanu 
badanych przez nich zjawisk ekonomicznych i społecznych metody statystyczne. Wyra-
żamy nadzieję, że prace zamieszczone w tym zeszycie naukowym będą źródłem inspira-
cji dla nowych badań i przyczynią się do poszukiwania oryginalnych rozwiązań. 

Wstęp
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Designing a Career Path of an Artist and a Designer – 
a Case Study

Abstract: The aim of this article is to examine whether the subject such as ‘Career Path De-

sign’ is needed by art school students. Research material was obtained using observational 

studies, interviews, and document analysis via qualitative methodologies.

Subjects were recruited from art schools including the Academy of Fine Arts, as well as 

other music, film and theatre academies. From the interviews, most students (%) did not 

have a clear idea of their career path both during and after graduation. For many students, 

entering the academies was their ‘dream goal’ with little thought of career options later in 

life. The collected data shows that up to 97% of respondents rated their personal experien-

ce and the independent value of their field of study positively.

Key words: artist, career path, professional path, career planning.

Introduction

The aim of the article is to present how both artists as well as designers can take respon-
sibility for planning their professional future by designing their career path. The research 
problem of hereby analysis is to define what career planning should look like for an artist 
and a designer at the stage of academy. The article presents a thesis that artists’ and de-
signers’ curriculum should include a subject that teaches how to design a career path in 
order for them to find their place on the labour market. While gathering research data in-
terviews, observations, surveys with open questions and documents, including reports 
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summarising the exercises performed during classes, as well as evaluation questionna-
ires were used. The research was conducted between 2015 and 2018.

Social and economic reality on the labour market is changing and it is more and 
more difficult to enter the market as well as stay on it. Nowadays, careers become less 
and less linear and turn into mosaic ones [Wojtasik 2003, pp. 343–351]. This makes a lot 
of professionally active people afraid and stressed out in connection with creating the-
ir current and future professional life. Some members of the labour market have the fe-
eling of drifting while they passively and without any reflection submit to the events 
that happen in their lives. Thus, they do not believe in the possibility of taking control 
[Minta 2014]. This situation is even more visible among artists who very often feel lost on 
the labour market after graduation. 

A Career Path – Literature Review

The issues of designing a career path, also called a professional career, talent manage-
ment [Pocztowski 2008, p. 39; Otola, Raczek 2016, pp. 137–147] or career planning [Arm-
strong 2010] appear in literature connected with management, consultancy, sociology 
[Barley 1998] and other related fields of study.

In order to describe the context of the current scientific work connected with de-
signing career paths we should define the word “career”. It has changed its meaning 
in the recent years. It is usually understood as a course, a path, in compliance with the 
French meaning of the word “carriere”. The traditional approach associates the term ma-
inly with the public sphere of human life (institutional perspective). In such a view, a ca-
reer is seen as achieving higher and higher professional, social, and scientific positions. 
It is also identified with climbing the career ladder, most often connected with work and 
accomplishing jobs or positions which are higher in the hierarchy of an institution [Min-
ta 2014, pp. 114–115].

In the hereby publication, the word “career” means something slightly different – it is 
understood as its English meaning – a career is a course of life, including the professional 
sphere, and is sometimes defined as one’s “road of life, professional path”. A career, seen 
like this, can be described as a sequence of professional and non-professional activities, 
which are performed by a person throughout his/her whole life. Thus, a career is a pro-
cess strictly connected with professional development, obtaining skills and competen-
cies, self-actualisation of an individual, which takes time and leads to a defined aim [Herr 
2001]. Such sense of the word “career” is much wider and covers not only the professio-
nal sphere but also lifestyle, work, and changes that occur in life.

A career path is a logical and consistent sequence of subsequent positions which are 
taken by employees in the course of work in a given organisation. Its aim is to achieve 
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personal goals, fulfil one’s ambitions, improve qualifications and obtain new experien-
ces, as well as meet the company’s expectations [Wolski, Szymańska 2013]. The idea of 
a career paths is to get new skills and practical experience and not owning formal certi-
ficates which prove completing some professional training or those which demonstra-
te one’s education.

According to Amstrong, a career path means “managing a career involving proces-
ses of planning a career and managing the effects. Planning a career defines the deve-
lopment of employees within an organisation in compliance with the needs of the orga-
nisation and the results, possibilities and preferences of said employees. Managing the 
planning of effects aims at providing the organisation with managers who will be neces-
sary to the organisation in the future in order to fulfil its various needs” [Armstrong 2010, 
p. 481]. Such understanding of a career path is too narrow for the needs of the article and 
is related to functioning of employees in an organisation.

The first researcher and a consultancy practitioner who pointed out the process cha-
racter of a career was Donald E. Super, who focused on the process of developing a pro-
fessional career. In his opinion, a career is “a sequence of main positions occupied by 
a person during his/her pre-professional, professional, and post-professional period of 
life; it includes roles connected with work, such as the role of a student, an employee and 
a pensioner, as well as the roles which supplement the professional role i.e. family and 
social roles” [Super 1976, p. 20]. 

According to D. E. Super, the process of developing a career covers almost our who-
le life during which we develop attitudes, values, skills, competencies, interests, features 
of character, and individual knowledge [Hornowska 1993, p. 107]. Developing those fac-
tors is strictly connected with subsequent stages in a person’s life and associated with 
his/her development tasks (social and individual), which are related to making decisions 
linked to one’s road of life [Paszkowska-Rogacz 2003, Szumigraj 2003, p. 552, Szumigraj 
2011]. The hereby article is devoted to the pre-professional period and includes the role 
of a student who is planning his/her future professional and non-professional life.

The literature review indicates that most publications concerning career paths and 
their planning focus on situations which take place in organisations i.e. when members 
of the labour market are already employees [Armstrong 2010, Penc 2005, Suchar 2010, 
Szałkowski et al. 1996, p. 95–110, Rutkowska 2017]. It is easily noticed that there is a rese-
arch gap which takes into account designing career paths at the stage of studies. Obvio-
usly, there is career counselling; however, it aims at solving problems rather than te-
aching how to use tools to realise your career [Krasiejko 2010, Krawczyk-Blicharska, No-
wak, 2010, Parzęcki 1999, Wojtasik 1994, Barzach et al. 1968]. Another research gap is the 
lack of data concerning art students. Admittedly, there are studies focusing on the care-
er of graduates of artistic universities [Artysta po studiach 2015, 2016, 2017] or on what 
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awaits artists after they graduate [Niewiarowski 2017]; nevertheless, they too centre aro-
und what happens to artists after studies and do not refer to the issue of how to prepare 
artists for career planning. That is why the author undertook the task of analysing the is-
sue of career planning among artist and designers at the stage of higher studies.

Designing a Career Path – a Case Study

Research Methodology
In the hereby article, a hypothesis was formed which states that artists’ and designers’ 
curriculum should include a subject which would aim at teaching how to design a care-
er path in order for them to find their place on the labour market.

In order to verify the hypothesis, the author obtained qualitative research material 
using the following qualitative methods: interviews and observations, survey research 
with open questions, as well as document analysis method [Krajewski 2010, 22–23]. The 
wide range of methods and techniques stemmed from the initial stage of research, an 
untypical phenomenon that is analysing a career path at the stage of studies or the need 
to analyse and understand the idea wider and better. The research was conducted be-
tween the years of 2014–2018. 

The first stage of the research included a group of 169 students of Strzemiński Aca-
demy of Art in Łódź (table 1). Choosing the group for the research was deliberate. The 
research was comprehensive and covered all students who had the subject in their cur-
riculum. The data was collected using a survey with open questions and analysis of do-
cuments such as: an instruction for writing a report, reports summarising exercises reali-
sed in class with students. The exercises aimed at designing career paths and a class eva-
luation questionnaire including an open question (“other comments and suggestions”) 
written by students.

Table 1. 1st Stage of Research

Faculty Number of 
Students

Period of Rese-
arch

Number of Re-
spondents 

Faculty of Textile Art and Fashion Design 25–35 2014–2018 139

Faculty of Industrial and Interior Design 16–22 2017–2018 18

Faculty of Sculpture and Interactive Actions 3–6 2016–2018 12

TOTAL: 169

Source: own elaboration.

In order to supplement data and obtain more detailed results, there was a 2nd stage 
of the research: structuralised direct interviews with members of the 36th Reunion of Stu-
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dents’ Forum of Artistic Academies, which gathered representatives of art schools: fine 
arts, music academies, film schools and theatre academies (22 people). These were par-
ticipants of workshops titled ”Creating Your Own Brand”, which took place on 3rd March 
2018. The research was chosen on purpose, it was comprehensive and included all the 
participants of the workshop.

What is more, a  complementary observation was conducted at the University of 
Łódź on the faculties of Management as well as on the Faculty of International and Po-
litical Studies.

In order to obtain empirical results from the data a deepened, thorough and multi-
lateral analysis of qualitative data was used in addition to the critical analysis of docu-
ments, which offered a chance to get precise and varied image of the given phenomenon.

The Essence of Designing the Career Path at the Stage of Studies
The conducted research indicates that the first time the subject focused on designing 
the career path was introduced at Strzemiński Academy of Art was in 2014. The idea to 
have such a subject stemmed from the actions organised at the University of Łódź, Facul-
ty of Management, by Bartłomiej Kurzyk PhD, where he created and coordinated a class 
called Developing Professional Skills. 

Nowadays, the subject is realised at three faculties of Strzemiński Academy of Art in 
Łódź. The main purpose is to define detailed stages of the realisation of the career path 
chosen by students, which is supposed to include current needs of the labour market as 
well the specific character of artists’ and designers’ work. The classes cover various skills 
vital on the labour market such as writing your CV, being able to present yourself, ne-
tworking, the ability to set goals and create a network of contacts. Moreover, the subject 
aims at making students aware of the challenges that await them on the labour market 
and of the skills that will be crucial to realise their ideas for professional lives. The subject 
“Designing a Career Path” ends with writing a report and presenting the results in pu-
blic in order to show what kind of career a particular student wants to follow after gra-
duation. A very important element of the report is presenting the results of an interview 
with a representative of a given career path.

The analysis of the “instruction for writing a report” suggests that its main purpose 
is to prepare the chosen career path analysis in a group and practise the skills needed to 
plan your career. The paths chosen by students do not have to be the ones they will in 
fact follow during studies and after graduation – especially because the work is suppo-
sed to be done in teams. Such experience aims at preparing students to start working in 
the chosen job and type of company and the skills used are to help fit to the path selec-
ted in real life in the future.

Designing a Career Path of an Artist and a Designer – a Case Study
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Arguments for Realising the Subject of “Designing a Career Path” for Artists  
and Designers
The analysis of the available data indicates that 164 people, which is as much as 97%, ra-
ted the realisation of the subject “Designing a Career Path” favourably. Students saw the 
benefits of the task. This was confirmed by the following statements: “My task was to 
check the path of my future career. The purpose was to awaken professional awareness. 
I realised that the three years of carefree studying are coming to an end and it is high 
time to start thinking seriously about the prospect of the forthcoming 5 years. The first 
important stage was making the decision who I really wanted to be. I understood that 
the world of art is the only possible path of my development.”

In other reports we can read the following observations: “I think that the classes (…) 
are really helpful for art students with their heads in the clouds and should last all five 
years of studies, so that the lecturer could pass on more of the knowledge which is con-
ducive after graduation.” “The classes helped me understand my place in art and put my 
future plans in order. I wish we had that kind of class earlier – at our first year of studies 
for example.”

What is more, the interviews that were conducted by the author with students and 
graduates of art academies, including fine arts academies as well as music schools, film 
schools and theatre academies, indicate that both students and graduates have pro-
blems with designing their career paths. They very often do not have a clear vision of 
themselves or of their professional future. For a great number of people their life goal 
was to get into their dream university, and they did not have any clear vision in terms 
of what they were going to do after graduation. The comparative observation that was 
performed at some other non-artistic university demonstrates that the problem con-
cerns students of other universities as well. However, it is not that as big as in case of art 
academies.

Being Aware of Advantages and Disadvantages of Each Career Path
As the reports below and the analysis of other documents imply, thanks to the realised 
classes, students were made aware that each professional path has advantages and di-
sadvantages: “while realising the task we understood what the job looks like and what 
it involves (…)”, “additionally, it was very helpful to write down pros and cons of each of 
the plans,” what benefits and what drawbacks are connected with the selected career 
path. (…)”

Katarzyna Caban-Piaskowska
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Being Aware of Vital Skills
Crucial information which arises from the data analysis is the awareness of the vital skills 
that students have to obtain, both while studying and later. “We paid more attention to 
the skills which are necessary for achieving our goals and to how the studies at Strzemiń-
ski Academy of Art will turn out helpful in carrying out that type of activity.”

We can also read that “This task significantly influenced my awareness of the neces-
sity to educate more and improve my qualifications.”

Being Able to Set Goals
Analysing the data, we can draw the conclusion that realising the subject offers students 
a chance to learn the ability to set goals: “Planning the career path – designing and ma-
king T-shirts with embroidery, we first of all wanted to set goals which we should achieve 
in order to be successful. It is not only about financial success, but also about getting ful-
filment out of being a designer/artist.” “During the whole course of learning it is good to 
set goals for yourself and develop skills; it undoubtedly is the basis of success.”

Necessity to Create a CV
The available analysis indicates that students who participated in the subject learned to 
write their CVs: “The next stage of work was writing our CVs, including the idea that it wo-
uld be sent to a potential employer. It is very important to be specific to whom we are 
sending the CV, as we can decide what kind of information we want to put in it and what 
to avoid. For example, describing your education i.e. describing only the stages of educa-
tion that can have significant impact on the job we are applying for. The situation is the 
same with professional experience or skills. After analysing that part, I started to think 
about employers, that is the designers I want to co-operate with and about their work.”.

Necessity for Market Analysis
Another thing that stems from the research is the fact that students who take part in the 
subject become aware of the need for market analysis and its benefits. The reports men-
tion the following: “When choosing a  job such as a designer and a pattern cutter and 
constructor of children’s clothing in a company, it was really helpful to analyse the mar-
ket and the positions as well as get familiar with what is required of the candidates and 
what their duties look like on the selected position.”

Being Aware of Constant Education
Analysing the data from the documents we can draw a conclusion that students who 
participated in the subject realised how necessary it is to constantly learn: “The report 
makes us aware that it is crucial to educate further, as well as shows us what kind of du-
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ties await us. It is vital to graduate; however, it is useful to complete courses or professio-
nal trainings which will confirm our knowledge and skills. (…).” 

What is more, after examining the data, we can also come to the conclusion that the 
students who realise the subject become aware of the importance of their studies: “After 
verifying the curriculum of the studies, I was shocked to see that only one subject was 
groundless and unnecessary in my opinion. (…)” Moreover, they recognise the need to 
broaden their knowledge by themselves: “It turns out it is important to know magazines, 
books and the general knowledge in the area.” “Additionally, it was worth getting fami-
liar with the press and literature connected with the topic. Searching for particular pu-
blications had impact on specifying my interests and first of all I came across literature 
I had not known existed. Professional press (in this case connected with interior design) 
is a significant source of knowledge about latest trends, which is one of the most impor-
tant things in designing.”

Being Aware of the Need for Professional Experience
The analysed data suggests that students who do exercises in the course of the subject 
learn the significance of professional experience. In the reports we can read the follo-
wing: ”In most of the companies experience on a similar position is also required.” “The 
things that we want to pay special attention to are the great benefits that come from ha-
ving a portfolio as well as a website. This type of solutions can help us show our work 
and prepare a professional presentation. Another step to realising our plan is starting an 
independent career connected with a group project. We plan to establish co-operation 
with one another and create a couple of painting projects, a performance, and graphic 
designs. They will be available for use in applied art such as textile prints and everyday 
use items. It will be important to have our own workshop where we will be able to cre-
ate paintings for sale and improve our skills in the same time. Without space and time li-
mits. A vital part of our career will be regular exhibitions of our works in galleries in Po-
land and abroad.”

Networking and Professional Contacts
The documents indicate that students who participate in the class, realise what networ-
king is and how to use it: “The contacts we establish influence our career development. 
A lot of them can impact our introduction in the artistic circles.” Another report says: ”Pro-
fessional traineeship or practice in textile companies not only make it easier to find a job, 
but also offer huge experience and knowledge as well as a chance to meet people worth 
staying in contact with later. They allow us to see how such a company functions and 
help us find a suitable position.”

Katarzyna Caban-Piaskowska
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Value of Interviews with Representatives of a Given Career Path
The research suggests that one of the most important values for students who perform 
the tasks within the scope of the subject, are the interviews with representatives of care-
er paths. In the reports we can read the following: “The research included conducting in-
terviews with authorities or people from the sector. (…) A distinguished textile creator 
emphasised that the profession is demanding and problematic; however, it offers a lot 
of freedom.”

Another report states that: “the most important and probably the most useful ele-
ment for me was (…) the interview.” Yet another report says that: “Talking to a profes-
sor of painting, Zbigniew Nowicki, we became confirmed in our belief that our path de-
pends on diligent work and perseverance. There is no specific answer, nevertheless, the 
best way to succeed is to practice. He made us realise all the dangers as well as advanta-
ges of the profession. The goal seems to be achievable (…) we are certain that we want 
to follow this path. (…) “However, in my opinion, the biggest challenge was the inte-
rview with a complete stranger – asking quite private questions about his/her profes-
sion. Later, it turned out worth the stress. The knowledge directly from someone who 
deals with something that is connected with our dream job, is extremely precious and 
opened our eyes to some things. It is also an excuse to meet someone who might want 
to employ us in the future.”

Summary of the research

Advantages 
To summarise all the advantages from the reports: most people (as many as 97%) evalu-
ated the realisation of the subject within the curriculum positively. In the reports we can 
read that: “The report made me realise that being an artist is currently the most impor-
tant thing in my life and I need to act energetically not to fail myself. Additionally, it sho-
wed me in a drastic way how hard and sometimes impossible this option is. In spite of 
that, I am not going to give up. I accept all the inconveniences and difficulties that stem 
from the job. The above-mentioned talk with the Master gave me a lot of hope before. 
Surrendering could have a negative impact on my mental health.” “Thanks to preparing 
the report and writing it, our knowledge expanded.” “Summing up, I think that some part 
of the project was developing and I assess the whole thing well. There were however ele-
ments which did not change my way of thinking, my earlier observations and plans for 
the next 5 years. I am not sure if what I present in my project will actually be my future 
job, but it is a start.”

Designing a Career Path of an Artist and a Designer – a Case Study
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Arguments Against the Subject
During the research, critical opinions regarding the idea for the subject appeared as well. 
Among the surveyed students, 5 people (i.e. 3%) assessed the realisation of the project 
negatively. Analysing the evaluation questionnaires we can read the following observa-
tions: “I cannot see the need to organise such subject at our Academy. At the cost of the-
se lectures, we could have practical classes, as the knowledge the subject offers is availa-
ble on many blogs.”

“I cannot imagine a bigger waste of time than participating in this subject. The know-
ledge that was offered is absolutely useless. Most of the information can be obtained at 
the level of secondary school (e.g. that we can obtain knowledge from books.) (…) Wa-
sted time that could be devoted to something practical for a sculptor.” Another survey 
says: “the class has no connection with the profile of our studies, they are completely un-
necessary, and the work that we were supposed to do outside the classroom was too in-
volving (…).

Ending – Further Research

The results of the research cannot be viewed as general conclusions for the whole popu-
lation of art students, as the research was conducted at one academy only and not on all 
faculties. However, the information from the respondents seem interesting. 

Data analysis confirmed the hypothesis that artists’ and designers’ curriculum sho-
uld include a subject which aims at designing a career path in order to be more efficient 
on the labour market. We should think about introducing such classes at other art aca-
demies.

Students of art academies are one of the more creative social groups which, if pro-
perly prepared for entering the labour market, could succeed exceptionally.

The conducted research indicates that many artists do not feel comfortable on the 
labour market. After graduating, they cannot do well in life in general, their business ide-
as often fail and the artists themselves are not able to stay at one position or are unsatis-
fied with their jobs. The reason for this is not the lack of ideas or the lack of “artistic soul”, 
but the lack of essential knowledge from their studies.

The article is a motivation for further research in the field. The authors are assump-
tion is to create full research which will present how artists’ and designers’ curriculum 
should include a subject which aims at designing a career path in order to be more effi-
cient on the labour market in a wide market spectrum.

Katarzyna Caban-Piaskowska



17

References

Armstrong M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 

Artysta po studiach (2015), [online], http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html, access: 

19.07.2018.

Artysta po studiach (2016), [online], http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html, access: 

19.07.2018.

Artysta po studiach (2017), [online], http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html, access: 

19.07.2018.

Barley S.R. (1989), Careers, identities and institutions: the legacy of the Chicago School of Sociology 

[in:] M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (eds.), Handbook of Career Theory, Cambridge.

Herr E.L., Kramer S.H. (2001), Planowanie kariery zawodowej, “Zeszyty Informacyjno-Metodyc-

zne Doradcy Zawodowego”, Iss. 15, Warszawa.

Hornowska E., Paluchowski W. (1993), Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny 

i wstępne wyniki [in:] J. Brzeziński (ed.), Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki 

psychologicznej, Poznań.

Krajewski M. (2010), O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 

Uniwersytet Śląski, Gliwice.

Krasiejko I. (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na 

rozwiązaniach w pracy socjalnej, Śląsk, Katowice.

Krawczyk-Blicharska M., Nowak P. (2010), Poradnictwo społeczno-zawodowe formą 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [in:] M. Piorunek (ed.), Pomoc – wsparcie społeczne – 

poradnictwo. Od teorii do praktyki, Adam Marszałek, Toruń.

Minta J. (2014), Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, “Dyskursy Młodych 

Andragogów”, No. 15, Zielona Góra, pp. 113–127.

Niewiarowski W. (2017), Artysta u progu kariery zawodowej, Galaktyka, Łódź.

Designing a Career Path of an Artist and a Designer – a Case Study



18

Otola I., Raczek A. (2016), “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, No. 23, 

Vol. 1, pp. 137–147, DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.1.14.

Parzęcki R. (1999), Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym, WSHE, Włocławek.

Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Przegląd koncepcji te-

oretycznych, KOWEZiU, Warszawa.

Penc J. (2005) Sztuka skutecznego zarządzania, OE, Kraków. 

Pocztowski A. (ed.) (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków. 

Rutkowska M. (2017), Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową, Wydawnictwo Uniw-

ersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Suchar M. (2010), Modele Karier. Przewidywanie kolejnego kroku, C.H Beck, Munich.

Super D.E. (1976), The sequence of major positions occupied by a person throughout his preoc-

cupational, occupational and postoccupational life, includes work related roles such as those of 

student, employee and pensioner, together with complementary vocational, familial and civil roles, 

D. E., Career Education and the Meanings of Work, Washington D.C.

Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A. (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, 

AE Kraków, pp. 95–110.

Szumigraj M. (2003), Kariera [in:] T. Pilch (ed.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. 2, G-Ł, 

Warszawa.

Szumigraj M. (2011), Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

Wojtasik B. (1994), Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnic-

two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wojtasik B. (2003), Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w  ponowoczesnej codzienności, 

“Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Special Issue, pp. 343–351.

Katarzyna Caban-Piaskowska



19

Wolski K., Szymańska M. (2013), Ścieżki karier jako element zarządzania zasobami ludzkimi 

w  firmie, “Rynek Pracy” [online], https://rynekpracy.pl/artykuly/sciezki-karier-jako-element-

zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-firmie, access: 14.07.2018.

Designing a Career Path of an Artist and a Designer – a Case Study





Anna Celczyńska | anna.celczynska@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ORCID: 0000-0002-2878-6629

Wiedza finansowa uczniów szkół średnich

Financial Knowledge of Secondary School Students

Abstract: Financial knowledge and skills help to develop positive habits necessary for ef-

fective management of financial means. According to Gigerenzer’s reasoning: “In the 21st 

century financial knowledge is as important as reading and writing in the 20th century”.

The study is aimed at the identification of the level of financial knowledge of secondary 

school students. The study is oriented by the following questions:

• What is the level of financial knowledge of secondary school pupils?

• Do gender, age and place of residence of respondents influence the level of their financial 

knowledge and how?

• In what way does the level of education of parents diversify the financial knowledge of 

responding students?

Financial education is especially important for the young generation as growing differen-

ces in the level of financial knowledge of young people may significantly deepen the diffe-

rences in social well-being. 

The studies that have been carried out show that the level of knowledge of secondary scho-

ol students is slightly higher than the level of knowledge determined in the national stu-

dy. On average, students have had 47.5% of correct answers in the financial knowledge test. 

However, this result shows a low level of financial knowledge. 

Key words: financial knowledge, financial education, secondary school.   

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 3 | Część I | ss. 21–39



22

Wprowadzenie

Edukacja finansowa stwarza możliwość rozwoju świadomości finansowej  
 społeczeństwa i ukształtowania pozytywnych nawyków potrzebnych do rozsądnego za-
rządzania finansami osobistymi uwzględniającego przy tym cele ekonomiczne w  bliż-
szym lub dalszym horyzoncie czasowym.
Wiedza finansowa pozwala na lepsze rozumienie zjawisk w otoczeniu społeczno-gospo-
darczym. Dzięki tej wiedzy młodzież zdobywa również umiejętności, które pozwalają po-
dejmować racjonalne i efektywne decyzje finansowe. 

Celem opracowania jest identyfikacja poziomu wiedzy finansowej uczniów szkół 
średnich oraz próba wskazania czynników warunkujących ten poziom.

Aby osiągnąć cel, sformułowano następujące pytania badawcze:
 · Jaki jest poziom wiedzy finansowej uczniów szkół średnich?
 · Czy, a jeśli tak, to jaki, płeć, wiek i miejsce zamieszkania badanych mają wpływ na po-

ziom wiedzy finansowej?
 · Jak poziom wykształcenia rodziców różnicuje wiedzę o finansach badanych uczniów?

Do realizacji przedstawionego celu wykorzystano metody badawcze, takie jak:
 · studium literatury przedmiotu, 
 · analiza wybranych raportów z przeprowadzonych badań dotyczących poziomu wie-

dzy (świadomości) finansowej społeczeństwa,
 · badanie ankietowe.

Wiedza i edukacja finansowa 

Edukacja finansowa to istotny składnik edukacji ekonomicznej. Jest rozumiana jako pro-
ces, w trakcie którego odbiorcy produktów finansowych (inwestorzy) poprawiają swo-
je rozumienie ich funkcjonowania oraz znajomość zagadnień finansowych. Dzięki zdo-
bytym informacjom, nauce i (lub) obiektywnemu doradztwu, inwestorzy rozwijają swo-
je umiejętności i nabierają pewności, mają większą świadomość ryzyk i większe możliwo-
ści podejmowania przemyślanych wyborów, oraz dowiadują się, gdzie mogą udać się po 
pomoc i jakie inne skuteczne działania mogą podjąć, aby poprawić swoją sytuację finan-
sową [Orzeszko 2014, s. 275].

Pojęcie „edukacja finansowa” określa działania, których celem jest upowszechnienie 
wiedzy finansowej przy jednoczesnym wykształceniu pozytywnych nawyków w społe-
czeństwie, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do podejmowania właściwych de-
cyzji w sferze zarządzania finansami gospodarstwa domowego zgodnie z jego potrze-
bami [Knehans-Olejnik 2014, s. 255].
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Natomiast według S. Flejterskiego edukacja finansowa jest czynnikiem kształtują-
cym świadomość ekonomiczną, która może być rozpatrywana w  dwóch odmianach, 
tzn. jako świadomość płytka oraz jako świadomość głęboka. Świadomość płytka kre-
owana jest za pomocą mediów i społeczeństwa (są to obrazy i hasła, które człowiek na-
potyka i zapamiętuje). Z kolei świadomość głęboka nabywana jest w szkole i jest wyni-
kiem długotrwałego procesu nauczania-uczenia się [Flejterski 2008, s. 100].

Oznacza to, że edukować można zarówno dostarczając informacje, jak i nauczając 
lub doradzając.

 Edukacja finansowa ma przeciwdziałać negatywnym skutkom błędnych decyzji po-
dejmowanych przez konsumentów usług finansowych, takim jak:

 · niekorzystny rozwój sytuacji ekonomicznej konsumentów, 
 · narastający problem wykluczenia finansowego, 
 · ryzyko nadmiernego zadłużania się konsumentów, 
 · możliwość zaburzeń struktury rynku finansowego [Błońska 2015, s. 10].

Edukacja finansowa jest ściśle powiązana z wiedzą finansową. W literaturze przed-
miotu termin „wiedza finansowa” nie jest definiowany jednoznacznie. Zjawisko to okre-
śla się np. jako znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych potrzebnych do po-
dejmowania racjonalnych decyzji finansowych i  inwestycyjnych, dotyczących: oszczę-
dzania, zaciągania zobowiązań finansowych, ubezpieczania się itd. Natomiast Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawia wiedzę finansową w trzech 
aspektach. Zdaniem OECD można uznać, że konsument ma podstawową wiedzę finan-
sową, jeśli posiada:

 · wiedzę i umiejętności dotyczące oceny ryzyka finansowego oraz możliwości finan-
sowych, 
 · zdolność do identyfikacji możliwości pomocy w sprawach finansowych, 
 · zdolność do podjęcia skutecznych działań na rzecz poprawy swojego dobrobytu fi-

nansowego [Smyczek 2016, s. 25].
Według B. Frączek „Wiedza finansowa ujmowana wąsko koncentruje się na wiedzy 

związanej (niezbędnej) z  zarządzaniem pieniądzem, tj. budżetowaniem, oszczędza-
niem, inwestowaniem czy ubezpieczeniem. Natomiast w szerszym ujęciu może obejmo-
wać rozumienie ekonomii oraz zależności pomiędzy warunkami ekonomicznymi a de-
cyzjami podejmowanymi przez np. gospodarstwa domowe w obszarze finansów” [Frą-
czek 2013, s. 119].

Znaczenie świadomości finansowej społeczeństwa

Innym ważnym pojęciem z zakresu omawianej tu problematyki jest świadomość finan-
sowa. T. Potocki – na podstawie zagranicznych opracowań metodologicznych poświęco-

Wiedza finansowa uczniów szkół średnich
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nych temu zagadnieniu – przedstawia definicję świadomości finansowej uwzględniającą 
podział na dwa komponenty1, czyli:

 · obiektywny – definiowany jako wiedza finansowa (ang. financial literacy), odnoszą-
cy się głównie „do rozumienia mechanizmów i pojęć finansowych (procent składany, 
podstawy arytmetyki finansowej) oraz instrumentów finansowych (w tym jednostek 
funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji);
 · subiektywny – definiowany jako możliwości finansowe (ang. financial capabilities) 

„uwydatniające rolę decyzji i zachowań osób indywidualnych, ale również uwarunko-
wań instytucjonalnych, podzielone na trzy główne podkomponenty: wiedza i  rozu-
mienie, umiejętności, oraz doświadczenia i postawy” [Potocki 2016, ss. 222–223].

Zdobycie dogłębnej wiedzy finansowej pozwala na rozpoznanie szans i  zagrożeń, 
które są związane z produktami finansowymi, dzięki czemu obywatele podejmują bar-
dziej świadome decyzje finansowe. Posiadanie świadomości finansowej postrzegane 
jest jako kultura ekonomiczna, tj. zespół poglądów i zachowań związanych z zarządza-
niem własnymi zasobami nabytymi na skutek życiowych doświadczeń, wychowania 
oraz wpływu środowiska społecznego. Ogólnie rzecz biorąc, edukacja finansowa zwięk-
sza świadomość finansową w wyniku tego, że: 

 · ułatwia odpowiednie zarządzanie dochodami, 
 · wpływa na rozwój kultury oszczędzania, 
 · kształtuje nawyki inwestycyjne, 
 · wskazuje na znaczenie planowania finansowego, 
 · umożliwia dokonywanie porównania oferty produktów finansowych  

w  celu dokonania wyboru najbardziej dostosowanego do indywidualnych potrzeb 
[Kuchciak 2013, s. 67].

Biorąc pod uwagę dużą rolę świadomości finansowej, nasuwa się pytanie o  to, 
w jaki sposób można ją zweryfikować. 

Identyfikacja znaczenia świadomości finansowej społeczeństwa najczęściej jest re-
alizowana za pomocą analizy poziomu wiedzy finansowej oraz badania zaangażowa-
nia różnych instytucji w  proces kreowania tej świadomości. Początki pomiarów świa-
domości finansowej sięgają lat 90. minionego wieku. W 1990 r. Amerykańska Federacja 
Konsumentów (Consumer Federation of America) rozpoczęła serię badań zatytułowaną 
Consumer Knowledge [Hastings, Madrian, Skimmyhorn 2012].

 Badania prowadzone były wśród różnych populacji i dotyczyły finansów osobistych: 
kredytów, rachunków bankowych, ubezpieczeń oraz decyzji w zakresie wydatkowania 
środków znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że badania te raportowały niski poziom świadomości finansowej zarówno 

1 Takie definiowanie świadomości finansowej zyskuje z punktu widzenia badawczego, ponieważ pojawiają się 
możliwości jej pomiaru.
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wśród uczniów, jak i studentów oraz osób dorosłych [Hastings, Madrian, Skimmyhorn 
2012, s. 9].

Pomiar świadomości finansowej może odbywać się w skali lokalnej, krajowej i glo-
balnej. Charakterystyczną cechą tych badań jest ich duża różnorodność. Dla zobrazowa-
nia tego aspektu, zaprezentowanych zostanie kilka przykładów przeprowadzonych ba-
dań, o różnym zasięgu terytorialnym.

Na uwagę – jako jedne z pierwszych tego typu – zasługują krajowe badania z 2009 r. 
przeprowadzone przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy [Fundacja Kronen-
berga przy Citi Handlowy 2009]. Celem głównym badania pt. Stan wiedzy finansowej Po-
laków było określenie poziomu wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa i  dia-
gnoza obszarów, w których Polakom najbardziej jest potrzebna edukacja ekonomiczna 
[Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009, s. 7].

W przeprowadzonym badaniu wiedza ekonomiczna była mierzona jako:
 · wiedza obiektywna, do której pomiaru wykorzystano test wiedzy finansowej;
 · wiedza subiektywna, która opiera się na samoocenie w zakresie poziomu posiada-

nej wiedzy finansowej;
 · wiedza relatywna, która prezentuje poziom wiedzy w porównaniu do średniego po-

ziomu wiedzy Polaków [Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009].
Z opublikowanego raportu z tych badań wynika, że co trzeci ankietowany uważał, 

że wiedza ekonomiczna jest nudna, a pogląd ten był wyrażany zwłaszcza przez osoby 
posiadające niewielką wiedzę ekonomiczną [Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 
2009]. Test badający poziom wiedzy ekonomicznej Polaków składał się z 20 pytań. An-
kietowani udzielili (średnio) poprawnej odpowiedzi na 8 pytań. Uzyskane wyniki wska-
zują na niską znajomość zagadnień finansowych w każdym z analizowanych obszarów. 

Grupa ING w 2012 r. opublikowała raport z badania stanu świadomości finansowej 
konsumentów w 11 wybranych krajach europejskich: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Tur-
cji, Austrii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luxemburgu, Polsce i Wielkiej Brytanii [ING 2012,  
s. 12]. Pytania zawarte w teście z wiedzy finansowej dotyczyły takich zagadnień, jak: sto-
py procentowe, inflacja, obligacje, kredyt hipoteczny, zysk i zwrot z inwestycji. Polska za-
jęła 7. miejsce w tym teście, z wynikiem poniżej średniej obliczonej dla pozostałych kra-
jów [ING 2012, s. 12].

OECD w 2012 r. na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonało oce-
ny świadomości ekonomicznej i finansowej w zakresie takich zagadnień, jak:  

 · umiejętność wykonywania prostych obliczeń algebraicznych, 
 · określanie wartości pieniądza w czasie,
 · wyliczanie wartości odsetek z uwzględnieniem kapitalizacji i bez niej,
 · określanie wpływu inflacji na wartość realną pieniądza. 
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Wyniki tych badań opublikowano w  raporcie OECD [Atkinson, Messy 2012, s. 20].              
Według danych w nim zawartych Polska, Armenia, Czechy, Malezja i Wielka Brytania na-
leżą do krajów reprezentujących świadomość finansową społeczeństwa na średnim po-
ziomie. Wyższy poziom zaobserwowano w: Estonii, Niemczech, Irlandii i na Węgrzech. 
Natomiast rezultaty badań OECD z 2015 r. plasują Polskę poniżej średniej unijnej [OECD 
2016, s. 19].

W obiektywnym teście wiedzy ekonomicznej przeprowadzonym przez NBP w 2015 r. 
przeciętny Polak odpowiedział poprawnie na 10 z 20 pytań [NBP 2015]. W całej badanej 
populacji nie było jednak osoby, która znałaby właściwą odpowiedź na wszystkie pyta-
nia z testu. Zagadnienia poruszane w pytaniach dotyczyły wiedzy z zakresu:

 · gospodarowania budżetem domowym; 
 · korzystania z płatności bezgotówkowych, pożyczek, kredytów; 
 · oszczędzania i inwestowania; 
 · podatków, systemów podatkowych; 
 · mechanizmu inflacji; 
 · gospodarki rynkowej; 
 · strefy i waluty euro;
 · funkcjonowania instytucji finansowych [NBP 2015, s. 15].

Porównując odpowiedzi Polaków z 2015 i 2012 r.2, warto zauważyć, że jeśli chodzi 
o część pytań, to nastąpił wzrost poprawnych odpowiedzi (największy wzrost popraw-
nych odpowiedzi odnotowano w przypadku pytania o ryzyko kursowe w kredytach zło-
tówkowych – o 14 punktów procentowych), w odniesieniu zaś do wielu pytań – spadek 
(największy w przypadku pytania o podstawową stawkę VAT – o 12 punktów procento-
wych). Natomiast w porównaniu z 2009 r. zwiększył się odsetek osób, które odpowiada-
ły poprawnie na prawie wszystkie pytania (w przypadku 5 pytań są to zmiany istotne). 
Największy wzrost (o 30 punktów procentowych) odnotowano w przypadku odpowie-
dzi na pytania o kredyt konsolidacyjny.

Sposoby realizacji edukacji finansowej

Edukacja finansowa jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji na szczeblu mię-
dzynarodowym, m.in. Komisji Europejskiej (KE) czy Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD). 

Komisja sformułowała 8 zasad tworzenia skutecznych programów edukacji finanso-
wej. Oto one:

2 Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego systematycznie monitoruje stan wiedzy
 i świadomości ekonomicznej Polaków.
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1. Edukacja finansowa powinna być aktywnie wspierana i powinna być dostępna 
w sposób ciągły na wszystkich etapach życia.
2. Programy edukacji finansowej powinny być starannie przystosowane do szcze-
gólnych potrzeb osób, które z nich korzystają. Osiągnięcie tego celu wymaga prze-
prowadzenia uprzednich badań w zakresie obecnego stanu wiedzy obywateli tak, 
by zidentyfikować te kwestie, w przypadku których niedostatki wiedzy są najwięk-
sze. Dostęp do programów powinien być łatwy.
3. Konsumenci powinni możliwie wcześnie zdobyć wiedzę na tematy ekonomiczne 
i finansowe. Właściwe organy krajowe powinny rozważyć włączenie wiedzy z tego 
zakresu do programów kształcenia jako przedmiotu obowiązkowego.
4. Programy edukacji finansowej powinny obejmować ogólne narzędzia uświada-
miające uczestnikom konieczność poszerzenia swojej wiedzy na tematy finansowe 
oraz zwiększenia umiejętności oceny ryzyka.
5. Wiedza z zakresu finansów przekazywana przez podmioty oferujące usługi finan-
sowe powinna być udostępniana w sposób uczciwy, przejrzysty i bezstronny. Należy 
zadbać o to, by interes konsumenta było zawsze respektowany.
6. Osoby bezpośrednio realizujące program edukacji finansowej powinny otrzymać 
wystarczające środki oraz same być właściwie przeszkolone, tak aby potrafiły prze-
prowadzić szkolenie skutecznie i z wiarą we własne umiejętności.
7. Należy wspierać koordynację na szczeblu krajowym wśród zainteresowanych 
stron, tak aby osiągnąć jasny podział zadań, ułatwić wymianę doświadczeń oraz wy-
korzystywać dostępne zasoby w sposób racjonalny i odpowiednio do priorytetów. 
Należy również usprawnić współpracę międzynarodową między podmiotami oferu-
jącymi programy edukacji finansowej, tak aby ułatwić wymianę najlepszych praktyk.
8. Podmioty oferujące programy edukacji finansowej powinny okresowo podda-
wać się ocenie, a w razie konieczności aktualizować, realizowane programy, tak aby 
zawsze były one zgodne z najlepszymi aktualnie stosowanymi rozwiązaniami [Komi-
sja Wspólnot Europejskich 2007, ss. 9–11].
W Polsce dopiero rozwój gospodarki rynkowej niejako wymusił na rządzie i instytu-

cjach finansowych zwiększenie zainteresowania problemem edukacji finansowej. Kolej-
nym wydarzeniem mającym wpływ na kształtowanie poziomu edukacji finansowej pol-
skiego społeczeństwa było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie ko-
nieczność ratyfikowania określonych postanowień [Kuchciak, M. Świeszczak, K. Świesz-
czak i  in. 2014, ss. 175–176]. W  roku szkolnym 2009/2010 w  szkołach ponadgimnazjal-
nych wprowadzono przedmiot: podstawy przedsiębiorczości, a do przedmiotu: wiedza 
o społeczeństwie włączono elementy wiedzy ekonomicznej. 
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Lekcje z podstaw przedsiębiorczości są podstawowym źródłem wiedzy szkolnej na 
temat ekonomii i finansów dla osoby z wykształceniem średnim3. Przedmiot ten reali-
zowany jest tylko na poziomie podstawowym. W kontekście edukacji finansowej zakres 
merytoryczny w  Podstawie programowej przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości pre-
zentuje się następująco:

„Uczeń:
1. rozróżnia formy i funkcje pieniądza; 
2. wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, ban-
ki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubez-
pieczeniowe, fundusze emerytalne; 
3. oblicza procent od kredytu i  lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zacią-
gniętego kredytu przy określonym dochodzie; 
4. wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przy-
kładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; 
5. wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych;
6. wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich znaczenie podczas po-
dejmowania decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie; 
7. rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka  
w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania; 
8. oblicza przewidywany zysk z  przykładowej inwestycji kapitałowej w  krótkim  
i długim okresie; 
9. charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją 
przyszłą aktywnością zawodową, a wysokością emerytury; 
10. analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych  
i funduszy emerytalnych” [Podstawa programowa… 2011, s. 129].
Na uwagę zasługują również uzupełniające formy edukacji finansowej. Są one rezul-

tatem inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez różne instytucje publiczne, orga-
nizacje pozarządowe czy komercyjne instytucje finansowe. Instytucje te przekazują wie-
dzę ekonomiczną i finansową za pomocą mediów, szkoleń, publikacji, konkursów itp., 
często współpracując ze sobą. Wśród nich główną rolę odgrywają: państwowe instytu-
cje centralne, banki, fundacje.

Państwowe instytucje centralne: Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF). W  ramach działalności edukacyjnej NBP realizuje pro-
jekty, które mają na celu: upowszechnianie zasad funkcjonowania rynku finansowego; 
kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i  rozwojowi; podnoszenie pozio-
mu znajomości zagadnień ekonomicznych, w tym wiedzy o roli i misji banku centralne-

3 Z raportu opublikowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think! wynika, że blisko 
połowa Polaków czerpie wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania od ekspertów i instytucji finansowych.
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go; kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości; przeciwdziałanie wyklucze-
niu finansowemu; popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie ekonomicznym, historii pie-
niądza i nowych nurtach w ekonomii. W 2017 r. bank centralny zorganizował 2 konkur-
sy na prace o tematyce ekonomicznej: po raz dziesiąty konkurs o nagrodę Prezesa NBP 
za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz XVI edycję konkursu 
na pracę pisemną dla młodzieży. W 2017 r. NBP dofinansował projekty edukacyjne skie-
rowane do różnych grup społecznych, w tym do środowisk szkolnych (działaniami obję-
to ponad 100 tys. uczniów i 3,2 tys. nauczycieli), środowisk akademickich, seniorów oraz 
osób zagrożonych wykluczeniem finansowym [NBP 2018, s. 70].

Banki. Jednym z  przykładów jest Bank PKO BP, który prowadzi program eduka-
cji finansowej dla najmłodszych uczniów (dzieci w  wieku 5–13 lat) o  nazwie Szkol-
ne Kasy Oszczędności (SKO). Program ten został objęty patronatem honorowym Mi-
nistra Edukacji Narodowej. Udział w  programie SKO daje uczniom możliwość ucze-
nia się zarządzania finansami osobistymi oraz wyrabiania nawyku oszczędzania. Dzie-
ci zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i  roli pieniądza we współczesnym świe-
cie oraz nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.  
Korzystania z  usług bankowości internetowej (pod pełną kontrolą dorosłych) dzieci 
mogą się uczyć za pomocą serwisu SKO. Jest to innowacyjny portal internetowy, w któ-
rym możliwe jest m.in:

 · zakładanie wirtualnych skarbonek,
 · tworzenie planu oszczędzania,
 · korzystanie z kalkulatora finansowego,
 · zdobywanie wirtualnych odznak [Szkolne Kasy Oszczędności 2018].

Fundacje. W ramach ich działalności w omawianym zakresie można wymienić np. 
program pt. Moje finanse w szkole realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości, wspólnie z Citi Foundation, Bankowcy dla Edukacji BAKCYL oraz Union Inve-
stment. Jest to program edukacji finansowej skierowany do młodzieży w wieku 16–19 
lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora fi-
nansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządza-
nie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program 
przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych, w systemie 
klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości lub in-
nych przedmiotów ekonomicznych [Moje finanse… 2018]. Natomiast Fundacja Kronen-
berga przy Citi Handlowy prowadzi od 2007 r. regularne badania wiedzy finansowej Polaków. 
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Rezultaty badań własnych

Badanie przeprowadzono w  szkołach średnich (liceum i  technikum) na terenie woje-
wództwa łódzkiego w  okresie: marzec–kwiecień 2018 r. Badanie zostało zrealizowane 
z wykorzystaniem arkusza testu i miało charakter anonimowy, a wzięło w nim udział 132 
uczniów.

Strukturę ankietowanych ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania zaprezen-
towano w tabeli (zob. tabela 1). Większą część badanej grupy stanowili mężczyźni (59%), 
kobiety zaś w sposób wyraźny mniejszą (41%). Wśród badanych uczniów było tyle samo 
18-latków i 20-latków (po 32%), natomiast 19-latkowie to 36% ogółu badanych.

Analiza grupy ze względu na miejsce zamieszkania badanych wykazała, że najmniej 
liczną grupą są uczniowie mieszkający w mieście do 50 tys. mieszkańców (18%), a naj-
więcej badanych osób mieszka w mieście pow. 50 tys. mieszkańców (43%), natomiast 
mieszkańcy wsi to 39% badanych (zob. tabela 1).

Tabela 1. Struktura grupy badawczej według wybranych cech

Wyszczególnienie Liczba osób

Płeć
Kobiety Mężczyźni

54 78

Wiek

18 lat 24 18

19 lat 21 27

20 lat 9 33

Miejsce zamieszkania

Wieś 33 18

Miasto do 50 tys. mieszkańców 9 15

Miasto pow. 50 tys. mieszkańców 12 45

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym czynnikiem charakteryzującym ankietowanych był poziom wykształcenia 
rodziców (zob. rysunek 1). Rodzice uczniów z badanej grupy najczęściej posiadają wy-
kształcenie średnie zawodowe, zarówno w przypadku ojca, jak i matki (65% rodziców). 
Wykształcenie wyższe ma 17%, a wykształcenie podstawowe – 7% rodziców.
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Rysunek 1. Poziom wykształcenia rodziców badanych uczniów

Źródło: opracowanie własne.

Poziom wiedzy finansowej

Jak już wspomniano, do zbadania poziomu wiedzy finansowej posłużył arkusz testu za-
wierający 10 pytań typu prawda/fałsz (zob. Aneks 1), opracowany na podstawie raportu 
z badania pt. Stan wiedzy finansowej Polaków (z tym, że test w tym badaniu zawierał 20 
pytań) [Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009, s. 115]. Dodatkowo responden-
ci mogli zaznaczyć odpowiedź: „nie wiem”.

Średni wynik z testu wiedzy finansowej uzyskany przez badanych uczniów to 4,75 
pkt na 10 możliwych do zdobycia. Analiza wyników w tej próbie badawczej pokazuje, że 
38,6% respondentów uzyskało z testu ponad 50% pkt możliwych do zdobycia (ponad 5 
pkt). Tylko 3 uczniom udało się uzyskać 90% pkt (9 pkt). Natomiast nikt nie rozwiązał te-
stu bezbłędnie, a 63 uczniów wskazało tylko 1 lub 2 poprawne odpowiedzi. 

Na zamieszczonym poniżej wykresie przedstawiono liczbę poprawnych odpowiedzi 
w odniesieniu do poszczególnych pytań (zob. rysunek 2).
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Rysunek 2. Rozkład poprawnych odpowiedzi na pytania z testu wiedzy finansowej

Źródło: opracowanie własne.

Najmniej problemów sprawiało stwierdzenie nr 4: Zaciąganie kredytu walutowego 
wiąże się z ryzykiem zmiany wysokości rat (w wyniku wahań kursu walut). W tym przypadku 
poprawną odpowiedź zaznaczyło 82% uczniów. Natomiast najbardziej problematyczne 
okazało się stwierdzenie nr 9: Kredyt konsolidacyjny mogą zaciągnąć wyłącznie firmy – tu-
taj z kolei poprawną odpowiedź zaznaczył tylko co piąty badany.

Należy podkreślić, że pytania testowe nie wychodziły poza zakres merytoryczny za-
kreślony w  Podstawie programowej przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości. Wszystkie 
zagadnienia przywołane w teście są opisane w podręczniku do tego przedmiotu [Gar-
bacik, Żmiejko 2015]. 

Determinanty poziomu wiedzy finansowej

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań nad poziomem wiedzy (świadomo-
ści) finansowej społeczeństwa, których ogólne wyniki zostały zaprezentowane wcześniej 
w artykule, można wyróżnić cechy społeczno-demograficzne różnicujące poziom wiedzy 
o finansach. Są to m.in.:

 · wiek,
 · miejsce zamieszkania,
 · wykształcenie,
 · wysokość dochodów,
 · wykonywany zawód.
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W przeprowadzonym badaniu zostały uwzględnione takie determinanty, jak: płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania i  wykształcenie rodziców. Jego wyniki pokazują, że męż-
czyźni średnio osiągnęli wyższy wynik z testu niż kobiety, mężczyźni zdobyli bowiem 
5,4 pkt, a kobiety – 3,8 pkt, co może świadczyć o większym zainteresowaniu mężczyzn 
ogólnie tematyką finansową, ale też inwestowaniem.

Kolejnym analizowanym czynnikiem wpływającym na zróżnicowane odpowiedzi 
w zakresie wiedzy finansowej jest wiek (zob. rysunek 3). Najlepszy średni wynik z testu 
uzyskali najstarsi uczniowie (5,8 pkt), natomiast w przypadku 19-latków wynik wyniósł 
4,4 pkt, a z kolei 4,2 pkt to średni wynik testu najmłodszej młodzieży. Można wyciągnąć 
z tego wniosek, że wraz z wiekiem osoby młode mają coraz częściej kontakt z zagad-
nieniami finansowymi, często muszą nawet ponosić odpowiedzialność za swój budżet, 
stąd też ich większa wiedza na ten temat – co potwierdzają uzyskane w badaniu wyniki.

Rysunek 3. Liczba poprawnych odpowiedzi a wiek ankietowanych
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Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników testu pozwala zauważyć nieduże zróżnicowanie poziomu wiedzy 
finansowej w  zależności od miejsca zamieszkania badanych osób. Najkorzystniej za-
prezentowali się uczniowie mieszkający w miastach pow. 50 tys. mieszkańców – 5,2 pkt 
to ich średni wynik. Mieszkańcy wsi uzyskali średnio 4,6 pkt, a 4 pkt to wynik uczniów 
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mieszkających w mieście do 50 tys. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że w du-
żych miastach jest szersza oferta edukacyjna w obszarze finansów (nie tylko szkolna), co 
wpływa na wyższy poziom wiedzy. 

Czynnikiem determinującym poziom wiedzy finansowej uczniów okazało się być 
również wykształcenie ich rodziców (zob. tabela 2). W przypadku tych uczniów, których 
oboje rodziców posiadało wykształcenie wyższe, wynik testu był najwyższy, tj. 7 pkt 
(średnio). Natomiast 4 pkt to wynik tych osób, których oboje rodziców miało wykształ-
cenie podstawowe. Wyniki te oznaczają, że wraz z większym poziomem wykształcenia 
rodziców, dzieci wykazują się większą wiedzą finansową, co może wskazywać na to, że 
w domu są prowadzone rozmowy na tematy finansowe.

Tabela 2. Wykształcenie rodziców a wiedza finansowa uczniów

Poziom wykształcenia rodziców Średni wynik testu – liczba pkt

Oboje rodziców mają wykształcenie podstawowe 4 

Co najmniej jedno z rodziców ma wykształcenie podstawowe 4,4 

Co najmniej jedno z rodziców ma wykształcenie średnie 4,7 

Oboje rodziców mają wykształcenie średnie 4,4

Co najmniej jedno z rodziców ma wykształcenie wyższe 6 

Oboje rodziców mają wykształcenie wyższe 7 

Źródło: opracowanie własne.

Należy jeszcze zaznaczyć, że uzyskane wyniki z przeprowadzonego badania ankie-
towego nie powinny być uogólniane, gdyż próba badawcza nie była reprezentatywna.

Podsumowanie

Edukacja finansowa jest szczególnie ważna dla młodego pokolenia, ponieważ pogłębia-
nie się różnic w poziomie wiedzy finansowej młodych osób może znacząco wpływać na 
pogłębianie się różnic w dobrobycie społecznym (w tym m.in. na różnice w dochodach 
i stanie majątkowym osób młodych).

Na podstawie przeprowadzonych badań należy zauważyć, że poziom wiedzy ankie-
towanych uczniów szkół średnich jest trochę wyższy od poziomu wiedzy wyznaczone-
go w badaniach krajowych. Raport z badania pt. Stan wiedzy finansowej Polaków wska-
zuje bowiem, że ankietowani zaznaczyli średnio 40,5% poprawnych odpowiedzi z testu 
wiedzy o finansach [Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009]. Natomiast w pre-
zentowanym badaniu średnio uczniowie udzielili 47,5% poprawnych odpowiedzi na py-
tania z testu wiedzy finansowej, co pokazuje dość niski poziom wiedzy o finansach. 
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Poziom wiedzy finansowej jest uwarunkowany czynnikami społeczno-demograficz-
nymi. Są to m.in.: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie rodziców. Rezulta-
ty badania wskazują, że mężczyźni mają większą wiedzę finansową. Podobnie ucznio-
wie z większych miast mogą pochwalić się nieco lepszą znajomością zagadnień finanso-
wych. Tak również jest w przypadku młodzieży, której rodzice posiadają wykształcenie 
wyższe – reprezentuje ona wyższy poziom wiedzy na temat finansów od pozostałych.

Wiedza finansowa pozwala na lepsze rozumienie zjawisk w otoczeniu społeczno-go-
spodarczym. Dzięki niej młodzież zdobywa również umiejętności, które pozwalają na 
podejmowanie racjonalnych i efektywnych decyzji finansowych. 

Odnotowany niski – ogólnie – poziom wiedzy na temat finansów skłania do refleksji 
nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Według rekomendacji CFPB (Consumer Financial 
Protection Bureau) większość młodych osób wchodzi w dorosłe życie bez podstawowej 
wiedzy i umiejętności finansowych. Jako główne przyczyny tego zjawiska wymienia się:

 · brak wykwalifikowanej kadry mogącej nauczać zagadnień finansowych w szkołach,
 · nieprowadzenie rozmów na tematy finansowe w środowisku domowym [CFPB 2013, 

ss. 9–11].
Wiedza finansowa wpływa na kształtowanie postaw finansowych osób młodych. 

Oznacza to, że w  celu ukształtowania pożądanych postaw finansowych w  społeczeń-
stwie, należy podjąć działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejęt-
ności finansowych młodego pokolenia.

Edukacja finansowa młodzieży w szkole średniej, prowadzona na odpowiednim po-
ziomie, daje możliwość identyfikacji korzyści i ryzyka związanego z korzystaniem z pod-
stawowych produktów oraz instrumentów rynku finansowego. Również akcje eduka-
cyjne prowadzone przez podmioty rynku finansowego czy organizacje pozarządowe 
wpływają na zwiększenie wiedzy finansowej w procesie edukacji.
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Załącznik 1. Test wiedzy finansowej
Oceń prawdziwość poszczególnych stwierdzeń, wstawiając znak „X” w odpowiedniej 
rubryce

Lp. Stwierdzenia Prawda Fałsz Nie wiem

1 Kredyt można wziąć tylko w banku

2 Na akcjach można stracić oraz zyskać wię-
cej niż na obligacjach

3 Spadek lub wzrost stopy procentowej ban-
ku centralnego wpływa na wysokość opro-
centowania kredytu

4 Zaciąganie kredytu walutowego wiąże się 
z ryzykiem zmiany wysokości rat (w wyniku 
wahań kursu walut)

5 To, co dzieje się na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych zależy tylko od 
sytuacji gospodarczej w Polsce

6 Obligacje Skarbu Państwa można kupić 
w każdym banku

7 Posiadanie karty kredytowej jest równo-
znaczne z posiadaniem kredytu w banku

8 Trzeci filar to dodatkowa, opłacana z wła-
snych środków emerytura

9 Kredyt konsolidacyjny mogą zaciągnąć wy-
łącznie firmy

10 Używanie karty kredytowej zawsze niesie 
ryzyko wysokich opłat

 
METRYCZKA

Płeć :   1    Kobieta               Mężczyzna

Wiek:               18 lat                19 lat               20 lat  

      

Miejscowość:              Wieś           Miasto do 50 tys. mieszk.           Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Wykształcenie rodziców:

Ojciec:             Podstawowe              Średnie/zawodowe         Średnie ekonomiczne

    Wyższe   Wyższe ekonomiczne

 1  1 

 1 

 1 

 1  1  1 

 1  1  1 
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Matka:                Podstawowe          Średnie/zawodowe             Średnie ekonomiczne

   Wyższe       Wyższe ekonomiczne
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Abstract: This article deals with the issue of innovative risk strategy in the operation 

of small and medium-sized enterprises. After a short introduction, the definition of innova-

tive risk emerging in many literature studies is discussed. The next part of the article discus-

ses the problem of innovative risk management in enterprises discussed in research studies. 

Next, the basic and recommended strategy for the operation of innovative risk in small and 
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Admission

Risk is one of the greatest challenges in economic theory and practice of the 21st century, 
and its identification is one of the fundamental ideas of the modern economy. Risk is the 
potential variability of events that can be measured in objective terms. Everything new 
and innovative is associated with risk. The innovative risk of small and medium-sized en-
terprises is related to the financing of innovative processes and undertakings and is de-
fined as the possibility of incurring financial and material starts resulting from the imple-
mentation of innovative technologies. The innovative risk may take the form of opportu-
nities or threats for small and medium enterprises.
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Innovations are included in strategic activities of enterprises that conduct market 
competition, and effective management of them is one of the key factors in the growth 
of the organization’s value. Innovative activity is expensive and risky, which is why in this 
article its basic definitions, strategies and threats will be classified.

Risk management is a dynamic process characterized by structural, systemic, aware-
ness-cultural and competence feedback integrals. Research on diversified risk is based 
on different fields, and the risk itself is divided into appropriate, subjective and objecti-
ve. On the basis of source and literature data, the article will specify the innovative risk 
in the Older SMEs functioning. The risk and threats resulting from it will be classified into 
macroeconomic, economic and micro-economic subgroups, at the strategic and opera-
tional level [Janasz 2015, pp. 112–115].

Small and medium-sized enterprises conducting business activity significantly influ-
ence the economic development of the country. The innovative risk is an extremely im-
portant category affecting the growth of the level of innovativeness of enterprises, and 
in order to effectively eliminate it, an appropriate strategy and management structure is 
necessary. Safe conduct of innovative enterprises is the basis for gaining a competitive 
advantage in the economic market [Roczko, Skowron 2008, pp. 87–95], which is discus-
sed in many business studies.

Innovation risk

Risk is an accompanying phenomenon in every area of life and activity and is most often 
associated with negative effects. Many of the risk theories contained in the literature al-
low to notice that it can be understood as a deviation from the assumed state, so it does 
not necessarily mean old. The ambiguity of the term of risk does not allow to precisely 
define it, therefore it can be associated with both positive and negative deviation. In the 
negative concept, the risk is considered a threat, the danger of an adverse event, or sim-
ply losses. In the neutral concept, the risk is balanced with the possibility of achieving a 
positive effect [Marcinek 2000, p. 28].

Literature undertakes many attempts to classify the risk, which is a multidimensional 
and complex phenomenon, and all its planes intermingle and complement each other. 
Identification of risk is one of the fundamental ideas of the modern economy, which ra-
ises its aspects on the psychological, sociological, mathematical, statistical and historical 
levels. The risk itself results from the decision about the future of personal life and busi-
ness activity, and is usually divided into a specific risk, which is associated with catastro-
phic events, subjective risk that is associated with human imperfection, and the objecti-
ve risk that is considered to be for the form of absolute uncertainty related to the inabi-
lity to predict the development of certain phenomena. One of the key factors of objecti-
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ve risk in business operations is the innovative risk [Landwójtowicz 2016, pp. 78–84]. The 
question arises of what the innovative risk is.

The innovative risk, for business researchers in the simplest terms, is a phenomenon 
related to the creation and implementation of innovation in business entities. Innova-
tion risk is the product of the probability of occurrence of a given event or threat, and the 
effects of its impact in terms of losses [Janasz 2002, p. 34].

The innovative risk is a special case of negative events and combinations of techni-
cal, economic and strategic risk. The technical risk is related to the production activity 
including scientific and technological progress, threatened by failure of machinery and 
equipment, and R & D activity. The economic risk is related to all micro and macro-eco-
nomic issues operating in the financial and budgetary sphere. Strategic risk is, however, 
any combination of key investment decisions.

The innovative risk accompanies each entrepreneurial organization introducing in-
novative solutions in the field of:

 · new goods, services or products;
 · new production methods;
 · opening a new market;
 · the use of new raw materials or semi-finished products;
 · introduction of new industrial or production organization structures [Wiśniewski 

2008, p. 63].
Innovative activity is the basic source of creating a competitive advantage of enter-

prises, which is particularly exposed to the creation of:
 · the risk of financing an innovative undertaking related to difficulties in obtaining fi-

nancial resources necessary to implement the project;
 · project risk, related to the technical conditions of implementation of the implemen-

ted innovation assumptions;
 · the risk of owners associated with the lack of diversification of the directions of deve-

lopment of an economic entity [Janasz 2010, pp. 45–88].
Conducting innovative activity in business entities requires a lot of courage, hence it 

is necessary to carry out an effective innovation strategy, as well as innovative risk mana-
gement, so that none of the activities is the result of cases.

Innovative risk management in enterprises

The innovative activity of business entities is burdened with the risk related to the instan-
tiation of the intended new idea, which grows as it prospects and breakthrough. The is-
sue of this field emphasizes that everything new and innovative in an enterprise is asso-
ciated with the emergence of risks associated primarily with its financing and enterprise.

Innovation Risk in the Strategy of Small and Medium Enterprises
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The innovative risk is the possibility of incurring financial and material losses for the 
economic entity, which is why it is important to properly manage and organize its fac-
tors and components. In today’s economic times, a strong emphasis is placed on the de-
centralization of strategic decisions, and the growing importance of risk, the decreasing 
predictability of environment and competition mean that management must be con-
stantly modified and improved.

In his study S. Skowroński distinguishes four categories of risk related to the innova-
tive activity of enterprises. The first category is the risk associated with the research and 
development activity, which determines the distance between research and develop-
ment and the income obtained as a result of applying their results [Skowroński 1994, pp. 
50–54]. The second category of risk is the market environment and its behavior towards 
the new product. The third category is the risk related to investments and the difficulty 
of establishing the correct level of funds for innovative implementations. The last risk ca-
tegory associated with innovative activity is the risk of circulation of financial resources. 
Depending on the risk category, entrepreneurs should assume different behaviors in or-
der to overcome their barriers [Kaczmarek 2008, pp. 1–18].

Innovation risk management in business entities is making decisions, and implemen-
ting all activities leading to the achievement of an acceptable level of risk. The risk asso-
ciated with the innovation management process should be precisely identified and logi-
cally ordered. Innovation risk management is a uniform and permanent set of rules and 
principles used in the activities of business entities, which include:

 · defining tasks;
 · estimating risk and uncertainty;
 · risk control;
 · risk financing;
 · and administration.

The innovative risk management process itself is a systematic attempt to analyze it, 
divided into stages of its identification, evaluation, selection of management methods, 
implementation and revision. The assessment of innovative risk consists in calculating 
the costs related to running innovative activity, which can be reduced by avoiding risk, 
its absorption and transfer. An important role in the innovation management process is 
played by risk reduction factors, such as:

 · supporting the innovative project;
 · a positive approach to innovation in the enterprise;
 · clearly defined project goals possible to achieve;
 · detailed responsibilities of the project team implementing innovations;
 · communication in the project team ensured;
 · reasonable level of established time and financial needs.
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Innovative risk management is a dynamic process characterized by feedback com-
pression occurring in four phases:

 · risk identification,
 · risk quantification;
 · identify ways of responding to risk;
 · control of risk response.

Management of innovative activity is a process of continuous decision making in 
conditions of uncertainty, incurring costs and failures, which is why there is a general 
analysis of innovation risk which includes identification of the type of risk that may occur, 
estimating the size and effects of risk, and risk assessment and acceptance and accep-
tance. Each innovative undertaking requires an appropriate and thought-out analysis, 
which must be based on reliable information from reliable and reliable sources, as well 
as on proper targeting, experience, and knowledge of pricing policy and competition.

Innovative risk management in enterprises consists in determining the initial finan-
cial outlays and expenditures on innovative activity, determining the stage of its feasibi-
lity, and securing all their derivatives. The management of each innovative undertaking 
in business entities should be based on the principles of:

 · the general characteristics of the innovative project, its purpose, subject, scope, lo-
cation, technical conditions, required work, employment, and implementation period;
 · assessment of technological and legal documentation;
 · marketing analysis, including anticipated supply and demand, program and produc-

tion capacity;
 · information on the supply of direct materials, water, gas, and energy;
 · economic and financial assessment, i.e. investment outlays, planned effects, balance 

sheet forecasts, income statement and cash flows;
 · how to finance the financing of investments, capital and financial instruments [Dy-

goń 2011, pp. 45–63].
The management of innovative enterprises in business entities requires analysis and 

estimation of many types and risk factors, and the proper selection of supervisory tech-
niques should depend on the complexity and difficulties of an innovative project. The-
re are many methods and techniques to protect against the emergence of innovative 
risk, and the application of an appropriate strategy to reduce this risk undoubtedly al-
lows economic entities to operate safely in the field of innovative undertakings, which 
are the basis for gaining market advantage of enterprises, especially small and medium 
ones [Jajuga 2007, pp. 67–69].

Innovation Risk in the Strategy of Small and Medium Enterprises
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Innovation risk in the strategy of small and medium 
enterprises

The tendency of small and medium-sized enterprises to undertake and develop innova-
tive activities is one of the determinants of its competitiveness. The innovativeness of en-
terprises determines its development and place in the modern economic reality. Mana-
gement of innovative activity requires identification of various areas in the organization 
in which it is possible to introduce innovations [Luecke 2005, pp. 147–148]. Bringing in-
novation to new ideas, inventions or technological solutions is a considerable simplifica-
tion. Innovation is thus a category of intangible assets that determines the potential of 
the company, and it is also important to choose the right strategy for managing it.

Small and medium-sized enterprises in the development of innovative enterprises 
are distinguished by the following stages: idea, incubation, development, maturity, dec-
line. According to A. Pomyklaski, it is important to define innovative activities defining 
the first old management of it at the level of:

 · micro-risk resulting from the company’s operations, which include: organizational 
risk (innovation management strategy, selection of structures and appropriate pro-
cedures, patency of information flow channels, etc.), marketing risk (selection of ap-
propriate marketing strategies to create and implement innovations ), production risk 
(production location, expenditure on R&D, choice of technology, selection of suppliers 
of raw materials and possible subcontractors, inventory management, etc.), financial 
risk (liquidity control, capital financing risk, financial management), risk of managing 
the staff (selection of personnel, employee training, selection of incentive and reward 
systems, etc.), risk of investment profitability;
 · indirect-market risk, which includes: economic situation in a given sector, level of 

competition, barriers to entry, methods of acquiring new and maintaining existing cu-
stomers;
 · macro-risk which is the result of macro-economic and global conditions: economic 

situation in a given country, global economy, exchange rate volatility, tax regulations, 
customs regulations, etc., interest rate volatility, political conditions, global develop-
ment, technology flow, etc.

The risk in old-age and innovative activity of small and medium-sized enterprises is 
revealed at every stage, such as:

 · product and brand positioning range – the new product is consistent with the com-
pany’s overall strategy, the new product contributes to the brand’s brand positioning, 
the new product fits the current brand image; the new product provides opportunities 
for further development of the product family, the new product contributes to main-
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taining or improving the image of the company, the new product will not adversely af-
fect the sales levels of other company goods;
 · product technology range – the expected features of the new product are recognized,
 · the product meets the expected features, the conditions of use of the product by cu-

stomers are known, the impact of the conditions of use, as well as complementary pro-
ducts on the product is known, the finished product meets safety standards and tech-
nical requirements, the product is stable in comparison to standards and competiti-
ve products, the product does not change its properties during transport and storage;
 · market product life span – the target market is clearly defined on the basis of thoro-

ugh market research, the expected sales levels are realistic, the company has conduc-
ted research on the expected repeatability of purchases, sales stability and sales finan-
cing is secured, in the extreme situation it is possible to return to the previous version 
of the product;
 · scope of production technology – raw materials that meet stringent requirements 

are available, individual stages of the technological process are known and controlled;
 · the scope of intellectual property – the original solutions in the field of know-how 

will be protected, the relationship to the patent rights were recognized competition, 
the company is prepared for the possibility of worsening trademarks and designs;
 · scope of the audit and evaluation – the company carries out measurements in the 

field of new product FOR IN achieve its objectives, new product acceptance by consu-
mers and traders is systematically tested, the impact of innovation on the implementa-
tion of the conditions prevailing on the market subject to systematic research;
 · the scope of acceptance by consumers – are known priorities in customer require-

ments, new product features meet consumers’ expectations about the new product 
will go to the target groups, specifications, market niches are known;
 · range of social acceptance – the company clearly defines who is responsible for the 

PR, is known effective way to reach people and entities that create social opinions, the 
company anticipates negative responses of the environment in terms of safety, envi-
ronmental, legal and political problems;
 · the scope of management and organization – in the enterprise there is a positive ap-

proach to innovation, leadership strongly supports the project, project objectives are 
clearly defined and achievable, the team includes qualified staff, roles and responsibi-
lities of team members are defined;
 · the scope of competition - the product has a competitive advantage, product intro-

duction will change company shares in the market, the introduction of the product will 
affect the current price level, the new product will be introduced before the competi-
tors introduce similar products, competitor reactions will be monitored and appropria-
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te will versus reaction, the consequences of being a leader or a follower were anticipa-
ted in advance [Apgar 2008, pp. 90–112].

All stages of risk in the business strategy of small and medium-sized enterprises are 
based on appropriate, subjective and objective risk in three subgroups of macroecono-
mic, economic and micro-economic factors that properly determine the proper course 
of economic activity [Tidd, Bessant 2011, pp. 12–19].

Summary

Innovation activity is one of the essential elements of the functioning of small and me-
dium-sized business organizations. The innovations mentioned in many literature stu-
dies are a determinant of the competitiveness of enterprises and often determine the-
ir existence on the market. Projects related to the implementation of innovations are 
very risky, which is why it is important to properly manage them and their strategy [Bo-
die 2003, p. 34]. Areas of innovation risk strategy relate to cost, organizational, personnel 
and technical spheres. Detailed identification and analysis of risk strategies are therefore 
crucial to ensure not only effectiveness but also the effectiveness of innovative projects.
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Wprowadzenie

Współcześnie sukces odnoszą te gospodarki, w których nauka, technika i innowacje od-
grywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. Kraje 
wysoko rozwinięte budują obecnie gospodarkę opartą na wiedzy, w której wiedza i kwa-
lifikacje są źródłem długookresowego wzrostu gospodarczego. Wdrażanie wiedzy i wy-
korzystanie informacji stają się głównymi czynnikami międzynarodowej konkurencyjno-
ści, a tym samym tworzenia bogactwa i podnoszenia stopy życiowej. W ujęciu P. Drucke-
ra w gospodarce postkapitalistycznej głównym zasobem ekonomicznym (środkiem pro-
dukcji) jest wiedza, a wartość generują przede wszystkim wydajność i innowacje, pocho-
dzące z zastosowania wiedzy [Drucker 1999, ss. 151–155, 43].

Przed Polską, jako jednym z ogniw światowego systemu gospodarczego, stoją rów-
nież wyzwania związane z  tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy. Konieczne wy-
daje się zatem nowe spojrzenie na kierunki rozwoju polskiej gospodarki, uwzględnia-
jące rosnącą rolę nauki i techniki. Skutkuje to systematycznym wzrostem zainteresowa-
nia wskaźnikami naukowo-technicznymi, opisującymi ten aspekt gospodarki. Osiągnię-
cia naukowe kraju w dużym stopniu są determinowane działalnością badawczą i rozwo-
jową (B+R).

Celem opracowania jest próba oceny wybranych aspektów funkcjonowania działal-
ności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce w latach 2010–2016. Analizie poddano po-
ziom i  strukturę nakładów na działalność badawczą i  rozwojową (B+R), personel B+R 
oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki. Przyjęcie 2010 roku za początkowy punkt ba-
dań wynika z faktu wdrażania w tym roku w Unii Europejskiej strategii „Europa 2020”, 
która wprowadziła zmiany w priorytetach polityki wzmacniania konkurencyjności w UE 
w kierunku zrównoważonego i opartego na innowacjach wzrostu gospodarczego [Stra-
tegia… 2017]. Analiza kończy się na 2016 roku, chociaż w przypadku niektórych zmien-
nych, ze względu na niedostępność najnowszych danych statystycznych, okres badaw-
czy został zawężony. 

W badaniu wykorzystano, publikowane przez GUS i Eurostat, podstawowe wskaźni-
ki działalności badawczej i rozwojowej, w tym wskaźniki nakładów i personelu B+R oraz 
wskaźniki zasobów ludzkich dla nauki i  techniki. Jednak głównym źródłem informacji 
jest opublikowana po raz pierwszy w 2017 roku Działalność badawcza i rozwojowa w Pol-
sce w 2016 r. Publikacja ta jest pierwszym wydaniem poświęconym wyłącznie działalno-
ści badawczej i rozwojowej w Polsce. Dane, które posłużyły do jej przygotowania, zosta-
ły zebrane w ramach badań prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie: Spra-
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wozdanie o działalności badawczej i  rozwojowej (B+R) (PNT-01), Sprawozdanie o dzia-
łalności badawczej i  rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (PNT-01/s), Sprawozdanie 
o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace ba-
dawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych (PNT-01/a). Metodyka 
badań oparta została na wytycznych opracowanych przez EUROSTAT i OECD, zawartych 
w podręczniku Frascati Manual2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Rese-
arch and Experimental Development. Zmiana wytycznych metodycznych spowodowała, 
że dane za 2016 r. nie są w pełni porównywalne z latami poprzednimi. Największe róż-
nice dotyczą grupowania podmiotów aktywnych badawczo w sektory instytucjonalne 
oraz sposobu pomiaru tzw. personelu B+R [Działalność badawcza … 2017, s. 9].

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność B+R

Działalność badawcza i  rozwojowa (B+R) jest kluczowym czynnikiem determinującym 
osiągnięcia naukowe, i tym samym decyduje o stopniu innowacyjności i konkurencyjno-
ści kraju. W najnowszych badaniach Statystyki publicznej działalność badawcza i rozwo-
jowa (B+R) jest definiowana jako praca twórcza, prowadzona w sposób metodyczny, po-
dejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kultu-
rze i społeczeństwie, oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla już istniejącej wiedzy. 
Działalność B+R wyróżniają następujące kryteria [Działalność badawcza… 2017, s. 15]:

 · jest ona ukierunkowana na nowe odkrycia (działalność nowatorska),
 · u jej podstaw leżą oryginalne, nieoczywiste koncepcje i hipotezy (działalność twórcza),
 · brak jest pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepew-

ności),
 · jest ona zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie (działalność metodyczna),
 · jej wyniki mogą być powtórzone (działalność powtarzalna i/lub możliwa do odtwo-

rzenia). 
Podstawowym miernikiem opisującym działalność badawczo-rozwojową są środ-

ki wydatkowane na tę działalność (nakłady). Warto nadmienić, że nakłady na działal-
ność badawczo-rozwojową obejmują nakłady wewnętrzne i  zewnętrzne. GUS w swo-
ich badaniach koncentruje się przede wszystkim na nakładach wewnętrznych, które są 
podstawą do obliczenia głównych wskaźników charakteryzujących nakłady na działal-
ność badawczą i rozwojową. W publikacjach GUS przyjmuje się, że nakłady wewnętrz-
ne na prace B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R wyko-
nane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obej-
mują one zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne związane z działalnością 
B+R, nie obejmują natomiast amortyzacji tych środków. Suma nakładów wewnętrznych 
na prace badawcze i  rozwojowe jest podstawową kategorią w  statystyce działalności 
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B+R – tworzy wskaźnik – nakłady krajowe brutto na prace badawcze i rozwojowe (GERD) 
[Działalność badawcza… 2017, s. 15]. Z kolei nakłady zewnętrzne ujmują wartość prac ba-
dawczych i rozwojowych w danej jednostce, nabytych od innych jednostek (krajowych 
i zagranicznych).

Wiedząc, że nakłady na działalność badawczo-rozwojową mają kluczowe znacze-
nie dla wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności i rozwoju każdego kraju [Furman, 
Porter, Stern 2002, ss. 899–933; Ulku 2007, ss. 513–535], warto prześledzić zmiany, jakie 
dokonały się w tym zakresie w Polsce. W naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat ob-
serwuje się zwiększenie nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową 
(rys. 1). Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe w 2016 r. ukształtowały się 
na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniosły 17, 9 mld zł. W roku 2016 nakła-
dy na (B+R) były wyższe niż w 2010 roku w cenach bieżących o 72,2%. Jednak w cenach 
stałych (2010=100) wzrost ten był niższy, wyniósł 69,4%. W badanym okresie nakłady na 
B+R rosły średniorocznie o 9,5%. Maksymalne nakłady, wynoszące 18,06 mld zł, odno-
towano w 2015 r. 

Rysunek 1. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w Polsce 
w latach 2010–2016 [mld zł]

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Oceniając działalność badawczo-rozwojową, należy zwrócić uwagę na główne 
wskaźniki charakteryzujące nakłady. W metodologii GUS, zgodnej z wytycznymi opra-
cowanymi przez EUROSTAT i OECD, do podstawowych wskaźników charakteryzujących 
nakłady na B+R zalicza się, oprócz poziomu nakładów wewnętrznych, wskaźnik inten-
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sywności prac B+R oraz wielkość nakładów wewnętrznych na B+R przypadającą na 1 
mieszkańca. W tabl. 1. zestawiono wartości powyższych wskaźników dla okresu badaw-
czego 2010–2016.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki nakładów wewnętrznych na B+R w  Polsce w  latach 
2010–2016

Rok
Relacja nakładów 
 wewnętrznych na  
B+R do PKB w %

Nakłady wewnętrzne na 
B+R na 1 mieszkańca w zł

2010 0,72 270

2011 0,75 303

2012 0,88 372

2013 0,87 375

2014 0,94 420

2015 1,00 470

2016 0,97 467

Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016, GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2017, s. 15.

Intensywność prac B+R, obliczana jako udział nakładów wewnętrznych na badania 
i prace rozwojowe w PKB, w 2016 roku wyniosła 0,97%, wobec 1,0% w 2015 r. Wprawdzie 
wartość wskaźnika intensywności B+R w analizowanym okresu wzrosła, jednak wzrost 
ten był relatywnie niewielki i tym samym nie oznacza żadnego przełomu. Intensywność 
działalności badawczej i rozwojowej w 2016 roku wzrosła o 0, 25 p. proc w stosunku do 
2010 roku, ale dystans w stosunku do UE jest nadal duży. W roku 2016 udział nakładów 
na B+R w PKB w Polsce w stosunku do UE-28 był niższy o 1,06 p. proc., co plasowało nasz 
kraj na 19. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.
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Rysunek 2. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD/PKB) w krajach Unii Europejskiej 
(R&D intensity (GERD/GDP) in EU)

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Eurostat.

Wskaźnik intensywności prac B+R był dla Polski ponad 2 razy niższy niż dla całej Unii 
[Nauka i technika… 2018, s. 25].

W 2015 r. w Polsce, podobnie jak na Słowacji, udział nakładów wewnętrznych na ba-
dania naukowe i prace rozwojowe w PKB przekroczył po raz pierwszy poziom 1%. Jed-
nak określony dla tego wskaźnika w dokumentach strategicznych UE 3%-owy próg osią-
gnęły jedynie Szwecja, Austria oraz Dania. Należy pamiętać, że zgodnie ze strategią roz-
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woju kraju do roku 2020 udział nakładów na B+R w PKB ma osiągnąć poziom 1,7%, co 
oznacza, że nakłady na sferę B+R powinny wynieść ponad 35 mld zł, czyli ponad dwu-
krotnie więcej niż w roku 2016.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. 
wyniosły 467 zł, co spowodowało, że Polska zajęła 21. pozycję wśród krajów UE-28. Nale-
ży podkreślić, że średnia wartość nakładów na B+R w UE-28 wynosiła 592,3 euro. Wskaź-
nik ten zatem pokazuje ogromny dystans dzielący Polskę do krajów wysoko rozwiniętych.

Według metodologii GUS w badaniach działalności badawczej i rozwojowej stoso-
wana jest klasyfikacja instytucjonalna, w ramach której wyróżnia się:

 · sektor przedsiębiorstw (BES),
 · sektor rządowy (GOV),
 · sektor szkolnictwa wyższego (HES),
 · sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP),
 · zagranicę.

Poniżej przeprowadzono analizę poziomu i  struktury nakładów wewnętrznych na 
działalność badawczą i rozwojową, realizowaną w sektorach instytucjonalnych w 2016 
roku (rys. 3). Skoncentrowano się na roku 2016, gdyż zmiana wytycznych metodycznych, 
dotycząca grupowania podmiotów aktywnych badawczo w  sektory instytucjonalne, 
spowodowała, że dane za 2016 r. nie są w pełni porównywalne z  latami poprzednimi 
[Działalność badawcza… 2017, s. 9].

W 2016 r. najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na działalność B+R przypadł 
podmiotom z sektora przedsiębiorstw – 65, 67% (11,78 mld zł). W pozostałych sektorach 
wykonawczych udziały wyniosły: 31,38% w sektorze szkolnictwa wyższego (5,63 mld zł) 
oraz 2,95% w sektorze rządowym (0,451 mld zł) wraz z sektorem prywatnych instytucji 
niekomercyjnych (0,53 mld zł).
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Rysunek 3. Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R według sektorów 
wykonawczych w 2016 roku

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r., GUS i US 

w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2017, ss. 22–23.

W  statystycznej analizie nakładów na działalność badawczo-rozwojową należy 
również, poza poziomem i  strukturą nakładów według podmiotów wykonawczych, 
uwzględnić źródła finansowania. Z publikowanych danych GUS wynika, iż w 2016 r. po-
nad jedną trzecią (36,0%) nakładów wewnętrznych na B+R stanowiły środki budżeto-
we. Największy udział tych środków przypadł na sektor szkolnictwa wyższego – 69,9%. 
Ponad połowa (55,2%) nakładów wewnętrznych pochodziła ze środków własnych ba-
danych podmiotów, z czego 94,1% stanowiły nakłady własne sektora przedsiębiorstw. 
Środki pochodzące z  zagranicy pokryły 5,5% nakładów wewnętrznych na B+R, z  cze-
go 67,0% trafiło do podmiotów wyspecjalizowanych badawczo, takich jak szkoły wyższe 
oraz instytuty badawcze [Nauka i technika… 2018, s. 27]. 

Wielu badaczy podkreśla, że dla rozwoju gospodarki szczególnie ważne są środki 
wydatkowane na B+R w przedsiębiorstwach, ponieważ stanowią one zwykle gwaran-
cję szybszej komercjalizacji wyników badań. Zgadzając się z powszechną opinią, iż nie 
ma konkurencyjnej gospodarki bez konkurencyjnych przedsiębiorstw, w dalszej części 
skoncentrowano się na kształtowaniu się nakładów na B+R w przedsiębiorstwach prze-
twórstwa przemysłowego (rys. 4).
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Rysunek 4. Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych,  
w których liczba pracujących przekracza 49 osób (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w 2015 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 

2016, s. 131; Nauka i technika w 2016 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2018, s. 99.

W  latach 2010–2016 nakłady na działalność badawczo-rozwojową w  przedsiębior-
stwach przemysłowych wzrosły nominalnie z  3272,7 do 4988,3 mln złotych (wzrost 
o  52,4%) i  pochodziły z  różnych źródeł. Wyrażając powyższe nakłady w  cenach sta-
łych z 2010 roku, można stwierdzić, że średnioroczne tempo wzrostu nakładów na B+R 
wyniosło prawie 7%. W  2016 roku największe znaczenie miały własne środki finanso-
we przedsiębiorstw, które stanowiły 85,4% nakładów ogółem na B+R, następnie środki 
z budżetu państwa – 9,6% oraz środki zagraniczne – około 5%.

Struktura rozdysponowania nakładów w  2016 roku na poszczególne działy prze-
twórstwa przemysłowego jest silnie zróżnicowana. Najwyższy udział w ogólnej wartości 
nakładów na B+R mają działy: produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep 
(32,3%), produkcja metalowych wyrobów gotowych (12,8%), produkcja urządzeń elek-
trycznych (8,9%), produkcja substancji farmaceutycznych (7,4%). W pozostałych działach 
udział tych wydatków nie przekracza 7%. Najmniejszy odsetek, poniżej 1%, ogółu nakła-
dów na B+R przypada na produkcję odzieży (0,01%) i produkcję skór i wyrobów ze skór 
wyprawionych (0,03%) [Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 471]. 

Rosnące w badanym okresie finansowanie prac badawczo-rozwojowych przez przed-
siębiorców pokazuje, że polski przemysł przekonał się o konieczności inwestowania w B+R 
i wydaje się, że można w przyszłości oczekiwać dalszego wzrostu tych nakładów.
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Pracujący w działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

Prowadzenie działalności B+R wymaga nie tylko przeznaczenia odpowiednich zaso-
bów finansowych, ale również wyspecjalizowanej kadry. Dlatego też kolejnym aspektem 
oceny kondycji nauki w Polsce jest poziom i struktura pracujących w działalności B+R, 
a w nomenklaturze GUS personel B+R. Personel B+R to wszystkie osoby zaangażowa-
ne bezpośrednio w działalność B+R realizowaną w jednostce sprawozdawczej, zarówno 
pracownicy merytoryczni, jak i personel pomocniczy. Personel B+R, oprócz wykonywa-
nia prac naukowo-badawczych (naukowo-technicznych), może planować lub kierować 
projektami B+R, przygotowywać raporty, zapewniać bezpośrednią obsługę informatycz-
ną, biblioteczną czy dokumentacyjną w konkretnym projekcie bądź też prowadzić ob-
sługę administracyjną w zakresie spraw finansowych i kadrowych [Działalność badaw-
cza… 2017, s. 35].

Liczba osób pracujących w działalności badawczej i rozwojowej w 2016 roku w po-
równaniu do roku 2010 wzrosła o 32%, osiągając poziom 171 610 osób, w tym liczba pra-
cowników naukowo-badawczych zwiększyła się do 132 547 osób, tj. o 31%. W badanym 
okresie średnioroczne tempo wzrostu liczby pracujących w B+R, wynoszące 4,8%, było 
nieco wyższe od średniorocznego tempa wzrostu pracowników naukowo-badawczych 
(4,6%). Warto nadmienić, że pracownicy naukowo-badawczy to specjaliści zajmujący 
się bezpośrednio pracą koncepcyjną i  tworzeniem nowej wiedzy, innowacyjnych wy-
robów, usług i procesów produkcji, a także zarządzaniem projektami badawczymi [Na-
uka i Technika w 2009 r., s. 36]. A zatem, obserwowany w ostatnich trzech latach badane-
go okresu wzrost udziału tej grupy pracowników stwarza szansę rozwoju nauki i techni-
ki oraz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.
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Rysunek 5. Pracujący w B+R w Polsce w latach 2010–2016

*W ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC), bez personelu zewnętrznego. W latach 2012–2015 – za-

trudnieni.

**b Aktywni zawodowo (wszystkie osoby pracujące oraz uznane za bezrobotne) – na podstawie badania 

aktywności ekonomicznej ludności – dane średnioroczne.

Źródło: Nauka i Technika Nauka w 2015 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 80;

Nauka i technika w 2016 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2018, s. 37.

Lepsze wyposażenie w kapitał ludzki pozwala krajom wysoko rozwiniętym utrzymać 
przewagę w tworzeniu i wprowadzaniu nowych technologii. Czynnik ten jest również 
istotny w krajach imitujących osiągnięcia technologiczne, gdyż umożliwia i przyspiesza 
absorpcję nowych rozwiązań. Na przestrzeni badanego okresu 2010–2016 zaobserwo-
wano w Polsce pewne pozytywne zmiany wartości wskaźników charakteryzujących per-
sonel B+R (tabela 2). Liczba pracujących w działalności B+R w przeliczeniu na 1000 osób 
aktywnych zawodowo oraz na 1000 pracujących wykazuje tendencje wzrostowe, ale 
mimo to utrzymuje się nadal znaczna dysproporcja między Polską a większością krajów 
UE. W Polsce na 1000 osób aktywnych zawodowo przypada od 4,8 (2010 r.) do 6,5 oso-
by (2016 r.), podczas gdy średnio w UE liczba ta wynosi od 10,8 (2010 r.) do 12,4 (2016 r.).

Pracownicy B+R stanowili od 0,48% (2010 r.) do 0,65% aktywnych zawodowo i  od 
0,53% do 0,69% pracujących ogółem w Polsce.
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Tabela 2. Wybrane wskaźniki personelu B+R w Polsce w latach 2010–2016

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udział pracowników na-
ukowo-badawczych 
w personelu B+R (w EPC) 78,8 75,3 73,9 76,2 75,3 75,6 77,2

Pracujący* w B+R na 1000 
aktywnych zawodowo ** 4,8 4,9 5,2 5,4 6,0 6,3 6,5

Pracujący* w B+R na 1000 
pracujących 5,3 5,5 5,8 6,0 6,5 6,8 6,9

*W ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC), bez personelu zewnętrznego. W latach 2012–2015 – za-

trudnieni.

**b Aktywni zawodowo (wszystkie osoby pracujące oraz uznane za bezrobotne) – na podstawie badania 

aktywności ekonomicznej ludności – dane średnioroczne.

Źródło: Nauka i Technika Nauka w 2015 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 80;

Nauka i technika w 2016 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2018, s. 37.

Zasoby ludzki dla nauki i techniki

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na kondycję nauki są zasoby ludzkie dla 
nauki i techniki. Statystyki dotyczące wspomnianych zasobów są jedną z głównych miar 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (Human Re-
sources in Science and Technology – HRST) tworzą osoby aktualnie zajmujące się lub po-
tencjalnie mogące się zająć pracami związanymi z tworzeniem, rozwojem, rozpowszech-
nianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej [Nauka i technika… 2018, s. 61]. 

 Eurostat definiuje wskaźnik HRST jako odsetek osób, które spełniają przynajmniej je-
den z dwóch warunków:

 · posiadają formalne kwalifikacje, tzn. wykształcenie wyższe w  dziedzinach nauki 
i techniki,
 · nie posiadają formalnego wykształcenia, ale pracują w zawodach nauki i  techniki, 

gdzie takie wykształcenie jest zazwyczaj wymagane.
Miernik ten wskazuje, jaka część aktywnej zawodowo populacji jest w stanie odpo-

wiedzieć na rosnące zapotrzebowanie gospodarki na wysoko wykwalifikowaną siłę ro-
boczą. W tym celu z populacji badanej pod względem aktywności zawodowej wyodręb-
nia się grupę osób stanowiących zasób dla nauki i techniki ze względu na wykształcenie 
lub ze względu na wykonywany zawód.

Analizując zasoby ludzkie dla nauki i techniki, można zauważyć pozytywne, choć nie 
w pełni satysfakcjonujące trendy. W roku 2016 zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) 
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tworzyło 8,5 mln osób, w porównaniu z  rokiem 2010 liczebność tej populacji wzrosła 
prawie o 1,5 mln osób (o 21%). Średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 3,3% (tabl.3).

Tabela 3. Poziom i dynamika zasobów ludzkich dla nauki i techniki

Wyszczególnienie 2010
 
2016 Średnioroczne tempo  

wzrostu w latach  
2010–2016 (%)

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (mln osób) 6,99 8,48 3,3

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki wyróżnione 
ze względu na wykształcenie (mln osób) 5,52 7,01 4,1

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki wyróżnione 
ze względu na zawód (mln osób) 4,39 5,14 2,7

Rdzeń zasobów ludzkich dla nauki i techniki – 
wyróżniony ze względu na wykształcenie i  
zawód (mln osób)

2,92 3,67 3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2014 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 

2015, s. 101; Nauka i Technika w 2015 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2016, s. 102; Nauka i Technika 

w 2016 r., GUS i US w Szczecinie, Warszawa 2018, tabl. 9(40).

W badanym okresie 2010–2016 zwiększała się liczebność populacji osób tworzących 
zasoby ludzkie dla nauki i techniki zarówno ze względu na wykształcenie, jak i wykony-
wany zawód (por. tabela 3). Liczebność populacji osób z wykształceniem wyższym, sta-
nowiących zasób ze względu na wykształcenie, w 2016 r. zwiększyła się w porównaniu 
z rokiem 2010 o 1,49 mln osób i wyniosła 7,01 mln osób. W tym samym czasie liczba osób 
pracujących w sferze nauki i techniki (N+T), stanowiących zasób ze względu na zawód, 
wzrosła o 750 tys. osób i osiągnęła poziom 5,14 mln osób. A zatem można stwierdzić, 
że tempo wzrostu zasobów wyodrębnionych ze względu na wykształcenie (4,1%) było 
większe niż zasobów wyodrębnionych ze względu na zawód (2,7%). 

Najważniejsza grupa osób stanowiąca rdzeń zasobów, tzn. osób, które posiadają wy-
kształcenie wyższe i pracują dla nauki i techniki, zwiększyła w 2016 r. swoją liczebność 
w  porównaniu z  rokiem 2010 o  750 tys. osób i  wyniosła 3,7 mln osób. Średnioroczne 
tempo wzrostu tej kategorii zasobów ludzkich dla nauki i techniki wyniosło3,9%.

W Polsce, podobnie jak w całej UE, nastąpił wzrost wskaźnika HRST, liczonego jako 
odsetek ludności aktywnej zawodowo. Wzrósł on z  35,9% w  2010 r. do 42,8% w  roku 
2016. Wynik ten wskazuje na wyraźną poprawę, ale pozostaje nadal poniżej średniej 
unijnej (46% w 2016 r.). W Unii Europejskiej w 2016 r. największy udział HRST w popu-
lacji aktywnej zawodowo odnotowały kraje: Luksemburg – 59,6%, Finlandia – 56,9%, Dania 
– 54,8%, najniższy w Rumunia – 27,6% i Portugalia – 36,2%. Spośród krajów UE10 jedynie trzy 
państwa: Estonia, Litwa i Słowenia uzyskały wynik przekraczający średnią dla UE27 (rys. 6).

Działalności badawcza i rozwojowa w Polsce w latach 2010–2016 – analiza  
wybranych aspektów



64

Rysunek 6. Wskaźnik HRST w krajach UE

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Eurostat.
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Wnioski

Ocena przeobrażeń, jakie zaszły w działalności badawczej i  rozwojowej w Polsce w  la-
tach 2010–2016, jest niejednoznaczna. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w bada-
nym okresie 2010–2016 nastąpiły w Polsce pozytywne zmiany w zakresie funkcjonowa-
nia działalności badawczej i rozwojowej. Jednak charakter i tempo tych zmian nie było 
na tyle wysokie, aby zniwelować lukę rozwojową dzielącą Polskę od krajów wysoko roz-
winiętych.

Powolny wzrost nakładów na B+R powoduje, że Polska nadal znajduje się w  gru-
pie krajów o  najniższych nakładach w  UE. Pozytywne jest natomiast to, że w  okresie 
2010–2016 nastąpiło w Polsce relatywnie wysokie przyspieszenie wzrostu nakładów na 
B+R wyrażonych w stosunku do PKB. Skutkowało to wzrostem nakładów na B+R w uję-
ciu per capita– wskaźnik ten zwiększył się w Polsce w okresie 2010–2016 z poziomu 69 
EUR do 108 EUR na mieszkańca. Dystans do unijnej średniej jest jednak nadal ogrom-
ny – Polska wydaje na B+R w przeliczeniu na mieszkańca ponadpięciokrotnie mniej niż 
średnio w UE28. 

Warte podkreślenia są korzystne zmiany w strukturze źródeł finansowania działalno-
ści B+R. Po wielu latach dominacji sektora publicznego w strukturze finansowania B+R 
i stosunkowo małym udziale sektora prywatnego, udało się zmienić te proporcje. Po-
nadto, znacząco wzrósł udział funduszy zagranicznych jako źródła finansowania B+R. 

Zaobserwowano pozytywne, choć nie w pełni satysfakcjonujące, trendy we wskaź-
nikach mierzących personel B+R oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki. W Polsce nale-
ży zatem podjąć działania, które zdynamizują budowę potencjału innowacyjnego w po-
staci zasobów ludzkich dla nauki i  techniki. Bez odpowiedniej ilości i  jakości zasobów 
ludzkich nie da się budować innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Z niniejszego badania wynika, że wieloletnie zaniedbania w zakresie finansowania 
działalności badawczej i  rozwojowej powodują, że polska gospodarka nadal nie jest 
oparta na wiedzy i  innowacjach. Konkuruje na międzynarodowym rynku głównie ni-
skimi kosztami pracy. Przeprowadzona analiza nie daje powodów do optymizmu, nie 
pozwala też przypuszczać, że wykorzystanie zasobów dostępnej wiedzy i  technologii 
może być podstawą poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki w najbliższych latach. 
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Introduction

In effect as of January 1 2018, some entities from the financial sector are obliged to ap-
ply Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of No-
vember 26, 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-ba-
sed investment products (PRIIPs) and Commission delegated regulation (EU) 2017/653 
of March 8, 2017 supplementing aforementioned document by laying down regulatory 
technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key 
information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such 
documents. Aforementioned regulations should be applied to life insurance, where rela-
ted to the insurance capital fund and to life insurance in which the insurance establish-
ment’s benefit shall be fixed based on specific indices or other base values1. The comple-
xity of the product and the associated investment risk requires transparent and non-mi-
sleading information provided to the retail investors. Introduction of Regulation (EU) No 
1286/2014 into Polish legal order has had a big impact on providing clarity about insu-
rance-based investment products.

Insurance investment products 

Although the basic function of insurance is protection, life insurance also provides an in-
vestment opportunity. In Polish insurance practice, two basic types of such products can 
be met: classical endowment (or pure endowment) insurance with a fixed sum insured 
and non-classical life insurance linked to capital investment fund or index-based insuran-
ce2. In the case of non-classical products, part of the premium paid by the insurant is to 
cover the indemnity and the insurer’s costs, some is invested. The insurance capital fund 
is defined as a separate fund of assets constituting a provision created from insurance 
premiums, invested in the manner specified in the insurance contract3. Shares in a capital 
fund are represented by participation units [UOKiK 2017, p. 6]. The investment risk con-
nected with the contract is borne by the policyholder/insured and does not affect insu-
rance company [Wiśniewski 2016, p. 70, Kowalczyk - Rólczyńska, Pisarewicz 2015, p. 40].

1 Branch I, class 3 according to the annex to the Act of September 11, 2015 on insurance and reinsurance 
activity.
2  Insurance structured products are offered most often in the form of a combination of endowment insurance 
(or pure endowment) or life insurance linked to capital investment fund. These are products with a certain 
level of capital protection guarantee, in which profits depend on investments in derivatives [KNF 2015, p. 11].
3 Article 3.1.50 of Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activity.

Małgorzata Jeziorska



69

The chart below presents the gross written premium from life insurance linked to the 
capital fund and from structured insurance products offered in the form of endowment 
(pure endowment) insurance (direct business)4.

Chart 1. Gross written premium from investment insurance over the period 2012–2017

 

Source: Reports on the state of the insurance sector [KNF 2013, 2014c, 2015, 2016, 2017, 2018].

Insurance-based investment product means “an insurance product which offers a 
maturity or surrender value and where that maturity or surrender value is wholly or par-
tially exposed, directly or indirectly, to market fluctuations”5. Life insurance, where re-
lated to the insurance capital fund, as well as life insurance in which the insurance estab-
lishment’s benefit shall be fixed based on specific indices or other base values comply 
with mentioned above insurance-based investment product’s definition.

Misselling on insurance-based investment products’ market

In accordance with the Competition and Consumer Protection Policy of the Office of Com-
petition and Consumer Protection (UOKiK), misselling should be understood as the type 
of practices that infringe consumer interests when offering unsuitable product or servi-

4 According to the annex to the Act of May 22, 2003 on life insurance activity, within class 3 classified were in-
surances related to the insurance capital fund. The Act of September 11, 2015 on insurance and reinsurance 
activity in class 3 also specifies life insurance in which the insurance establishment’s benefit shall be fixed ba-
sed on specific indices or other base values.
5 Chapter 1, article 4, point 2 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment 
products (PRIIPs). 
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ce [UOKiK 2015, p. 3]. Misselling is a product distribution to entities that due to their si-
tuation should not acquire it [Czarnecka, Skoczny 2016]. UOKiK emphasizes that missel-
ling consists of both marketing activities and sales procedures that are intended to mi-
slead the consumer. When such practices affect a group of consumers, not serving the in-
terest of all potential ones, the infringement of collective consumer interests occurs. Ar-
ticle 24.2 of the Act of February 16, 2007 on competition and consumer protection defi-
nes practices infringing collective consumer interests as any activity of an undertaking 
which is unlawful, contrary to established custom, and detrimental to such interests. In 
particular, such practice is a breach of the obligation to provide consumers with reliable, 
true and complete information. Such unethical and legally questionable practices con-
nected with distributing unsuitable products did not omit insurance market. Retail in-
vestors concluded the contracts without understanding the associated risks and costs. 

In 2012, due to the increase in the number of consumer complaints on not always 
precise information, sometimes inconsistent with the actual contractual terms, the Insu-
rance Ombudsman published a report Life insurance with an insurance capital fund [Ga-
domska-Orłowska et al. 2012]. The attention is drawn to the fact that even if the statuto-
ry obligation to deliver the general insurance conditions is fulfilled, it is very difficult to 
properly understand a product with such a high degree of complexity by a person who 
is not a specialist in the field of insurance, law and economics [Gadomska-Orłowska et al. 
2012, p. 4]. Consumers who concluded a life insurance contract with an insurance capital 
fund complained about situations in which entities offering that product did not provi-
de full information about it. Life insurance with an insurance capital fund was offered as 
safe deposit with high profit, there was no information about the possibility of loss after 
the end of the contract, no information about fees and penalties which would be incur-
red for prior investment cancellation, no information about other costs connected with 
the contract [Gadomska-Orłowska et al. 2012, pp. 5–6]. Such practices led to a loss of 
confidence in life insurance market [Butor-Keler A. 2017, pp. 9–20]. The table below pre-
sents the number of UOKiK decisions regarding misselling on life insurance where rela-
ted to the insurance capital fund.

Table 1. UOKiK decisions regarding misselling on life insurance with capital fund

Years Number of 
decisions Total amount of the penalties [mln]

2013–2014 6 57

2015–2016 17 No penalties (the settlements were concluded)

Source: own work based on UOKiK 2018.
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The weakness of retail investor protection on the insurance market resulted from the 
lack of appropriate systemic measures. The problems should be prevented before they 
appear [Monkiewicz, Monkiewicz 2015, p. 15]. Hence, numerous legal and organizatio-
nal actions aimed at strengthening information practices on the insurance-based invest-
ment products were developed and implemented. Improving the transparency is a pre-
condition for rebuilding the confidence on the market.

Information practices on the insurance-based investment 
products

In general, the first source of information based on which the consumer makes the de-
cision to conclude the contract is a distributor. This information should reflect the actual 
product’s characteristics in a reliable and understandable manner. Insurance-based inve-
stment products are often distributed by banks. Hence, an important step towards sys-
tematising the information duties towards the client was Recommendation of good prac-
tices on the Polish bancassurance market in the field of insurance with an investment or sa-
vings element issued by the Polish Bank Association (ZBK) and the Polish Insurance Cham-
ber (PIU) [ZBK, PIU 2012, pp. 2–3]. The next initiative was Recommendation for good in-
formation practices regarding unit-linked life insurance accepted by PIU on 14 April 2014 
[PIU 2014]. The goal of it was to disseminate a structured, transparent message addres-
sed to the customers – common template, easy to read and understand was established. 
The document included a catalogue of recommendations regarding the construction of 
a standardized information document (Product Card), available to the customer before 
contract concluding. The material constructed in accordance with the guidelines was to 
give the opportunity to make a comparative analysis of the products offered by various 
insurance companies [PIU 2014, p. 2]. The Product Card was to be created in a uniform 
format using fixed headings of five categories of issues: basic information, information 
on fees, information about bonuses and discounts, insurance value simulations and legal 
information about the document. As a part of the basic information, the following were 
distinguished: main purpose of insurance, description of benefits, time horizon, method 
of premium payment, main product features and risks resulting from its construction. Si-
mulations presented in the Product Card should be prepared in three scenarios: base, 
with reduced profitability and with increased profitability [PIU 2014, pp. 4–13]. The re-
commendation was not a source of binding law, its adoption was based on a volunta-
ry basis. 

The next step in strengthening information process was preparing Guidelines for in-
surance undertakings on the distribution of insurance by the Polish Financial Supervision 
Authority (KNF). The provisions applied to all insurance companies which had their re-
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gistered offices in Poland. KNF, not wanting to lead to unequal treatment of entities on 
the market, expected that foreign insurance companies pursuing activity on the basis of 
freedom of services or freedom of establishment would also respect those provisions. 
The guidelines became effective on March 31, 2015. Guideline No. 7 imposed obligation 
of the reliable information policy on the insurance companies. The insurance company 
should have procedures to prevent misselling (Guideline 7.4). In case of insurance-ba-
sed investments products, customers should be provided with the material presenting 
the product, its characteristics and risks connected (Guideline 7.6) [KNF 2014a, pp. 8–9].

KNF issued U Recommendation on good practices in bancassurance at the same time. 
Two recommendation should be emphasized – No 9: the bank should conduct a reliable 
information policy and ensure that the distribution of insurance products under bancas-
surance will not generate the risk of offering products that are not adapted to the needs 
of customers and No 12: the bank should provide the client with information about the 
insurance products in order to enable to choose the most accurate one [KNF 2014b, pp. 
6–7; Chłopecki 2016, p. 86].

To match the product to the customer’s needs demands-and-needs tests shall be car-
ried out. Article 21 of Act of September 11, 2015 on insurance and reinsurance activity im-
posed an obligation on insurance company to obtain information on needs, knowledge 
and experiences and his financial situation from the policyholder/insured person so that 
the insurer could assess which product is appropriate6. 

Key information documents for packaged retail and 
insurance-based investment products (PRIIPs)

Lack of transparent procedures regarding the investment products distribution did not 
apply only to the Polish market. To enhance investor protection, it was necessary to es-
tablish uniform rules at European Union level. Some initiatives leading to regulation and 
standardization the distribution process for individual clients appeared. Retail investors 
in relation to institutional clients have limited access to information on products, limited 
knowledge about the investment risk and should therefore be given greater protection 
[Mrozowska-Bartkiewicz 2013, pp. 6–67]. 

PRIIPs can be categorised into four groups: investment funds, insurance-based inve-
stment products, retail structured securities and structured term deposits. The key fac-
tor to classify a product to PRIIPs is its indirect character. Life insurance that only pays 
benefits on death or incapacity with a surrender value (if any) that does not depend on 

6 Regulation of the Minister of Finance of February 2, 2016. regarding the minimum scope of data included in 
the questionnaire regarding the needs of the policyholder or the insured.

Małgorzata Jeziorska



73

fluctuations in the performance of one or more underlying assets or reference values do 
not fall within the PRIIPs definition.

In order to strengthen the protection of individual investors on packaged retail in-
vestment and insurance-based investment products’ market, the Council of the Euro-
pean Union, jointly with the European Parliament, introduced to the EU legal order an 
act regulating the quality and reliability of the information provided to clients. Regula-
tion of European Parliament and of the Council No 1286/2014 of 26 November 2014 on 
key information documents for packaged retail and insurance-based investment pro-
ducts was to be applied from December 31, 2016. Objection of the European Parliament 
to the Commission delegated regulation of 30 June 20167 supplementing Regulation 
(EU) No 1286/2014 caused a deferral of the date of application to January 1, 2018. Amen-
ding regulation was issued8. On March 8, 2017 a new delegated regulation on key infor-
mation documents (KIDs) was adopted9. These regulations were binding in their entire-
ty and were directly applicable in all Member States. KID should provide clear informa-
tion on investment products and has a precisely defined structure – 8 predefined parts. 
The document should start with “General information section”. This part shall conta-
in: the name of the PRIIP, legal name of the manufacturer, its website address, telepho-
ne number, name of the authority responsible for the supervision and the date of pro-
duction or last modification of the document (article 1). The next part entitled “What is 
this product?” shall present legal form of the product, enumerates the main factors on 
which the return depends, points to the underlying investment assets or reference valu-
es, and how the return is determined, as well as the relationship between the PRIIP’s re-
turn and that of the underlying investment assets or reference values. Mentioned infor-
mation shall reflect the relationship between the recommended holding period and the 
risk and reward profile of the PRIIP (article 2.2). This part of the document should also in-
clude the PRIIP’s manufacturer recommendations regarding the type of retail investor 
to whom the product is intended. When KID applies insurance-based investment pro-

7 Commission delegated regulation of 30 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the 
European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-
based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the 
presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the 
requirement to provide such documents.
8 Regulation (EU) 2016/2340 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending 
Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based 
investment products as regards the date of its application.
9 Commission delegated regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 
1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged 
retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with 
regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for 
fulfilling the requirement to provide such documents.
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duct, details of key features of the contract with definition of each benefit included must 
be presented. Also form of premium payments and its breakdown in protection and in-
vestment part shall be included (article 2. 3, 2.4). Next section entitled “What are the ri-
sks and what could I get in return?” should include detailed information about possi-
ble risk and benefits from the investment. It is required to present the level of risk in the 
form of a risk class by using a summary risk indicator having a numerical scale from 1 to 
7. Manufacturer shall indicate possible maximum loss of invested capital and condition 
for returns or performance caps (article 3.2). Four appropriate performance scenarios – a 
stress scenario, an unfavourable scenario, a moderate scenario and a favourable scenario 
shall be presented. For insurance-based investment products, an additional performan-
ce scenario reflecting the insurance benefit the beneficiary receives where a covered in-
sured event occurs, shall be included (article 3.3, 3.4). Section entitled “What happens if 
[the name of the PRIIP manufacturer] is unable to pay out?” shall include an indication 
whether the retail investor may face a financial loss due to the default of the PRIIP ma-
nufacturer or to the default of an entity other than the PRIIP manufacturer. Also, a clari-
fication whether such a loss referred is covered by an investor compensation or guaran-
tee scheme, and whether there are any limitations or conditions to that cover10 (article 4). 
Next section – “What are the costs?” – shall specify the methodology for the calculation 
of costs, the summary cost indicator of the total aggregated costs for the different time 
periods and cost composition (any one-off costs, any recurring costs, any incidental co-
sts) (article 5). In the section entitled “How long should I hold it and can I take my mo-
ney out early?” a description of the disinvestment procedure is included. Any fees and 
penalties which are incurred for disinvestments prior to maturity or any other specified 
date other than the recommended holding period must be enumerated (article 6). The 
client should be informed about the steps to be taken to file a complaint about the pro-
duct, its manufacturer or the person advising on, or selling – section entitled “How can I 
complain?”. Any additional information documents that may be provided are indicated 
in the last section – “Other relevant information.”

10 In the event of declaring bankruptcy of the insurance company or dismissing a petition for bankruptcy of 
the insurance company or cancellation of bankruptcy proceedings, or if the assets of the debtor are obviously 
insufficient even for meeting the costs of bankruptcy proceedings or in the case of ordering a compulsory 
liquidation of the insurance company, if the claims of authorised persons cannot be covered out of assets 
constituting the coverage of technical-insurance reserves, the coverage of claims of the persons eligible under 
life insurance agreements belongs to the tasks of the Insurance Guarantee Fund upon the principles and 
terms specified in the Act of 22 May 2003 on Obligatory Insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish 
Transport Insurers Office). The Insurance Guarantee Fund guarantees benefits up to the level of 50% of the 
receivable, up to the amount no bigger than the zloty equivalent of 30 000 euros according to the average rate 
published by the NBP, as of the day of declaring bankruptcy, dismissing a petition for bankruptcy or cancelling 
a bankruptcy procedure or on the day of ordering compulsory liquidation (art. 98, para. 2, point. 2). 
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Act of September 29, 2017 on amending the Act on supervision of the financial mar-
ket and the Act on insurance and reinsurance activity, indicates the KNF as the compe-
tent authority to supervise the implementation of the requirements imposed by Regu-
lation (EU) No 1286/201411. In the event of a breach of the aforementioned obligation, 
the KNF may, by decision: prohibit the product from being proposed, order suspending 
the marketing of a PRIIP, issue a public warning which indicates the type and nature of 
the infringement and the person responsible, order prohibiting the use of a KID, impo-
se the administrative fines12. An insurer performing in the territory of Poland shall provi-
de the KNF with key information document at least 30 days before the commencement 
of proposing this document, and in case of its updating – at least 14 days before its pro-
posing13. 

Entering into force of aforementioned regulations introduced a legal obligation to 
provide retail investors with a standardized document containing key information. As 
indicated above, the Product Card proposed by PIU with its content and form complied 
with the requirements set out in the Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Par-
liament and of the Council and with Commission delegated regulation. Common stan-
dard for key information documents was established14. First steps were taken. However, 
the PIU recommendation was not a source of universally binding law. It was accepted on 
a voluntary basis and the insurance company could withdraw its use at any time.

Summary

Insurance-based investment products are one of the most popular forms of long-term 
savings in Poland. The Insurance Ombudsman in his report emphasized that it was very 
difficult to properly understand a product with such a high degree of complexity by a 
person who does not have specialist knowledge in the field of insurance, law and econo-
mics [Gadomska-Orłowska et al. 2012, p. 4]. Retail investors complained about the lack of 
complete information about insurance, omitting its essential features by distributing en-
tities or presenting them in an illegible form. There was no unified document that in cle-
ar, easy and condensed manner characterized the product. As emphasized in this article, 
the legislator, UOKiK, KNF, PIU, ZNB and the insurance companies themselves undertook 
a number of initiatives that influenced the increase of customer protection on the mar-
ket. Increased information duties should be emphasized. Regulation (EU) No 1286/2014 
of the European Parliament and of the Council also addressed this issue. KNF was indica-

11 In the Act of 21 July 2006 on the supervision of the financial market, art. 3b was introduced.
12 In the Act of 21 July 2006 on the supervision of the financial market, art. 3c was introduced.
13 In the Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activities in art. 366 para. 5 was added.
14 Adjustment was required.
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ted as the competent authority to supervise the implementation of the requirements im-
posed. Regulation imposed on the manufacturers and those advising on, or selling, ob-
ligation of providing retail investors with easy to read, understand and compare key in-
formation document. It legitimised the obligation to provide customers with a standar-
dized document, which was previously recommended by the PIU.
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Introduction

Similarly to most developed countries, Poland as a whole faces population aging. A ra-
pid increase in the number of the oldest senior citizens (so-called double aging) and the-
ir problems are likely to dominate the discourse concerning aging in the coming deca-
des, with one of the most urgent issues being effective provision of care, both formal and 
informal.

At the same time, migrations have affected the structure of informal caregivers of the 
elderly. On the one hand, substantial economic emigration of Polish people has led to a 
decrease in the number of available family caregivers, who are increasingly often being 
replaced by immigrants.

The present paper addresses the potential demand for the labor of foreign caregi-
vers of the elderly. This issue was one of the research objectives of the project Care for the 
elderly from the perspective of two generations – the carers and the cared for: Implications for 
the elderly care system (grant no. UMO-2013/09/D/HS5/04459) financed by the National 
Science Center. The project as a whole was designed to identify the care needs of the ol-
dest population group (75 years plus), discern the status quo in terms of family care, and 
determine the implications following from population aging and family network verti-
calization for the elderly care system. The first step consisted of a survey of households 
with people aged 75 years and more in two large cities, Łódź and Warsaw, in which po-
pulation aging is particularly severe within Poland. Currently, the generations who mo-
ved from rural areas to the cities in the 1960s and 1970s to gain economic independence 
are reaching retirement age. As a result of those internal migrations, the number of inha-
bitants of Wrocław increased by a third, that of Łódź and Warsaw tripled, while the po-
pulation of Poznań grew fivefold. A major problem of the largest cities of Poland is much 
more advanced population aging as compared to the smaller cities. Due to the predic-
ted rapid progress of that process, determination of the future requirements for elderly 
care and potential deficits in that area may provide valuable guidelines for the develop-
ment of the elderly care system as well as provide an input to estimation of the costs in-
curred by the public administration in the future. This may also help forecast demand for 
new jobs in the local economy in the area of health care services and assistance for se-
nior citizens. The study results provide a clear picture of elderly care in Poland and a dia-
gnosis of the situation of the carers and the cared for. Importantly, the role of immigrants 
in the elderly care and support system has been elucidated. 

The present paper uses data concerning potential demand for the labor of foreigners 
generated only either by the elderly themselves or by their families wishing to provide 
care for them. For the sake of clarity, it is first necessary to address the methodological 
questions concerning the terms foreigner and immigrant, which can be variously defi-
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ned. Adopting a purely formal manner and from the legal point of view, one should use 
the definition of the Central Statistical Office (GUS), according to which immigrants are 
people who enter Poland following residence in another country, with the intention of 
staying for at least 12 months. Thus, the inflow of immigrants coming to Poland mostly 
consists of returning Polish citizens (re-emigrants). On the other hand, the usual under-
standing of the word immigrant may be obtained from the Unabridged Polish Usage 
Dictionary, which defines immigration as “going into a country for the purpose of settle-
ment,” also “temporarily” [Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny 2006].

In the present study, the notion “immigrant” is limited only to foreigners and under-
stood according to the usual definition. In the qualitative survey the word “foreigner” 
was used to clarify the meaning of the term “immigrant,” which was necessary due to the 
age and perceptions of the elderly persons who were examined through in-depth inte-
rviews and questionnaires. This clarification was also needed because of the recent re-
porting on refugees in the mass media.

Characteristics of the subjects 

The rapidly advancing process of population aging has many important ramifications, 
such as an increasing burden on the pension system as well as higher spending on he-
alth care, elderly care, institutional care, and other measures necessary to ensure welfare 
to the elderly. At the same time, state and local authorities should avoid antagonizing the 
elderly and different population groups by making them compete for the same financial 
or nonfinancial resources. To achieve this, it is necessary to carry out an in-depth diagno-
sis of the situation of the elderly. Obviously, aging-related issues have long been explo-
red in the gerontological literature, as well as in publications devoted to policies on the 
elderly and old age. An important source of data is the PolSenior study conducted on a 
group of over 5,000 elderly people. Some research has also been done, albeit to a limited 
extent and on a smaller scale, on the caregivers of the elderly. However, no study to date 
has investigated caregiver–care recipient dyad. The present study, conducted as part of 
the grant project, determined the burden on the caregivers (in terms of time expendi-
ture and type of care services). The results also indicated certain deficit areas in meeting 
the care needs of the elderly, which should be addressed by the local authorities (accor-
ding to the subsidiarity principle, municipalities are responsible for providing care to se-
nior citizens who are not adequately cared for by their families). Furthermore, the study 
evaluated the extent to which the oldest citizens and their families use the services of fe-
male foreign workers (both the caregiving sector as a whole and the market for services 
provided by foreigners are dominated by women).

Demand for the Labor of Foreign Caregivers from the Perspective of Two Generations: 
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In the first stage, individual in-depth interviews were conducted with 15 caregiver–
care receiver dyads (a total of 30 persons were interviewed), with most subjects recru-
ited by snowball sampling (subjects were asked to identify their friends or acquaintan-
ces who could participate). This technique seems justified by the objective of the study 
(a deeper understanding of the problem) and a qualitative research method, which is by 
nature not representative. Fourteen interviews were conducted in Łódź (7 dyads) and 16 
in Warsaw (8 dyads). In Warsaw, three caregivers were taking care of two elderly persons 
each (both parents, both parents-in-law, and a mother and older husband, respective-
ly, all of them older than 75 years). In asking about care services, the interviewers used 
cards with a list of tasks based on the care services offered by social welfare centers, with 
the possibility to add more tasks performed by the family members (however, the list 
was found to be exhaustive). Following the interview, the interviewers made a brief de-
scription of the building in which the elderly person lived, and of its surroundings (archi-
tectural barriers, distance to the shops, etc.).

 The second part of the study involved a questionnaire survey conducted by 
the PAPI method on a random sample of 200 households with persons aged 75 or more 
in Łódź and Warsaw in 2016. The questionnaires involved caregiver–care recipient dy-
ads. The elderly persons were recruited first, and then the family caregivers whom they 
indicated. The results were digitized by double data entry. More than 42% of the family 
caregivers assessed the health of the care recipients as average and 31% as good. Most 
of the elderly respondents (60.5%) could go out unassisted. The vast majority of the re-
spondents did not use any support from the social assistance system or non-govern-
mental or religious organizations. Among the persons who received support from pu-
blic institutions, exactly half used care services. Almost 62% of the elderly respondents 
were assisted by one family member. Among other family members providing support 
to the elderly, 63.6% were daughters and 39.9% were sons. They usually provided help 
in the form of shopping, housekeeping, and performing other current tasks. The caregi-
vers spent most time on personal hygiene, cooking and serving meals, dressing, and as-
sistance with medical issues. Almost 87% of family caregivers stated that their elderly re-
latives did not receive help from unrelated persons; among those who did, most were as-
sisted by neighbors, friends, and hired caregivers.

 Most of the elderly persons and their caregivers who participated in the pre-
sent qualitative and quantitative surveys were women. This is due to the feminization 
of old age (greater mortality of men) as well as the feminization of the caregiver popu-
lation (due to the lower pay and the traditional woman–caregiver stereotype, there are 
very few males in the caregiving profession). 
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Potential demand for the labor of immigrants as caregivers 
of the elderly: Survey results

In Poland there are no official statistical data on the number of foreigners working as ca-
regivers of the elderly; the only available information concerns the employment of fore-
igners in households in general. In addition, it should be borne in mind that official data 
encompass only foreigners with individual work permits, while a considerable propor-
tion of domestic help personnel work illegally [Golinowska 2004, Samoraj 2007, Brunar-
ska et al. 2012]. Nevertheless, some authors have estimated the scale of this phenome-
non. It is thought that in the first decade of the 21st century, there were from 50,000 up 
to 450,000 or 600,000 illegal foreign workers in the Polish labor market annually [Bojar 
et al. 2005, Górny et al. 2010], of whom many (especially women) worked in households. 
According to Golinowska [2004], 7% of Polish households employ domestic help on a re-
gular or periodical basis.

The Omnibus survey [Grabowska-Lusińska, Żylicz 2008, Kałuża-Kopias 2016] has 
shown that immigrants providing domestic services account for as little as 11% of all 
workers employed by households. In turn, foreigners working as caregivers are the se-
cond most numerous group of workers hired by Polish households [Kępińska, Okólski 
2004]. These results show that the demand for foreign labor in Polish households is con-
siderable.

Findings from the project Care for elderly people from the perspective of two genera-
tions – the carers and the cared for: Implications for the elderly care system concerning po-
tential demand for immigrant labor generated both by the elderly population and their 
family caregivers are discussed below. Potential demand for foreign caregivers was eva-
luated using the following questions:

1. Would you be willing to hire an immigrant?
2. Would the nationality of the caregiver matter?
3. If so, then what nationality caregiver would you be willing to hire?  
What nationality caregiver would you be reluctant to hire?
4. Would the religion of the caregiver matter?
5. If so, then caregivers of what religion would you be willing to hire?  
Caregivers of what religion would you be reluctant to hire?
The results showed that many of the interviewed elderly persons, and especially the-

ir family caregivers, were interested in hiring foreigners (figure 1). While 24% of the elder-
ly persons would be willing to use the help of an immigrant, the corresponding figure for 
their family caregivers is as much as 37%.
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Figure 1. Willingness to employ immigrants by the elderly and their family caregivers 
living in Łódź and Warsaw

Source: own elaboration. 

Analysis of individual interviews with 15 caregiver–care recipient dyads has shown 
that the lower interest in employing foreign caregivers by the elderly is largely caused 
by their prevalent belief that primary responsibility for care rests with family members.

No. You bring up children to get some help from them when you get old, don’t you? (Wo-
man, 98 years old, Łódź).

First you should get help from your family, unless you are alone; then the government 
should help because hired help costs money (Woman, 81, Warsaw).

No, I have a daughter-in-law who takes care of me (Man, 79, Warsaw).
I’m not alone, I have children and grandchildren. Maybe if I were alone I would consider hi-

ring some help, perhaps even an immigrant, to do some housework for me (Woman, 86, Łódź).
The willingness to hire a foreigner to provide care for the elderly was by 10 pp higher 

among the family caregivers. It seems that the main motivation for hiring outside help 
was that many of them had to take care of more than one family member. That was al-
ways the first reason given by family caregivers.

Two years ago, my daughter had Janek. After her maternity leave, she went back to work. 
He’s a nice boy, and when my daughter is at work I take care of him. Sometimes it’s difficult 
because I also have to take care of my mother. She doesn’t leave home because she has pro-
blems with her hip and knees. I go to her daily (Woman, 61, Łódź).
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For the past five years, I’ve been taking care of my mother. She lives with us. She’s very 
sick, almost completely deaf, and sometimes it’s difficult to communicate with her. Last win-
ter, my mother-in-law broke a leg. She lives with her husband, who takes care of her, but they 
are both so old that they need help with shopping, house cleaning, going to the doctor. My 
husband or I go to their place twice a week, and sometimes more often. We have less time for 
our grandchildren and see them rarely, although they live close by. Our grandchildren more 
often go to my son’s mother-in-law’s place. She has more time because her parents are alre-
ady dead, and her husband is dead, too. She’s younger and healthier (Woman, 69, Warsaw).

Moreover, the study has revealed a major moral dilemma. The family caregivers be-
lieve that the elderly should be assisted by their closest family, which gives rise to a sense 
of guilt if their elderly parents use outside help. At the same time, the strong belief held 
by most of the interviewed elderly persons that responsibility for the care of parents re-
sts with the children makes it more difficult to opt for hiring a foreigner.

I’ve never thought about hiring somebody to help dad. He wouldn’t like it. That’s what 
I think, we’ve never talked about that. In my opinion, children have the moral obligation to 
take care of their parents (Woman, 55, Łódź).

I’m a grandson and I think that it’s accepted that it’s the responsibility of grandchildren to 
provide care. It was decided I should live with my grandma. I accepted the challenge, and so I 
do not expect any outside help in this regard (Man, 36, Łódź).

I don’t understand how you could not take care of your parents. It’s a moral obligation. I 
am a Christian, and it’s a mortal sin to turn your back on your parents. (Woman, 66, Warsaw)

I was raised in a traditional family and I believe that the closest family, that is, children 
and grandchildren, should play a primary role in providing care for the parents and grandpa-
rents. If we want to have decent old age ourselves, we need to set a good example for our chil-
dren and take care for our own parents (Woman, 65, Łódź).

Another issue investigated in the survey was the nationality of potential caregivers. 
Most of the respondents willing to hire an immigrant, both the elderly and their family 
caregivers (73.5% and 58%, respectively), stated that nationality mattered. Both the el-
derly and their family caregivers would prefer immigrants from Ukraine (figures 2 and 3). 
At the same time, the elderly were more open to caregivers from North Africa, Vietnam, 
and China. Other nationalities included Russians, Belarusians, and Lithuanians.
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Figure 2. Willingness to hire immigrants of different nationalities by the elderly

Source: own elaboration. 

Figure 3. Willingness to hire immigrants of different nationalities by family caregivers

Source: own elaboration. 

The interviews indicate that the main rationale for employing caregivers from the 
former USSR was ease of communication. 
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Why not, if we speak the same language. I’m fluent in Russian because, as I said, I lived 
there for several years. You know, speaking in another language is actually beneficial, it’s 
exercise for your brain (Man, 81, Łódź).

I’d prefer a Ukrainian or Russian, because I belong to the generation which knows that 
language, and I could easily communicate (Woman, 76, Łódź).

When I was young, Russian was taught at schools, and I still remember something. If I 
were to hire someone from abroad, I would go for a person from the east because I could 
explain to them what exactly they should do, how they should take care of my father (Wo-
man, 66, Warsaw).

On the other hand, both the elderly and their family caregivers would be reluctant to 
hire people from outside Europe (figures 4 and 5).

Figure 4. Reluctance to hire immigrants of different nationalities by the elderly

Source: own elaboration. 
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Figure 5. Reluctance to hire immigrants of different nationalities by family caregivers

Source: own elaboration. 

Religion played an important role in selecting potential foreign caregivers for 74% of 
the elderly and 65% of their family caregivers. 

Figure 6. Willingness to hire immigrants of different religions by the elderly

Source: own elaboration. 
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Figure 7. Willingness to hire immigrants of different religions by caregivers

Source: own elaboration. 

Both the elderly and their family caregivers would prefer to hire immigrants who 
were Catholics or Orthodox Christians (figures 6, 7). At the same time, if they were to 
choose between a Muslim and an atheist, they would rather employ an atheist. 

Figure 8. Reluctance to hire immigrants of different religions by the elderly

Source: own elaboration. 
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As many as 44% of the elderly and 47% of their caregivers would not hire a Muslim. 
Both groups were almost equally unwilling to employ atheists. 

Figure 9. Reluctance to hire immigrants of different religions by the family caregivers

Source: own elaboration. 

The main barrier to hiring foreigners from outside Europe consists of prejudice and 
stereotypes concerning immigrants. The most representative responses to questions 
concerning nationality were as follows:

Nationality is not important, except for Arabia. I would take a Chinese, Jewish, or Black 
person, but the Arabs should leave us alone. We don’t want them here (Woman, 80, Warsaw).

I wouldn’t hire a Black person or an Arab, because they are slobs, terrorists, you can never 
tell with them (Woman, 61, Łódź).

Perhaps my mother would agree to someone else helping her around instead of me and 
my kids, but she wouldn’t accept an Arab or a Black person (Woman, 69, Warsaw).

In addition, the elderly also voiced doubts as to the quality of care services provided 
by immigrants.

I’m not sure whether he would care for me like my children and whether he would not ste-
al from me (Man, 79, Warsaw).
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No, I can’t stand the idea of a stranger taking care of me and coming to my home. And 
from Africa, for that matter. Would such a person know how to help me and take care of me 
in the first place? (Woman, 75, Łódź).

Taking into account that the studied subpopulation consists of persons aged 75 
years and more, of whom approx. 40% live alone, one should expect a considerable cur-
rent or future demand for the assistance of immigrants in everyday activities.

Thus, the question arises as to how the basic socio-demographic characteristics of 
the elderly, such as age, sex, self-rated health, number of children, and type of living ar-
rangement (alone or with a family member) affect their readiness to employ an immi-
grant as a caregiver. 

In the studied population, there was no significant relationship between the age of 
the elderly and their willingness to employ an immigrant caregiver. The chi-square test 
for independence (p=0.134) showed an absence of correlation. Furthermore, neither the 
sex nor number of children of the respondents significantly affected their readiness to 
employ immigrants (p=0.364 and p=0.122 for the chi-square test, respectively).

Rather low, but statistically significant, correlations with the potential need to em-
ploy an immigrant caregiver were only found for self-rated health (Cramer’s V= 0.275, 
p<0.001) and type of living arrangement (Cramer’s V=0.294, p<0.01). 

The study also investigated the relationship between the readiness to employ immi-
grants by the family caregivers of the elderly and the health and living arrangements of 
the latter. In the case of family caregivers, the only significant correlation was found for 
the self-rated health of the elderly (Cramer’s= 0.147, p<0.009).

It should be noted that the absence of statistical significance in the case of the other 
variables does not have to reflect the actual lack of correlation between the studied cha-
racteristics, but may also result from the selection of the study group.

Summary

The presented results are consistent with previous studies [Kotlarska-Michalska 1990, 
Kotowska, Wóycicka 2008, Krzyżanowski 2013, Mossakowska et al. 2012], which indicate 
that elderly care in Poland is mostly provided within family-based welfare arrangements.

According to demographic data, in the coming years the number of households with 
children is predicted to decline, while that of households with the elderly (aged 65 and 
more) is estimated to increase. The latest forecast on households suggests that in 2035 
approx. 18% of people in single-person households will be 80 years old or more. The in-
crease in life expectancy in conjunction with the trend to have few or no children is go-
ing to reduce the number of potential family caregivers. At the same time, the occupa-
tional activation of women and economic migrations of adult children are likely to limit 
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the caregiving capacity of the closest relatives. Moreover, the ongoing changes in fami-
ly life patterns, including a surge in divorces, single parenthood, and emigration, we-
aken family bonds and undermine a sense of responsibility for the eldest family mem-
bers. Over time, these trends are likely to cause an increase in demand for care services, 
both formal and informal. One way to mitigate future deficits in elderly care is the em-
ployment of immigrants, as it is the case in Western Europe [List et al. 2009]. 

In Poland, one of the factors limiting demand for the labor or foreign caregivers is the 
deep-seated belief that the moral obligation to provide care for the oldest family mem-
bers, who are often sick or disabled, rests with the closest family, and especially children, 
and grandchildren. As a result, the placement of elderly parents in nursing homes is met 
with low social acceptance. In the Social Diagnosis 2013 panel survey, only 17.2% of the 
respondents agreed with the statement “There is nothing wrong with putting one’s pa-
rents in a nursing facility” [Diagnoza Społeczna 2013]. The current generation of caregi-
vers consists of people born after World War II, who cherish traditional family values with 
an internalized social norm according to which it is the children’s responsibility to care 
for their elderly or disabled parents.
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Wstęp

Polskie organizacje w ostatnim czasie muszą radzić sobie z licznymi problemami w obrębie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Ukształtowany rynek pracownika konsekwentnie wpływa 
na budowanie relacji pracownik – pracodawca w nowym wymiarze. Realizacja zadań przy-
pisanych do sfery zarządzania pracownikami odbywa się w otoczeniu wielu zmian inicjo-
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wanych m.in. przez sytuację demograficzną, dostępność specjalistów i pracowników dla 
procesów rekrutacji i selekcji, sytuację ekonomiczną itp. Zmianom czy modyfikacjom pod-
legają nie tylko kierunki i profile prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności, ale tak-
że struktury zatrudnionych zespołów pracowniczych. Jedną z  najsilniej eksponowanych 
zmiennych w obrębie zasobów ludzkich jest wiek pracowników, a jedną z najtrudniejszych 
dla pracowników decyzji jest określenie momentu zakończenia swojej aktywności zawo-
dowej. Wydaje się, że w sposób naturalny pojawia się tendencja przesuwania momentu 
przejścia na emeryturę, jednak sytuacja ta wiąże się z różnymi czynnikami. Celem niniejsze-
go artykułu jest przedstawienie istotnych z punktu widzenia organizacji i pracownika moż-
liwych obszarów podjęcia działań wspierających zachowanie aktywności pracowników  
w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Ze względu na ograniczenia objętościowe ni-
niejszej publikacji autorka swoją odniosła analizę do pozyskanych w ramach wywiadów 
autobiograficznych informacji od grupy aktywnych zawodowo respondentów 65+. 

Konsekwencje zmian demograficznych

Obserwowane zmiany w obrębie procesów demograficznych w sposób istotny zazna-
czają swoje skutki także na gruncie polskim. Sytuacja w podanym obszarze jest bardzo 
niekorzystna. Jej konsekwencje możemy z  dużym prawdopodobieństwem określić na 
podstawie obserwowanych zjawisk i posiadanych danych bieżących. Pomimo wzrostu 
liczby urodzeń w roku 2017 wskaźnik przyrostu naturalnego, mimo, iż jest korzystniejszy  
w stosunku do wcześniejszego okresu (-0,2‰–2016 r.), nadal znajduje się na skali ujemnych 
wartości i wynosi -0,02‰ – 2017 r. Obserwujemy dwie, w kontekście zjawisk społecznych  
i rynku pracy, w sposób kluczowy ujawniające się tendencje w podanych obszarach. Z jed-
nej strony w sposób pozytywny społecznie odbierane jest wydłużanie się trwania życia 
człowieka, a drugiej zauważa się pogłębiający się mimo wszystko niski poziom dzietności  
i  urodzeń. Te dwa symptomy, charakterystyczne dla gospodarek rozwiniętych, do ja-
kich Polska jest zaliczana, powodować będą obserwowane relatywnie szybsze starzenie 
się społeczeństwa (szczególnie z  przyporządkowaniem do populacji uszeregowanych 
w  najstarszych rocznikach) oraz zmniejszenie podaży pracy [Cierniak-Piotrowska, Stel-
mach, Stańczak, Znajewska 2018, ss. 11–19]. Na gruncie polskim sytuacja może się do-
datkowo skomplikować, bo – zgodnie z teorią W.S. Thompsona i F. Notesteina dla kra-
jów przechodzących procesy transformacji, w wyniku których konieczne jest nadrobie-
nie około pięćdziesięcioletniego dystansu w  zakresie rozwoju gospodarki w  stosunku 
do tzw. krajów wysoko rozwiniętych i w konsekwencji zamożniejszych, wzrost obciąże-
nia demograficznego może doprowadzić do znalezienia się w sytuacji pułapki średnie-
go dochodu [Guzikowski 2016, s. 125]. Ponadto wskazane powyżej sytuacje sprzężone 
są z kolejnym zjawiskiem, jakim jest depopulacja, na którą, poza wymienionymi wcze-
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śniej, wpływ ma nadwyżka emigrantów nad imigrantami. Do kluczowych obszarów ana-
lizy w ramach zjawisk sprzężonych z depopulacją należą:

 · systematyczne zmniejszanie się liczby ludności;
 · niski wskaźnik dzietności;
 · bezrobocie;
 · zmniejszanie popytu na większość dóbr i usług;
 · procesy wyludniania.

Tabela 1. Depopulacja – obszary analizy

Obszar Obciążenia demograficzne – obserwowane konsekwencje wskazanego  
obszaru

Systematyczne 
zmniejszanie się 
liczby ludności

Intensyfikację zjawiska obserwuje się w obrębie młodszych grup 
wiekowych
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Niski wskaźnik 
dzietności

Pojawia się blokada dla zastępowalności 
pracowników poddających się stałej  
dezaktywacji

Zjawisko ukie-
runkowane 
głównie na pra-
cowników roz-
poczynających 
karierę zawo-
dową

Bezrobocie

Kraje rozwinięte Polska

- Niski wskaźnik bezrobocia
- Wysoki poziom płac.

- Rejestrowany ni-
ski poziom bezro-
bocia – na pozio-
mie tzw. bezrobo-
cia naturalnego;
- Poziom płac nie 
wzrasta relatywnie 
do obserwowane-
go zjawiska  
w krajach rozwi-
niętych

Zmniejszanie  
popytu na  
dobra  
i usługi

Konsekwencją jest spadek popytu na pracę.

Wyludnianie

Likwidacja szkół, klas zawodowych, kierun-
ków studiów kształcących tzw. niszowych 
specjalistów Ograniczone inwe-

stycje na stworze-
nie nowych miejsc 

pracy
Trudności z pozyskiwaniem pracowników 
o szczególnych kwalifikacjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Drela 2017, ss. 81–82.
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Dynamika zmian demograficznych, nakładanie się jej skutków na obserwowane procesy 
gospodarcze, tworzą zupełnie nowy obszar problemów, z którymi musi zmierzyć się rynek 
pracy. Wskazywane procesy starzenia się społeczeństwa, w tym dostępności pracowników  
w  kontekście ich wieku, stanowią jedynie jeden z  problemów i  jak wykazują analizy, 
nie mogą być rozpatrywane w sposób wyizolowany. Duży problem pojawia się także  
w obserwowanej sferze poprawy ogólnych warunków życia i jego wydłużenia. Kwestie 
te niestety nie przekładają się na wydłużenie aktywności zawodowej osób – około 50 
roku życia nadal niekiedy zauważalne są tendencje jej wygaszania.

Sytuacja pracownika dojrzałego na rynku pracy

Mimo wielu pozytywnych skutków podejmowanych działań na rynku pracy nadal osoby 50+ 
i więcej stanowią najbardziej zagrożoną część populacji w grupie pracowników dojrzałych.  
W  2015 roku udział osób w  podanym przedziale wiekowym (czyli 50+) w  grupie bez-
robotnych stanowił 27,5% do w 2014 – 26%, a w 2017 r. 19,7% do w 2018 (I – III kwar-
tał) – 17,7%1. Jak widać, dla przedziału wieku powyżej 50 roku życia wskaźnik bez-
robocia w ciągu ostatnich 3 lat znacznie się zmniejszył. Niepokojące jest jednak to, że  
w przypadku uzyskania statusu osoby bezrobotnej łatwo wchodzi ona w fazę bezrobocia 
długoterminowego2. Trudna sytuacja wskazanej grupy pracowników utrwalona została 
także w kontekście analizy z perspektywy procesów historycznych. Należy tu wskazać dzia-
łania pomocowe realizowane po okresie transformacji (czyli po 1989 roku). Osobom 50+ 
stworzono warunki do dezaktywacji zawodowej. Założenia wskazanej polityki wynikały  
z konieczności ustabilizowania wielu procesów, w tym na rynku pracy, w nowych dla Pol-
ski realiach gospodarki wolnorynkowej. Fala zwolnień pracowników w zakładach prze-
chodzących restrukturyzację, ogłaszających swą upadłość, była konsekwencją pojawie-
nia się na polskim rynku pracy nowego od czasów II wojny światowej zjawiska, jakim 
było bezrobocie. Nadmiar pracowników o często niepełnych dla nowych realiów zatrud-
nieniowych kwalifikacjach doprowadził do powstania systemu wsparcia, w ramach któ-
rego wiele osób powyżej 50 roku życia mogło skorzystać z wcześniejszych form świad-

1 Wykorzystano dane z raportów: Bezrobocie rejestrowane, GUS, Warszawa – opracowania dla kolejnych kwar-
tałów i roczników wskazanych w treści pracy – dane archiwizowane przez autorkę z listopada 2018, grudnia 
2017, października 2015, grudnia 2014 – dostęp na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pra-
cy/bezrobocie-rejestrowane/ – z dnia 25.11.2018.
2 Np. w skali województwa łódzkiego (zdanych Informacji sygnalnej o rynku pracy na koniec maja 2018 – GUS) 
wynika, że osoby bezrobotne w wieku 50+ stanowiły 30% ogólnej liczby zarejestrowanych. Doradcy zawodo-
wi PUP w Łodzi, z którymi autorka przeprowadziła wywiady w czerwcu 2018 r. (w badaniu uczestniczyło 3 do-
radców pracujących z osobami 50 +) także podkreślali, że grupa osób 55+ jest grupą najbardziej zagrożoną 
fazą bezrobocia, gdyż z analiz PUP w Łodzi wynika, że ponad połowa wskazanych osób, korzystających z do-
radztwa zawodowego, pozostaje bez pracy ponad 10 lat. 
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czeń przedemerytalnych i  emerytalnych. Wskazane działania w  chwili obecnej są źró-
dłem licznych problemów, które w konfrontacji z sytuacją demograficzną mogą stać się 
istotną barierą dla ustabilizowania sytuacji finansowej kraju. Systemy emerytalne sta-
nowią swoisty rodzaj umowy międzypokoleniowej. Przykładem repartycyjnego sys-
temu, opartego na zdefiniowanej składce, jest polski system emerytalny. Indywidual-
ne konta w ramach wskazanego systemu dla części repartycyjnej umożliwiają oblicze-
nie bieżącego długu emerytalnego względem uczestników systemu, którzy nie korzy-
stają jeszcze ze świadczeń emerytalnych. Zsumowanie kont poszczególnych osób wy-
kazuje ich prawa emerytalne do egzekwowania od pokolenia, które będzie płacić na-
stępne składki emerytalne [Rutecka 2014, s. 6]. Reforma systemu emerytalnego po 1999 
roku spowodowała, że w przypadku większości osób urodzonych po 1949 roku emery-
tury uzależnione są od wartości składek odprowadzonych w czasie aktywności zawodo-
wej pracownika. Emerytura wypłacana miała być ze środków w ramach systemu repar-
tycyjnego i kapitałowego – zgromadzonego na rachunku OFE. W chwili obecnej jeste-
śmy świadkami kolejnej modyfikacji systemu wypłat rent i emerytur. Obecnie funkcjo-
nujący system świadczeń emerytalnych nie zabezpiecza jego beneficjentów przed ob-
serwowanymi procesami starzenia się społeczeństwa, nie stanowi także instrumentu 
odpornego na możliwe zachwiania rynków finansowych czy np. inflacji3. W tej sytuacji 
w interesie samych pracowników 50+ jest wydłużenie ich aktywności zawodowej. Ten-
dencja ta jest także zgodna z następującymi wytycznymi:

Tabela 2. Aktywizacja zawodowa osób 50+ – dokumenty o charakterze strategicznym

Nazwa dokumentu Określone priorytety i konieczne działania

Strategia Lizbońska

Jako główny cel dla rynku pracy wskazano tzw. „pełne zatrud-
nienie”. W grupie osób 50+ wskazano konieczność uzyskania 
wskaźnika zatrudnienia na poziomie 50% do 2010 roku i pod-
niesienie o 5 lat efektywnego tzn. faktycznego momentu przej-
ścia na emeryturę (1).

Krajowy Program Reform – 
Europa 2020, Aktualizacja 
2018/2019

Na lata 2018/2019 zaplanowano wsparcie systemu emerytalne-
go przez działania na rzecz podniesienia rzeczywistego wieku 
przejścia na emeryturę  
i zainicjowanie reform dla preferencyjnych systemów emerytal-
no-rentowych (2).

3 Rzadko wspomina się, że reforma sytemu emerytalnego w roku 1999 zakładała oparcie go na trzech filarach, 
z których trzeci, o charakterze dobrowolnym, miał dla pracownika stanowić ten pierwszego wyboru, bo stano-
wiący istotne źródło uzupełnienia świadczenia emerytalnego wypłacanego w ramach działania instrumentów 
na poziomie struktury państwa. W tym przypadku także liczba lat oszczędzania (im dłużej, tym możliwe zgro-
madzenie środków o wyższych wartościach) miała wpływać na wysokość dodatku do własnej emerytury – do-
datek zabezpieczony w dużej mierze w ramach własnych inicjatyw finansowych podejmowanych przez pra-
cownika [Wykowska 2014, ss. 7–8].
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Nazwa dokumentu Określone priorytety i konieczne działania

Założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej  
w Polsce na lata 2014–2020

Celem głównym dla polityki senioralnej w obszarze aktywizacji 
zawodowej wskazanej grupy wiekowej jest takie opracowanie 
działań, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału osób 
starszych na rynku pracy, wydłużając tym samym aktywność 
zawodową osób 50+ i 60+ (3). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (1) – [Balcerowicz-Szkutnik 2016, ss. 8–9]; (2) – Krajowy 

Program Reform – Europa 2020, Aktualizacja 2018/2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-

european-semester-national-reform-programme-poland-pl_1.pdf, ss. 60–61 – dostęp z dnia 05.11.2018; 

(3) – Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w  Polsce na lata 2014-2020, https://das.mpips.gov.pl/

source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20

zarysie.pdf, ss. 29–30 – dostęp: 05.11.2018.

 Konsekwencją m.in. zmian o podłożu demograficznym jest brak wielu specjalistów  
i praktyków na rynku pracy. Lukę tę w sposób aktywny i efektywny mogą wypełnić osoby  
50 + i więcej, uczestnicząc w procesie zmiany postrzegania i wizerunku pracownika doj-
rzałego.

Obszary wzmocnienia motywacji pracowników w wieku 
przedemerytalnym

Pobudzanie motywacji osób 50+ do planowania swojej aktywności zawodowej, w kon-
tekście jej zachowania nawet w okresie przysługiwania świadczenia emerytalnego, zda-
je się kwestią istotną, a nawet priorytetową w skali całej gospodarki naszego kraju. Ob-
serwowana niska aktywność zawodowa osób w  wieku okołoemerytalnym jest także 
konsekwencją zjawiska określanego mianem: retirement punch oraz pull factors (z  jed-
nej strony osoby przyciągane są przez środowiska emerytów, a z drugiej są to siły, któ-
re nie dopuszczają możliwość rezygnacji z udziału w rynku pracy) [Libertowska 2017, s. 
169]. Zauważa się, że starsza, dojrzalsza część społeczeństwa obserwując zmiany opisy-
wane zmiany demograficzne czy ich doświadczając, jak pracownicy 50+ zaczyna wcho-
dzić w działania inicjujące koncepcję tzw. pomyślnego starzenia się. Pojawia się w po-
danej grupie wiekowej potrzeba zapewnienia sobie zdrowia, samodzielności i produk-
tywności. Wskazana koncepcja opiera się na przekonaniu, że dobre starzenie to takie, 
gdzie wskazanemu procesowi towarzyszy, przy zachowaniu dobrej kondycji zdrowot-
nej, aktywność tak zawodowa, jak i  społeczna [Dragan 2011, ss. 5–6]. Zauważyć nale-
ży, że osoby w  przedziałach wieku 50 + i  więcej zgłaszają chęć utrzymania aktywno-
ści zawodowej. Problemem w  tym przypadku staje się nadal obserwowane niedosto-
sowanie warunków otoczenia pracy do potrzeb wskazanej części populacji aktywnych 
zawodowo pracowników. Kwestia ta jest istotna ze względu na stwierdzoną malejącą 
wraz z  wiekiem zdolność do pracy. Jeżeli na to nałożą się uwarunkowania mentalne, 
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w tym także stereotypy względem podanej populacji tkwiące w świadomości społecznej  
i samych zainteresowanych oraz mechanizmy wzmacniające procesy obniżania aktyw-
ności, wskazana grupa potencjalnych pracowników może charakteryzować się istotnymi 
dla zarządzania zasobami ludzkimi ograniczeniami w  podejmowaniu jakiejkolwiek ak-
tywności, w tym zawodowej. Z tego powodu wszelkie analizy powinny być przeprowa-
dzane wielopoziomowo, z perspektywy:

 · jednostki,
 · grupy,
 · dynamiki procesów.

Motywację w tym kontekście stanowi gotowość człowieka do podejmowania określo-
nych działań poprzez pobudzenie zespołów procesów psychicznych i fizjologicznych na 
podłożu nie tylko obserwowanych potrzeb, ale także zmian w ich obrębie, dla których 
wiek w tym kontekście stanowi kluczową zmienną [Latusek-Jurczak, Olejniczak, Piotrow-
ski 2018, ss. 131–135].

Wyniki badań

Część badawczą przedmiotowego artykułu odniesiono do trzech źródeł pomiaru:
 · Wywiadów biograficznych przeprowadzonych w  2017/2018 – w  trakcie realizacji. 

Próbę stanowią osoby 65+ (M i K) aktywne w sferze zawodowej.
 · Coachingów przeprowadzonych w  ramach projektu „Z  wiekiem na plus” PARP 

2011/2012.
 · Wywiadów z pracodawcami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych 

w ramach usług doradczych 2001–2017.
Dla grupy respondentów istotną w  życiu wartością była szeroko rozumiana aktyw-

ność. Osoby te podkreślały, że nie wyobrażają sobie życia w bezczynności. Uczestnicząca  
w wywiadach grupa 65+ zauważyła także, że w swojej praktyce zawodowej nie spotkała się  
z  uporządkowanym systemem wdrażania koncepcji zarządzania wiekiem. Ze wskazaną 
teorią spotkała się np. podczas szkoleń, gdzie o tym wspominano, jako o pewnego rodza-
ju ciekawostce lub też osoby sami docierały do informacji np. poprzez literaturę fachową – 
działania własne nie były zaplanowane, a informacje o zarządzaniu wiekiem pozyskiwane 
były przy okazji innych działań. Kwestie zarządzania wiekiem w odniesieniu do utrzymania 
aktywności zawodowej pracowników pozostają w sferze zainteresowań autorki od wielu 
lat. Mimo dużej obecnie intensywności poruszania zagadnień związanych z odzyskiwa-
niem potencjału zawodowego grupy pracowników charakteryzujących się doświadcze-
niem zawodowym (w tym 50+), nadal bardziej istotne jest pozyskanie pracownika jako siły 
roboczej, niż skupienie się na kwestiach np. celowego przygotowania go do utrzymania 
tejże aktywności także w późniejszych okresach jego życia. Informacje pozyskane w ra-
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mach wywiadów zebrano od grupy 12 pracowników 65+. Dla zweryfikowania podstaw 
funkcjonowania prezentowanej sytuacji jako dalszy etap badań podjęte zostały wywiady  
z  przedstawicielami kadry zarządzającej mikro, małych, średnich i  dużych organizacji. 
Konsekwencją podejmowanych działań w  obrębie zarządzania zasobami ludzkimi są 
m.in. określone postawy wobec aktywności zawodowej, a także wartości, którymi kie-
rują się pracownicy oraz analizy dotyczące jakości i efektywności ich pracy w kontekście 
inicjowanych wobec nich procesów.

Podsumowanie

W  ramach prowadzonych wywiadów autobiograficznych rejestrowano liczne sygna-
ły od respondentów o potrzebie zachowania aktywności zawodowej. Sytuacja na ryn-
ku pracy stwarza możliwości dla realizacji wskazanej potrzeby pracowników w  wie-
ku okołoemerytalnym. W  tym kontekście właściwym byłoby określenie przez organi-
zacje systemu działań przygotowujących tak przedsiębiorstwa, jak i  pracowników po-
danego przedziału wieku do zachowania pełnej, tzn. ciągłej aktywności zawodowej,  
korelującej z  możliwościami i  oczekiwaniami danej grupy osób. Zaproponowana np. 
przez Aleksandra Pocztowskiego koncepcja rozwoju pracowników utalentowanych 
w organizacji opiera się na następujących działaniach:

 · szczegółowej diagnozie możliwości jednostki;
 · jej predyspozycjach do określonych działań i zadań;
 · opracowaniu wskazań dla wspierania i stymulowania procesów motywacyjnych da-

nej jednostki;
 · doradztwie ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów tak osobistych, jak  

i zawodowych jako sprzężonych obszarów aktywności wskazanej jednostki [Pocztow-
ski 2016, ss. 144–146].

W sytuacji, gdy rejestrowane są ogromne niedobory pracowników na rynku pracy,  
a perspektywy demograficzne wskazują na nieuchronne zwiększenie populacji pracowni-
ków dojrzałych, może w kontekście koncepcji zarządzania wiekiem wskazane obszary pracy  
z pracownikiem utalentowanym warto przenieść na rozwój pracowników z potencjałem 
doświadczenia zawodowego. Pozwoli to utrzymać ich aktywność i stymulować procesy 
samodzielnych działań na rzecz kreowania własnej kariery zawodowej, opartej na roz-
woju kompetencji i utrzymaniu pracy zawodowej także po osiągnięciu wieku uprawnia-
jącego do otrzymania świadczenia emerytalnego. Ponadto istotne z punktu widzenia 
motywacji pracownika byłoby zaangażowanie grupy osób 50+ w tworzenie wytycznych 
dla obszaru rekomendowanych do podjęcia działań. Konsultacja społeczna na poziomie 
organizacji pozwoliłaby urealnić wskazaną koncepcję i stworzyć warunki dla bezkolizyj-
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nego jej wdrożenia na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi w obrębie pracowników 
wieku okołoemerytalnego. 
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Professional Activity of Women with Disabilities in Poland

Abstract: The aim of the article is to identify the factors determining the professional acti-

vity of people with disabilities, with particular emphasis on the situation of women. The im-

plementation of the objective was made possible by comparing people of working age and 

the population of people with disabilities, taking into account the gender criterion. The em-

pirical analysis was based on Central Statistical Office [GUS] data from Labour Force Survey 

[BAEL] and Eurostat data. The theoretical analysis, however, was made in the light of selec-

ted theories of the labour market, i.e. the theory of human capital, the DMP model, the the-

ory of penchant for discrimination, and the crowding hypothesis. The conducted research 

proves that professional activity of people with disability is effectively limited by the follo-

wing issues: worse health, lower education, job seniority, costs incurred by a person with di-

sability if he or she is looking for a job, as well as the amount of benefits and time of unem-

ployment and the range of subsidies available to employers. Hence, the question appears 

– is the situation of women with disabilities much harder on the labor market than that of men?
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Wprowadzenie

Niepełnosprawni, a szczególnie kobiety z niepełnosprawnością, to grupa defaworyzowa-
na na rynku pracy. Długotrwały stan pozostawania bez pracy pogłębia problem ich po-
nownej aktywizacji zawodowej. Niestety, im dłużej i bez skutku kobieta z niepełnospraw-
nością poszukuje pracy, tym większa jest jej niechęć do podejmowania jakiejkolwiek ak-
tywności (a dodajmy, że obecnie w Polsce takiej postawie sprzyja również świadczenie 
500+). Dodatkowo podtrzymywanie przez wiele lat w rodzinie niepełnosprawnej kobie-
ty przekonania o jej ograniczonych możliwościach z czasem może wpływać na obniżenie 
poczucia własnej wartości [Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wojewódz-
twie łódzkim… 2011, s. 42].

Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników determinujących aktywność  za-
wodową osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet 
na rynku pracy. Realizacja celu stała się możliwa dzięki porównaniu osób w wieku pro-
dukcyjnym ogółem ze zbiorowością osób z  niepełnosprawnością, uwzględniającym 
kryterium płci. Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie danych GUS, pocho-
dzących z badań BAEL oraz danych Eurostatu. Natomiast analizy teoretycznej dokona-
no w świetle wybranych teorii rynku pracy, takich jak: teoria kapitału ludzkiego, model 
DMP, teoria upodobania do dyskryminacji i hipoteza „crowding”. Zgodnie z ujęciem teo-
retycznym aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością zależy od: stanu zdrowia, 
poziomu wykształcenia, stażu pracy, kosztów, jakie ponosi osoba z niepełnosprawno-
ścią, jeśli pracy poszukuje, a także wysokości zasiłków oraz czasu pozostawania bez pra-
cy. Czy zatem sytuacja kobiet z niepełnosprawnością jest na rynku pracy znacznie trud-
niejsza niż mężczyzn? 

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością – 
ujęcie teoretyczne

Rynek pracy osób z niepełnosprawnością cechuje się bardzo dużą wrażliwością i wyda-
je się być bardzo specyficzny. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wśród czynni-
ków determinujących aktywność zawodową osób z  niepełnosprawnością istotne zna-
czenie mają: stan zdrowia, wykształcenie, staż pracy, koszty, jakie ponosi osoba z niepeł-
nosprawnością, jeśli aktywnie poszukuje pracy, dostępność ofert pracy, a także wysokość 
zasiłku oraz czas pozostawania bez pracy, intensywność poszukiwań pracy. Pierwsze trzy 
z wymienionych czynników odnajdujemy w teorii kapitału ludzkiego (human capital 
theory), której prekursorami byli G.S. Becker (twórca teorii upodobania do dyskrymina-
cji), T.W. Schulz, a także J. Mincer. To one, zdaniem autorów teorii, różnicują poziom bez-
robocia. Kapitał rozumiany jest tu jako zbiór walorów niepowtarzalnych, jakim dyspo-
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nuje dana osoba. Jeśli uwzględnimy gorszy stan zdrowia, to już na samym początku na-
szej analizy zauważymy, że osoby z niepełnosprawnością doświadczają wielorakich trud-
ności, czy to ze względu na problemy z poruszaniem się, słabszym widzeniem, czy nie-
dosłuchem. A to tylko kilka przykładów. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę kolejny 
czynnik, jakim jest wykształcenie lub jego brak, to okaże się, że w przypadku osób z wy-
kształceniem wyższym istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo utraty pracy niż 
w przypadku osób z wykształceniem niższym. Jednocześnie wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia maleje prawdopodobieństwo odpływu do bezrobocia czy grupy biernych 
zawodowo. Co więcej, osoby mające dłuższy staż pracy są w mniejszym stopniu zagro-
żone utratą pracy, odpływem do bezrobocia lub przejściem do grupy biernych zawodo-
wo. Z drugiej jednak strony w przypadku utraty pracy (szczególnie w okresie wysokie-
go bezrobocia) realnie rosną szanse na krótkotrwałe pozostawanie tych osób bez pracy 
[McKenn 1996]. Istotny jest również czas pozostawania bez pracy, gdyż im dłuższy okres 
bezrobocia, tym głębsza utrata umiejętności w tym okresie. Bezrobotne osoby z niepeł-
nosprawnością to również grupa, która przez potencjalnych pracodawców postrzega-
na jest jako mniej produktywna [Sinfield 1981, ss. 27–31]. Zanika bowiem zróżnicowa-
nie osób niepełnosprawnych ze względu na posiadane wykształcenie czy nabyte kwa-
lifikacje. 

Istotne wydają się również koszty, jakie ponosi osoba z niepełnosprawnością, aktyw-
nie poszukująca pracy, tj. czas poszukiwania pracy i koszty dojazdu do potencjalnego 
miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest również to, czy jest on/ona uprawniona do po-
bierania zasiłku (dotyczy bezrobotnych), innych świadczeń, tj. renty socjalnej czy ren-
ty z tytułu niepełnosprawności (dotyczy osób poszukujących pracy), czy też owego pra-
wa nie posiada. Ekonomiści nie zajmują jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, z po-
mocą może przyjść jednak metoda opracowana przez noblistów z 2010 r. – P. Diamon-
da, D. Mortensena i C. Pissaridesa [1994, s. 401] – model DMP. Według twórców modelu 
DMP czynnikami decydującymi o sytuacji na rynku pracy są przede wszystkim: dostęp-
ność ofert pracy, poziom zasiłków oraz koszty zatrudnienia pracowników i rozwiązania 
z nimi stosunku pracy. Zdaniem Pissaridesa decydującym czynnikiem po stronie popy-
tu jest wysokość zasiłków (świadczeń, jakie może uzyskać osoba bezrobotna lub poszu-
kująca pracy z wykazaną niepełnosprawnością, oraz kosztów, jakie poniesie pracodawca 
w sytuacji zwolnienia pracownika). Zdaniem C. Pissaridesa im wyższe są w danym kraju 
zasiłki (świadczenia społeczne) i im wyższy jest dla pracodawcy koszt związany ze zwol-
nieniem pracownika, tym trudniej jest znaleźć pożądanego pracownika; tym samym od-
rzuca on związek między poziomem bezrobocia a  wydajnością pracy. Z  analizy teorii 
wyłaniają się co najmniej dwie przesłanki. Pierwsza – im hojniejszy jest system świad-
czeń (w tym również dla osób z niepełnosprawnościami), tym bezrobocie w tej grupie 
jest większe, a czas poszukiwania pracy wydłuża się, przy założeniu ceteris paribus. Otóż 
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osoby z  niepełnosprawnościami, poszukując pracy, uwzględniają w  swoich wyborach 
podjęcie takiego zajęcia, które pozwoli im zachować prawo do renty socjalnej lub renty 
z tytułu niepełnosprawności. Często czas poszukiwania pracy wydłuża się, a intensyw-
ność poszukiwań słabnie wraz z upływem czasu. Dlaczego? Posiadane prawo do świad-
czeń zmniejsza presję na brak dodatkowych przychodów, gdyż osoby uzyskują je z ren-
ty lub innego świadczenia socjalnego w okresie poszukiwania/pozostawania bez pra-
cy. Druga przesłanka – im hojniejszy jest system świadczeń dla osób z niepełnospraw-
nością, tym więcej osób świadomie podejmie decyzję, by być biernym zawodowo, przy 
założeniu ceteris paribus1.

Niekorzystną sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy potęguje wystę-
pująca na nim dyskryminacja. Według teorii upodobania do dyskryminacji (tastes for 
discrimination) pracodawcy często wykazują postawę dyskryminacyjną, polegającą na 
niezatrudnianiu osób, których marginalna produktywność pracy przewyższa marginal-
ne koszty utrzymania2. Okazuje się, że powodem dyskryminacji jest już sama niepełno-
sprawność i stopień doświadczanych ograniczeń. Głębsza analiza pozwala uzmysłowić 
sobie, że osoby z niepełnosprawnością doświadczają podwójnej (ze względu na wiek 
i niepełnosprawność), a w wielu przypadkach nawet potrójnej dyskryminacji (ze wzglę-
du na płeć, wiek i niepełnosprawność). Hipotezę tę potwierdzają badania przeprowa-
dzone w roku 1993 przez A. Ostrowską, J. Sikorską oraz Z. Sufin [1994], które wskazują 
na niechęć pracodawców względem osób z niepełnosprawnością. Inne podejście pre-
zentowane jest w teorii K.J. Arrowa, która z jednej strony (choć tylko częściowo) jest kon-
tynuacją teorii G. Beckera, a z drugiej – jej krytyką [Ostrowska, Sikorska, Sufin 1994, ss. 
161–182]. Według Arrowa zjawisko dyskryminacji na rynku pracy to efekt przemyślanych 
działań pracodawców, którzy dysponując pełną wiedzą na temat kosztów zatrudnienia 
lub zwolnienia osoby z niepełnosprawnością, wybierają takie rozwiązanie, które przy-
niesie dodatnie korzyści netto. Skoro pracodawca już na początku jest przekonany o niż-
szej produktywności pewnych grup (w tym również osób z niepełnosprawnością), to nie 
będzie podejmował trudu związanego z ich zatrudnieniem. W tej sytuacji grupy słabsze 
są wykluczone z  rynku pracy. Istniejące w społeczeństwie uprzedzenia wpływają tak-

1 Twórcy tej teorii wskazują na jeszcze jeden aspekt, do tej pory nieuwzględniany w naszej analizie. Ich zda-
niem im szerszy jest wachlarz dopłat (wsparcia) dla pracodawców decydujących się na zatrudnienie osób 
z  niepełnosprawnościami, tym mniejsze będzie zatrudnienie osób sprawnych. Zjawisko to wywołane jest 
nadmiernymi (nieuzasadnionymi) zachętami ekonomicznymi kierowanymi do pracodawców, dzięki którym 
uprzywilejowane są z kolei osoby z niepełnosprawnością. Wydaje się jednak, że taka sytuacja jest możliwa je-
dynie z teoretycznego punktu widzenia. Praktyka gospodarcza bardziej skłania ku hołdowaniu teorii kapita-
łu ludzkiego w tym względzie. Wysoce prawdopodobne jest, że pracodawcy nie będą „ryzykować” zatrudnie-
nia osób z niepełnosprawnością nawet za cenę dopłat do wynagrodzeń, zależy im bowiem na wysokiej wy-
dajności pracownika. 
2 Twórcą teorii był G.S. Becker. Jej założenia po raz pierwszy przedstawił w książce The Economic of Discrimina-
tion (1957). Jako pierwszy próbował zastosować ekonomiczne ujęcie problemu dyskryminacji.
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że na zachowania grup dyskryminowanych. Dla wyjaśnienia tej kwestii szczególnie cen-
ne są tu modele stworzone przez M. Lundahl i E. Wadesjö, wyjaśniające hipotezę „crow-
ding”3, w której wykazuje się, że wykluczenie osób dyskryminowanych z wykonywania 
pewnych prac prowadzi do obniżenia ich wynagrodzeń. Często zatem za swoją pracę 
otrzymują wynagrodzenie najniższe, obowiązujące w danym kraju, oraz pozostają bez 
perspektyw awansu zawodowego, zepchnięci niejako na margines życia. W polskiej rze-
czywistości osoby z niepełnosprawnością wykonują często prace najprostsze za najniż-
sze obowiązujące w  kraju wynagrodzenie [Aktywność zawodowa osób niepełnospraw-
nych w województwie łódzkim… 2011, ss. 47–58]. 

Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością na polskim 
rynku pracy

Jednym z czynników determinujących aktywność zawodową jest płeć. Pomimo założe-
nia równości płci oraz zachodzących przemian społeczno-gospodarczych kobiety (nie-
pełnosprawne i pełnosprawne) w Polsce nadal gorzej niż mężczyźni radzą sobie na ryn-
ku pracy. Dane zaprezentowane na wykresie 1 wskazują, że w latach 2007–2016 liczba 
mężczyzn aktywnych zawodowo była zawsze większa od liczby kobiet, co więcej, wyższe 
było tempo wzrostu liczby pracujących mężczyzn. Warto zauważyć, że od 1999 roku ko-
biety stanowią niezmiennie około 52% populacji, więc te dysproporcje na pewno nie wy-
nikają ze zmian strukturalnych ludności.

3 Zdaniem I. Reszke jest to hipoteza obarczona licznymi błędami, nie wyjaśniono bowiem, w jakich grupach za-
wodowych widoczny jest problem „stłoczenia”, a także pominięto liczne kulturowe i społeczne uwarunkowa-
nia zjawiska dyskryminacji. Szerzej zob. Reszke 1991.
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Wykres 1. Liczba aktywnych zawodowo według płci w wieku produkcyjnym w latach 
2007–2016 w Polsce [tys. osób]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL. 

Dostępne dane potwierdzają również, że płeć oraz role społeczne, które się z  nią 
wiążą, mają wpływ na uczestnictwo w rynku pracy. Analiza bezrobocia rejestrowane-
go ukazuje, że liczba bezrobotnych kobiet stale utrzymuje się na wyższym poziomie 
niż liczba bezrobotnych mężczyzn (por. wykres 2). W 2007 roku kobiety zarejestrowa-
ne jako bezrobotne stanowiły 58,2% ogółu i  jest to najwyższy odsetek na przestrzeni 
lat 2007–2017. Od 2013 roku bezrobocie stale się zmniejsza, aczkolwiek liczba bezrobot-
nych kobiet przypadających na 100 bezrobotnych mężczyzn uległa zwiększeniu ze 104 
do 122. W latach 2013–2017 liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 572 211, a liczba ko-
biet o 68 285 mniej, tj. o 503 906. Odsetek bezrobotnych kobiet wśród ogółu zwiększył 
się z 51% w 2013 do 55,1% w 2017 roku. Wykres 2 wskazuje, że pomimo malejącego bez-
robocia zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn zwiększa się zależność sytuacji na 
rynku pracy od posiadanej płci.
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Wykres 2. Zarejestrowani bezrobotni według płci w latach 2007–2017 w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Nierówności pomiędzy kobietami i  mężczyznami na rynku pracy dostrzegane są 
również w sferze wynagrodzeń. Kobiety często otrzymują niższe wynagrodzenia za pra-
cę wykonywaną na podobnych stanowiskach. W  tabeli 1 zaprezentowano przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto obu płci mierzone w  październiku kolejno co dwa 
lata. 

Tabela 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według płci w latach 2006–
2016 w Polsce (w PLN)

X 2006 X 2008 X 2010 X 2012 X 2014 X 2016

Kobiety 2385,68 2892,88 3256,06 3539,91 3717,57 3971,13

Mężczyźni 2903,68 3557,24 3831,73 4248,94 4481,75 4705,63

Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, GUS, Warszawa 2006, Tab. 2, s. 64; 

Rocznik statystyczny pracy 2010, GUS, Warszawa 2010, Tab. 16(117), s. 294; Rocznik statystyczny pracy 2012, 

GUS, Warszawa 2012, Tab. 16(121), s. 326; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, War-

szawa 2014, Tab. 7(194), s. 273; Rocznik statystyczny pracy 2015, GUS, Warszawa 2015, Tab. 15(118), s. 316; 

Rocznik statystyczny pracy 2017, GUS, Warszawa 2017, Tab. 15(118), s. 308.
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Warto zauważyć, że w każdym z badanych okresów przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto kobiet było niższe niż wynagrodzenie mężczyzn. Do ukazania zróżnico-
wania wysokości wynagrodzenia zależnie od płci użyty został wskaźnik relacji zarobków 
mężczyzn do zarobków kobiet, wyrażony w procentach (por. wykres 3). 

Wykres 3. Stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn do 
wynagrodzenia kobiet w latach 2006–2016 (próba co dwa lata) [w %]

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 3 wskazuje, że mężczyźni zarabiają więcej niezależnie od okresu badania. 
Najmniejsze dysproporcje w zarobkach odnotowano w 2010 roku. Przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie mężczyzn było wtedy o 18% wyższe od wynagrodzenia kobiet. Wte-
dy też zaobserwowano poprawę w kształtowaniu się stosunku płacy mężczyzn do płacy 
kobiet. Niestety w kolejnych dwóch latach (2012 i 2014) omawiany wskaźnik ponownie 
zwiększał swoją wartość. W roku 2016 dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem męż-
czyzn i kobiet uległa zmniejszeniu. 

Wyniki badań empirycznych (m.in. BAEL) wskazują, że istnieje ścisły związek mię-
dzy stopniem niepełnosprawności, płcią i aktywnością zawodową osób niepełnospraw-
nych, ponieważ stopień niepełnosprawności z natury rzeczy różnicuje aktywność zawo-
dową osób niepełnosprawnych (por. tabela 2–4). Analiza współczynnika aktywności za-
wodowej osób niepełnosprawnych przy uwzględnieniu ich stopnia niepełnosprawności 
i płci (por. tabela 2) pozwala zauważyć, że począwszy od 2011 roku niepełnosprawne ko-
biety ogółem są bardziej aktywne zawodowo niż niepełnosprawni mężczyźni, szczegól-
nie zaś te, które wykazywały umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności. 
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Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w  Polsce 
w wieku produkcyjnym według kryterium płci i poziomu niepełnosprawności w  la-
tach 2010–2017

Stopień 
niepełnosprawności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w proc

Ogółem 25,9 26,4 27,5 27,3 27,1 25,9 26,8 28,9

Znaczny 9,2 9,3 10,4 9,9 8,9 9,0 8,8 9,1

Umiarkowany 24,9 26,3 28,1 28,6 29,6 27,3 29,0 31,2

Lekki 35,3 36,1 37,0 36,6 36,1 36,3 37,5 38,4

Mężczyźni 25,9 26,1 26,8 26,5 25,8 24,2 24,8 26,8

Znaczny 9,3 9,6 10,3 9,6 8,8 9,3 8,7 9,0

Umiarkowany 25,0 26,1 27,7 28,4 28,2 25,5 26,9 28,1

Lekki 35,7 36,0 36,4 35,5 34,9 35,0 35,6 36,7

Kobiety 25,8 27,1 28,6 28,6 29,3 28,7 30,0 32,1

Znaczny 8,8 9,3 10,6 10,6 9,1 8,1 8,9 9,1

Umiarkowany 24,5 26,7 28,6 28,7 31,7 30,1 32,2 34,3

Lekki 34,4 36,2 37,8 38,2 37,4 38,2 40,3 41,5

Źródło: Roczne dane GUS, BAEL za lata 2010–2017 [online], www.niepelnosprawni.gov.pl (25.01.2019).

Z kolei analiza zmian wskaźnika zatrudnienia wskazuje, że na przykład w roku 2017 
pracowało 34% osób w wieku produkcyjnym z orzeczonym lekkim, 27,5% – z umiarko-
wanym i 8,4% – ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dla porównania, wskaźnik 
zatrudnienia w całym badanym okresie systematycznie wzrastał, choć tendencja ta była 
bardziej wyraźna wśród kobiet niż w grupie mężczyzn, i to bez względu na stopień nie-
pełnosprawności. To kolejna pozytywna cecha zmian, jakie miały miejsce w Polsce w ba-
danym okresie.

Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Polsce w  wieku  
produkcyjnym według kryterium płci i poziomu niepełnosprawności w latach 2010–
2017

Stopień 
niepełnosprawności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w proc.

Ogółem 21,9 22,3 23,0 22,4 22,8 22,5 23,7 26,3
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Stopień 
niepełnosprawności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Znaczny 7,9 8,1 9,0 8,5 7,2 7,5 8,0 8,4

Umiarkowany 21,0 22,2 24,1 23,9 25,3 24,2 26,0 27,5

Lekki 29,9 30,4 30,1 29,2 29,8 31,0 32,5 34,0

Mężczyźni 22,1 22,3 22,5 22,0 21,8 21,0 22,0 23,5

Znaczny 7,8 8,1 8,8 8,2 6,9 7,6 7,9 8,2

Umiarkowany 21,5 22,2 24,0 24,2 24,2 22,4 24,4 26,4

Lekki 30,7 31,1 29,6 28,3 29,7 29,9 30,4 31,1

Kobiety 21,5 22,4 23,8 23,2 24,3 24,9 26,5 28,1

Znaczny 8,2 8,6 9,6 9,0 7,7 7,4 8,0 8,5

Umiarkowany 20,3 21,8 24,1 23,5 27,2 26,5 28,3 29,4

Lekki 28,7 29,6 31,0 30,2 30,2 32,4 35,6 36,8

Źródło: Roczne dane GUS, BAEL za lata 2010–2017 www.niepelnosprawni.gov.pl (25.01.2019).

Tabela 4. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w Polsce w wieku produkcyjnym 
według kryterium płci i poziomu niepełnosprawności w latach 2010–2017

Stopień 
niepełnosprawności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w proc.

Ogółem 15,3 15,5 16,2 17,9 16,1 13,0 11,6 9,3

Znaczny 13,5 15,4 13,7 14,5 16,2 13,2 X X

Umiarkowany 15,4 15,7 14,2 16,0 14,6 11,4 10,6 10,1

Lekki 15,3 15,8 18,4 20,3 17,2 14,8 13,3 12,8

Mężczyźni 14,3 14,6 15,9 17,2 15,3 13,3 11,5 10,5

Znaczny X X X X X X X X

Umiarkowany 14,2 14,8 13,1 14,8 14,2 11,9 9,3 9,1

Lekki 14,6 14,2 18,7 19,9 15,6 13,7 14,4 13,2

Kobiety 16,7 17,4 16,8 19,1 17,1 13,2 11,8 8,1

Znaczny X X X X X X X X

Umiarkowany 17,3 17,0 16,4 18,0 14,3 10,8 11,9 9,4

Lekki 17,4 18,0 18,0 20,8 20,4 16,3 11,2 11,9

Źródło: Roczne dane GUS, BAEL za lata 2010–2017 [online], www.niepelnosprawni.gov.pl (25.01.2019).
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Niepokojące zmiany odnotowano, jeśli chodzi o  poziom stopy bezrobocia osób 
z niepełnosprawnością. Jeśli uwzględnimy kryterium płci, okaże się, że kobiety częściej 
pozostawały bez pracy niż mężczyźni (sytuacja nieznacznie poprawiła się w roku 2017). 
Jeśli jednak analizie poddamy zarówno kryterium płci, jak i stopień niepełnosprawno-
ści, wówczas zauważymy, że mężczyźni z lekkim stopniem niepełnosprawności częściej 
pozostawali bez pracy niż kobiety. Inna była sytuacja osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, na przykład w roku 2017 bez pracy byli co ósma kobieta i co ósmy 
mężczyzna. Wysokie bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością, i to bez względu 
na płeć, zostało odnotowane jedynie w latach 2010–2014. Jeśli uwzględnimy fakt, iż jest 
to czas, w  którym liczba osób z  niepełnosprawnością w  wartościach bezwzględnych 
ogółem obniżała się (z 2 054 tys. osób w 2010 do 1 901 tys. osób w 2014), to rosnącą sto-
pę bezrobocia w tej grupie osób należy uznać za niezwykle niepokojące zjawisko. Oka-
zuje się bowiem, że polscy niepełnosprawni w badanym okresie mieli ograniczone moż-
liwości znalezienia pracy w warunkach wszechogarniającego gospodarkę krajową kry-
zysu. Zostali niejako wykluczeni z rynku i nie mieli szans w wielu przypadkach na konku-
rowanie o pracę z osobami sprawnymi.

Wnioski

Gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, na którą wskazują niższy wskaźnik za-
trudnienia i niższy poziom wynagrodzeń w tej grupie, powinna zintensyfikować działa-
nia, które będą miały na celu zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce. 
Istotnym czynnikiem znacząco osłabiającym aktywność zawodową kobiet jest ich dys-
kryminacja w miejscu pracy. Wydaje się, że kobiety z niepełnosprawnością doświadcza-
ją jej w dwojakim wymiarze. Po pierwsze, ze względu na płeć, po drugie, ze względu na  
problemy zdrowotne. I choć z danych statystycznych wynika, że różnica w aktywności za-
wodowej kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością jest coraz mniejsza, to jednak – mimo 
rozwoju cywilizacyjnego – kobiety stanowią, jak dotychczas, marnotrawiony zasób ludz-
ki. Wydaje się, że kobiety zniechęcone wcześniejszymi próbami znalezienia pracy decy-
dują się na rentę socjalną lub rentę z tytułu niepełnosprawności. Niezwykle niepokojące 
jest, że problem ten dotyczy również kobiet młodych, które często już na samym począt-
ku odrzucają potrzebę aktywności zawodowej. A  im dłużej kobiety pozostają bez pra-
cy, tym bardziej tracą motywację do jej poszukiwania, a ich umiejętności stopniowo się 
dezaktualizują. Aby poprawić sytuację kobiet w sferze zawodowej, należy podjąć aktyw-
ne działania przeciwdziałające stereotypom i  wszelakim przejawom nierówności. Bez-
cenna będzie w tym zakresie praca władz ustawodawczych, która przyczyni się do wzro-
stu świadomości problemu wśród ogółu społeczeństwa. Wzrost świadomości powinien 
nastąpić również wśród pracodawców. Wydaje się, że lęk pracodawców determinowa-
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ny jest niepewnością wsparcia finansowego ze strony państwa oraz licznymi ogranicze-
niami w zakresie dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika (ta sytu-
acja dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Ale czy to jedyny czynnik? Okazuje się, że 
przedsiębiorca często obawia się również strat ekonomicznych z powodu niższej wydaj-
ności pracy i wyższej absencji niepełnosprawnego pracownika. W kontekście kobiet po-
jawia się jeszcze problem urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. 

Wydaje się, że pracodawcy nie doceniają ani przygotowania zawodowego niepełno-
sprawnego pracownika (w tym kobiety z niepełnosprawnością), ani jej/jego możliwości 
kreacyjnych [Krawczyńska-Butrym 2006, s. 202]. Niestety, bez ich zaangażowania nie bę-
dzie możliwa poprawa sytuacji niepełnosprawnych kobiet na rynku pracy .

Propozycje zmian w zakresie zwiększenia aktywności 
zawodowej kobiet z niepełnosprawnością

Należy:
1. Podjąć wszelkie możliwe działania służące temu, by kobieta z niepełnosprawno-
ścią, wchodząca na otwarty lub chroniony rynek pracy, znalazła zatrudnienie, i nie 
dopuścić do jej izolacji, a w ślad za tym – bierności zawodowej. 
2. Realizować projekty skierowane do osób niepełnosprawnych (projekty sperso-
nalizowane) z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu; nie wystarczy tylko – jak 
ma to miejsce obecnie – przygotować dla osoby niepełnosprawnej IPD (Indywidu-
alnego Planu Działania), ale trzeba także podjąć wszelkie próby znalezienia miejsca 
pracy dla niej, a czasami przyuczenia jej wcześniej do nowych zadań (szczególnie 
pomocne może być tu zatrudnienie wspomagane) [szerzej: Kobus- Ostrowska 2017, 
ss. 67–74]. 
3. Uelastycznić formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełno-
sprawne, w tym niepełnosprawne kobiety i propagować ideę zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych zarówno w podmiotach prywatnych, jak i w instytucjach państwo-
wych, w tym w organizacjach pozarządowych.
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Abstract: The investment attractiveness of the region is one of the factors determining 

its development. Attracting investments, being a derivative of the region’s location assets, 

contributes to the increase of socio-economic potential. Factors determining investment 
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The aim of the paper is to indicate the main determinants of investment attractiveness of 

Polish poviats, taking into account their differentiation between groups of poviats similar in 

this respect. The analysis was based on twenty five selected diagnostic variables.

As a result of the analyzes, two groups of poviats were distinguished. One, with 68 units, in-

cludes all urban poviats (66 units) and only two land poviats. Factor analysis, aimed at indi-

cating the orthogonal factors determining the level of attractiveness, allowed the isolation 

of six or seven (depending on the group) factors transferring about 80% of the variance of 

diagnostic variables. Some of these factors have a clear interpretation.
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Wprowadzenie

Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest uważana za jeden z  czynników decydujących 
o  jego rozwoju. Jego walory lokalizacyjne przyciągają inwestycje, przyczyniając się do 
wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego tego obszaru, co wynika z efektu rozwo-
jowego wywołanego tworzeniem bazy ekonomicznej oraz podjęciem produkcji dóbr 
i usług na rzecz rynku wewnętrznego [Godlewska-Majkowska (red.) 2011, s. 7]. Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera 
w sposób systematyczny prowadzi badania nad przestrzennym zróżnicowaniem atrak-
cyjności inwestycyjnej polskich regionów na poziomie NUTS 2 (województwa) i NUTS 3 
(podregiony) [Szultka (red.) 2016]. Badania prezentowane w niniejszym opracowaniu do-
tyczą powiatów, co umożliwia bardziej szczegółową analizę terytorialnego zróżnicowa-
nia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej. 

Czynniki stanowiące o  atrakcyjności inwestycyjnej nie muszą być jednorodne dla 
wszystkich regionów [Szultka (red.) 2016].

Celem artykułu jest wskazanie głównych czynników determinujących atrakcyjność 
inwestycyjną polskich powiatów z uwzględnieniem ich zróżnicowania pomiędzy grupa-
mi powiatów podobnych pod względem tej cechy, na podstawie wybranych 25 zmien-
nych diagnostycznych.

Badaniem objęto 380 powiatów istniejących w Polsce w 2016 r. (w tym 314 powiatów 
ziemskich i 66 powiatów grodzkich, będących miastami na prawach powiatu). Dane za-
czerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS, informacji Państwowej Komisji Wyborczej 
i Krajowego Systemu Informatycznego [KSI SIMIK 07-13]. 

Istota i obszary atrakcyjności inwestycyjnej regionu

W badaniach nad atrakcyjnością inwestycyjną regionów rozróżnia się pojęcia: „atrakcyj-
ność potencjalna” i „atrakcyjność rzeczywista”. 

Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna jest to zdolność regionu do wykreowania sa-
tysfakcji klienta-inwestora oraz wywołania absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego 
w formie inwestycji. Można ją mierzyć za pomocą efektywności poniesionych nakładów 
kapitału finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego. Pod pojęciem „poten-
cjalna atrakcyjność inwestycyjna” rozumie się natomiast zespół regionalnych walorów 
lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształ-
towania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzeda-
ży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji). Aby dokonać oceny po-
tencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, należy zastosować szerokie spektrum wskaźni-
ków opisujących możliwie dokładnie poszczególne czynniki lokalizacji w zależności od 
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poziomu analizy (kraj, region) [Godlewska-Majkowska (red.) 2008; 2009]. Różni badacze, 

tacy jak np. A. Raczyk, S. Dołzbasz, M. Leśniak-Johann czy H. Godlewska-Majkowska, A. Ko-

mor, P. Zarębski, M. Czarnecki i M. Typa, S. Szultka czy J. Ignacy, stosują alternatywne zestawy 

zmiennych charakteryzujących atrakcyjność inwestycyjną, co uwarunkowane jest dostępno-

ścią danych na różnych poziomach badań [Raczyk, Dołzbasz, Leśniak-Johann 2010, s. 29; Go-
dlewska-Majkowska, Komor, Zarębski i in. 2014; Ignacy 2015; Szultka (red.) 2016].

W analizach atrakcyjności regionów prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospo-
darką Rynkową (IBnGR) na poziomie województw, ocena dokonywana jest na podstawie 
analizy 7 grup wskaźników cząstkowych, a mianowicie: zasobów i kosztów pracy, aktyw-
ności województw wobec inwestorów, dostępności transportowej, wielkości rynku zby-
tu, poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziomu rozwoju infrastruktury spo-
łecznej, poziomu bezpieczeństwa powszechnego [Szultka (red.) 2016, s. 14].

Zmienne diagnostyczne wykorzystane w niniejszym opracowaniu do scharaktery-
zowania poszczególnych obszarów (mikroklimatów) różnią się od zaproponowanych 
przez IBnGR w badaniach na poziomie województw lub podregionów, co wynika z do-
stępności odpowiednich danych na przyjętym poziomie agregacji (NUTS 4). W celu okre-
ślenia atrakcyjności inwestycyjnej powiatów, zastosowano podejście zaproponowane 
m.in. przez A. Raczyk, S. Dołzbasz, M. Leśniak-Johann w analizach atrakcyjności inwe-
stycyjnej regionu Dolnego Śląska [Raczyk, Dołzbasz, Leśniak-Johann 2010]. Rozważono 
następujące obszary (mikroklimaty) atrakcyjności oraz wskaźniki charakteryzujące po-
szczególne obszary (w nawiasach, kursywą, podano nazwy zmiennych używane w ana-
lizach empirycznych):

1. Ekonomia
 · dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu, w zł na mieszkańca (doch.),
 · wskaźnik zatrudnienia w % (wsk_zatr),
 · odsetek bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej (bez_24),
 · stopa bezrobocia (sb),
 · liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności (regon), 
 · nakłady inwestycyjne w  przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w  wieku produkcyj-

nym (n_inw);
2. Demografia

 · przyrost naturalny na 1000 mieszkańców (p_nat),
 · saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców (migr),
 · liczba osób w  wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w  wieku produkcyjnym 

(przedpr),
 · liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (popr);
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3. Kapitał ludzki
 · przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł (wynagr),
 · udział procentowy pracujących w sekcjach: działalność finansowa i ubezpieczenio-

wa, obsługa rynku nieruchomości, w ogóle pracujących (fin_ubezp);
4. Kapitał społeczny

 · liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców (impr),
 · frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. (frekw) 

5. Jakość otoczenia i rozwój turystyki
 · ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków jako odsetek ludności ogółem (ocz_sc),
 · miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców (m_noc),
 · udzielone noclegi na 1000 mieszkańców (udz_noc),
 · turyści korzystający z noclegów na 1000 mieszkańców (tur);

6. Infrastruktura techniczna
 · drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 (drogi), 
 · udział mieszkań wyposażonych w wodociąg w ogóle mieszkań (wodoc),
 · udział mieszkań wyposażonych w kanalizację w ogóle mieszkań (kanal);

7. Infrastruktura społeczna
 · liczba lekarzy na 10 tys. osób (lekarz),
 · porady lekarskie na 10 tys. osób (por_lek),
 · mieszkania na 1000 mieszkańców (mieszk),
 · przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie (os_mieszk).

Zastosowane podejście badawcze 

Do klasyfikacji powiatów wykorzystana została dwustopniowa analiza skupień (ang. Two 
Step Cluster). Jest to narzędzie eksploracyjne służące do wykrywania w zbiorze danych 
naturalnych grup (skupień), które są podobne do siebie pod względem określonych cech 
[Lasek 2002]. Algorytm zastosowany w tej procedurze różni się od tradycyjnych metod 
grupowania m.in. możliwością wykorzystania w  charakterze zmiennych diagnostycz-
nych jakościowych i  ilościowych oraz automatycznym wyborem liczby skupień. Oceny 
jakości grupowania można dokonać na podstawie miary Silhouette [http://www.ibm.
com/support/knowledgecenter/pl/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/
base/idh_twostep_main.html, dostęp: 1.02.2018].

Metodę analizy czynnikowej zastosowano w  celu znalezienia zbioru czynników 
wspólnych oraz określenia ich relacji ze zmiennymi obserwowalnymi, a tym samym wy-
jaśnienia struktury powiązań między zmiennymi obserwowalnymi. Analizy takiej doko-
nano trzykrotnie: dla wszystkich 380 powiatów oraz dla każdej z grup powiatów podob-
nych wyodrębnionych za pomocą dwustopniowej analizy skupień.
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Analiza czynnikowa jest metodą badania struktury wewnętrznych zależności ob-
serwacji wielowymiarowych. Każda zmienna obserwowalna (wejściowa) przedstawia-
na jest jako kombinacja liniowa pewnej liczby nieobserwowalnych zmiennych, wspól-
nych dla całego zbioru zmiennych wejściowych, tzw. czynników wspólnych, oraz jedne-
go nieobserwowalnego czynnika swoistego dla tej zmiennej. Czynniki wspólne i czyn-
niki swoiste nie są ze sobą skorelowane. Innymi słowy, w zasobie informacyjnym każ-
dej zmiennej obserwowalnej można wyodrębnić części wspólne z  zasobami informa-
cyjnymi innych zmiennych wejściowych, reprezentowane przez kolejne czynniki wspól-
ne, oraz zasoby, które nie są powielane przez inne zmienne wejściowe, reprezentowane 
przez czynnik swoisty.

Algorytm analizy czynnikowej polega na przedstawieniu wystandaryzowanych 
zmiennych wejściowych jako kombinacji liniowej czynników wspólnych i czynnika swo-
istego. Dla dowolnej zmiennej j:

∑
=

+=
k

l
jjljlj UdFwZ

1

gdzie: 
Zj – j-ta standaryzowana zmienna obserwowalna,
 Fl – l-ty czynnik wspólny, 
Uj – j-ty czynnik swoisty, 
wjl – ładunek l-tego czynnika wspólnego w j-tej zmiennej,
 dj – ładunek j-tego czynnika swoistego. 

Rozwiązanie polega na wyznaczeniu ładunków czynnikowych wjl oraz dj na podsta-
wie wartości zmiennych pierwotnych, tak aby maksymalnie wyeliminować wpływ czyn-
ników swoistych na rzecz czynników wspólnych.

Otrzymane ładunki czynnikowe są współczynnikami korelacji pomiędzy zmiennymi 
wejściowymi i czynnikami. Ich kwadraty, czyli współczynniki determinacji, mówią o tym, 
jaka część wariancji wspólnej zmiennych wejściowych została wyjaśniona przez kolejne 
czynniki.

W  celu wyodrębnienia czynników wspólnych zastosowano metodę składowych 
głównych z rotacją maksymalizującą wariancję, tj. varimax znormalizowaną, która sze-
rzej została opisana w pracach W. Ostasiewicza oraz M. Walesiaka [Walesiak 1996; Osta-
siewicz 1998]. O liczbie wyodrębnionych czynników zdecydować można na podstawie 
2 alternatywnych kryteriów: kryterium Kaisera lub testu osypiska. Kryterium Kaisera po-
zostawia tylko te czynniki, które reprezentują przynajmniej tyle zmienności, ile 1 zmien-
na wejściowa, czyli których wariancja (zwana „wartością własną”) jest większa od 1. Wy-
kres osypiska jest zaś metodą graficzną – na wykresie liniowym wartości własnych szu-
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kamy miejsca, od którego na prawo występuje łagodny spadek wartości własnych, tzw. 
osypisko czynnikowe, a więc kolejne czynniki nie niosą istotnej wartości informacyjnej.

Wyniki analizy empirycznej

Klasyfikacji powiatów dokonano na podstawie wyżej wymienionych zmiennych charak-
teryzujących poszczególne aspekty atrakcyjności inwestycyjnej oraz zmiennej jakościo-
wej oznaczającej powiat grodzki (miejski) lub ziemski. Jak pokazują dotychczasowe ba-
dania nad rozwojem powiatów, miasta na prawach powiatu charakteryzują się wyższym 
poziomem rozwoju niż powiaty ziemskie [Bajorski, Tokarski 2011, ss. 47–69]. 

Zgodnie z algorytmem automatycznego wyboru liczby skupień w dwustopniowej 
analizie skupień powiaty podzielone zostały na 2, różniące się pomiędzy sobą, grupy. Ja-
kość grupowania ocenioną na podstawie miary Silhouette należy uznać za dobrą (zob. 
rysunek 1). Do pierwszej grupy algorytm zaklasyfikował 312 powiatów (82,1%), do grupy 
drugiej natomiast 68 powiatów (17,9%).

Rysunek 1. Jakość grupowania oraz rozmiary grup w dwustopniowej analizie skupień

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Spośród analizowanych zmiennych diagnostycznych nie wszystkie w  tym samym 
stopniu różnicują wyłonione skupienia. Na wykresie poniżej przedstawione zostały 
zmienne diagnostyczne o największej mocy dyskryminującej grupy wraz z przypisaną 
im wagą (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Zmienne diagnostyczne o największej mocy dyskryminującej grupy wraz 
z przypisaną im wagą

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zidentyfikowane grupy w największym stopniu różnią się między sobą dochodami 
własnymi na mieszkańca zaliczanymi do obszaru: „Ekonomia”. Kolejnym ważnym czyn-
nikiem różnicującym grupy jest długość sieci dróg o twardej nawierzchni (obszar: „In-
frastruktura techniczna”) oraz to, czy badany powiat jest powiatem grodzkim. Do waż-
nych czynników różnicujących powiaty należą również czynniki związane z dostępno-
ścią do opieki zdrowotnej – liczba lekarzy i  liczba porad na 10 tys. mieszkańców (ob-
szar: „Infrastruktura społeczna”). Nieco mniejszą wagę ma zmienna: udział (w %) pracu-
jących w  sekcjach działalność finansowa i  ubezpieczeniowa, obsługa rynku nierucho-
mości w ogóle pracujących reprezentująca obszar: „Kapitał ludzki”. Wśród 10 najważniej-
szych predyktorów znalazła się również zmienna charakteryzująca obszar: „Jakość oto-
czenia” (udział procentowy ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w liczbie lud-
ności ogółem) oraz zmienna reprezentująca obszar: „Kapitał społeczny” – frekwencja 
w wyborach samorządowych w 2014 r. 
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Pozostałe wykorzystane w analizie zmienne diagnostyczne (poza wymienionymi po-
wyżej) w mniej jednoznaczny sposób różnicują analizowane grupy. Najmniejsza waga 
przypisana została zmiennym: liczba udzielonych noclegów i saldo migracji.

W tabeli podane zostały średnie wartości 10 najważniejszych predyktorów w wyod-
rębnionych grupach (zob. tabela 1).

Grupa pierwsza, bardziej liczna, w 100% składa się z powiatów ziemskich. Do grupy 
drugiej, mniej licznej, należą wszystkie powiaty grodzkie (66 powiatów) oraz 2 powiaty 
ziemskie: poznański i lubiński.

Średnie wartości przedstawionych w tabeli zmiennych diagnostycznych (o najwięk-
szym znaczeniu dla wyodrębnienia grup) zdecydowanie różnią się w wyłonionych gru-
pach (zob. tabela 1). Dochody własne gmin leżących w granicach powiatów należących 
do grupy drugiej wielokrotnie przewyższają dochody gmin leżących w powiatach na-
leżących do pierwszej grupy. Spośród 10 analizowanych zmiennych diagnostycznych, 
średnia wartość 9 zmiennych jest zdecydowanie bardziej korzystna w  drugiej grupie. 
Tylko frekwencja w  wyborach samorządowych w  2014 r. w  powiatach należących do 
grupy pierwszej była wyższa niż w drugiej grupie.

Tabela 1. Średnie wartości najważniejszych predyktorów w grupach wyłonionych 
w segmentacji metodą grupowania dwustopniowego (2016 r.)

Wybrane zmienne diagnostyczne
Średni poziom zmiennej w grupie

Grupa 1 Grupa 2

Dochody własne gmin na mieszkańca (zł) 321, 28 2892, 80

Drogi gminne i powiatowe 82,94 275,54

Powiat grodzki Nie (100%) Tak (97,1%)

Liczba lekarzy na 10 tys. osób 2,91 8,70

Liczba porad na 10 tys. osób 5892,70 9907,97

Pracujący w działach: finanse i ubezpieczenia, 
obsługa nieruchomości 1,63 4,47

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków  
(% ludności ogółem) 60,95 95,43

Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji 
(% bud. mieszk. ogółem) 58,06 91,40

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,03 2,42

Frekwencja w wyborach samorządowych 50,64 41,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Zaprezentowane różnice między skupieniami pozwalają wnioskować, że wyodręb-
nienie skupień i  prowadzenie dalszych badań grup powiatów w  obrębie skupień jest 
uzasadnione. 

Kolejny etap badań to próba wyjaśnienia struktury powiązań między zmiennymi 
wskazanymi wcześniej, które determinują poziom atrakcyjności inwestycyjnej powia-
tów. Za pomocą metod analizy czynnikowej wskazano ortogonalne czynniki, niosące 
zdecydowaną większość informacji dostarczanych przez zmienne diagnostyczne. Bada-
nia te przeprowadzono trzykrotnie: dla wszystkich powiatów oraz dla każdej z 2 grup 
powiatów podobnych, wskazanych powyżej.

Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli, zgodnie z kryterium Kaisera, 25 kry-
teriów atrakcyjności inwestycyjnej, opisanych przez zmienne wejściowe1 układa się w 6 
ortogonalnych czynników wyjaśniających aż 77,98% zasobu informacyjnego dostarcza-
nego przez te zmienne (zob. tabela 2). Warto przy tym zwrócić uwagę, że pierwszy czyn-
nik odzwierciedla aż 34,85% wariancji zmiennych wejściowych, a każdy z kolejnych wy-
odrębnionych czynników – ponad 10 % (zob. rysunek 3). Wybór liczby czynników na 
podstawie zaprezentowanego na wykresie testu osypiska jest mniej jednoznaczny – 
określenie od którego punktu zaczyna się „osypisko czynnikowe” jest do pewnego stop-
nia uznaniowe (zob. rysunek 3). Wydaje się, że należałoby pozostawić 4 lub 7 czynników.

Tabela 2. Kryteria wyboru czynników wspólnych – wszystkie powiaty (test Kaisera)
 Test Kaisera

Czynnik 
wspólny

Wartość 
własna

Procent łącznej 
wariancji

Skumulowany  
procent łącznej 
wariancji

1 8,71 34,85 34,85

2 3,32 13,28 48,13

3 3,18 12,72 60,85

4 1,80 7,19 68,04

5 1,34 5,38 73,42

6 1,14 4,56 77,98

Źródło: obliczenia własne.

1 Lista zmiennych wykorzystanych do opisu atrakcyjności inwestycyjnej powiatów znajduje się w rozdziale 2.
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Rysunek 3. Kryteria wyboru czynników wspólnych – wszystkie powiaty (test osypiska)
                     Test osypiska
  

Źródło: obliczenia własne.

Kompromisem pomiędzy wynikami 2 testów prezentowanych powyżej, tj. testu Ka-
isera i  testu osypiska, jest posłużenie się kryterium interpretowalności czynników. In-
terpretacja taka dokonywana jest na podstawie wartości ładunków czynnikowych. Za-
mieszczona poniżej tabela zawiera listę zmiennych wejściowych, dla których ładunki 
czynnikowe poszczególnych czynników są większe od 0,5 (zob. tabela 3).

Dla każdego z 6 czynników istnieje przynajmniej 1 zmienna wejściowa silnie z nim 
skorelowana (o współczynniku korelacji przekraczającym 0,5). Dlatego uzyskana struk-
tura ładunków czynników pozwala na interpretację wszystkich czynników. Każdy z nich 
otrzymał nazwę, odpowiadającą temu, jaką grupę kryteriów atrakcyjności reprezentu-
je (zob. tabela 3). Zdecydowanie najsilniejszy wpływ na atrakcyjność inwestycyjną wy-
wierają czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne oraz kapitał ludzki. Czynniki demogra-
ficzne oraz jakość otoczenia również są ważnymi determinantami atrakcyjności. Ładunki 
pozostałych trzech czynników są większe od 0,5 tylko dla 1 zmiennej wejściowej, może 
się zatem wydawać dyskusyjne, czy powinny one być interpretowane. Z drugiej strony 
– każdy z tych czynników reprezentuje ponad 4,5–7,0% łącznej wariancji zbioru zmien-
nych diagnostycznych. Wynika to z korelacji każdego z nich z jeszcze innymi zmienny-
mi diagnostycznymi. Ładunki czynnikowe powyżej 0,3 obserwuje się dla czynnika 4. ze 
zmiennymi: kanal, ocz_sc, wodoc, sb, dla czynnika 5. ze zmiennymi migr, wsk_zatr, a dla 
czynnika 6. ze zmienną wynag. Ostatecznie uznać trzeba, że pomimo braku możliwości 

Iwona Laskowska, Barbara Dańska-Borsiak



129

jednoznacznej interpretacji czynnika 4. oraz 5. i 6. powinny one być potraktowane jako 
istotne czynniki, od których zależy atrakcyjność inwestycyjna powiatów. 

Tabela 3. Wyniki analizy czynnikowej wybranych kryteriów atrakcyjności  
inwestycyjnej – wszystkie powiaty

Czynnik 1.  
Gospodarka, kapitał 
ludzki, infrastruktura

doch, bez_24, regon, wynag, fin_ubezp, frekw, ocz_sc, drogi, kanal, 
os_miesz, lekarz, por_lek

Czynnik 2. 
Demografia p_nat, migr, przedpr, popr, mieszk

Czynnik 3. 
Jakość otoczenia m_noc, udz_noc, tur

Czynnik 4.  
Zatrudnienie wsk_zatr

Czynnik 5.  
Kapitał społeczny impr

Czynnik 6.  
Inwestycje n_inw

Źródło: opracowanie własne.

Analogiczna analiza, mająca na celu wskazanie czynników wspólnych atrakcyjności 
inwestycyjnej, przeprowadzona została również dla 2 grup powiatów podobnych, wy-
odrębnionych metodą dwustopniowej analizy skupień. Najważniejsze wnioski są przed-
stawione poniżej (zob. tabela 4, rysunek 4 i tabela 5).

Interpretacja czynników w  przypadku powiatów należących do grupy drugiej jest 
trudniejsza niż w przypadku wszystkich powiatów. Według testu Kaisera powinno zo-
stać wyodrębnionych 7 czynników, a według testu osypiska 5 (zob. tabela 4). Interpre-
tacji merytorycznej poddają się z kolei 3 pierwsze czynniki, przy czym efekty oddziały-
wania pochodzące z różnych obszarów są trudniejsze do rozdzielenia niż w przypadku 
wszystkich powiatów. Czynnik 1. główny, reprezentujący niemal 28% łącznej wariancji 
przenosi informacje z 4 obszarów, podczas gdy dla wszystkich powiatów czynnik 1. re-
prezentował prawie 35% łącznej wariancji i 3 obszary. Czynnik 2., oprócz aspektów de-
mograficznych, reprezentuje też infrastrukturę społeczną. Interpretacja kolejnych czyn-
ników jest jeszcze bardziej niejednoznaczna. Szczególnie dotyczy to czynnika 6.: „Inwe-
stycje”, który, choć reprezentuje niemal 5% ogólnej wariancji nie jest skorelowany z żad-
ną ze zmiennych diagnostycznych ze współczynnikiem większym od 0,5 (zob. tabela 5). 
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Tabela 4. Kryteria wyboru czynników wspólnych – grupa 2 (test Kaisera) Czynnik 

wspólny 

                     Test Kaisera

Czynnik 
wspólny

Wartość 
własna

Procent łącznej 
wariancji

Skumulowany 
procent łącznej 
wariancji

1 6,97 27,90 27,90

2 4,03 16,14 44,04

3 2,90 11,61 55,65

4 2,20 8,78 64,43

5 1,37 5,48 69,91

6 1,25 4,98 74,89

7 1,06 4,25 79,14

Źródło: obliczenia własne.

Rysunek 4. Kryteria wyboru czynników wspólnych – grupa 2 (test osypiska) 
                        Test osypiska

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 5. Wyniki analizy czynnikowej wybranych kryteriów atrakcyjności  
inwestycyjnej – grupa 2

Czynnik 1.
Gospodarka, kapitał ludzki, infra-
struktura, jakość otoczenia

doch, bez_24, sb, regon, popr, fin_ubezp, m_noc, 
udz_noc, tur, os_miesz, lekarz 

Czynnik 2.
Demografia, infrastruktura społeczna

wsk_zatr, p_nat, migr, przedpr, mieszk, lekarz, 
por_lek

Czynnik 3.
Jakość otoczenia ocz_sc, m_noc, udz_noc, drogi

Czynnik 4. n_inw, impr, wynag

Czynnik 5. kanal

Czynnik 6.  –

Czynnik 7.
Frekwencja wyborcza frekw

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku grupy pozostałych powiatów występują aż 2 czynniki spośród 6 wy-
odrębnionych za pomocą kryterium Kaisera (zob. tabela 6 i rysunek 5), które nie są sko-
relowane z żadną ze zmiennych diagnostycznych ze współczynnikiem większym od 0,5 
(zob. tabela 7). Trzy pierwsze czynniki główne reprezentują razem prawie 50% łącznej 
wariancji zmiennych diagnostycznych i są to te czynniki, które można dość jednoznacz-
nie zinterpretować. Reprezentują one, podobnie jak w pozostałych przypadkach, kolej-
no: gospodarkę i kapitał ludzki, obszar demografii i infrastruktury społecznej oraz jakość 
środowiska. 

Tabela 6. Kryteria wyboru czynników wspólnych – grupa 1 (test Kaisera)
                 Test Kaisera

Czynnik 
wspólny

Wartość 
własna

Procent 
łącznej 
wariancji

Skumulowany 
procent łącznej 
wariancji

1 5,45 21,79 21,79

2 4,13 16,50 38,29

3 2,92 11,67 49,96

4 2,31 9,26 59,21

5 1,62 6,47 65,68

6 1,30 5,18 70,87

 Źródło: obliczenia własne.
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Rysunek 5. Kryteria wyboru czynników wspólnych – grupa 1 (test osypiska)
     Test osypiska

 

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 7. Wyniki analizy czynnikowej wybranych kryteriów atrakcyjności 
 inwestycyjnej – grupa 1

Czynnik 1.
Gospodarka, kapitał ludzki

doch, bez_24, regon, fin_ubezp, frekw, ocz_sc, tur,  
kanal, os_miesz

Czynnik 2.
Demografia, infrastruktura społeczna p_nat, migr, przedpr, popr, os_miesz, mieszk

Czynnik 3.
Jakość otoczenia m_noc, udz_noc, tur

Czynnik 4

Czynnik 5

Czynnik 6.
Inwestycje q1_n_inw

Źródło: obliczenia własne.

Reasumując, za pomocą metod analizy czynnikowej udało się wyodrębnić 6 lub 
7 czynników (w  zależności od zakresu przestrzennego analizy), które odzwierciedlają 
70–80 % łącznej wariancji 25 zmiennych diagnostycznych. Czynniki te najlepiej dają się 
zinterpretować w przypadku wszystkich powiatów. Zmienne opisujące poziom gospo-
darczy i kapitał ludzki i infrastrukturę najsilniej determinują poziom atrakcyjności inwe-
stycyjnej – aż 22–35% zasobu informacyjnego zbioru zmiennych diagnostycznych jest 
wnoszonych przez czynnik główny reprezentujący te zmienne. Zauważalny jest jednak 
związek zmiennych opisujących stan gospodarki (czynnik 1.) ze zmiennymi opisujący-
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mi kapitał społeczny (frekw), jakość otoczenia (ocz_sc, tur), czy oba typy infrastruktury 
(kanal, drogi, os_miesz, lekarz). Istotny jest też wpływ aspektów demograficznych. Uwa-
gę zwraca wyraźnie wyodrębniający się we wszystkich przypadkach czynnik reprezen-
tujący jakość otoczenia. Ponieważ czynniki główne są ortogonalne, oznacza to, że każ-
dy z wymienionych aspektów, niezależnie od siebie, wpływa znacząco na atrakcyjność 
inwestycyjną powiatów.

Zakończenie

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie 2 grup powiatów podobnych 
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Na podstawie wybranych 25 zmiennych dia-
gnostycznych wyodrębniono grupę składającą się z 68 powiatów o wyższym poziomie 
kluczowych czynników atrakcyjności. Obejmuje ona wszystkie powiaty grodzkie oraz 2 
powiaty ziemskie: lubiński i pruszkowski. W powiecie lubińskim działa górnicza spółka 
KGHM Polska Miedź oraz Zakłady Górnicze Lubin i Huta Miedzi Cedynia w Orsku. Dzięki 
dobrym wynikom przemysłu miedziowego przeciętne wynagrodzenie w powiecie lubiń-
skim w 2016 r. było najwyższe w Polsce (7170,2 zł) i o 1000 zł przewyższało wynagrodzenie 
w kolejnym powiecie (m. Jastrzębie Zdrój) [ttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-prahcy/przecietne-miesieczne-
wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2017,2,1.html.,dostęp: 
14.02.2018]. Działalność przemysłu miedziowego wpływa więc bardzo pozytywnie na 
atrakcyjność powiatu lubińskiego. 

Sąsiadujący z Warszawą powiat pruszkowski jest najmniejszym powiatem ziemskim 
w województwie mazowieckim i najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce. O atrak-
cyjności tego powiatu przesądza bliskość międzynarodowego portu lotniczego, pasa-
żerskiej kolejowej linii średnicowej, bezpośrednie połączenie z centralną magistralą ko-
lejową Berlin – Moskwa, dobrze rozwinięta sieć dróg oraz dobrze rozwinięta infrastruk-
tura komunalna. Powiaty grodzkie charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyj-
ną z racji korzyści, jakie oferują inwestorom wielkie miasta. To, że powiaty te należą do 
najbardziej atrakcyjnych było widoczne np. w badaniu opisanym przez B. Dańską-Bor-
siak i I. Laskowską, w którym stworzono ranking powiatów na podstawie syntetycznego 
miernika atrakcyjności inwestycyjnej [Dańska-Borsiak, Laskowska 2019].

Przeprowadzone badania wskazują jednocześnie, że wiele kluczowych czynników 
atrakcyjności inwestycyjnej jest wspólnych dla wszystkich powiatów, niezależnie od 
grupy, do której należą. Są to czynniki reprezentowane przez zmienne charakteryzujące 
obszary: „Ekonomia” i „Kapitał ludzki” (doch, bez_24, regon, fin_ubezp, os_miesz). Część 
czynników determinujących atrakcyjność inwestycyjną powiatów różni się pomiędzy 
wyodrębnionymi grupami. Dla drugiej grupy, zdominowanej przez powiaty grodzkie, 
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istotne są aspekty związane z infrastrukturą i jakością otoczenia (m_noc, udz_noc, tur, le-
karz). W pierwszej grupie, w której znalazła się większość powiatów ziemskich (poza 2 
powiatami) do kluczowych czynników atrakcyjności należą: frekw, ocz_s, kanal, które nie 
zostały wskazane jako istotne determinanty w grupie drugiej.
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Wstęp

Zdecydowana większość firm dysponuje ogromem informacji o swoich działaniach i re-
alizowanych procesach. Są wśród nich informacje archiwalne (jeszcze w formie papiero-
wej) oraz tworzone na bieżąco (zwykle w formie cyfrowej). Dodatkowo istnieją niezliczo-
ne linie tekstów, miliony liczb, symboli graficznych, wykresów, schematów, obrazów, na-
grań dźwiękowych i filmów. Dyski serwerów firmowych magazynują potężne bazy da-
nych, z których może skorzystać w kontrolowany sposób (stosownie do zakresu upraw-
nień) wiele osób. Coraz więcej procesów podlega bieżącemu monitorowaniu z wykorzy-
staniem automatyzacji, wizualizacji systemów. Moc obliczeniowa komputerów pozwa-
la w relatywnie krótkim czasie przetwarzać wiele informacji i  tworzyć zestawy danych 
w  dowolnej (zależnie od potrzeb) konfiguracji. Ponadto telekonferencje umożliwiają 
szybkie i sprawne przedyskutowanie trudniejszych kwestii z ekspertami z różnych dzie-
dzin, bez względu na czas i to, gdzie oni się w danej chwili znajdują.

Obecnie mamy do czynienia z wykładniczym przyrostem danych (informacji). Moż-
na je podzielić na:

 · dane ustrukturyzowane (uporządkowane według określonego klucza),
 · dane nieustrukturyzowane (nieuporządkowane).

Zarówno te pierwsze, jak i te drugie zbiory danych są w stanie objąć ramy technolo-
gii Big Data (BD). Ponieważ stosowana jest technologia cyfryzacji, dane w Big Data po-
winny być mierzalne. Jednak w zbiorze nieustrukturyzowanym, mogą się znaleźć dane 
niemierzalne na obecnym etapie wiedzy. 

Mamy obecnie również nadmiar informacji, i musimy je przetwarzać stosownie do 
własnych celów i potrzeb.

Lawinowy napływ informacji do zakładów ubezpieczeń, a także pozyskiwanie przez 
nie i wykorzystanie danych zewnętrznych, powodują, że będą one musiały przetwarzać 
ogromne liczby danych.

Celem artykułu jest wskazanie zakładom ubezpieczeń możliwości wykorzystania da-
nych zgromadzonych w Big Data.

Zamierzeniem autorów artykułu jest więc naświetlenie zjawiska BD, a następnie od-
niesienie go do ubezpieczeń majątkowo-osobowych.

Pojęcie Big Data i jego zakres

Big Data (BD) nie jest terminem jednoznacznym, najczęściej jest tak określany dostatecz-
nie duży zbiór różnorodnych zmiennych, które mogą być przetwarzane w różnej kon-
figuracji w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Poniżej zostaną omówione próby 
zdefiniowania BD.
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Pojęcie „Big Data” zostało sformułowane na początku XXI w. przez analityka D. La-
ney’ego. BD jest nową technologią operującą, w której zgromadzone są dostatecznie 
duże zbiory danych mogące być przedmiotem dalszego przetwarzania. Zbiory danych 
charakteryzują się cechami, takimi jak: duża objętość, różnorodność, zmienność, zło-
żoność. Poza tym charakteryzuje je ciągły i nieograniczony napływ poszerzających się 
strumieni.

Z kolei zdaniem A.M. Wilk Big Data to w istocie „rozproszone masywy różnorodnych 
cyfrowych informacji dziedzinowych, w  tym również osobowych, obejmujące coraz 
szersze obszary naszego życia i pracy” [Wilk 2017, s. 129].

Według P. Płoszańskiego wielkie aktualizowane dane pochodzą z różnorodnych źró-
deł m.in. z: transakcji kupno – sprzedaż, postów w sieciach społecznościowych, senso-
rów meteorologicznych, cyfrowych zdjęć i plików wideo, sygnałów GPS telefonów ko-
mórkowych, publicznych baz danych. To wszystko łącznie określane jest jako Big Data 
[Płoszański 2013, ss. 5–10]. Istotą metodologii Big Data jest przetwarzanie wszystkich ty-
pów zbiorów równocześnie.

Zdaniem B. Szafrańskiego BD definiowane jest jako „zbiory danych (informacji) naj-
częściej o bardzo dużej objętości, dużej różnorodności i dużej zmienności” [Szafrański 
2014, s. 21].

Podczas Forum Teleinformatyki zaś, w toku dyskusji, dochodzi się do wniosku, że BD 
„to nowa jakość [....] mamy do czynienia z początkiem tworzenia i implementacji nowych 
metod analizy i eksploracji danych” [Mazurkiewicz 2018].

 J. Surma Big Data definiuje jako „aktywa informacyjne charakteryzujące się dużym 
wolumenem, intensywnym przyrostem w czasie oraz różnorodnością formatów danych, 
które wymagają adekwatnych metod składowania, przetwarzania i analizowania w celu 
osiągnięcia określonych celów ekonomicznych, społecznych, politycznych itp.” [Surma 
2017, s. 24]. Fenomen Big Data dotyczy składowania danych, użytkowania, korzyści i do-
stępności w czasie rzeczywistym.

Pod pojęciem Big Data, według Accenture, rozumie się „zarządzanie ekosystemem 
wielkich zbiorów danych pochodzących ze zbiorów zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
(np. telematyka)” [https://www.slideshare.net/OptimediaSpain/accenture-four-keys-di-
gital-trust, dostęp: 12.09.2018].

Według Meta Group w 2001 r. (obecnie: Gartner) Big Data to „zbiory informacji o du-
żej objętości, dużej zmienności i  (lub) dużej różnorodności, które wymagają nowych 
form przetwarzania w celu wspomagania podejmowania decyzji, odkrywania nowych 
zjawisk oraz optymalizacji procesów” [Jaworska 2014, ss. 76–79].

Big Data to strumień informacji o zdarzeniach, który w czasie rzeczywistym daje peł-
niejszy obraz tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa i dostarcza 
błyskawicznie potrzebne dane.
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Big Data odnosi się do zbiorów otrzymanych z Internetu (blogów, portali społeczno-
ściowych). Slogan ten wykorzystywany jest często przez dostawców oferujących dane 
lub możliwość pozyskania określonych danych. Są to dane zewnętrzne, które można po-
dzielić m.in. na:

 · dane bezpośrednie (bazy demograficzne, dane o szkodowości, adresowe);
 · słowniki i bazy referencyjne danych osobowych;
 · dane pośrednie, np. tablice trwania życia;
 · dane mające wpływ bezpośredni na ocenę ryzyka i cenę;
 · dane długookresowe i krótkookresowe;
 · dane rejestrowane w czasie rzeczywistym;
 · bazy GPS, zdjęcia, mapy, bazy geologiczne;
 · mapy meteorologiczne;
 · cenniki do wyceny pojazdów;
 · cenniki do robót budowlano-montażowych [Dyszkiewicz 2015, ss. 34–36].

Dane zawarte w Big Data muszą spełniać następujące warunki:
 · powinny być wiarygodne, tzn. nie zawierać w  sobie żadnych błędów – zwłaszcza 

czujniki przekazujące informacje powinny być atestowane;
 · powinny być zróżnicowane w zależności od celu, przedmiotu i miejsca ich zbierania;
 · powinny być wartościowe, tzn. umożliwiać wykreowanie nowych treści, zależności, 

korelacji, pozwalających kształtować nową wiedzę.
W Big Data znajdują się dane niewymuszone, niedekleratywne, behawioralne, zasta-

ne, niewywołane. Mówi się często o: „szumie informacyjnym”, „nadmiarze informacji”, 
„zalewie informacji”. Dostawców informacji możemy nazwać „generatorami danych”.

Big Data pozwala na spojrzenie na zbiory danych jakby z lotu ptaka – im wyżej się 
wznosimy, tym większy obszar danych mamy w polu widzenia.

Big Data to także rozmiar danych. Potocznie mówi się o dużej liczbie danych. Pew-
nej próby określenia rozmiaru Big Data dokonali L. Hyunjoung i S. Il, wykorzystując po-
miar obecnych wielkości z  wykorzystaniem przedrostków, np. peta-, eksa-, zeta bajty 
itd. [Hyunjoung, Il 2016, ss. 27–28]. W naszym przekonaniu, liczbę danych można wyrazić 
dowolną liczbą naturalną. Wiadomo, że zbiór liczb naturalnych jest przeliczalny. Na po-
trzeby zapisu dużych liczb można je skrótowo oznaczyć, np. 10N w układzie dziesiętnym, 
gdzie: N – liczba naturalna.

Zdaniem M. Malinowskiej BD można zapisać za pomocą modelu 4 V:
 · Volume (duża liczba danych) – objętość,
 · Variety (dowolny typ danych) – różnorodność,
 · Velocity – prędkość, dynamiczność danych,
 · Value – wartość lub ocena wyrażana w wyniku weryfikacji [Frankowska, Malinowska, 

Rzeczycki 2017].
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Stopień implementacji BD uzależniony jest od branży (np. transport, finanse, prze-
mysł itp.).

Wraz z terminem „Big Data” pojawia się termin „Big Impact”, czyli „wielki wpływ”, na 
oznaczenie siły oddziaływania i umiejętności ekstrakcji oraz syntezy prowadzących do 
uzyskania wartościowych i użytecznych informacji wykorzystywanych do różnych celów.

Rozwój rynku Big Data

W 2011 r. wartość rynku Big Data wyniosła 7,6 mld dolarów, w 2017 r. było to już 33,5 mld, 
zaś prognoza do 2025 r. zakłada, że będzie ona wtedy na poziomie ok. 92,2 mld dolarów. 
Z badań Eurostatu wynika, że o  ile w Europie 10% przedsiębiorstw wykorzystuje tego 
typu narzędzia, to w Polsce tylko ok. 6% [Mazurkiewicz 2018]. 

W projekty BD w USA inwestuje ok. 83% firm przebadanych przez SAS. Z badań wy-
nika także, że:

 · ok. 56% respondentów zdecydowało się na wykorzystanie tej technologii,
 · ok. 40% rozważa zastąpienie obecnych rozwiązań hurtownią danych platformą Ha-

doop,
 · co piąte przedsiębiorstwo z zakresu machine learning lub sztucznej inteligencji wdro-

żyło takie rozwiązania,
 · ok. 23% eksperymentowało z  uczeniem maszynowym [ttps://www.sas.com/pl_pl/

insights/big-data/what-is-big-data.html, dostęp: 19.09.2018].
W Polsce Centrum Analizy Danych, w ramach globalnego projektu Gamma Boston 

Consulting Group, otworzyło swój oddział w Warszawie [Mazurkiewicz 2018]. Badania 
Eurostatu (2016 r.) wykazały, że w  Europie średnio 10% przedsiębiorstw wykorzystuje 
technologie BD, m.in. korzystają z danych z geolokalizacji ok. 45% serwerów społecz-
nościowych [Mazurkiewicz 2018]. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 
Big Data uznano za nowy, bardzo ważny składnik aktywów firm.

Badania Cisco Connected World Technology przeprowadzone wśród 1800 specjali-
stów z IT z 18 krajów, w tym z Polski, pokazują, że:

 · ok. 2/3 pytanych potwierdziło, że Big Data będzie strategicznym priorytetem firm 
w ciągu najbliższych lat;
 · najwyższe wyniki w  zakresie wykorzystania BD uzyskały: Argentyna (89%), Chiny 

(86%), Indie (83%), Polska (78%);
 ·  ponad połowa respondentów (w  tym w  Polsce) uważa, że z  powodu Big Data 

zwiększy budżety (w  swoich organizacjach) na nowe rozwiązania technologiczne1 

1 Jednym z  rozwiązań, mających być odpowiedzią na ten problem, jest technologia in-memory computing, 
w której ładowanie i przetwarzanie informacji odbywa się w pamięci podręcznej RAM, z pominięciem trady-
cyjnych nośników danych.
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[https://www.backupacademy.pl/big-data-duzy-potencjal-duze-wyzwanie/, dostęp: 
21.09.2018].

Według badań redakcji „Computerworld” we współpracy z  IBM Polska okazało się, 
że największe wykorzystanie BD odnotowuje się w: branży informatycznej – 42%, prze-
myśle (produkcji) – 34%, mediach (reklama) – 37%, telekomunikacji – 25% [Jaślan 2013].

„W sektorze handlu i dystrybucji aż 58% respondentów wykorzystuje bądź planu-
je wdrożyć systemy analiz wielkich zbiorów danych głównie dla optymalizacji łańcucha 
dostaw, profilowania portfolio produktów oraz wspierania kampanii marketingowych” 
[Jaślan 2013]. To z kolei powoduje zapotrzebowanie na informatyków głównie w celu 
wykorzystania szans biznesowych w szybko zmieniającym się otoczeniu.

 Warto w  tym miejscu odnotować obowiązujące akty prawne nawiązujące do BD. 
W dniu 18 lipca 2002 r. ukazała się ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. 
U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.]. Ustawa określa:

 · obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 · zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług dro-

gą elektroniczną,
 · zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świad-

czonych drogą elektroniczną.
W ustawie z 18 lipca 2002 r. wprowadza się pojęcie „system teleinformatyczny” , pod 

którym rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i opro-
gramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie a także wysyłanie oraz od-
bieranie, danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwych dla danego 
rodzaju sieci urządzeń końcowych [Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.].

W ustawie z 18 lipca 2002 r. przez termin „świadczenie usług drogą elektroniczną” ro-
zumie się wykonanie usługi, które następuje w wyniku wysyłania i odbierania danych za 
pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy bez jed-
noczesnej obecności stron, przy tym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci 
publicznych [Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. 
U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.].

W 2005 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 
r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [Dz. U. 2005 Nr 
212 poz. 1766 z późn. zm.]. Rozporządzenie określa warunki jakie systemy teleinforma-
tyczne powinny spełniać w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi o ich wyposażenie 
a także właściwości i cechy funkcjonalności.
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Możliwości i zagrożenia wykorzystania Big Data

Stopień implementacji rozwiązań z zakresu BD jest uzależniony od branży. Wiodącą rolę 
odgrywają finanse oraz przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, bankowością a także 
ubezpieczeniami majątkowymi i życiowymi.

Na corocznej Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa In-
formatycznego” podejmowany był temat Big Data. Wskazano na strategiczne wyzwa-
nia dla nauki, społeczeństwa i gospodarki w zakresie tworzenia i wykorzystania wielkich 
baz danych. Sygnalizowano także problemy etyczne związane z tym zjawiskiem i mó-
wiono o zagrożeniach, np. konsekwencjach przekroczenia cienkiej granicy prywatno-
ści [W Sejmie… 2017].

Duże oczekiwania związane są z wykorzystaniem technologii BD w badaniach spo-
łecznych (socjologicznych). Podkreśla się, że wraz z BD pojawiają się niezwykłe szanse 
na rozpoznanie i zrozumienie zjawisk społecznych, ale także powstają liczne zagrożenia 
(np. naruszenie prywatności). Uznano, że Big Data jest narzędziem, które ma zastosowa-
nie w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego [Żulicki 2017, ss. 175–208]. 

Big Data stwarza ogromne możliwości wykorzystania analityki biznesowej. Analityka 
biznesowa ocenia zbiory danych z punktu widzenia: statystyki opisowej, statystyki ma-
tematycznej, ekonometrii, modeli matematycznych, matematyki finansowej, demogra-
ficznej i aktuarialnej, a także emerytalnej.

Big Data to potężny oręż w walce na coraz bardziej konkurencyjnym rynku w róż-
nych obszarach życia społeczno-gospodarczego [Kortecka 2015]. Firmy, które potrafią 
skutecznie wyselekcjonować potrzebne dane biznesowe, ograniczą rolę intuicji w  za-
rządzaniu i zdobędą na rynku przewagę konkurencyjną. Menedżerowie firm mogą zmie-
rzyć i wziąć pod uwagę zdecydowanie więcej elementów (zmiennych losowych), a na-
stępnie wykorzystać te wiedzę przy podejmowaniu decyzji.

Wskazuje się na ogromną rolę, jaką odgrywają media społecznościowe, które są 
jednym z ważnych źródeł dla Big Data [Chomiak-Orsa, Mrozek 2017, s. 48 i nast.]. Dzię-
ki mediom społecznościowym np. marketingowcy mogą spojrzeć na życie użytkowni-
ków w sposób bardzo szeroki, umożliwiają one obserwację także ich zachowań na ryn-
ku ubezpieczeniowym.

Przeprowadzone wycinkowe badania wśród przedsiębiorstw pokazały, że:
 · większość słyszała o technologii BD, ale nieliczni tylko potrafili wskazać możliwości 

ich wykorzystania;
 · jako główne bariery wskazywano koszty wdrożenia;
 · nie ma wśród nich wystarczającej wiedzy o tym, że technologie BD mogą być źró-

dłem innych działań innowacyjnych [Chomiak-Orsa, Mrozek 2017, ss. 48–54].
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Przeprowadzone badania w obszarze zarządzania strategicznego wykazały, że wy-
korzystując technologie Big Data (w dużym i bardzo dużym stopniu) przedsiębiorstwa 
oceniały swoje wyniki przez pryzmat: reputacji, transparentności, zaufania (dominował 
10-letni i dłuższy horyzont planowania strategicznego) [Weinert 2017, ss. 48–57].

Analityka Big Data bardzo dynamicznie wkroczyła do sektora przemysłowego – już 
ok. 47% wytwórców wiąże z tym duże nadzieje. W 2016 r. wyniki finansowe firm poka-
zują, że BD nie tylko usprawnia proces produkcji ale jest jej katalizatorem, dotyczy to 
zwłaszcza mechanizacji i robotyzacji [Weinert 2017].

Badania wykazują ponadto, że zastosowanie technologii Big Data, np. w przedsię-
biorstwach energetycznych, przyczynia się do zmniejszenia zużywania energii, a co za 
tym idzie ograniczenia strat oraz wygenerowania oszczędności [Davis 2015, ss. 78–80]. 
Od 1.07.2016 r. duże firmy muszą raportować swoje wyniki ekonomiczne w formacie Jed-
nolitego Pakietu Kontrolnego.

Zalety technologii Big Data oraz korzyści z jej zastosowania są ogromne. Oprócz już 
wymienionych należy do nich zaliczyć i to, że technologia BD:

 · wyznacza nowe standardy funkcjonowania przedsiębiorstw;
 · przyczynia się do obniżki kosztów produkcji oraz zwiększenia wydajności pracy;
 · wprowadza nowoczesne systemy analityczne wykorzystujące inteligentne algoryt-

my, które z kolei pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych;
 · analityka w technologii BD pozwala lepiej interpretować i zrozumieć wyniki finanso-

we przedsiębiorstw.
Na podstawie analizy zalet BD, trzeba powiedzieć, że każde opóźnienie we wprowa-

dzani technologii BD powodować może utratę przewagi konkurencyjnej, a sukces od-
niosą te firmy które potrafią dokonać szybkiej jej analizy.

W opublikowanym w 2016 r. raporcie pt. The Federal Big Data Research and Develop-
ment Strategic Plan opracowanym w ramach The Networking and Information Techno-
logy Research and Development Program wskazuje się na nowe dyscypliny wiedzy, do-
tychczas mało dostrzegalne [Wilk 2017]. Poza tym formułuje się w nim kilka strategicz-
nych celów, do których m. in. zalicza się: 

 · tworzenie zasobów w zakresie nowej generacji przez inwestowanie;
 · rozumienie wiarygodności danych;
 · konstrukcję cyberinfrastruktury;
 · rozumienie zawartości, charakteru i znaczenia BD; 
 · edukację w zakresie BD [Wilk 2017].

Wielkie zbiory danych Big Data pozwalają:
 · zrozumieć zachowanie klientów (rozpoznać, kim jest klient);
 · dokonywać wyborów na podstawie czegoś, co się da zmierzyć;
 · ograniczyć intuicje w podejmowaniu decyzji;
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 · rozpoznać to, kto jest największym konkurentem;
 · budować modele analityczne;
 · wykorzystywać zdolności technologiczne;
 · przeprowadzać analizę obszarów ryzyka;
 · udoskonalić kampanie reklamowe i zdobyć przewagę konkurencyjną.

Rozwój technologii BD nie odbywa się bez przeszkód. Do najważniejszych trudno-
ści należy zaliczyć:

 · wysokie koszty zakupu sprzętu mobilnego;
 · brak wykwalifikowanych kadr, które potrafiłyby wygenerować odpowiednie dane na 

potrzeby biznesowe;
 · konieczność ochrony przetwarzania danych przed cyberprzestępczością;
 · konieczność zwiększania szybkości przetwarzania danych w miarę ich przyrostu.

Sektor finansów i bankowości, w tym ubezpieczeń, cechuje szczególnie silne zainte-
resowanie wykorzystaniem analityki wielkich zbiorów danych do zrozumienia potrzeb 
klientów oraz lepszego profilowania produktów. Za największe trudności w wykorzysta-
niu technologii BD uważa się:

 · brak wykwalifikowanych pracowników (43%),
 · duże koszty utrzymania sprzętu (53%),
 · brak zrozumienia potrzeb analizy danych ze strony biznesu (64%).

Poza tym, dzięki przetworzeniu danych Big Data otwierają się przed nami nowe ob-
szary badawcze. Big Data umożliwia:

 · poszerzenie naszych horyzontów myślowych, co pozwala na znalezienie przemyśla-
nego punktu widzenia;
 · spojrzenie na zbiory danych z innej perspektywy;
 · dotarcie do istniejących związków, korelacji takich, które dotychczas nie były do-

strzegane, nawet w teoretycznych rozważaniach;
 · przewidywanie oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ocenianie strat o rozmia-

rach katastrofalnych w sytuacjach awaryjnych;
 · szybszą łączność bezprzewodową z dowolnymi punktami geograficznymi;
 · ocenę zdarzeń w przeszłości i przewidywanie zdarzeń w przyszłości;
 · budowanie zaawansowanych modeli analitycznych do przewidywania wyników.

Należy także zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie towarzyszą Big Data. Do nich zali-
czyć trzeba zjawiska związane m.in. z:

 · przekraczaniem granicy dostępu do danych prywatnych (mówi się często o „danych 
wrażliwych”);
 · dużą liczbą danych stwarzających możliwość fabrykowania informacji w celu mani-

pulowania prawdziwą informacją;
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 · przetwarzaniem dużej liczby danych, co również stwarza możliwość sterowania po-
czynaniami wielu ludzi;
 · nadużywaniem, wykorzystywaniem nielegalnego prawa do własności intelektualnej;
 · brakiem zaufania do otrzymanych danych – ich wiarygodności i rzetelności;
 · naruszaniem zasad etycznych i moralnych.

Ponadto podczas elektronicznej wymiany informacji mamy do czynienia z dodatko-
wymi zagrożeniami, takimi jak np.:

 · modyfikacja i podrobienie danych przez osoby trzecie,
 · ujawnienie danych (przechwycenie i odkrycie ich treści),
 · przerwanie transmisji danych [Pawłowski 2008, ss. 90–93].

Przyczynami zagrożeń są m.in.: anonimowość w  sieci, brak właściwych regulacji 
prawnych, brak świadomości zagrożenia, brak właściwych zabezpieczeń.

Z kolei V. Mayer-Schönberger i K. Cukier wskazują dalsze zagrożenia Big Data, zwra-
cając m.in. uwagę na to, że:

 · śledzenie, szpiegowanie i inwigilowanie staje się łatwiejsze;
 · zmiana skali zgromadzonych danych prowadzi do zmiany sytuacji;
 · możliwe jest karanie za posiadanie określonych skłonności i ryzykownych zachowań 

zanim doprowadzą one człowieka do popełnienia przestępstwa;
 · stajemy się ofiarami dyktatury danych;
 · dane są źródłem nacisku na grupy społeczne;
 · skumulowane dane mogą być wielokrotnie wykorzystane w  niewłaściwy sposób, 

niszcząc prywatność;
 · zwiększa się zdolność do przechwytywania danych osobowych;
 · z góry zakłada się zaistnienie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez 

obserwowane osoby i zanim to nastąpi uniemożliwia się popełnienie go, co może pro-
wadzić do różnego rodzaju nadużyć [Mayer-Schönberger, Cukier 2014].

Big Data w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych

Na rynku ubezpieczeń coraz częściej spotykamy się z dynamicznymi zachowaniami klien-
tów. Urządzenia mobilne, szybkie środki komunikacji oraz edukacja sprawiają, że społe-
czeństwo polskie zachowuje się w sposób dynamiczny. Dzięki Big Data powstaje nowy 
paradygmat biznesu w ubezpieczeniach, polegający na odkryciu ukrytych wartości dy-
namicznego klienta. Oznacza to tworzenie nowych wartości i dostarczanie ich klientom. 
Mamy tu na myśli tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych bądź przekształce-
nie już istniejących w celu zaspokojenia nowych potrzeb ubezpieczeniowych. Dochodzi 
do tego przekonywanie klientów o nowych zagrożeniach i ich skutkach, które mogą być 
objęte ochroną ubezpieczeniową.
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Badania Accenture Big Succes with Big Data 2014 przeprowadzone wśród 124 zakła-
dów ubezpieczeń z 19 krajów Europy i USA pokazały, że:

 · zakłady ubezpieczeń sięgają głęboko do danych klientów (73% wskazań),
 · firmy te sięgają do bazy danych systemowych (58% wskazań),
 · ok. 1/3 respondentów wykazało zakup zewnętrznych baz danych [Grabowski, Mi-

chalczyk 2015, ss. 31–32].
Ciekawym trendem jest wymiana informacji o segmentach klientów. Zakłady ubez-

pieczeń widzą korzyści z Big Data, do których zaliczają:
 · „skrojoną na miarę” ofertę dla klienta (52% wskazań),
 · możliwość odpowiedzi na większe potrzeby, co do szybkości obsługi (51% wskazań).

Poza tym zakłady ubezpieczeń wskazują, że w przyszłości Big Data:
 · wpłynie na transformację organizacji (84% wskazań),
 · wpłynie na sposób prowadzenia biznesu (83% wskazań),
 · dostarczy wartościowych danych (85% wskazań),
 · dokona zmiany relacji klient – zakład ubezpieczeń (81% wskazań) [Grabowski, Mi-

chalczyk 2015].
Dodatkowo dzięki szerokiemu dostępowi do danych zostanie zbadanych więcej re-

lacji, korelacji, takich, których dzisiaj nie da się jeszcze zbadać. 
Do powyżej wymienionych zjawisk towarzyszących Big Data należy dodać wskazane 

w odpowiedziach ankietowych główne wyzwania, wiążące się z wykorzystaniem tej tech-
nologii, takie jak: bezpieczeństwo (52%), budżet, tj. środki finansowe (44%), potrzeba kom-
petentnych osób wdrażających Big Data (38%) [Grabowski, Michalczyk 2015, ss. 31–32]. 

Obecnie zakłady ubezpieczeń są na początkowym etapie wdrażania technologii BD, 
jednak obserwuje się postęp w tym zakresie, dokonywany metodą małych kroków.

Warto odnotować, że dzięki Big Data (USA) stworzono większy rejestr czynników 
powodujących kolizje (wypadki) drogowe [Ślepowrońska, Bijak, Kolak 2016, ss. 37–39]. 
Dzięki tym danym wprowadzono wzrost składki w zależności od wykroczenia, dla przy-
kładu: za brawurową jazdę (ok. 22%), jazdę pod wpływem środków odurzających po raz 
pierwszy (ok. 19%), brak uprawnień (ok. 18%), przekraczanie prędkości (ok. 15%) itd.

W Wlk. Brytanii zintegrowanymi źródłami danych o wypadkach są m.in. Motor Insur-
ance Bureau (MIB), system My Licence, projekt Driver and Vehicle Licensing, The Claims 
and Underwriting Exchange (CUE). Są to ogromne bazy danych o wypadkach komunika-
cyjnych. Ze zgromadzonych danych o wypadkach mogą korzystać także zakłady ubez-
pieczeń.

Z punktu widzenia kalkulacji i oceny ryzyka pojawia się szansa ograniczenia niepew-
ności. Dzięki wyłuskaniu z Big Data potrzebnych danych jesteśmy w stanie dość dokład-
nie określić prawdopodobieństwo (częstość) szkody (parametr będący podstawą kalku-
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lacji stóp składek ubezpieczeniowych). Jednocześnie ograniczamy stosowanie prawdo-
podobieństwa subiektywnego.

W  ubezpieczeniach majątkowych i  życiowych zawsze istnieje ryzyko naruszenia 
dóbr osobistych [Byrski, Tobiczyk 2015, ss. 25–26]. Przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych wyraźnie określają zasady przetwarzania danych osobowych zwykłych (art. 
23 RODO) jak i wrażliwych (art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych – RODO)2 [Usta-
wa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000]. 

Do oszacowania ogólnej liczby danych w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych 
wykorzystano następujące źródła danych:

 · roczniki statystyczne GUS,
 · dane Polskiej Izby Ubezpieczeń,
 · sprawozdawczość rachunkowości ubezpieczeniowej przekazywaną do Komisji Nad-

zoru Finansowego,
 · dane Rzecznika Ubezpieczonych,
 · Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Dane przedstawiono w  tabeli (zob. tabela 1). Ich analiza uwidacznia dynamiczny 
wzrost liczby zawartych umów ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Tabela 1. Stan ilościowy zawartych umów w wybranych ubezpieczeniach majątkowo-
osobowych w Polsce w latach: 2005, 2010, 2016 (w tys.)

Lp. Wyszczególnienie 2005 2010 2016 

1 Ubezpieczenia na życie 7945 7419 9057

2 Ubezpieczenia na życie z funduszem 
 inwestycyjnym 1797 2496 2955

3 Ubezpieczenia od wypadków 4489 9306 15536

4 Auto casco 3934 5052 6051

5 Ubezpieczenia od żywiołów 5987 8611 10353

6 Budynki w rolnictwie 1492 1612 1794

7 Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 14025 18088 23289

8 OC ogólne 2974 6347 9096

9 Ubezpieczenia zarejestrowane w ZUS 13131 14657 15110

2 Pod pojęciem „przetwarzanie danych” rozumiemy np. przekazywanie, dokonywanie obliczeń statystycznych, 
aktuarialnych. Obowiązują tutaj m.in. zasady: celowości, adekwatności, ograniczenia czasowego, zachowania 
tajemnicy zawodowej. Zakład ubezpieczeń, przetwarzając dane osobowe powinien zadbać o ich bezpieczeń-
stwo i zagwarantować kontrolę dostępu do ich treści.
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Lp. Wyszczególnienie 2005 2010 2016 

10 Ubezpieczenia zarejestrowane w KRUS 1582 1585 1335

11 Zarejestrowane pojazdy samochodowe i cią-
gnikowe 16816 23037 28601

Źródło: [Rocznik Statystyczny 2017].

Należy pamiętać, że każda pojedyncza umowa ubezpieczenia zawiera kilkadziesiąt 
informacji strukturyzowanych i niestrukturyzowanych co oznacza, że zakłady ubezpie-
czeń posiadają ogromne bazy danych. Do powyższego zestawienia należałoby dołączyć 
liczbę powstałych szkód wraz z ich szczegółowymi danymi, dane o wartości zawartych 
składek i wartościach wypłaconych odszkodowań. 

Na BD można spojrzeć także od strony kalkulacyjnej, zwłaszcza po kątem kalkula-
cji stóp składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Im większa baza danych 
dostępnych podczas kalkulacji, tym więcej możemy uzyskać informacji i wziąć pod uwa-
gę więcej czynników wpływających na badaną np. częstość szkód.

Dzięki temu możliwe jest też ograniczenie zjawiska tzw. marginesu niepewno-
ści. Szeroki dostęp do pogłębionych danych statystycznych zmniejsza prawdopodo-
bieństwo subiektywne (w przypadku braku danych o kalkulowanej stopie składki, np. 
w nowo wprowadzonym produkcie ubezpieczeniowym).

W przypadku już funkcjonującego produktu ubezpieczeniowego BD pozwala zakła-
dowi ubezpieczeń bardziej precyzyjnie określić cenę ochrony ubezpieczeniowej, a tak-
że zastosować zwyżki lub zniżki składki dla niektórych rodzajów ryzyka.

Praktycznym wykorzystaniem Big Data na szczeblu zakładu ubezpieczeń są dzia-
ły aktuarialne. Zadaniem działów aktuarialnych jest kalkulacja i aktualizacja stóp skła-
dek dla wszystkich produktów ubezpieczeniowych. Ponadto aktuariusze odpowiadają 
za wycenę zobowiązań wobec klientów, oczekiwany poziom rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych, wyznaczenie marginesu wypłacalności i kalkulację ryzyka ubezpiecze-
niowego. Zadania te są możliwe do wykonania dzięki profesjonalizmowi tych osób i ich 
kwalifikacjom (matematyka, statystyka, informatyka, rachunek prawdopodobieństwa), 
a także dzięki możliwości dostępu do niezbędnych danych (w tym także dostępu do ze-
wnętrznych danych dostarczanych przez Big Data).

Warto wspomnieć również o Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), która jest organizacją 
samorządu branżowego i reprezentuje wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Pol-
sce. Do podstawowych zadań PIU należy także zbieranie i upublicznianie ogólnych da-
nych charakteryzujących rynek ubezpieczeń (dział I  i  II) w Polsce. Zebrane podstawo-
we parametry ubezpieczeń w  odniesieniu do poszczególnych zakładów ubezpieczeń 
wraz z wyliczonymi wszystkimi wskaźnikami techniczno-ubezpieczeniowymi i pośred-
nictwem ubezpieczeniowym są upowszechniane publicznie. Dodatkowo PIU posiada 
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dane dotyczące kanałów dystrybucji ubezpieczeń, wielkości sprzedaży w ramach ben-
cassurance, a także ubezpieczeń zdrowotnych. W sumie PIU dysponuje ogromną – i cią-
gle powiększającą się – bazą danych o rynku ubezpieczeń w Polsce, co pozwala sklasy-
fikować ją jako Big Data.

Zmiany w technologii pociągają za sobą zmiany w rachunkowości ubezpieczenio-
wej, która również dostarcza wielu informacji. Nakładane są nowe obowiązki i kompe-
tencje na zawód księgowego [Szczepańska 2018]. To zwłaszcza proces postępującej ro-
botyzacji w rachunkowości pociąga za sobą konieczność dokonywania rozmów za po-
mocą urządzeń mobilnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunko-
wości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zakłady ubezpieczeń co kwartał 
zobowiązane są do dostarczania nadzorowi ubezpieczeniowemu wielu danych o swo-
jej działalności [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 
330 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w spra-
wie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekura-
cji, Dz. U. 2009 Nr 226 poz. 1825]. Ta ogromna i poszerzająca się baza danych może być 
sklasyfikowana jako Big Data

Mówiąc o Big Data w zakładach ubezpieczeń, należy wspomnieć o ośrodku informa-
cji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Fundusz utworzony został na 
mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych [Dz. U. 
2003 poz. 1152 z późn. zm.]. Jak wiadomo, UFG prowadzi następującą działalność:

1. Rejestruje wszystkie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (grupa 10 ryzyka) oraz nieobowiąz-
kowego ubezpieczenia casco pojazdów lądowych za wyjątkiem szynowych (grupa 3).
2. Rejestruje zdarzenia powodujące odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń z ty-
tułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych.
3. Wypłaca odszkodowania i świadczenia z umów ww. ubezpieczenia.
4. W sumie UFG dysponuje ogromną bazą danych, którą należy sklasyfikować jako 
Big Data.
Na dzień 4 czerwca 2017 r. zaplanowano uruchomienie wersji CEPiK 2.0. Niezależnie 

od tego, 1.01.2017 r. została wprowadzona istotna zmiana w funkcjonowaniu systemu 
CEPiK, której wprowadzenie ma na celu wyeliminowanie wszelkich błędów występują-
cych podczas rejestracji pojazdów. Ostatnia (a także poprzednia) wersja CEPiK zawiera 
kilkadziesiąt informacji o cechach technicznych charakteryzujących zarejestrowane po-
jazdy. Część tych danych może być wykorzystana w celach badawczych. W sumie zgro-

Monika Marcinkowska, Adam Śliwiński, Stanisław Wieteska



151

madzona baza danych o  pojazdach mechanicznych jest dostatecznie dużych rozmia-
rów, żeby móc sklasyfikować ją jako Big Data.

Zakończenie i wnioski

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że powstają i ciągle poszerzają się zbiory da-
nych różnego rodzaju. Jest to zjawisko pozytywne, gdyż podnosi poziom wiedzy i świa-
domości polskiego społeczeństwa. 
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można sformułować następujące wnioski:

1. Poszerzają się perspektywy dla badań naukowych niezbędnych do funkcjonowa-
nia różnych przedsiębiorstw i instytucji państwowych.
2. Wykładniczy wzrost liczby danych, z jednej strony może pozwolić na ogranicze-
nie ryzyka, niepewności i niebezpieczeństw, ale z drugiej strony – działalność hake-
rów (istnienie tendencji do włamywania się do baz danych) stanowi potencjalne za-
grożenie dla funkcjonowania państwa i to zarówno jego instytucji, jak i obywateli, 
czyli dla osób prywatnych.
Podjęta problematyka nie została wyczerpana, lecz jedynie zasygnalizowana. Istnie-

je konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
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Farms Equipment with Agricultural Tractors  
and Farmers’ Interest in Subsidizing Their Purchase 
from EU Funds on the Example of Łódzkie Voivodeship

Abstract: The article presents the equipment of farms with agricultural tractors in Łódzkie 

voivodeship. Information needed for the investigation covering the period of 2002–2016 

comes from the Central Statistical Office database. In December 2016, surveys were car-

ried out among individual farmers. The information collected allowed for the analysis of the 

number and brands of tractors owned by the farmers, tractors’ age and their engine power. 

In addition, the issues of the degree of use of tractors and the willingness of farmers to use 

the subsidies offered by the European Union programs were considered. The independen-

ce test χ2 was carried out for selected diagnostic features.

In the period from 2002–2016, the number of agricultural tractors used in farms in Łódz-

kie voivodeship increased by 12.7 thousand pieces. Since the accession of Poland to the EU 

structures, the number of tractors purchased with the support of the EU funds propping 

up the development of agriculture has been increasing. Most agricultural tractors owned 

by surveyed farmers exceeded 20 years from the date of production. A large part was pur-

chased as used tractors. Respondents pay attention to the technological capabilities of the 

tractors purchased, where the engine power is the basis. It has been observed that in small 

farms the power of tractors exceeds the demand of farms. Only 22% of tractors were pur-
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chased with the support of EU funds. The purchase of a new tractor in the next two years 

is planned mainly by younger respondents, owning farms with an area of over 10 hectares.

Key words: tractors, Farm equipment, Łódzkie voivodeship, EU funds.

Introduction

Agricultural tractors are the basic equipment in each farm. Their main function is to drive 
agricultural machinery and equipment [Lisowski 2008]. In many cases working without 
them is technically impossible. Nevertheless, the quality of agricultural tractors used in 
Polish farms is far from the European standards. Therefore, the topic related to the tractor 
market is constantly an issue often undertaken by researchers [Grześ 2010; Lorencowicz 
2016; Pawlak 2012; Skudlarski 2017]

Since 1990, when the implementation of adaptation programs for the Polish coun-
tryside to European requirements began in Poland, the quality of agricultural equip-
ment has begun to improve. In 2004, after Poland’s accession to the European Union, 
many programs were launched, popular among farmers, thanks to which the purcha-
se of new farm equipment and farm modernization became much easier [Chmieliński 
2006; Sadowski Girzycka 2011]. In addition, farmers were offered second hand agricultu-
ral equipment from other EU countries [Piwowar 2012].

The aim of this paper is to determine the level of farm equipment with agricultural 
tractors in Łódzkie voivodeship within the period of 2002–2016 and establish the age 
and power of the tractors used in farms reported in the survey. Apart from the analy-
sis of the quality of the equipment, the research topics concerned, among others, the is-
sue of the degree of equipment exploitation and the willingness of farmers to use the 
EU subsidies. 

Material and Research Methods

The analysis covers the years since 2002 to 2016. The material for the investigation was 
gathered on the basis of the survey carried out among farmers and from the Central Sta-
tistical Office (GUS). The data from GUS present the number of tractors, the number of 
farms and the area of arable land in voivodeships. 

The analysis of the data from the survey was supported by the χ2 independence test 
for chosen variables according to the formula (1). The test is applied on order to investi-
gate the relationship between two variables X and Y.

The χ2 test is based on comparisons of the values being observed and theoretical va-
lues. If the differences are large, then the dependence are considered to be significant 
[Kukuła 2003]. 
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where:
c2 – the chi–squared test
nij – observed frequency,

ijn̂  – theoretical frequency
k – number of categories of the feature X
s – number of categories of the feature Y

The computed value of c2 depends among others on the size of the sample, with the 
assumption that it is computed only for big size sample. Usually it is assumed to be over 
100 elements. In this research the number of respondents was slightly lower, in spite of 
which the research was directed towards the investigation of the relationship of the cho-
sen features for which the condition nij >8 was fulfilled.

Characteristics of Łódzkie voivodeship

The area of Łódzkie Voivodeship is 18,219 km2. According to the data for 2016, the ru-
ral area accounted for 93.6% of the area, and the population living in it accounted for 
37.1% of the total number of inhabitants of the voivodeship [GUS 2018]. It is adjacent to 
the Mazowieckie, Świętokrzyskie, Śląskie, Opolskie, Wielkopolskie and Kujawsko–Pomor-
skie voivodeships. The region has a very good strategic location, it belongs to the transi-
tion zone between the South Poland Upland zone and the Central Poland Lowland zone.

According to the Central Statistical Office (GUS) data, in 2016 there were 124,000 
farms in the Łódzkie Voivodship, with the total area of arable land (AL) 961.6 thousand 
hectares. The share of basic cereals in the total sown area accounted for 60.6%.

According to data from 2016 the largest percentage of farms – over 33% – constitu-
ted those with an area of 2.00–4.99 hectares, in the range of 5.00–9.99 there were 28% 
of the total number of farms. Larger farms, 10–19.99 hectares, cover about 15% of the to-
tal number of farms, while in the range of 20–49.99 hectares there were 5.3% of farms, 
and over 50 hectares – 0.8% of the total number of farms only. The average total area of 
a farm was 8.8 hectares.

The number of agricultural tractors per 100 hectares of arable land in 2002 was near-
ly 10, in 2005 11.6, in 2010, 12.8 and in 2016, 13.6.

Over the last years, the number of farm tractors has been systematically increasing in 
the analyzed voivodeship, while the number of farms has decreased. According to GUS 
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data, in 2002 there were 118,433 agricultural tractors registered in Łódź, in 2005 126,071 
and in 2013 this number increased to 129,513 units. The number of registered tractors in 
2016 was 131,186 [GUS 2018].

In the ranking of voivodeships with respect to the level of the equipment of farms 
with agricultural machines presented by Szewczyk [2012], the Łódzkie Voivodeship took 
first position in 2010. Therefore, this voivodeship, together with świętokrzyskie, wielko-
polskie, opolskie, kujawsko-pomorskie and lubelskie voivodeships constituted the gro-
up of the highest level of farm equipment with agricultural machinery. In this study, 
apart from the number of tractors owned by the farm there were other significant fac-
tors taken into account in construction the synthetic measure. These were the number 
of machines of general purpose, machines for growing cereals and root crops, as well as 
machinery and equipment for animal production, expressed per 1000 hectares of arable 
land or the number of farms. Research conducted by Kukuła [2014] presenting the spa-
tial diversification of technical equipment in agriculture, in which a different set of dia-
gnostic features was applied, placed the voivodeship of Łódź in the 3rd place, also in the 
best group of voivodeship.

Quantity and the quality of farm tractors in farms

The agricultural machinery market is a strongly developed sector. There are many com-
panies that deal only with the production of agricultural machinery such as New Holland 
or John Deere as well as large automotive concerns that also offer agricultural vehicles 
such as Mercedes–Benz or Lamborghini.

There are tractors available on the market that differ in size, engine power, number 
of driven wheels, fuel consumption or lifting capacity of the rear linkage, as well as, in 
recent years more attention, equipment and comfort of use as well as innovative tech-
nological solutions that take into account the requirements of environment protection.

Based on data from the Central Register of Vehicles and Drivers (CROVAD), the ran-
king of the 10 most popular brands of agricultural tractors (table 1), including only new 
tractors, registered for the first time, has been prepared.

Table 1. The ranking of most popular brands of agricultural tractors in Poland in 2016

Position in 
ranking Brand

Number of tractors registered (items)
change (%) 2016/2015

2015 r. 2016 r.

1. New Holland 2054 1291 - 37,1

2. John Deere 1874 1105 - 41,0

3. Zetor 1658 1104 - 33,4

Janina Szewczyk, Monika Jaworska



159

Position in 
ranking Brand

Number of tractors registered (items)
change (%) 2016/2015

2015 r. 2016 r.

4. Ursus 396 904 + 128,2

5. Kubota 1095 895 - 18,2

6. Case IH 942 632 - 32,9

7. Deutz-Fahr 1136 620 - 45,4

8. Claus 471 388 - 17,6

9. Farmtrac 430 263 - 38,3

10. Valtra 383 261 - 31,8

Source: Based on individual study of Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców [2018]. 

The most popular brand was New Holland, which has been invariably the first place 
for eight years. The tractors of this company constitute 15% of all newly registered agri-
cultural tractors in 2016 in Poland, the number of which was 8,761 pieces. Popular mo-
dels of this brand are TD5.85 (172 items), T6.165 (137 items), and TD5.105 (126 items).

John Deere was in second place, this brand reached 13% of the market in 2016, Ze-
tor had a similar share. The Ursus brand achieved the highest sales growth by taking the 
4th place and 10% market share, while in 2015 the domestic producer was in 10th place 
with a 4% share.

In the first half of 2016 producers and dealers of agricultural equipment recorded a 
significant reduction in sales of new tractors, mainly due to the restricted availability of 
subventions and EU subsidies. The number of registered new tractors was lower by 3556 
as compared to 2015 [Olszewski 2017].

However, used tractors have a larger share in registration, which in 2015 accoun-
ted for 55% of the total number of registrations. The age of used equipment varies, but 
according to Skudlarski [2017], around 31% of tractors registered in 2015 exceeded 20 
years, while tractors aged 3–5 years had a small share (1.71%). The largest number of re-
gistered tractors in 2015 had a power of 36–54 kW, the share of this power group was 
about 40%.

The power of tractors used in Poland is closely related to the issue of making full use 
of their technological capabilities. Kokoszka and Tabor [2014] in their research showed 
an increase in the use of production capacity along with the increase of tractor power.

Research results

The diagnostic survey was carried out in November and December 2016 among random-
ly selected farmers in the Łódź Voivodeship, in the following districts: Bełchatów, Brzezin-
ski, Kutno, Łaski, Łódź–Wschodnia, Opoczyński, Pajęczański, Piotrków, Radomszczański, 
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Sieradz, Tomaszów, Wieluń, Wieruszów and Zgierz. The questionnaire contained 6 closed 
and 6 open questions.

The analysis was carried out on the basis of 90 correctly filled questionnaires. Re-
spondents are people involved in farming professionally, both those for whom farms 
were the only source of income, as well as people who, apart from running a farm, had 
other sources of income. The respondents came from the entire Lodz region. They were 
qualified for four age groups. Younger than 25 years old were 28 respondents. The most, 
i.e. 42 people, were in the second age group of 25–44 years. In the range of 45–65, there 
were 16 farmers, and 4 people were over 65 years old.

The respondents from the youngest age group had secondary and higher education. 
In the 25–44 year range, secondary and higher education dominated, with only 7 people 
having vocational education. There is a greater diversity among people aged 45–65. The 
largest group comprise people with secondary education. The oldest respondents had 
basic and vocational education (figure 1).

Figure 1. Education of respondents with respect to age

Source: Based on individual study.

The respondents also answered questions about agricultural background and edu-
cation. 21 people had higher agricultural education, the largest group (34) were pe-
ople with secondary agricultural education, and 9 people declared vocational educa-
tion. Among 26 people with completed agricultural course only there were respondents 
from all age groups and all types of education.

The majority of farms were declared to be of the area in the range of 21–50 hectares 
(37%). The least numerous group (6%) was those respondents of which declared to have 
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farms who had farms larger than 100 ha. In this group there were farmers with seconda-
ry and higher education (figure 2). Farms of the area of 21–3.9 hectares constituted 7% 
of the total number of farms that were surveyed. Farmers aged over 65 had the smallest 
farms only, with an area of less than 10 hectares.

In the surveyed group of farmers, there is a tendency to have large farms by people 
with higher and secondary education.

Figure 2. Farm area (in hectares) and respondents’ education level

Source: Based on individual study.

Small farms up to 3 hectares were mostly run by people with primary education. Me-
dium-sized farms are run by people with differentiated education level. The largest num-
ber of respondents declare to have farms of the area within the range 21–50.9 hectares 
(37%) and 11–20.9 hectares (24%), people aged from 25 to 44 with secondary education 
level dominate in this group. Among 13% of respondents having farms of the area of 
51–100,9 hectares, the predominating group was the one aged up to 45 years, and 9 out 
of 12 respondents had a university degree.

Tractor park analysis

The total number of agricultural tractors declared by all respondents is 258, on average, 
which gives 2.9 items per one farm. The most popular brand was Ursus (figure 3). Its sha-
re in the total number of tractors is over 35%. Out of other tractor brands mentioned pre-
viously, Massey Ferguson, New Holland and Zetor were also very popular. Other brands 
were below 10% in the structure.
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Figure 3. Structure of tractor brands

Source: Based on individual study.

In the sample under investigation the area of 16,35 hectares was covered by one 
agricultural tractor on average. According to the Central Statistical Office, in 2016 one 
tractor accounted for 7.2 hectares of arable land.

According to the information provided by the respondents, regarding the size of the 
area being processed, there are 6 tractors per 100 ha of arable land.

When analyzing data for the year of production, tractor’s power and funds for its pur-
chase, it can be noticed that a large part of agricultural tractors comes from the so-called 
second hand. Used tractors have moderate engine power and were purchased by cash. 
In turn, in the case of tractors that the farmer bought as new, the engine power declared 
is much higher and a declaration of purchase from EU funds.

Answers to questions about the power of agricultural tractors were given by farmers 
in mechanical horsepower (MH), because they more often know the powers of their trac-
tors in this unit. In the work, mechanical horses were converted into kilowatts (kW), follo-
wing Dreszer [2003], 1 MH = 0.73549 kW.

Among the tractors owned by the surveyed, the majority is constituted by tractors 
with the power between 40–60 kW prevail. Tractors with 60–100 kW are also a signifi-
cant share. Tractors with the power above 100 kW constitute a small part of the declared 
number of agricultural tractors.

Janina Szewczyk, Monika Jaworska



163

Figure 4. Structure of agricultural tractors according to power (kW)

Source: Based on individual study.

It can be assumed that in the voivodeship of Łódź, farmers pay more and more atten-
tion to the quality of agricultural equipment they have.

One of the questions that was addressed to farmers concerned the amount of work 
hours worked on a tractor. The obtained answers show that farmers need on average 
about 7 hours to process 1 hectare of arable land.

The actual time farmers devote to process their fields depends on the size of the area, 
the quality of the equipment they use and the direction of agricultural production. The-
re is a noticeable tendency for the number of hours spent on field work for farmers with 
large farms to decrease. The reason for this change is the purchase of more and more 
modern agricultural machinery that allow for faster and more efficient agricultural work.

Analyzing the quality of the machinery park in terms of the age of agricultural trac-
tors, it was noted that over 35% of them were produced before 1990 (figure 5). Ursus 
tractors dominate in this group. The oldest tractor declared by the respondents was ma-
nufactured in 1964 (motor power 37 kW), the current owner purchased it in 1970 and 
still uses it.

Most often, farmers purchased used agricultural tractors. These tractors are usual-
ly several years old. In the years 1991–1996, 1997–2006 and 2007–2013 similar quantities 
of agricultural tractors were bought. This is respectively 20%, 22% and 18% of the total 
number of tractors declared. The latest tractors come from 2016 and their power exce-
eds 100 kW. Most of them were purchased with the support of EU funds.
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Figure 5. Structure of agricultural tractors by year of productions

Source: Based on individual study.

One of the questions in the survey referred to the repairs of the tractors owned by 
farmers. It seems that no more farmers are interested in repairing their machines by 
themselves, instead they look for good quality service. Only 19 respondents (21%) of the 
total number repair their tractors in service. These are the ones that own several vehic-
les, including modern, several–year or brand–new tractors that are still under warranty. 
Unfortunately, high prices of services and original parts force farmers to make indepen-
dent repairs or use the help of mechanics cheaper than at service points.

Purchase of tractors and interest in farmers from UE funds

Since 1990, farmers had the opportunity to purchase agricultural tractors with financial 
support from the European Union, however, it should be stressed that since then a relati-
vely small number of machines have been purchased from these funds. Out of 260 agri-
cultural tractors declared by the respondents, only 57 came from the purchase with a 
subsidy from EU funds. Therefore, the conclusion is that over 200 tractors were purcha-
sed from private farmers’ funds or inherited from their parents’ assets.

The questionnaire contained two questions about plans concerning the purchase of 
agricultural tractors “Is it planned to buy another tractor in the next two years? If so, will 
it be a new one or second hand” and “Will the purchase of a new tractor be supported 
from the EU Funds? If so, from what?” A group of 46 respondents replied that they plan 
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to buy a tractor within the next two years, out of which 18 plan to use EU subsidies, and 
28 want to buy a second-hand tractor with their own money. Two farmers declared that 
they plan to buy a second-hand tractor, but with the help of EU subsidies.

Figure 6 shows the relationship between the age of farmers and the willingness to 
purchase an agricultural tractor from EU funds in the next two years. Most of the respon-
dents do not want to use the EU funding – over 80% of respondents gave such answers. 
The remaining 20% are mainly those of the age up to 24 who plan to submit an appli-
cation for co-financing the purchase of an agricultural tractor from the Young Farmer 
or PROW program. Less than 6% of respondents in the 24–44 age group showed willin-
gness to take advantage of financial programs, Modernization of farms and PROW.

Figure 6. Age and willingness to benefis from the EU funds

Source: Based on individual study.

Figure 7 presents the relationship between the area of the farm and the willingness 
to use the EU funds for agricultural tractor purchase. Farmers unwillingly benefit from 
the EU funds, they prefer to buy machinery using their own cash. Persons that declare 
the willingness to buy an agricultural tractor with the support of the EU funds turn out 
to be the owners of farms of the area more than 10 hectares. It should be noticed that 
the number of these farmers in relation to the total number of the surveyed is very low.
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Figure 7. Farm area (in hectares) and the willingness to benefis from the EU funds

Source: Based on individual study.

According to the analysis of the data included in the survey, farmers who own large 
farms and decide to buy a tractor with their own money select tractors in such a way that 
their power corresponds to the needs occurring when working in a given farm. In turn, 
among farmers with small farms, there is a tendency to buy tractors that have higher po-
wer and production capacity than the demand of the farm. Such an approach may ne-
gatively affect the farming efficiency.

When conducting an analysis between the education of respondents and the willin-
gness to buy a tractor using the EU funds, a hypothesis was formulated:

Planning the usage of EU funds for the purchase of a tractor is independent of the 
education of the farmer.

In order to carry out the χ2 independence test zero and alternative hypothesis were 
formulated in the way as follows:
H0: features are independent.
H1: features are dependent.

As a result of grouping the education into two groups (at most medium, higher) and 
declarations of the willingness to use EU funds (yes, no), the table 2x2 was obtained.

Comparing the numbers observed with the theoretical ones, the value of the χ2
e = 

4,391 was obtained.
The value read from the distribution tables χ2 for the significance level α = 0.05 with 

1 degree of freedom is χ2
0,05;1=3,841.

There is an inequality of χ2
e > χ2

0,05;1, so we reject H0 in favour of H1.
This means a significant relationship between the education of respondents and the 

willingness to use EU funds to purchase a tractor, at α = 0.05.
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Analysing the age of respondents and the willingness to purchase new equipment, 
the following hypothesis was formulated:

Planning the purchase of a new tractor for the farm is independent of the age of the 
farmer.

In order to carry out the χ2 independence test, the zero and alternative hypotheses 
were formulated as follows:

H0: features are independent.
H1: features are dependent.
As a result of grouping respondents by age (up to 24 years, 25–44, 45 and more) and 

declarations of the willingness to buy a tractor (yes, no), a 3x2 table was obtained.
Comparing the numbers observed with the theoretical ones, the value of χ2

e=14,163 
was obtained.

The value read from the distribution tables of χ2 for the significance level α = 0.05 at 2 
degrees of freedom is χ2

0,05;2=5,991.
There is an inequality of χ2

e > χ2
0,05;2, so H0 is rejected in favour of H1.

This means a significant relationship between the age of respondents and the willin-
gness to buy a tractor, at α = 0.05.

Conclusions

In the agricultural sector significant changes have taken place within the last few years. 
The analysis presents the differentiation of farms with respect to the equipment with 
tractors. The respondents show different demands within the area of farm moderniza-
tion as well as the possibility or willingness to take advantage of subsidies that are ava-
ilable from the EU programmes. On the basis of the research following conclusions were 
formulated.

1. In the period of 2002–2016, the number of agricultural tractors in farms of Łódz-
kie Voivodeship increased by approximately 12,700. pieces. At the same time, there 
is a tendency to decline in the number of farms. 
2. Since the accession of Poland to the structures of the European Union, the num-
ber of tractors purchased in our country with the usage of funds supporting agricul-
tural development coming from the EU has been increasing. However, it should be 
noted that the percentage share of such purchases in the total number of tractors 
purchased is low.
3. A large part of farms participating in the survey is run by young people up to 44 
years old. Most often they are people with higher education, in large part it is agricul-
tural education. These people run large farms and benefit from the EU funds. Among 
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farmers over 45 years of age, there are more people with lower education level, most 
often they own small farms and are reluctant to use EU funds.
4. Farmers more and more often pay attention to the technical data of purchased 
tractors, such as engine power. This tendency is visible especially in farmers with lar-
ge-scale farms focused on a specific specialty. They choose tractors for the needs of 
their machine park. There is a situation in which the engine power of tractors exce-
eds the demand for such machinery in small farms.
5. The majority of agricultural tractors owned by surveyed farmers in Łódzkie vo-
ivodeship exceeded 20 years from the date of production. A large part was purcha-
sed as used tractors. The technical condition of the majority of tractors is bad. Far-
mers rarely use repair services, mostly limiting themselves to repairs on their own. In 
most cases, new agricultural tractors were purchased with the support of EU funds.
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Social Determinants of Health (SDH) in the Evaluation 
of Health Inequalities of the Inhabitants of Rural Areas 
in Poland 

Abstract: The aim of this article is an assessment of changes in the scope of health inequ-

alities of the inhabitants of the rural areas in Poland that took place in the years 2009–2014. 

The analysis was based on the European Health Interview Survey (EHIS) carried out in Po-

land in 2014 by the Central Statistical Office, published in 2016. The following research hy-

potheses were formulated at the preliminary stage of the project:

H1: according to the concept of social gradient, there are health inequalities between inhabit-

ants of urban and rural areas in Poland.

H2: disproportions concerning health inequalities between inhabitants of urban and rural areas 

diminish with time. When analysing relations between health and Social Determinants of 

Health (SDH), the c2 gauge as well as ϕ Yula and Q Kendell coefficients based on it were 

calculated. 

The rates of the expected further lifespan were used for the analysis of inequalities as a 

synthetic measure of the state of health of the population. 
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The performed assessments show that there are distinct correlations among the Social De-

terminants of Health (SDH). People in urban areas assess their state of health to get worse 

and worse with age, but to a distinctly lower degree that in takes place in rural areas. On the 

other hand, higher evaluation of the state of health becomes more distinct with increased 

level of education – significantly more distinct in rural areas.

In spite of subjective improvement of the assessment of the state of health of the inhabit-

ants of Poland, there is a health inequality depending on Social Determinants of Health 

(SDH).

Key words: health inequality, Social Determinants of Health (SDH), social gradient, Healthy 

Life Expectancy.

Introduction

The most frequently used definition of inequality in health is based on the assumption 
that inequalities reflect unnecessary and possible to avoid differences in the state of he-
alth, which are regarded as unjust [Social inequities in health in Poland 2012]. These indi-
vidual and group differences in the state of health are affected by Social Determinants of 
Health (SDH), including economic and social determinants and their distribution among 
individual groups of the population, in spatial and age layout. The major Social Determi-
nants of Health that Bryant et al. [2011] named, included income and income distribu-
tion, education, unemployment and job security, employment and working conditions, 
early childhood development, food insecurity, housing, social exclusion, social safety ne-
twork, health services, aboriginal status, gender, race and disability.

Studies of disparity distinguish mostly two notions – inequality and inequity. We can 
talk about the inequality whenever something is unequal, while the concept of inequity 
implies that is inequality is unfair [Arcaya et al. 2015, WHO 2013].

Studies of inequalities often focus on inequalities based on age, education, income. 
An important criterion of an analysis of disparity may also be the diversification within 
the community village people – townspeople, which reflect unfair distribution of con-
nected with dwelling in the areas of lower density of health protecting infrastructure 
[Boerma et al. 2014]. 

The reasons for development of disparity in health are often connected with the di-
versity in socio-economic status, which is closely connected with the notion of “social 
gradient”. A ‘social gradient’ in health [Theodossiou et al. 2009; Kosteniuk, Dickinson 
2003] exists where increasing quantities of social resources, such as education, social 
class, or income correspond with increasing levels of health in a dose–response rela-
tionship. A good example here can be the people working in better working conditions, 
who enjoy better health than the people working on less prestigious positions and, at 
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the same time, are paid less for their work. The employment was the metric used to un-
derstand the relationship between the health state and the social position in Whitehall 
studies of the 1970 [Clougherty et al. 2015; Zhang, Wang 2004]. Also, income enables one 
to improve one’s health in a multitude of direct and indirect ways. It translates into buy-
ing power, lessens the burden of social comparison that may lead, through stress, to ill-
ness, and also broadens and secures one’s circle of friends, thereby increasing one’s so-
cial support. In addition, education level is often equated with higher status, since it ty-
pically leads to occupations, that offer higher incomes [Doorslaer, Koolman 2004].

Literature shows that the tool most frequently used to measure the degree of ine-
quality in a given system of health protection, especially of horizontal inequality, is the 
concentration index (CI) based on comparison of the real distribution of health level or 
consumption of health services in income groups (or in groups singled out according to 
other criterion – e.g. place of stay, education) with a theoretical distribution of health ne-
eds [Tuljapurkar, Edwards 2011; Western, Bloom 2009; Bryant et al. 2011].

The measure of inequality can also be mortality in a population. Among the first rese-
archers who used this indicator, measuring the standard deviation of the lifespan, were 
Tuljapurkar and Edwards [2011]. Dispersion of mortality was accepted as one of the de-
terminants used by OECD. Another recent work in social science examines contributions 
of subgroup variance to overall inequality in other measures of well-being, like income 
[Western, Bloom 2009; Bryant 2011]. The World Health Organization, for example, sug-
gests, that health indicators should be reported by groups, or ‘equity stratifiers’, for the 
purposes of monitoring health inequities [Marmot et al. 1986, 1991; Clougherty et al. 2010].

The aim of this article is an assessment of changes in the scope of health inequali-
ties of the inhabitants of the rural areas in Poland that took place in the years 2009–2014. 
The analysis was based on the European Health Interview Survey (EHIS) carried out in 
Poland in 2014 by the Statistical Office, published in 2016. In the article, the authors ac-
cepted the main hypothesis: health inequality compels undertaking and orient actions 
of social policy causing improvement of the health condition of the population inhabi-
ting rural areas. The following research hypotheses were formulated at the preliminary 
stage of the project:
H1: according to the concept of social gradient, there are health inequalities between inhabi-
tants of urban and rural areas in Poland.
H2: disproportions concerning health inequalities between inhabitants of urban and rural 
areas diminish with time.

Hypothesis 1 assumes that there is a relation between health inequities, which are 
the effect of the lower socio-economic status of the inhabitants of rural areas (Social De-
terminants of Health – education, income, unemployment, de facto marital status, de-
gree of urbanization). Hypothesis 2 assumes that health inequalities, measured in indi-
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vidual age groups with the use of Healthy Life Expectancy, diminishes at the time of the 
conducted analysis.

The analysis was prepared on the basis of the European Health Interview Survey 
2009 and the last EHIS study carried out in Poland in 2014.

Methodology

The study is focused on the analysis of the relation between the socio-economic status 
described by the social gradient and the state of health of the population measured with 
selected health indexes.

The social gradient in health protection is a term used to describe the circumstan-
ces in which people who are less privileged in terms of socio-economic position, have a 
worse state of health and shorter lifespan than those who are more privileged [Wiscon-
sin Centre for Health Equity 2013; WHO 2014; Chen et al. 2011; Marmot et al. 1991; Swain 
et al. 2014, Donkin 2014].

With reference to the phenomenon of social gradient, Social Determinants of He-
alth (SDH) were marked out and analyzed in order to build a social gradient in the “ru-
ral-urban” social group (table 1).

Table 1. Indicators of socioeconomic position used in health research measured at the 
individual level

EL-Education/
Education level (13 years old 
and more)

Usually used as categorical measuring the levels achieved; also as  
a continuous variable measuring the total number of years  
of education

EI-Income/
Equivalent income

Indicator that, jointly with wealth, directly measures the material  
resources component of SEP. Usually measured as household gross  
income per number of persons dependable on this income

                                               
                                                   Other indicators

U-Unemployment
Current labour status

Lack of employment

MS-Proxy indicators/
De facto marital status (15 
years old and more)

These are not strictly indicators of SEP but they can be strongly  
correlated with SEP and when more appropriate information is  
not available they may be useful in describing social patterning.  
Some cases may provide insight into the mechanism that explains  
the underlying association of SEP and a particular health outcome.  
However, they may be associated with the health outcome through  
independent mechanisms not related to their correlation with SEP

Source: own study based on Arcaya et al. [2014].

When analyzing relations between health and Social Determinants of Health (SDH), 
the 2λ  gauge as well as ϕ Yula and Q Kendell coefficients based on it were calculated. 
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As the data are presented by Polish Central Statistical Office in the form of association ta-
bles, the following formula was used to determine the 2λ  rate:  

                                                                                                                             (1)           
                                                                                                                                

where the used symbols denote:
a – the number of units possessing trait X and possessing trait Y,
b – the number of units possessing trait Y and not possessing trait X,
c – the number of units possessing trait X and not possessing trait Y,
d – the number of units not possessing any of the studied traits.

Next, making use of the φ Yule coefficient, the relation of the two traits, also recorded 
in the form of association tables, were determined with the use of the formula:

                                                                                                          (2)

where the symbols correspond to the ones used above in formula (1).
The last coefficient used for analyzing associations, in order to determine the coeffi-

cient of correlation for the data presented in the nominal scale, was the Q-Kendall coef-
ficient, determined on the basis of the formula:

                          (3)

The rates of the expected further lifespan were used for the analysis of inequalities 
as a synthetic measure of the state of health of the population. Subjective rates base on 
the rate of the expected lifespan for the e0 infant and show an average number of years, 
that is left to a person of a given age. The methodology of calculating the rate is based 
on the relation: 
                                                                      (4)

where:
ex– further expected lifespan for a person at the age of x years,

tpx – the probability that a person at the age of x years will live at least t years, whereas the 
probabilities are determined on the basis of death rate tables.

The subjective health state indexes )(xeDF  used in the study were constructed by 
D.F. Sullivan in 1971 [Sullivan, 1971]. The Healthy Life Expectancy (HLE) is used in this ar-
ticle. The index determines the equivalent of the number of years left to an infant to live 
in good health. The data concerning subjective self-assessment of health are necessa-
ry to calculate an average healthy lifespan [WHO 1999; Robine 2000; Ucieklak-Jeż 2012, 
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Murray et al. 2014, Salomon et al.2012 ]. The basic source of data used for its construction 
are the lifespan tables and the data concerning disability, which come from the survey 
studies EHIS. It is assumed that the rate of disability in a population ),( yxπ  depends 
only on age x and is independent of the moment of birth y [Ucieklak-Jeż 2009]. This me-
ans that the condition:

)(),( xyx ππ =  is satisfied for each y.
Average further lifespan in a population can be determined in the following way:

                           (5)

        
                                                                                                               
Where   denotes the number of disabled people aged [ ),[ inii +  in a po-
pulation,

xl - the number of people who reach the age of x ,

in L
i

- the number of years live by people within the age bracket [ x , 5+x ).

Results and discussion

Analysis was begun from checking relations between the subjective assessment of Po-
lish people’s health and the available components of SDH, i.e. education, income, unem-
ployment, de facto marital status, degree of urbanization divided into country and city.

All the rates calculated from formulas (1), (2), (3) indicate occurrence of distinct corre-
lation between age and education and the general health of city dwellers. Senior inha-
bitants of urban areas as well as the uneducated assess the state of their health to be si-
gnificantly worse than younger inhabitants. Whereas the people declaring their income 
in the quintile group 1 and 2 assessed their health as much worse than the inhabitants 
with income in the quintile groups 3, 4, and 5 (table 1). Employed city inhabitants in Po-
land as well as those living in relationships are healthier than the unemployed and voca-
tionally passive singles (table 2).

Table 1. Correlation between the subjective health state and selected components 
of SDH for urban population

A-Age EL-Education EI-Income U-Current 
labor status

MS -De facto 
marital status

chi square 
correlation

8051.819 2634.748 368.236 2531.099 336.399

ϕ Yule 0.665 0.377 0.148 0.373 0.136

Q Kendall 0.898 0.449 -0.224 0.598 0.2096
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A-Age EL-Education EI-Income U-Current 
labor status

MS -De facto 
marital status

p-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Source: own study based on Stan zdrowia ludności w 2009, 2014.

Then, after studying the existence of health relations for the inhabitants of the coun-
try, using the same formulas (1), (2), (3), a very similar situation was found to occur, i.e. a 
distinct correlation between age, education and health to the selected SDH of the city 
dwellers. Senior inhabitants of urban areas as well as the uneducated assess the state 
of their health to be significantly worse than younger inhabitants. Whereas the people 
declaring their income in the quintile group 1 and 2 assessed their health as much wor-
se than the inhabitants with income in the quintile groups 3, 4, and 5 (table 1). Employed 
city inhabitants in Poland as well as those living in relations are healthier than the unem-
ployed and vocationally passive singles (table 2).

Table 2. Correlation between the subjective health state and selected components 
 of SDH for rural population

A-Age EL-Education EI-Income U-Current
 labour status

MS -De facto 
marital status

chi square 
correlation 

6913.740 1980.212 140.522 1633.755
493.932

ϕ Yule
0.703 0.410 0.113 0.378

0.208
Q Kendall 0.931 0.586 -0.233 0.5201 0.0806

p-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Source: own study based on Stan zdrowia ludności w 2009, 2014.

Next, the analyses developed on the basis of EHIS carried out in Poland in 2014 were 
used to compare the SDH data city–country determining the importance test for the li-
near correlation rates.

Table 3. Test for significance of the correlation coefficient

  very good good so so, neither 
good nor bade bad very bad  

0-4 years 4.491 0.413 4.417 0.525 2.399 country higher

5-9 4.403 0.435 4.378 0.455 0.844  

10-14 4.375 0.451 4.320 0.547 1.635  

15-19 4.484 0.424 4.455 0.457 0.899  

20-29 4.345 0.436 4.310 0.508 1.697  

30-39 4.118 0.521 4.112 0.514 0.309  
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  very good good so so, neither 
good nor bade bad very bad  

40-49 3.744 0.545 3.791 0.643 -2.074 city higher

50-59 3.328 0.728 3.422 0.740 -3.774 city higher

60-69 3.064 0.699 3.175 0.783 -4.124 city higher

70-79 2.674 0.776 2.861 0.795 -4.746 city higher

80+ 2.490 0.730 2.461 0.908 0.554  

Source: own study based on Stan zdrowia ludności w 2009, 2014.

With age, people in urban areas assess their state of health worse and worse, but to 
a significantly lower degree that it takes place in the country.

Table 4. Test for significance of the correlation coefficient

very 
good

good so so, neither 
good nor bade

bad very 
bad

university 4.116 2.229 3.994 0.653 2.929 country 
higher

Vocational college 3.792 1.743 3.590 0.839 2.172 country 
higher

secondary 3.889 20.830 3.645 0.917 2.932 country 
higher

Vocational secondary 
education 3.615 63.742 3.409 0.904 1.528

secondary 4.453 0.368 4.349 0.582 2.832 country 
higher

elementary 3.210 217.784 3.308 1.329 -0.342

no education 2.605 25.026 2.792 1.171 -0.348

Source: own study [Rocznik Demograficzny 2010, 2015; Stan zdrowia ludności w 2009, 2014].

On the other hand, increase of education resulting in higher assessment of the state 
of health is more distinct and significantly higher in the country.

During the last stage of the research, the rates of Healthy Life Expectancy were asses-
sed with the use of formulas (4), (5). According to the MSO report, in the last 5 years an 
improvement of subjective state of health was observed, which was particularly noti-
ceable in the assessment of the population of the inhabitants of the rural areas, becau-
se in the survey in 2014, almost 32% of the inhabitants of the rural areas stated that the-
ir health was not good, while in the urban areas the result was 33%. In the earlier survey 
such an opinion was formulated by 34% of the inhabitants of both rural and urban areas.

Earlier studies carried out by the authors show [Bem, Ucieklak-Jeż 2014] that the va-
lue of the Healthy Life Expectancy rate for the inhabitants of the rural areas was lower 
than the Healthy Life Expectancy rate for the inhabitants of the urban areas. Changes that 
took place between 2009 and 2014 show that the UHLE  rate is still higher than the 

Paulina Ucieklak-Jeż, Agnieszka Bem



179

UHLE  rate, whereas a higher increase of the Healthy Life Expectancy is visible in the case 
of the inhabitants of urban areas. 

The obtained results of Healthy Life Expectancy for the inhabitants of urban and ru-
ral areas in age groups in Poland in 2009 and 2014 are listed in table 5.

Table 5. Assessment and change in time of the Healthy Life Expectancy for the inha-
bitants of urban and rural areas in age groups in Poland in 2009 and 2014

nxx +, 2014_RHLE 2009_RHLE
RT 2014_UHLE 2009_UHLE

UT
0-4 67.76 65.74 2.02 69.50 67.67 1.83

5.-9. 63.12 61.24 1.88 64.91 63.17 1.74

10-14. 58.18 56.37 1.81 60.01 58.33 1.68

15-19 53.56 51.47 2.09 55.14 53.42 1.72

20-24 48.75 46.64 2.11 50.29 48.62 1.67

25-29 43.98 41.88 2.10 45.51 43.86 1.65

30-34 39.21 37.09 2.12 40.73 39.09 1.64

35-39 34.50 32.41 2.09 36.01 34.40 1.61

40-44 29.84 27.78 2.06 31.34 29.77 1.57

45-49 25.45 23.51 1.94 26.97 25.47 1.50

50-54 21.18 19.38 1.80 22.73 21.33 1.40

55-59 17.53 15.83 1.70 19.00 17.78 1.22

60-64 14.02 12.40 1.62 15.44 14.36 1.08

65-69 11.03 9.65 1.38 12.34 11.38 0.96

70-74 8.05 6.97 1.08 9.30 8.55 0.75

75-79 6.10 5.20 0.90 7.03 6.47 0.56

80-84 4.31 3.58 0.73 4.85 4.57 0.28

85-+ 3.25 2.61 0.64 3.72 3.50 0.22

Source: own study based on Rocznik Demograficzny [2010, 2015], Stan zdrowia ludności w 2009, 2014.

RHLE – Healthy Life Expectancy of the inhabitants of the rural areas,

UHLE  – Healthy Life Expectancy of the inhabitants of the urban areas,
2009_2014_ RRR HLEHLET −=
2009_2014_ UUU HLEHLET −=

All the empirical analyses carried out clearly show the improvement of the state of 
health of the inhabitants of the rural areas. There may be many reasons for this situation-
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The inequality in the level of education and income of the inhabitants of the rural areas 
is certainly diminishing. Moreover, a growing number of rich Poles live in the rural areas. 
Migration from cities to the country is due to, inter alia, polluted air favors erasure of the 
city–country social groups. However, further studies of the effect of the SDH on health 
inequalities of the rural areas in Poland are necessary.

Conclusion

The World Health Organization recognizes equality in health as a priority, which is reflec-
ted by the works of the Committee for Social Conditioning of Health. The Committee ga-
thers and makes a global assessment of social determinants of health and recommends 
taking actions concerning health inequalities. Similarly, the United Nations Organization 
(UNO) also works on SDH, and it is clearly visible that the socio-economic aspects influ-
ence health. Health inequalities will disappear after all the economic aspects in the world 
have been improved. The first step in health policy should be focusing on the most im-
portant reason for differences in the state of health, accumulation of the unfavorable fac-
tors, mainly those occurring in the early years of life. Until now, healthy life expectancy as 
a population measure of the performance of healthcare systems has mainly been used to 
compare social categories within countries or to compare healthcare systems as a whole. 
Regional differences have been studied less often [Groenewegen et.al. 2003]. An analy-
sis of relations between the SDH and the state of health of the populations examined in 
group ages country–city, which is an effect of an earlier original study on the relation be-
tween the health state of one of the aspects of the SDH, accessibility of health care [Bem, 
Ucieklak-Jeż 2014; Ucieklak-Jeż et al. 2017; Siedlecki et.al. 2016; Bem et.al 2015].
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Evaluation of Flexographic Printing Efficiency 
in the Processes of Label and Packaging Production 
on the Example of a Flexographic Printing House

Abstract: In the printing industry, more precisely in the processes of label and packaging 

production, still a lot of parameters affecting the quality of production processes are made 

using the experimental selection method. Collecting industrial data from the production 

process can be a mine of knowledge for an experienced analyst who is able to extract from 

this data the knowledge that will improve the quality of production or increase the efficien-

cy of the process. The lack of identification of the parameters of the label production pro-

cesses may cause losses at the level of over a dozen thousand for one hour of the printing 

machines operation.

The aim of the article is to make the issues of label and packaging production in the con-

text of the use of data mining tools more familiar. Statistical analyzes contained in this stu-

dy were used by the authors to discover dependencies occurring in the labeling process, 

which have a significant impact on the final quality of the produced labels, but also on the 

quality of the production process.

The article contains the results of own research carried out in a printing company produ-

cing various types of labels and packaging. The results of the application of statistical tech-

niques and tools for the analysis of the label printing process such as histograms, probabi-

lity analyzes, ANOVA analysis, Pareto-Lorentz diagrams are presented. The applied statisti-
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cal analyzes of the flexographic printing process yielded surprising results, indicating signi-

ficant differences in the efficiency of the printing process, depending on the design solu-

tions introduced. These results were supported by appropriate statistical analyzes. The most 

important variables have been defined that affect the speed and efficiency of the printing 

process [Lipiak, Werpachowski 2015, p. 49].

Key words: labels and packaging, printing, data mining, quality.

JEL classification: L60, C60, O31 

Introduction

Annual global production of various products for customers reaches the level of hun-
dreds of billions of tons per year. In every industry, including printing, dynamic technical, 
technological and organizational progress is noticeable. At the same time, exports and 
imports, which are a derivative of the increase in total production, are simultaneously 
growing. Products like labels and packaging have a very important role in the business 
and should be designed to inspire the buyer, be attractive to the eye, and create the ri-
ght brand image [Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth 1996, p. 38]. One of the most impor-
tant issues that require knowledge, skills and experience has been the issue of label qu-
ality, specifically the problem of knowing and understanding the relationship that occurs 
in the labels converting process.

As regards requirements identification of a representative group of printing compa-
ny, customers can distinguish priority expectations in the customer’s opinion, such as:

 · Work orders processed with using of latest technology;
 · Wide technical possibilities to offer alternative solutions (optimal, economical, and 

ecological);
 · Ecological properties of the material to be delivered;
 · No production downtime, e.g. due to lack of material [Knosala 2002, p. 63].

Customers also look on a wide range of services related to the ability to order all ty-
pes of labels (self-adhesive labels / shrink-sleeve / wrappers). Customers also emphasi-
ze that the important factor for them is the possibility to order fulfilment and techni-
cal support for the company. Further priorities are associated with faster delivery times 
than usual, as well as improvements in customer communication. In many cases, the fast 
delivery time of ordered labels is an asset for the manufacturer, and it is often associa-
ted with the ability to increase production efficiency (e.g. thanks to the materials provi-
ded by the company as well as through good communication between the cooperants). 
Awareness of the labels manufacturer is very important for customers, as they prefer the 
components used in the process to be from well-known manufacturers, and that the 
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professional action is confirmed by a security certificate confirming that the whole ma-
nagement system is operating well, the procedures are written, and the registers are suf-
ficient for rational quality management. A company in the market should be well-perce-
ived and identified. Hence, customers expect a transparent website with the necessary 
information about the products. Every manufacturer in the industry is aware of the ne-
eds to offer customers the best possible value at an attractive price level (from the cu-
stomer’s point of view – at minimum cost) [Knosala 2002, p. 75]. Therefore, the concept 
of cost-cutting is expected in the customers’ expectations, which is a very valid propo-
sition. In order to achieve the goal of achieving a low-cost level and consequently offe-
ring low-priced products, it is suitable and appropriate to conduct research to find opti-
mal solutions in terms of technology and workstations organization [Lipiak 2016, p. 406]. 

The article is dedicated to the improvement of the flexographic printing process. No-
wadays, apart from digital printing techniques, it is the fastest growing analogue tech-
nique of printing. This is due to the fact that it is practically in 100% used to print pac-
kaging materials or packaging. In connection with the above, the methods of improve-
ment along with further development and the increase of efficiency and quality are at 
the center of interest for people dealing with scientific and utilitarian flexography. Any 
refinement of the flexographic printing process is desirable. At the same time, it is worth 
noting that the analysis of dozens of national and foreign bibliographic entries related to 
flexographic printing shows that the issue of structural changes, technological changes 
in the printing process itself on world-class printing machines is so original that it was 
purposeful and reasonable to submit an application to the Patent Office at unique solu-
tions on a global scale [Scarpeta 2007, p. 77].

All technical problems are analyzed and solved on an ongoing basis. Based on the 
observations and carried out analyzes it was found that the efficiency of the printing 
process can be significantly increased only through such technical and technological 
changes in the manufacturing process that will allow a significant increase in the prin-
ting speed. At the same time, it is worth analyzing losses in the company, which are plan-
ned to be systematically limited by introducing significant changes in the construction 
of printing machines.
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Figure 1. Analysis of losses by Etigraf in 2013

Source: own study.

The analysis showed that the losses due to the retooling of machines were the most 
severe for the whole organization. They accounted for nearly 60% of all losses. Conside-
ring the fact that a further 20% of losses was related to failures and delays, it was purpo-
seful and reasonable to use measures to assess the effectiveness of machines in order to 
accurately diagnose the causes of this state of affairs, and to propose corrective actions 
in the production process.

Evaluation of the printing speed from the die cutter shape

One of the process parameters which on the one hand is economically important and on 
the other hand is related to the quality of the product is the printing speed. This parame-
ter has been analyzed to see if there is a way to improve performance and, on the other 
hand, how the performance affects quality.

The search for solutions improving the efficiency of printing has been reduced to im-
prove the printing speed with optimal values of other parameters [Kończak 2007, p. 262].

The key to analyzing any statistical data is to know the characteristics of the data 
distribution. This determines further treatment and selection of appropriate statistical 
analyzes. Parameter printing speed is represented on the histogram, with the matched 
theoretical Gaussian distribution curve. Both the shape of the histogram and its devia-
tion from the theoretical normal curve suggest a lack of normal distribution, which is 
confirmed by Shapiro-Wilk’s normality test statistics. It is 0.00679 which is less than the 
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standard value of significance level of 0.05. In this case, the assumption of normality of 
the distribution of data on the printing speed need to be rejected (figure 2).

Figure 2. Distribution data for printing speed

Source: own research.

The absence of normal distribution and the large scatter of data suggests that the 
entire data set contains data that comes from different groups. Hence, the data set is 
expected to be differentiated by the relevant factor. Based on the knowledge of the pro-
cess it will be verified whether the printing speed depends on the type of die cutter [Nis-
bet, Elder, Miner 2009, p. 55].

The first step of the analysis is to verify the distribution in the data groups for the in-
dividual die cutters. This analysis will also allow for a preliminary comparison of indivi-
dual groups. Depending on the types of distributions for each group, the appropriate 
analytical path can be selected: ANOVA for normal distributions in groups, or nonpara-
metric equivalent, Kurskala-Wallis ANOVA for non-normal distribution [Sałacińki 2016, p. 
35]. Below is a categorized normal graph for each type of die cutters (figure 3).
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Figure 3. Normality plots for different die cutter shapes

Source: own research.

The graph shows that both points on the individual graphs lie along the straight li-
nes and the probability values are greater than 0.05 so there is no reason to reject the 
hypotheses of normal distribution in each group. It can be assumed that the data is co-
herent within the individual dies and a comparison of mean values in the groups can be 
used. This will allow to answer the question which dies are different from each other and 
to what extent.

ANOVA (ANalysis Of VAriance) is a statistical method for examining observations that 
depend on one or more agents operating simultaneously. This method explains the pro-
bability that the factors that separate can be the cause of differences between observed 
group averages. Analysis of variance was created in the twenties by Ronald Fisher.

ANOVA models can be divided for:
 · One-factor models – the influence of each factor is considered separately, this class 

of problems is dealt with by one-factor analysis of variance;
 · Multivariate models – the influence of various factors is considered together, this 

multivariate analysis of variance.
The one-factor model will be used in this paper, since the only factor that can diffe-

rentiate the analyzed data set is the type of dump. The variance may be different for all 
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types of dies. An introduction to ANOVA is a test that verifies variance homogeneity in 
data groups for individual blanks. One of the available statistical tests was used: Leven’s 
test. The test results are shown below (table 1):

Table 1. Results of the variance homogeneity test

Source: own research.

The most important information from the table above is the probability value of the 
test p = 0,28. Based on this, we are inclined to stay with the null hypothesis for this test 
(significance level 0.05), which states that the variances in the five comparable data sets 
are equal. This allows to use variance analysis in a standard form. From a technological 
point of view, the information about homogeneity variance for different types of die 
cutters is positive, as it demonstrates similar speed of printing. Below there is a table that 
compares the results of the variance analysis (table 2):

Table 2. ANOVA test results

Source: own research.

The null hypothesis in the variance analysis states that the mean values in all groups 
are equal. The probability of the test is practically zero, so this hypothesis is rejected for 
an alternative hypothesis, which states that the mean values in at least two groups sho-
wed a significant difference. The next step is to analyze the differences between the data 
groups. For this purpose, the lowest significant difference (NIR) test will be used, which 
allows the comparison of the individual groups to each other.

NIR Test is the oldest test of multiple comparisons, proposed in 1949 by Ronald Fi-
sher. The abbreviation NIR stands in English for the Least Significant Difference (LSD). 
Unfortunately, the risk of making an error of indicating significant differences when they 
are irrelevant is very high. This is due to the fact that the NIR test performs just a series 
of Student t tests (for each comparable medium pair). It denies the probability of not ta-
king a corrective for this number of comparisons. If in the answer to one hypothesis we 
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compare group A with B, A with C, B with C and then B with A, C with A and C with B we 
accumulate the probability of error I. Therefore, this test can be performed only when 
the variances in the groups are homogeneous, the groups are equal, but are used only 
to confirm the results of other POST HOC tests [Kot, Jakubowski, Sokołowski 2011, p. 284].

Table 3. NIR test results

Source: own research.

The post-hoc analysis can be summarized as follows (figure 4):
 · Groups: 1, 2 and 3 – no significant difference;
 · Group: 4 – significantly different than others;
 · Group: 5 – significantly different than others.

Figure 4. Results of mean comparison

Source: own research.
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In summary, for Ellipse, Rectangle and Circle die cutters, both variation and mean 
values are comparable, with an average of over 55 m/min. Significantly lower result are 
shown in Band type die cutter with the average speed of 51 m/min. The last is clearly 
worse than the other result has an irregular die cutter, that average speed of 38 m/min. 
On the other hand, it exhibits the least variability, suggesting that more attention is paid 
to this type of punch due to quality problems. If the printing speed of this type of die 
cutter could be increased without loss of quality, the overall print performance would 
be significantly increased.

Flexographic printing efficiency with using of data mining 
techniques 

Data mining as an area of science is already quite stable, despite being a relatively young 
branch of science. The term itself was created at the end of the 1980’s. Data mining has 
evolved in several different stages, as evidenced by the evolution of such fields of study 
as classical statistics, artificial intelligence and machine learning [Siddique, Adeli 2013, 
p. 212]. Statistics from the very beginning have been the most important field in Busi-
ness Intelligence. Although using only statistical methods is not sufficient to analyze lar-
ge collections of data today, they still form the basis of most of the methods and tools 
that seek patterns and dependencies in data. Artificial Intelligence methods are general-
ly methods that try to mimic the processes of thinking of people and human intelligen-
ce in the process of data analysis. Another field that gave rise to the development of data 
mining methods is machine learning – a branch of science that deals with the construc-
tion of systems capable of learning from data analysis. Six basic problems with this issue 
are [Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth 1996, p. 44]:

 · classification – the ability to systematically divide new, unknown objects into certa-
in groups or classes, executed according to a specific rule, most often by generalizing 
previously held information about the characteristics of known objects and their as-
signment to groups. Examples of the most popular methods used in the classification 
are naive Bayesian classifier, decision trees, neural networks, decision rules, vectors 
supporting machines,
 · regression – searching for a function that can examine the relationship between data 

values and predict the actual values of the variables analyzed on this basis, minimizing 
the errors between the real value and the predicted,
 · data clustering – the task of grouping elements into relatively homogeneous clas-

ses that are characterized by a certain similarity expressed by the probability function 
(metric) based on attributes describing elements, without prior information about the 
existence of such similarity. The basic classification of grouping algorithms includes 
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hierarchical grouping, algorithms based on k-means, data analysis methods, density 
methods and fuzzy grouping methods,
 · summarization – a set of methods that allow for a concrete and much easier inter-

pretation of the data, often through visualization or automatic generation of reports,
 · searching for associative rules (dependency modeling) – searching for dependencies 

between individual attributes describing the analyzed objects (e.g. looking for depen-
dencies between buying a computer and the type of software purchased). The basic 
methods of induction of associative rules are Apriorism, Eclat and FP-growth,
 · detection of changes, anomalies and deviations – identification of nonconventional 

patterns occurring in data that may prove interesting for some reason or indicate er-
rors requiring further analysis [Siddique, Adeli 2013, p. 6].

Mainly, in the printing industry there is one Key Performance Indicator (KPI), which is 
printing speed or lead time of printing work orders. However, it is all about the same – ef-
ficiency of printing processes. There is a range of printing speed in flexographic printing 
industry, from 40–50 line meters per minute, to the over 200 line meters per minute. In 
pressure sensitive label printing process there is a range for printing speed from 40 to 
120 line meters per minute. It was mentioned before that there was insufficient printing 
speed, so special analyses were performed. 

Before any improvements in the printing process, speed was about 54 line meters 
per minute (figure 1). Many improvements were implemented in the printing process in 
the field of technology and organization like improvement in the die-cutting process to 
improve die-cutting quality and speed as a major impact for the speed of printing pro-
cess. There were also implemented other improvements in coldstamping process, but it 
is not a topic for this paper.

After implementing a set of improvements in the printing process, the printing spe-
ed increased significantly, from median of 54 line meters per minute, to more than 100 
line meters per minute, see the comparison (figure 5).
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Figure 5. Printing speed before and after improvements

Source: own research.

As seen on above graph (figure 5) major differences between printing speed befo-
re and after implementation can be seen. Also, there is a statistical confirmation of dif-
ferences between implementations and after the process, p-value is significant so it can 
be said that all implementation allowed to achieve better printing speed.

Table 4. Tests for printing speed before (2012) and after implementations (2017) 
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Printing 
speed 
2012 [m/
min] vs. 
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Source: own research.

It can be stated that all improvements done between 2012–2017 were significant and 
printing speed increased.

Conclusions

Conducted statistical analyses showed that for the Ellipse, Rectangle and Circle die cutter 
types both the variation and the mean values are comparable, and the average is over 55 
m/min. Band type die cutter showed lower results with the average speed of 51 m/min. 
Irregular die cutter type showed significantly worse results with average speed of 38 m/
min. In addition, it shows the lowest variability, suggesting that more attention is paid to 
this type of die cutter type due to quality problems. To sum up, increasing the printing 
speed for this type of die cutting without decreasing of die cutting quality would signifi-
cantly improve the efficiency of the printing process in the enterprise.

Therefore, any minutes which can be spared in every step of the printing process, will 
have positive impact in total efficiency of each printed work order. In this paper it was 
proven that all technical and organizational improvements introduced in 2012–2017 sho-
wed statistically significant growth of printing speed which has positive impact in effi-
ciency of printed work making the printing companycompetitive on the market.

Changes in the technology of label making in the flexographic printing technique in 
a quality comparable to printing made in the rotational screen printing technique were 
confirmed by laboratory tests and were completed with the grant of a patent under Ar-
ticle 24 and Article 52 of the Act of 30 June 2000 – Industrial property law (text OJ: 2017, 
item 776). After examining the application number P.416858 handed on 18th April 2018, 
the Patent Office of the Republic of Poland granted Etigraf Sp. z o.o. patent for the inven-
tion titled: “Printing method of the flexographic method”. The invention was called the 
“Etigraf Effect Screen” method.

The problem of flexographic printing is important in the context of the efficiency of 
production processes, cost analysis, as well as meeting customer requirements for the 
quality of printing products.
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It should be emphasized that the results of conducted research and analyzes as well 
as structural changes are an excellent example of the practical implications of know-
ledge and science in the field of transfer of science to industry, as shown by the exam-
ple of the printing company Etigraf Sp. z o.o., located in Poland, in the Mazowieckie Vo-
ivodship.

Proposals of construction, technological and organizational changes contributed to 
the improvement of the level of products and services in the flexographic printing pro-
cess, as well as a significant improvement of the printing process, which was confirmed 
by conducted surveys and statistical analyzes using data mining techniques.
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Spatial Diversification of the Offer of Third Age 
Universities in Poland and Their Importance in the Lives 
of Seniors

Abstract: The changes in the demographic structure of the population, which have been 

occurring for years, associated with the increase in the share of elderly people, constitute 

a challenge for the economy and society. It is important to undertake actions in order to 

maintain the efficiency of seniors. One of the forms of activation of elderly people are Uni-

versities of the Third Age, which give the opportunity to develop their own interests, acqu-

iring new knowledge and improving the physical condition of the audience. In the paper, 

based on the methods of multidimensional comparative analysis, the diversity of UTA mo-

vement in Poland by voivodeship is presented. The aim of the paper is to present the diffe-

rentiation of Third Year Universities with respect to the number of students as well as the 

offer of courses, lectures and cultural events. The most rapid movement of UTW operates 

in Pomorskie and Mazowieckie voivodeships, the least active are inhabitants of the Świę-

tokrzyskie, Podlasie and Lubelskie voivodeships. Audience’s opinion about the UTA’s offer, 

as well as the motives of signing up for the classes was examined, which is also the aim of 

the paper. Candidates were also asked about new topics, which should appear in the form 

of exercises or lectures. Most willingly, seniors went for walks and excursions and would 
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expect to expand the offer in this area. They believe that the most interesting would be lec-

tures on medicine, healthy food, animal breeding and plant protection.

Key words: University of the Third Age, elderly people, MUZ method.

Introduction 

The problem of the aging of societies is one of the most important challenges which the 
European Union must face, as it brings not only social but also economic consequences. 
It is therefore justified to draw the attention of European societies to an attempt of acti-
vation of the elderly, so that they remain maximally efficient and if possible, to keep them 
on the labour market. One of the forms of activation of elderly people are Universities of 
the Third Age, which give the opportunity to develop their own interests, acquiring new 
knowledge and improving the physical condition of the audience. Based on the methods 
of multidimensional comparative analysis, the diversity of UTA movement in Poland by 
voivodeship is presented, which is the aim of the paper. The additional aim was acquired 
by using the questionnaire addressed to the students of UTA which allowed to gather in-
formation about their opinion on the offer prepared for them by the University of Agri-
culture in Krakow. Moreover, the motives of signing up for UTA and the sources of obta-
ining information about UTA aroused interest. Presented are the listeners’ proposals con-
cerning the topics of the exercises and lectures that would be interesting for them. They 
may be new ideas for the future expanding of the UTA’s offer.

Demographic processes in Poland

The concept of aging cannot be framed within rigid statistics, but it is agreed that seni-
lity comes after the age of 60 (60–65). Elderly people do not constitute a uniform group, 
because they are differentiated by their health condition, the level of mental and physi-
cal ability, living, social or economic situation. Undoubtedly, the increase of the popula-
tion of elderly people made the issues connected with the aging processes and senility 
itself popular in many scientific fields such as demography, economics, social policy and 
sociology. 

The problem of the aging of societies is one of the most important challenges facing 
the European Union, because of not only social, but also its economic consequence. It 
is predicted that in 2030 there will be much more people living on non-earning source 
of living (especially pensions), while the population size will not necessarily change. In 
consequence, the economic growth in the European Union will be reduced, because for 
every four persons in the productive age there will be three retired. This will mean the 
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necessity of allocation of more financial means for pension systems, which in consequ-
ence will reduce the real income of households and the scale of investment in the econo-
my. Therefore, it seems necessary for European society to pay special attention to elderly 
people population and try to stimulate them to activity. [Mering 2011, p. 42].

Similar demographic changes also take place in Poland, where one can observe the 
decrease of population number. By the end of 2016 the population reached 38433 tho-
usand people and was by 96.9 thousand lower than in 2010. In 2016 the median of age 
for the whole population of Poland was 40.2 while in 2010 the average Pole was younger 
by 5 years. The number of inhabitants of Poland in the age of more than 60 has also been 
increasing [Gospodarka senioralna... 2018, p. 63]. In comparison with the year 2007 in the 
year of 2017 the number of people within the age of 65–69 has increased by 61.89%. In 
many cases these are the people who want to stay active. They look for job offers that 
allow for developing their skills and interests and make it possible to meet other senior 
people. These needs meet the UTWs whose number is steadily increasing, from 248 in 
2010 to 614 in 2017.

Figure 1. Number of persons in senior age in Poland within 2007–2017 according to 
age groups

Source: GUS [2018].

Central and local governments should concentrate on the age group of 65–69 as 
the largest increase within 2012 and 2013 was observed in this group (by 10.55% and by 
10.90% respectively).

Civilization progress brought about the development of medical sciences and in 
consequence better health conditions for present seniors and lengthening the avera-
ge length of life [Drożdż 2013, p. 25]. Due to this the number of elderly people has incre-
ased – in the age group of 70–74 – by 10,66% in comparison with the year 2016. In case of 
the oldest people the increase of 2% was observed. The share of sub-population in the 
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age of 75–79 in the total population number in senior age in the time period under inve-
stigation has undergone minor changes.

Figure 2. The percentage of persons more than 55 years old according voivodships in 
2017

Source: Based on individual GUS study.

Considering the differentiation of population according to voivodeships one can ob-
serve that the largest number of persons of more than 55 years old per 100 inhabitants 
is signed in Łódzkie, Świętokrzyskie and Śląskie voivodeships while the smallest popula-
tion of this age can be found in Małopolskie, Podkarpackie and Wielkopolskie voivode-
ships. On average, in Poland there are 31 persons at the age of 55 per 100 hundred inha-
bitants. The coefficient of variability in 2017 was at the level of 5%, which confirms little 
differentiation of this feature across voivodeships.

Universities of the Third Age and the needs of elderly 
people

In our social, economic and cultural conditions aging and elderly people are seen in dual 
way. In senior groups there are persons who are active, mobile and resourceful as well as 
persons, who – due to unfavourable circumstances – present the backdown attitude and 
help from others so that they could function well in the society [Skibińska 2006, p. 254].

According to E. Trafiałek, the senior group is the one with the highest need for accep-
tance and activity [Trafiałek 2003, p. 106]. Another author – Aleksandra Kamiński – distin-
guishes two spheres of activity of elderly people – performing valued and useful work 
and fulfilling different kinds of interests [Kamiński 1986, p. 65]. B. Synak distinguishes 
the following needs in this social group: membership (integration, company), usefulness 
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and appreciation, safety and life satisfaction [Szarota 2010, sp 59]. Third Year Universities 
allow for realization of most of the needs indicated by Synak. Activation through educa-
tion throughout the whole life is realized by dynamically developing Third Year Univer-
sities and Senior Clubs. In the concept of bringing up to aging proposed by A. Kamiński, 
presently considered as classical, learning is treated as the factor of the adaptation of el-
derly people to modern society. Another author, O. Czerniawska, the model of society 
suggested by Kamiński, interprets as helping in broadly understood development [Czer-
niawska 2000, pp. 177–178]. Cultural activity of elderly people was the subject of many 
studies. Among others, this topic was undertaken by Czerniawska O. Trafiałek E., Jało-
wiecki S., Chabior A., Szarota Z. and others. 

Timmerman underlines the significance of knowledge of the basic economics and 
learning practical skills needed to stay active, which was one of the foundations of the 
concept of the Third Year Universities. 

Third Year Universities are the institutions that started in the 70s. The main object of 
their functioning is to allow elderly people for achieving knowledge and introducing the 
idea of learning throughout life and improving the quality of life of the older generation. 
These institutions make it possible to fulfil such needs of the seniors as self-education, 
broadening the knowledge and achieving new skills, doing things for others (e.g. volun-
tary), spending free time, companionship, psychical and physical stimulation, and some-
times – even the possibility to fulfil dreams of the youth. The UTA are one of the types of 
educational activities that are conducted in order to activate elderly people. The offer of 
the UTA includes among others learning languages, computer science and workshops 
on using new information technologies [Lenart 2009, p. 34]. The UTA offer has a signifi-
cant contribution to increasing the level of membership of elderly people in educational 
activities as an integral part of the idea of learning throughout the whole life, but still the 
population of students of the 464 UTA’s functioning in Poland constitute no more than 
1% of the whole population of the elderly people at the age of 60 and more [Informacja 
o sytuacji... 2018, p. 57]. The UTA play an important role as cultural and educational cen-
tres for elderly people.

They allow senior people not only for updating their knowledge and achieving new 
skills, but also participating in local community life [Ziębińska 2007, p. 48]. The largest 
number of the UTA students was observed in Śląskie voivodeship (15.2 thousand) and 
Mazowieckie voivodeship (12.4 thousand) and the smallest in Podlaskie and Świętokrzy-
skie voivodeships (1.6 thousand and 1.4 thousand respectively), which corresponds with 
the number of these institutions within the area of particular voivodeships (49, 55, 11 and 
6 universities respectively) [Uniwersytety Trzeciego Wieku 2016, p. 13].
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Differentiation of the UTA according to voivodeships

The aim of the paper is to present the differentiation of Third Year Universities with re-
spect to the number of students as well as the offer of courses, lectures and cultural 
events. The phenomenon under investigation is described by the set of five diagnostic 
features. One is the number of inhabitants per one university – this variable was consi-
dered as a destimulant. The other four features describing the offer of particular univer-
sities are regarded as stimulants. The number of variables used was dictated by data ava-
ilability.

The analysis of differentiated variables demanded the application of the method 
that enables comparison features with different, incomparable values. In order to do this 
one of the method of multidimensional comparative analysis was used – Zero Unitariza-
tion Method (ZUM), where the unitarization formula for stimulants is as follows [Kuku-
ła 2000, p. 45]:
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The replacement of the set of features describing the given object with one synthetic 
variable (aggregate variable Qi,), that is the sum of all normalized variables allows for the 
determination of the level of the phenomenon with the help of a single number and ma-
kes it easier to compare objects. Verification of the relationship between variables was 
carried out on the basis of the Pearson correlation coefficient. Variables with the correla-
tion coefficient higher than 0.8 were excluded. While choosing variables the coefficient 
of variability was also taken into account so that the features quasi constant was elimina-
ted. The data was analysed with respect to voivodeships in 2015. Voivodeships with the 
most dynamic UTA were distinguished as well as those that need help in order to extend 
their offer. The analysis was based on the following diagnostic features:
X1 – number of inhabitants at the age of 55 and more per one UTA in particular voivode-
ship in thousand 
X2 – number of students of the UTA per 10 thousand of inhabitants
X3 – average number of classes carried out regularly at the UTA in particular voivodeship
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X4 – average number of lectures within the UTA in particular voivodeship
X5 – average number of cultural events proposed for students at the UTA in particular vo-
ivodeship.

Table 1. Indices describing the offer of the UTA in 2015 according to voivodeships

Voivodeship X1 X2 X3 X4 X5

Dolnośląskie 26 68 132 27 22

Kujawsko-Pomorskie 15 119 59 18 12

Lubelskie 52 36 45 57 10

Lubuskie 17 132 151 19 16

Łódzkie 36 84 134 35 14

Małopolskie 30 65 151 62 16

Mazowieckie 35 75 124 57 34

Opolskie 22 63 78 19 14

Podkarpackie 56 65 288 28 18

Podlaskie 39 44 99 11 12

Pomorskie 28 121 180 153 13

Śląskie 36 102 181 26 17

Świętokrzyskie 81 33 136 26 15

Warmińsko-Mazurskie 20 118 209 25 19

Wielkopolskie 29 83 213 21 17

Zachodniopomorskie 25 91 178 17 19

 Source: Individual study.

 
In Poland there are three organizational types of the UTA. The first one – the most 

popular – is connected with centres of higher education. The second is the one that is 
constituted by local societies. Its functioning is based on the activity of voluntary pe-
ople. The third one functions with connection with cultural centres, libraries and centre 
of social help. The UTA are not so popular in Poland. Up till now most such universities 
have been set up in Mazowieckie, Śląskie, dolnośląskie and Wielkopolskie voivodeships. 
But if one considers the number of people at the age of more than 50 years per one UTA 
in particular voivodeship it turns out that this idea has also been warmly accepted in Ku-
jawsko-Pomorskie, Lubuskie, Warmińsko-mazurskie and opolskie voivodeships.

In the case of any measure assumed to estimate the level of development of the UTA 
the last ones are Świętokrzyskie, Podlaskie and Podkarpackie voivodships. The universi-
ties there are almost inaccessible for senior people. This is due to the fact that there are 
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very few universities – much fewer than in other voivodships (6, 13 and 15 respectively). 
Świętokrzyskie voivodeship is one of those voivodeships where there are very few regi-
stered non-governmental organizations. This fact may be the explanation for the small 
number of the UTA within these areas. 

The UTA usually act as non-governmental organizations. In most cases they are 
independent associations, rarely foundations. Every fifth UTA undergoes some self-
government institution. Most often it is cultural centre, but sometimes it happens that 
the UTA acts within a library or other autonomic institution. Contrary to their name, the 
UTA least often act within universities. 

Apart from legal shape most the UTA is connected with some academy. If the UTA do 
not act within university it has an agreement with the university concerning cooperation 
and auspice. All universities conduct regular classes. Classes are understood as the me-
etings of groups, sections, workshops, courses, clubs and special interest groups – there-
fore all those types of classes that take place regularly (for example, every week) or cyc-
lically (for example 10 meetings on some topic) are dedicated to relatively small group 
of participants and require active participation. The most regular classes per the num-
ber of the UTA can be observed in Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie and Wielkopol-
skie voivodeships. 

Lectures are the typical form of transferring knowledge. Lectures are understood as 
didactic meetings, in which most students of the university participate at the same time. 
During lectures students usually do not do any practical tasks or exercises. In this sen-
se some seminars and sessions are also recognized as lectures. Almost all UTA have lec-
tures in their offer, although the largest number of lectures proposed by UTA is noticed 
in Pomorskie voivodeship, which is twice as much as in Małopolskie voivodeship placed 
on the second position. 

Almost all UTA, apart from lectures and regular classes, organize different kinds of 
cultural events and social meetings. The aim of such meetings in most cases is to create 
possibilities for senior people to participate in social and cultural life. Most such events 
take place in Mazowieckie voivodeship. This value is much higher than the one corre-
sponding with Dolnośląskie voivodeship, placed on the second position. 

Table 2. Basic characteristics of the indices

Characteristics X1 X2 X3 X4 X5

Average 34.19 81.22 147.36 37.46 16.84

Maximum 81 132 288 153 34

Minimum 15 33 45 11 10
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Standard deviation 16.32 29.84 60.01 33.27 5.25

Coefficient of variability 47.74 36.74 40.73 88.81 31.21

Source: own calaculation.

On average, the UTA realizes 147 hours of regular classes. In most cases these are lan-
guage classes, exercises improving physical condition and computer courses. In all vo-
ivodeships the number of regular classes analysed with the help of the coefficient of va-
riability shows moderate level of changeability. 

The average UTA organizes 38 lectures a year, i.e. more than one lecture per week. 
During the academic year the best offer within this area is presented by Pomorskie vo-
ivodeship. 

In the case of cultural events and social meetings the offer of the UTA show little dif-
ferentiation. On average, there are 17 events organized by the UTA in a voivodeship with 
standard deviation on the level of 5. 

The average number of lectures showed a high value of the coefficient of variation 
(88.81%). The widest educational offer was proposed by UTW in Pomorskie voivodship 
(on average 153 various types of educational activities) and the poorest in UTW in the 
Podlaskie voivodship.

Normalization of variables and their aggregation allows for hierarchization of the set 
of objects under investigation, classification of into groups of similar objects, and – at 
the same time – carrying out comparative analysis with respect to the level of develop-
ment of the phenomenon. 

Table 3. Ranking of voivodeships with respect to the offer for the UTA students

Voivodeship Qi

Pomorskie 3,35

Warmińsko-Mazurskie 2,93

Mazowieckie 2,77

Lubuskie 2,71

Zachodniopomorskie 2,41

Śląskie 2,33

Wielkopolskie 2,32

Podkarpackie 2,16

Dolnośląskie 2,15

Małopolskie 2,12
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Kujawsko-Pomorskie 2,05

Łódzkie 1,89

Opolskie 1,54

Podlaskie 1,03

Lubelskie 0,79

Świętokrzyskie 0,68

Source: own calculation.

Each variable may be normalized in the interval of [0; 1], therefore the maximum va-
lue of the aggregated variable in the analysis carried out here is 5. On this basis one may 
state that the UTA in Poland in particular voivodeships have been developing more or 
less dynamically as well as one may notice that the development of the UTA across the 
country is very differentiated. The activity of the universities in the eastern part of Po-
land – Podlaskie, Lubelskie and Świętokrzyskie voivodeships – is very weak. The most dy-
namic development of the UTA can be observed in Pomorskie voivodeship, where the 
number of lectures as well as regular classes is the largest. The number of students per 
10 thousand of inhabitants is also very high. Similarly, Warmińsko-Mazurskie voivode-
ship also presents very rich offer of the UTA. On the other hand, Mazowieckie voivode-
ship presents various propositions of additional cultural events.

Third Year Universities in the opinion of their students

The data quoted here indicate the increasing interest directed towards the offer of the 
UTA among elderly people, which is confirmed by the research on the UTA as they are 
seen by students carried out in October 2018, in the UTA in Krakow. The University un-
der investigation has been functioning within the University of Agriculture in Krakow sin-
ce 2010 and from the very beginning apart from sight-seeing excursions and language 
and computer courses offers its students lectures on different topics as well as occasio-
nal events.

Out of the group of 346 persons who took up studies in 2018 at the UTA in Krakow, 
the questionnaire concerning the opinion on the reasons for attending such studies and 
the estimation of the offer was filled in by 163 persons. The analysed group consisted of 
first and second year students as well as postgraduate students at the age from 61 to 82 
years, out of which 85.89% were women and 14.11% - men in most cases from Krakow 
and neighbourhood places. Most of the respondents are persons at the age from 61 to 
65 – 58.90% of the total number of respondents. Women within the mentioned age inte-
rval constituted 34.29% of the total number of female respondents while men – 30.43% 
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of the total number of male respondents. The least number of respondents contains the 
group of men more than 76 years old.

Table 4. Distribution of the respondents based on gender and age

Age

Women Men Total

N % N % N %

51–60 15 10.71 2 8.70 6 3.68

61–65 48 34.29 7 30.43 96 58.90

66–70 36 25.71 3 13.04   0.00

71–75 37 26.43 10 43.48 56 34.36

Over 76 4 2.86 1 4.35 5 3.07

Total 140 100 23 100 163 100

Source: own calculations (N=163) on the basis of surveys.

The majority of students were women living in Krakow who had completed universi-
ty education. The smallest group were women with vocational education living in Krakow.

Table 5. Distribution of the respondents based on the place of residence, gender and 
education

      Place of residence

Cracow Vicinity
Total

Education Women Men Women Men

Vocational 2 0 0 0 2

High school 37 6 6 0 49

University 92 15 3 0 110

Total 131 21 9 0 161

Source: own calculations (N=161) on the basis of surveys.

The most popular way of spending free time is receptive activity, 60 persons out of 
the total population of respondents reported that they spend their free time with com-
puter and internet, 62 persons – watching TV and 75 – reading books. It is very impor-
tant for senior people to integrate with other people by meeting with friends (85 per-
sons reported that they often meet friends), 74 persons visit their families, 81 persons le-
arn new things in their free time. Senior people constitute a buoyant group among parti-
cipants of computer courses, especially those concerning Internet. In case of Krakow stu-
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dents of the UTA sport activities were of special interest, especially nordic walking and 
different kinds of health prevention. For open questions on their suggestions of classes 
or activities they like most and would like to have more of them they indicated excur-
sions (57 persons) both walks in Krakow as well as excursions all around Poland. As the 
most important obstacle in the way to the UTA classes, courses and events the respon-
dents indicated the lack of financial means (61.71%), and in some cases bad health con-
dition (33.74%) or the problem with the access to the information on events organized 
by the University (33.12%). 

Asked for the reason for attending the UTA the respondents indicated the need for 
achieving new knowledge (75.46%) as well as curiosity (56.44%) and the willing to meet 
other people (53.37%). Most students found out about the UTA offer from their friends 
(73%), some – 9% – looked for the offer in the Internet and a few indicated press and lo-
cal television as the source of information about the UTA. Many students – 60.74%, be-
fore they decided to join the University talked to some students of the UTA. They had 
full support from the family and in 80% the family encouraged them to sign up. Only in 
3.68% cases the family was sceptical.

The students are satisfied with their classes and activities and more than a half wo-
uld recommend it as a good way of spending free time. Lectures and classes inspire stu-
dents to broaden their knowledge on topics undertaken during lectures, 47.85% exten-
ded their knowledge among others on food, botany or genetics. Most students convey 
positive opinions on the way of giving classes (91.11%) although there were some com-
ments on lecturers. In the case of 4.4% of respondents the opinion occurred that classes 
did not meet their demands. Classes and activities are the pretext for formal or informal 
meetings after lectures, during which 56% discuss presented topics. 

Students prefer classes in which they can participate in an active way. The most po-
pular are excursions organized by the UTA, 89.87% of students participate in this kind of 
activity. 

Students of the UTA reluctantly answer open questions. In the request for sugge-
stions for organizers only half of the respondents (51,53%) proposed subject matters 
that might interest students of the UTA. There were various topics of lectures proposed 
by students, most of them concerned good nutrition (32.14%), some – medicine and he-
alth (13.01%). Taking into account the specificity of The UTA students in most cases indi-
cated topics concerning plant cultivation and their protection, ecology, 3 persons sug-
gested herbology, 15.48% indicated topics within fruit growing and gardening. One stu-
dent proposed memory training and psychology. 
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Conclusions

Undoubtedly the increase of the population of the elderly people made the issues con-
cerning the aging processes and aging itself as a stage of living the top subject for rese-
archers in many scientific fields. The aging of the Polish society increased the interest of 
this group of people and at the same time changed the attitude towards senior people 
and their family and professional functioning. In the concept of bringing up to aging pro-
posed by A. Kamiński [1986], presently considered as classical, learning is treated as the 
factor of the adaptation of elderly people to modern society. The UTA allow elderly pe-
ople for the realization of the need of membership, independence and life satisfaction. 
Education in the old age is no more directed towards the development of professional 
competence, its aim becomes achievement of knowledge, competence and skills that as-
sure self-reliance of senior people and their social activity. In this case the UTA offer se-
ems to fulfil the postulates. 

The offer of the UTA is very differentiated across Poland. The highest level of deve-
lopment of the UTA is observed in Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships, 
where there is the largest variety of classes and lectures as well as cultural events. The 
lowest level of activity can be noticed in the cases of Świętokrzyskie, Podlaskie and Lu-
belskie voivodeships.

The most effective way for attracting new students – in the opinion of the respon-
dents – is the recommendation from present students. It is also important that the pri-
ce for participation is not too high, otherwise the frequency of attendance drops down. 

The respondents report that their favourite occupation in their free time is to work 
with the computer and read books. They often meet with their friends and families. The 
respondents attend the UTA classes in order to extend their knowledge and meet with 
other people of the same age. Many of the respondents emphasize that the UTA is the 
way to cope with loneliness (53.37%), for some the reason for joining the UTA is curiosity 
(56.44%) and 30% of students study there for satisfaction. The respondents also indica-
ted the topics they were most interested in. Most often the mentioned nutrition, health 
and medicine. Most students (89.97%) participate in excursions organized by the UTA 
and claim that this offer should be extended. 

With the dynamic increase of the senior group the necessity arises to undertake acti-
vities that would allow the elderly people to stay active, which in turn will bring benefits 
both of economic and social character. The outcome of the survey may be used by Cen-
ter of Continuing Education and in AU in Cracow other UTA. It is also advisable to con-
duct similar research at other universities.
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