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Wprowadzenie

Zasada subsydiarności, nazywana zasadą pomocniczości, jest ideą wdrażaną w ży-
cie od bardzo dawna. Jest jedną z najważniejszych podstaw strukturalnych ładu spo-
łecznego, bowiem odnosi się do sfery relacji między państwem a społeczeństwem. 

Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze 
w odniesieniu do społeczeństwa. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno 
pozwolić działać poszczególnym obywatelom, rodzinom, stowarzyszeniom, przed-
siębiorstwom, wreszcie wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji win-
no natomiast rozwiązywać problemy na szczeblu możliwie najbliższym obywate-
lom, ale w taki sposób, żeby zwiększyć ich autonomię, a nie poprzez przejmowanie 
zadań na siebie.

Wskazana zasada została dość szeroko zaakceptowana jako jeden z instrumen-
tów analizy współczesnych społeczeństw oraz jako idea inspirująca głębokie zmia-
ny instytucjonalne, zarówno w obszarze społeczności lokalnej, państwa, jak i w ob-
szarze stosunków międzynarodowych. Co więcej, inspiruje do refleksji nad zakresem 
funkcji państwa wobec obywateli, gospodarki, administracji publicznej i podmiotów 
niepublicznych (np. NGO).

Zasada pomocniczości ma zatem wpływ na postrzeganie różnorodnych kwestii 
w tak istotnych obszarach, jak np.: wolny rynek i konkurencja przedsiębiorstw, zakres 
i zasady świadczenia usług publicznych, decentralizacja, zakres i granice ingerencji 
władzy czy samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. 

Oddając publikację do rąk szanownych Czytelników, wyrażamy nadzieję, że sta-
nie się ona inspiracją dla dalszych dociekań na gruncie teorii, a przede wszystkim po-
szukiwania praktycznych rozwiązań problemów pojawiających się na styku państwo 
a społeczeństwo, bazując na zasadzie subsydiarności.

dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska
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Social Activities of Polish and Lithuanian NGO’s in Local 
Communities (Comparative Analysis)

      
Abstract: NGO’s are of great interest for observers as a measurement of quality of civil 

life and subsidiarity in society. They expose the directivity and outcomes of citizens’ ac-

tivities, of their interests, values, beliefs, and their existence conditions. Their development 
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is empowered or hampered by the legal and administrative regulations. Nongovernmental 

organizations generate social initiatives of local groups. They are seen as a partner of local 

governments. They also indicate the scope of social, educational, health, and ecological 

problems of certain locality. 

Six administrative localities of comparable potentials from Poland and Lithuania 

(three + three) were under investigation. Relationship and cooperation between local 

governments and local citizen associations, the sources of financial support of NGO, 

projects and other activities implemented by nongovernmental organizations were 

comparatively analyzed. A comparative study gives deeper insight into local prosocial 

activities on both sides of the border. Both investigated regions across the border are 

under different rules of administration, have different past, though they are located in 

neighbourhood and interconnected by many cultural and historical congruities. The ar-

ticle is finalised by conclusions involving variety and similarity of Lithuanian and Polish 

NGO’s achievements. 

Key words: nongovernmental organizations, local communities, civil society, Poland, 

Lithuania

Wprowadzenie

Jednym z przejawów subsydiarności we współczesnym społeczeństwie są organiza-
cje pozarządowe, powstające z oddolnych potrzeb i działające w obszarach codzien-
nego życia społeczności lokalnych. Generują one aktywność prospołeczną zbiorowo-
ści terytorialnej lub pewnej grupy społecznej, a jednocześnie podejmują się działań 
w celu rozwiązywania problemów o charakterze ogólnoludzkim. Ze względu na swój 
status społeczny i możliwości zagwarantowane prawem, NGO są czułymi nośnikami 
informacji o sytuacji zbiorowości, przede wszystkim w socjalnym, zdrowotnym, eko-
logicznym czy edukacyjnym obszarze. Organizacje pozarządowe dysponują dostę-
pem do instytucji rządowych i samorządowych, mają możliwość korzystania z orga-
nów praworządności i środków masowego przekazu. 

Celem zasadniczym tekstu polskich i  litewskich autorów jest porównanie do-
stępnych informacji o prospołecznej aktywności organizacji non profit na przykła-
dzie wybranych polskich i litewskich jednostek administracyjnych. Zebrane informa-
cje mogą posłużyć organizacjom pozarządowym do sieciowania współpracy i po-
głębionej wymiany doświadczeń, zaś przedstawicielom administracji samorządowej 
mogą pomóc w diagnozowaniu obszarów aktywizacji społecznej.

Juozas Lakis, Saulius Nefas, Marcin Siedlecki, Andrius Stasiukynas
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Pytania badawcze, które zespół sobie postawił, są następujące:
1. Jakie organizacje pozarządowe działają w interesach społeczności lokalnych 
w jednostkach administracyjnych Polski i Litwy? Jaki jest ich profil działalności?
2. Czy rozwiązania stosowane przez samorządy i administrację publiczną dyna-
mizują rozwój NGO?
3. Jakie są różnice w korzystaniu z budżetu obywatelskiego w Polsce i na Litwie?
Na potrzeby poniższego artykułu wybrano trzy jednostki z Polski, geograficznie 

rozproszone gminy miejsko-wiejskie o  różnym potencjale demograficznym, kultu-
rowym, gospodarczym i społecznym. Zgodnie z tą samą zasadą wyselekcjonowano 
trzy litewskie jednostki administracyjne. Dokładność analizy porównawczej jest ge-
neralnie uzależniona od porównywalności wymiarów. Niestety, ze względu na róż-
nice w metodzie zbierania informacji i administrowania systemami informacyjnymi, 
materiały dotyczące aktywności organizacji pozarządowych Polski i Litwy nie posia-
dają wspólnego/uniwersalnego mianownika. W celu wykonania pogłębionej anali-
zy porównawczej niezbędne jest celowe wydzielenie przystawalnych zbiorów infor-
macji. Niniejszy artykuł jest próbą, pierwszym krokiem wykonania analizy we wska-
zanym kierunku. 

Próba badawcza

Według stanu na 1 stycznia 2018 roku Polska dzieli się na 16 województw, 380 po-
wiatów i  2478 gmin [Podział administracyjny Polski 2018, http://ksng.gugik.gov.pl, 
dostęp: 1.06.2018]. Wśród jednostek terytorialnych poziomu lokalnego wyróżnia się 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie obejmujące zarówno obszar miasta, jak i te-
reny wiejskie oraz gminy miejskie. Do analizy, po stronie polskiej, wybrano trzy gminy 
miejsko-wiejskie z województwa podlaskiego, regionu administracyjnego sąsiadują-
cego z Litwą1. Spośród największych podlaskich gmin miejsko-wiejskich, zamieszka-
nych przez więcej niż 15 tys. osób, wytypowano położony w powiecie białostockim 
Wasilków; z  gmin o  średnim potencjale ludnościowym (6–12 tys.) analiza obejmie 
Szepietowo z powiatu wysokomazowieckiego; z grupy najmniejszych jednostek tery-
torialnych (2–5 tys.) wyłoniono Nowogród z powiatu kolneńskiego. Wybór jednostek 
do analizy, poza kryterium demograficznym, był determinowany potencjałem orga-
nizacji pozarządowych. Przyjęto założenie, że liczba organizacji z sektora non profit 
zarejestrowanych w danej gminie powinna być przeciętna dla gmin danej wielkości.

1 Odcinek 104 km granicy północno-wschodniej województwa podlaskiego jest granicą państwową 
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Działalność organizacji pozarządowych Polski i Litwy w zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnych (analiza porównawcza) 
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Dane na temat trzeciego sektora na Litwie pozyskiwane są przez Litewskie Centrum 
Informacji i Wsparcia Pozarządowych Organizacji. W rejestrze NGO, w roku 2016, było  
24 131 organizacji wszystkich rodzajów (zrzeszenia, asocjacje, fundacje, agencje publicz-
ne). Przyjmuje się, iż realnie działających podmiotów jest 18 612 [Lietuvoje veikiančių 
nacionalinių/rajoninių sąjungų/asociacijų vienijančių kaimo bendruomenes sąvadas.  
www.3sektorius.lt/docs/8_LVBOS_2018-03-01_15_41_07_2018-03-01_19_34_55.pdf, 
dostęp: 12.07.2018]. Ogólna liczba mieszkańców Litwy we wskazanym roku wynosiła  
2 mln 889 tys., a  więc jedna organizacja pozarządowa przypada na 155 osób, czyli 
wśród umownych 10 tys. mieszkańców działają 64 organizacje pozarządowe. 

Szczególną kategorią w strukturze podmiotów pozarządowych na Litwie są or-
ganizacje społeczności lokalnych mające w nazwie oznaczenie własne poszczegól-
nych (reprezentowanych) miejscowości, a dalej słowa „spólnota miejska/wiejska”. Są 
to głównie zrzeszenia mieszkańców danych osiedli. „Spólnoty” pojedynczych osie-
dli są z reguły zrzeszone w sieć na terenie odrębnej jednostki administracyjnej (re-
jon), dzięki czemu mają większe możliwości współpracy z placówkami samorządo-
wymi. Materiał badawczy przyjęty do analizy po stronie litewskiej obejmuje orga-
nizacje pozarządowe funkcjonujące w następujących osiedlach: Balsiai, Kazlu Rudy 
i Taujenai. 

Osiedle Balsiai znajduje się na północnym obrzeżu miasta Wilna, zamieszkiwa-
ne jest przez ponad 10 tys. mieszkańców. Jest to „młoda” dzielnica, liczy zaledwie 30 
lat, cechuje się zabudową budynków jednorodzinnych. Na terenie osiedla znajduje 
się kilka obiektów użyteczności publicznej, w tym szkoła średnia, przedszkola, przy-
chodnia, park z  mitologicznymi rzeźbami. Na osiedlu działa nieliczna, lecz prężna 
„spólnota Balsiai”, werbalizująca potrzeby społeczności lokalnej. W granicach Kazlu 
Ruda (miasteczko i okoliczne wsie) zamieszkuje powyżej 12 tys. osób. Ta typowa jed-
nostka rustykalna obejmuje 16 „spólnot” – odrębnych osiedli, zrzeszających od 20 do 
ponad 100 członków. Taujenai natomiast to nieduże miasteczko (600 mieszkańców), 
centrum administracyjne sieniunii. W zabytkowym, klasycystycznym pałacu mieści 
się Centrum Turystyki i Kultury, są tam również szkoła średnia, punkt medyczny i biu-
ra administracji lokalnej. „Spólnota Taujenaj” liczy ponad 50 członków i jest jednym 
z trzydziestu zrzeszeń lokalnych w rejonie Ukmerge (35 tys. mieszkańców). 

Charakterystyka i kierunki działalności organizacji NGO 
w wybranych polskich gminach 

Organizacje pozarządowe w  Polsce funkcjonują w  różnych formach organizacyj-
no-prawnych (od najpowszechniej występujących stowarzyszeń, przez rozpropago-

Juozas Lakis, Saulius Nefas, Marcin Siedlecki, Andrius Stasiukynas
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wane wraz ze środkami unijnymi spółdzielnie socjalne [Moskaluk-Łągiewczyk 2012,  
s. 169 i  in.], po sporadycznie występujące spółki akcyjne). To, co je konstytuuje, to 
realizacja celów społecznie użytecznych przez zorganizowanych w pewną strukturę 
obywateli [Ofiarski 2012, s. 384]. Na terenie Polski aktywną działalność prowadzi nie-
spełna 92 tys. organizacji społecznych, wśród których najliczniejszą grupą są stowa-
rzyszenia (80% wszystkich podmiotów pozarządowych) oraz fundacje (15%) [Dzia-
łalność stowarzyszeń... w 2016 r. 2017, s. 1]. W kraju na każde 10 tys. mieszkańców 
przypadają statystycznie 24 organizacje pozarządowe. Przegląd działalności statu-
towej przeprowadzony przez GUS w 2016 r. wskazuje, iż najpowszechniej reprezen-
towanym obszarem aktywności polskich NGO są sport, turystyka, rekreacja, hobby 
(29% organizacji deklaruje działalność w tym segmencie). W dalszej kolejności wśród 
głównych dziedzin aktywności znalazły się: ratownictwo (17%), kultura i sztuka (12%) 
oraz edukacja (10%).

Czym wyróżniają się organizacje pozarządowe zarejestrowane w  wybranych 
podlaskich gminach? W  ujęciu ilościowym jest ich statystycznie więcej niż w  kra-
ju – liczba NGO na 10 tys. mieszkańców wynosi od 25 w Wasilkowie po 44 w No-
wogrodzie. Przyczyn tego stanu należy poszukiwać w wyższej mobilizacji organiza-
cyjnej mieszkańców obszarów wiejskich. Wszystkie organizacje pozarządowe funk-
cjonujące współcześnie w analizowanych gminach powstały po 1991 r., w większo-
ści na podstawie ustawy Prawo o  stowarzyszeniach. Intensywność ich powstawa-
nia w ostatnim ponad ćwierćwieczu w każdej z jednostek była różna. W Wasilkowie 
aż co trzecia organizacja ma bardzo krótki rodowód – została zawiązana w ostatnich 
trzech latach.

Tabela 1. Charakterystyka organizacji pozarządowych w wybranych podlaskich 
gminach miejsko-wiejskich: zróżnicowanie geograficzne i historyczne

Gmina

Liczba NGO Obszar Rok powstania

nominalnie na 10 tys. 
mieszkańców

miejski
n [%]

wiejski
n [%]

1991–2004
n [%]

2005–2014
n [%]

2015+
n [%]

Nowogród 18 44 7 [39%] 11 [61%] 8 [44%] 8 [44%] 2 [11%]

Szepietowo 23 32 8 [35%] 15 [65%] 16 [70%] 4 [17%] 3 [13%]

Wasilków 41 25 19 [46%] 22 [54%] 13 [32%] 14 [34%] 14 [34%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy profili organizacji pozarządowych Stowa-

rzyszenia Klon/Jawor: ngo.pl, dostęp: 31.07.2018 oraz Banku Danych Lokalnych GUS bdl.stat.gov.pl, 

dostęp: 31.07.2018. 

Działalność organizacji pozarządowych Polski i Litwy w zaspokojeniu potrzeb 
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W Szepietowie aż 70% istniejących podmiotów Trzeciego Sektora zainaugurowa-
ło swą działalność w pierwszych latach III RP. W tym gronie dziewięć organizacji po-
wstało już w 1991 roku, z których aż osiem to mające status stowarzyszeń ochotni-
cze straże pożarne, m.in. w Średnicy, Dąbrówce Kościelnej, Kamieniu Starym2. Z kolei 
w Nowogrodzie mieliśmy dwie fale rejestracji określonych kategorii podmiotów spo-
łecznych: w 1996 r. powołano siedem OSP, zaś na początku drugiej dekady XXI wieku 
zorganizowały się licznie koła gospodyń wiejskich (w Chmielewie w 2010 r., w Sław-
cu a.d. 2011, w Mątwicy w 2012 r.).

W analizowanych gminach, podobnie jak i w kraju, najpowszechniej wykorzysty-
waną prawną formą zorganizowanego działania w celu użytecznym społecznie są 
stowarzyszenia. W tej kategorii notowane są wspominane wcześniej ochotnicze stra-
że pożarne, ale również stowarzyszenia kultury fizycznej3. W Szepietowie wszystkie 
podmioty pozarządowe mają status stowarzyszenia, w Nowogrodzie wśród 18 za-
rejestrowanych organizacji wyjątek stanowi Fundacja Partnerstwo Dorzecza Narwi. 
W największym demograficznie Wasilkowie funkcjonują relatywnie licznie fundacje 
(9 organizacji) oraz kluby i związki sportowe (4).

Tabela 2. Charakterystyka organizacji pozarządowych w  wybranych podlaskich 
gminach miejsko-wiejskich: zróżnicowanie statutowe 

Gmina

Licz-
ba 

NGO

Forma prawna Obszar działania

Stowarzyszenia
Kluby, 

związki 
sporto-

we

Fun-
dacje

Sport,  
turysty-

ka, 
rekreacja, 

hobby

Rozwój 
lokal-

ny

Ratow-
nictwo,
bezpie-

czeństwo

Kul-
tura,
sztu-

ka

In-
ne

Ra-
zem

w
 tym 
OSP

w 
tym 
SKF

Nowo-
gród 18 17 7 3 0 1 3 5 7 5 1

Szepie-
towo 23 23 10 5 0 0 5 3 10 1 4

Wasil-
ków 41 28 5 5 4 9 12 9 5 4 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy profili organizacji pozarządowych Stowa-

rzyszenia Klon/Jawor: ngo.pl, dostęp: 31.07.2018.

2 Jednostki OSP jako organizacje pozarządowe funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowa-
rzyszeniach [Dz. U. z  2017 r., poz. 210], zaś zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z  Ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej [Dz. U. z 2016 r., poz. 191]. 
3 Ustawa o sporcie nie precyzuje, jaką formę prawną powinien mieć klub sportowy, nie podaje jego defi-
nicji, wskazuje jedynie, że musi posiadać osobowość prawną. Założyciele klubu sportowego w zależności 
od własnych potrzeb i możliwości mogą sami zdecydować o jego formie prawnej. Zob. Rozdział 2 Ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [Dz. U. z 2018 r., poz. 1263].

Juozas Lakis, Saulius Nefas, Marcin Siedlecki, Andrius Stasiukynas
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W wymiarze ilościowym w gminie Szepietowo sektor pozarządowy silnie kształ-
tują ochotnicze straże pożarne, funkcjonujące w  dziedzinie ratownictwa i  bezpie-
czeństwa. Ich znacząca liczba (10) skorelowana jest z liczbą jednostek pomocniczych 
gminy – w Szepietowie występuje aż 48 sołectw, co jest jednym z najwyższych wyni-
ków w województwie. W Nowogrodzie notowana jest ponadprzeciętna liczba pod-
miotów non profit aktywnych w obszarze kultury i sztuki – są to kobiece stowarzy-
szenia wiejskie, pielęgnujące lokalną tradycję i folklor. W gminie Wasilków wyróżnia 
się zorganizowanie mieszkańców w stowarzyszeniach zorientowanych na sport lub 
rekreację, niemal co trzecia organizacja zarejestrowana w tej jednostce terytorialnej 
koncentruje swą działalność na kulturze fizycznej (wśród sportów reprezentowane 
są piłka nożna, jeździectwo, karate, tenis).

Rozwiązania stosowane przez samorządy i administrację 
publiczną dynamizujące rozwój organizacji 
pozarządowych

Katalog prawnych możliwości współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi w Polsce obejmuje głównie zlecanie zadań publicznych (powierze-
nie wykonania lub wsparcie wykonania zadania publicznego), realizację wspólnych 
projektów (w  tym w  formule partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz realizację 
umów w trybie zamówień publicznych. Najpowszechniej wykorzystywanym instru-
mentem włączania organizacji pozarządowych i korzystania z  ich potencjału przez 
władze jest powierzanie zadań publicznych. To rozwiązanie, organizowane z inicjaty-
wy samorządu bądź na wniosek organizacji, odbywa się w drodze otwartego konkur-
su ofert bądź, w mniejszej skali, w trybie pozakonkursowym. 

Powierzanie zadań publicznych przez administrację rządową i samorządową re-
alizowane jest na poziomie krajowym (administracja rządowa), regionalnym i lokal-
nym (administracja samorządowa). Na pierwszym z nich ugruntowaną pozycję po-
siada Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W konkursie FIO 2018 organizacje pozarzą-
dowe z całego kraju złożyły 2789 wniosków, co piąty projekt uzyskał dofinansowa-
nie. Organizacje z woj. podlaskiego zdobyły środki o łącznej wysokości 4,98 mln zł na 
maksymalnie dwuroczne projekty (23 inicjatywy) [https://fio.niw.gov.pl/edycja9/in-
dex.php?p=wyniki, dostęp: 1.08.2018].

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obliguje samorzą-
dy do kooperacji z organizacjami społecznymi w oparciu o rokrocznie przyjmowa-
ne programy współpracy. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (…) roczny program 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku po-
przedzającego okres obowiązywania programu” [Zob. art 5a pkt 1. Ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146].

Samorządy wojewódzkie, starostwa powiatowe oraz gminy przyjmują w  efek-
cie co roku programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W obowiązują-
cym na rok 2018 programie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego jako głów-
ny cel uznano „rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie poziomu zaspo-
kojenia potrzeb społecznych na terenie Województwa oraz wspomaganie zrówno-
ważonego rozwoju” [https://fio.niw.gov.pl/edycja9/index.php?p=wyniki, dostęp: 
1.08.2018]. Program dysponujący środkami w wysokości 4 mln zł finansowany jest 
z budżetu województwa, środków europejskich, PFRON.

Na poziomie lokalnym urzędy miast i gmin ogłaszają konkursy na finansowanie 
zadań publicznych realizowanych przez organizacje społeczne z różną intensywno-
ścią i  rezerwując najczęściej niewielkie środki finansowe. W Nowogrodzie w ostat-
nich dwóch latach (lipiec 2016 – czerwiec 2018) włodarze gminy jedynie dwukrotnie 
zdecydowali się na powierzenie realizacji zadania publicznego podmiotom społecz-
nym. W X 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 
Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Sławcu4. Przedsięwzięcie polegające na za-
pewnieniu minimum 8-godzinnej opieki dla osób w wieku 60+ zamieszkujących na 
terenie gminy zostało powierzone Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na rzecz 
Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, a roczną wartość zadania określo-
no na 117 tys. zł. Drugi z konkursów, ogłoszony w XII 2017 r., dotyczył prowadzenia 
zajęć z dziećmi i młodzieżą, realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

W  gminie Szepietowo w  ostatnich 24 miesiącach organizacje pozarządowe 
w większej skali partycypowały w dostarczaniu pożądanych społecznie inwencji, ko-
rzystając zarówno z konkursów, jak też składając oferty uproszczonej realizacji zada-
nia publicznego. Rokrocznie podmioty społeczne mogły rywalizować o środki na re-
alizację zadań publicznych w zakresie sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. W 2017 r. na realizację przedsięwzięć w dziedzinie wspie-
rania sportu wsparcie uzyskały trzy kluby sportowe z  Szepietowa (KS Sparta 1951 
oraz dwa UKS-y, „Start” działający przy gimnazjum oraz „Rekord” funkcjonujący przy 

4 Zarządzenie nr 73/17 Burmistrza Nowogrodu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powie-
rzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Sławcu [http://
bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl, dostęp: 1.08.2018].
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SP), otrzymując dotacje w łącznej wysokości 100 tys. zł. W 2018 r. na ten sam cel zare-
zerwowano kwotę 105 tys. zł [https://szepietowo.pl/kategoriie-dodatkowe/ogłosze-
nia, dostęp: 1.08.2018]. W trybie małych zleceń pojawiły się w Szepietowie dwa pro-
jekty. W XI 2016 r. Stowarzyszenie Pomocy Szansa z woj. małopolskiego wraz z lokal-
nym Środowiskowym Domem Samopomocy z Wylin Rusi złożyły ofertę na wzmac-
nianie zdolności twórczych osób niepełnosprawnych (projekt Niepełnosprawni są 
wśród nas! o wartości 2,2 tys. zł). W maju 2018 r. została złożona oferta z inicjatywy 
Stowarzyszenia Wsi Dąbrowa-Łazy „Pod Wiatrakiem” pn. Promocja kulturowego dzie-
dzictwa wsi Dąbrowa-Łazy, obejmująca przeprowadzenie lokalnych warsztatów kuli-
narnych, historycznych i rękodzielniczych, wartość oferty 6,7 tys. zł [www.biuletyn.
net/nt-bin/_private/szepietowo/6154.pdf, dostęp: 1.08.2018]. Urząd Miejski w  Sze-
pietowie finansował również zadania w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. W 2017 r. Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” otrzymał 
2,5 tys. zł na prowadzenie profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu 
i ich rodzin z terenu gminy Szepietowo. Caritas Diecezji Łomżyńskiej w 2017 r. uzy-
skał środki gminne na organizację wypoczynku w  formie kolonii letnich dla dzie-
ci z rodzin z problemem alkoholu oraz rodzin zagrożonych (11 tys. zł). W 2018 r. Sto-
warzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” pozyskało fundu-
sze na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wartość dofinanso-
wania 11,2 tys. zł). 

W Wasilkowie w ostatnich dwóch latach ogłaszano otwarte konkursy skierowane 
do organizacji społecznych w trzech dziedzinach:

 · pomocy społecznej o wartości 400 tys. zł w 2017 roku i 435 tys. zł w 2018 r., na sfi-
nansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu 
zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-
wych (w 2018 r. usługi świadczy PCK z Białegostoku);
 · upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – w 2017 oraz 2018 r. Wasilków re-

zerwował kwotę 230 tys. zł dotacji na to zadanie. W 2017 r. wszystkie ubiegające się 
organizacje uzyskały dotacje (od 6,7 tys. zł w przypadku Polskiego Związku Węd-
karskiego Okręg w Białymstoku Koło w Wasilkowie do 177 tys. zł w przypadku Klu-
bu Sportowego „Wasilków”), w 2018 r. cztery z nich uzyskały dofinansowanie (od 
20 do 160 tys. zł);
 · zapewnienia wypoczynku dzieci i  młodzieży skierowanego w  szczególności 

do dzieci i  młodzieży z  rodzin, w  których występują problemy alkoholowe, nar-
komanii, zagrożenie przemocą (narzędzie realizacji Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii). W 2018 r. na ten cel przygotowano 17 tys. zł, zgłoszone 
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trzy oferty uzyskały dotacje na łączną kwotę 16,8 tys. zł: dwa wasilkowskie kluby 
sportowe oraz Okręg Mazowiecki ZHR [www.wasilkow.pl/pl/informator/organiza-
cje-pozarzadowe.html, dostęp: 1.08.2018].

Budżet obywatelski – doświadczenia wybranych gmin 
z Polski

Budżet obywatelski to stosunkowo nowa forma zwiększania partycypacji mieszkań-
ców we władzy na gruncie polskim. Pionierskim miastem w kraju był Sopot (2011), 
w  którym to najwcześniej, dzięki propozycji Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, na 
realizację pomysłów mieszkańców zagwarantowano fundusze ze środków budże-
tu 2012 roku [Stokłuska 2011, s. 2]. W ostatnich latach formuła włączania obywate-
li w decydowanie o wydatkowaniu środków z  lokalnego budżetu zaczęła zyskiwać 
na popularności. Odzew mieszkańców w  różnych gminach i  latach jest jednak sil-
nie zróżnicowany – frekwencja w głosowaniu na projekty obywatelskie waha się od 
3% (Olsztyn, budżet 2013) do 75% (Milicz, budżet 2014) [Janicka, Jędrowiak 2015, 
ss. 58–59]. Od 2019 r., ustawowo, we wszystkich miastach na prawach powiatu (66 
JST) budżet partycypacyjny wielkości minimum 0,5% wydatków z ostatniego wyko-
nanego budżetu będzie obligatoryjny.

Spośród analizowanych gmin podlaskich budżet obywatelski funkcjonuje w Wa-
silkowie od 2015 roku (rok budżetowy 2016). Projekty zgłoszone do realizacji przez 
lokalnych pomysłodawców mogły dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych, jak 
i nieinwestycyjnych.

Tabela 3. Rozwój formuły budżetu obywatelskiego na przykładzie gminy Wasilków

Budżet 2016 2017 2018 2019

Wartość środków na projekty obywatelskie 75 000 75 000 160 000 180 000

Liczba zgłoszonych projektów 7 2 11 10

Liczba sfinansowanych projektów 1 1 3 3

Wartość zgłoszonych projektów b.d. 150 000 668 779 568 914

Wartość sfinansowanych zadań 75 000 75 000 160 000 179 920

Liczba kart b.d. 1513 3899 3985

Liczba oddanych ważnych głosów b.d. 1417 3618 3509

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

W dwóch pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego zwycięskie projekty doty-
czyły zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu zabudowy wielorodzinnej 
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(mini park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży), z budżetu obywatelskie-
go 2018 sfinansowano zakup autoryzowanych szafek szkolnych dla uczniów, instru-
mentów na potrzeby lokalnej orkiestry młodzieżowej oraz sprzętu muzycznego do 
przedszkola. Zwiększenie środków na projekty obywatelskie w 2018 r., przy jedno-
czesnym utrzymaniu maksymalnego dofinansowania pojedynczego projektu, pozy-
tywnie wpłynęło na liczbę zgłoszonych inicjatyw.

Charakterystyka i kierunki działalności NGO na Litwie

Zakres aktywności prospołecznej poszczególnej „spólnoty” i  rezultaty jej działalno-
ści są uzależnione od szeregu okoliczności i czynników. Wśród nich najważniejsze to: 
skala aktywności lokalnych liderów, zaangażowanie i zainteresowanie mieszkańców 
przedkładanymi inicjatywami, jakość współpracy „spólnoty” z urzędami administracji 
publicznej i samorządowej oraz donatorami, którzy finansują projekty społeczne. Ak-
tywność „spólnot” osiedli na Litwie, generalnie, można scharakteryzować następująco:

 · zachęcanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu w miejscach użyteczno-
ści publicznej na terenie osiedli, ukierunkowane na wzmocnienie przynależności 
do danej społeczności,
 · podejmowanie inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa i utrzymania czystości,
 · doskonalenie infrastruktury komunalnej i zorientowanej na aktywność fizyczną 

mieszkańców,
 · realizowanie programów edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci 

i młodzieży.

Tabela 4. Charakterystyka organizacji pozarządowych w wybranych jednostkach 
administracyjnych Litwy

Seniunija
Liczba NGO Obszar Rok powstania 

nominalnie na 10 tys. 
mieszkań-
ców

miejski 
n [%]

wiejski 
n [%]

1991–2004
n [%]

2005–2014
n [%]

2015+
n [%]

Kazlų Rūda 36 30 16 [39%] 11 [61%] 6 [17%] 24 [66%] 6 [17%]

Taujėnai 8 8 0 8 [100%] 0 8 [100%] 0 

Verkiai 42 10 42 
[100%]

0 [0%] 15 [36%] 25 [59%] 2 [5%]

Źródło: opracowanie własne: dane z bazy informacyjnej samorządów wybranych miejscowości, sier-

pień 2018.
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Najnowsze badania działalności NGO na Litwie wskazują, że organizacje pozarzą-
dowe najwięcej usług świadczą w obszarze pomocy osobom z niepełnosprawnością 
(48% podmiotów). Wśród głównych grup docelowych aktywności zrzeszeń są po-
nadto młodzież (37%), osoby najuboższe i wykluczone społecznie (34%). Relatywnie 
znacząca liczba NGO, statystycznie co trzecia, inicjuje programy zdrowotne (prawa 
pacjentów, wymiana informacji, prowadzenie dedykowanych forów internetowych). 
Opozycyjnie marginalny odsetek organizacji podejmuje działania w sferze pomocy 
humanitarnej, obrony praw konsumentów, dobrych praktyk zarządzania i  rozwoju 
demokracji (3% w każdym z wymienionych obszarów) [Nevyriausybinių organizacijų 
galimybių teikti viešąsias paslaugas ir Lietuvos piliečių įsitraukimo į savanorišką ve-
iklą tyrimas uab „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, Vilnius: 2017, www.ekt.lt].

W badaniu sektora publicznego, prowadzonym w 24 państwach Europy Środko-
wej i Wschodniej, stosowany jest indeks rozwoju į stabilności społeczeństwa oby-
watelskiego (The Civil Society Organization Sustainability Index). Wskaźnik ten wy-
raża ocenę stopnia rozwoju i zdolności przetrwania trzeciego sektora. Indeks bada 
siedem poziomów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym środowisko 
prawne (m.in. swoboda rejestracji NGO), rzecznictwo (m.in. możliwości wpływania 
organizacji na politykę) czy wizerunek społeczny (obraz trzeciego sektora w  me-
diach į stosunek opinii publicznej). W siedmiostopniowej skali „7” oznacza najniższy 
stopień rozwoju, zaś „1” najbardziej zaawansowany rozwój danego komponentu. 

Tabela 5. Indeks CSOSI: Litwa

Rok
Oto-

czenie 
prawne 

Zdolności  
organiza-

cyjne

Kondycja 
 finansowa

Rzecz-
nictwo

Świadczo-
ne usługi

Infrastruk-
tura 

Wizerunek 
społeczny

Śred-
nia 

2012 2.1 2.9 3.2 2.0 3.4 3.0 2.6 2.7

2013 2.1 2.8 3.2 2.0 3.4 3.0 2.5 2.7

2014 2.1 2.7 3.2 1.9 3.3 3.0 2.4 2.7

2015 2.2 2.7 3.3 2.0 3.3 3.0 2.3 2.7

2016 2.2 2.7 3.3 2.0 3.3 3.0 2.3 2.7

Źródło: [Indeks rozwoju į stabilności społeczeństwa obywatelskiego – Litwa. Bendruomenių kaitos 

centras www.bkcentras.lt/projektai/nvo-indeksas/nvo-indeksas/id-12].

Dane w tabeli potwierdzają fakt, komunikowany w większości publikacji tema-
tycznych, iż spośród najważniejszych czynników wpływających na potencjał organi-
zacji pozarządowych na Litwie, najmniej przewidywalnym elementem jest kondycja 
finansowa. Słabością sektora jest również odchodzenie liderów z  organizacji przy 
równoczesnych trudnościach z uzupełnianiem ich składu osobowego [Stasiukynas, 
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Visockaite 2018, s. 66]. W efekcie utrudnione jest planowanie strategiczne NGO, co 
skutkuje notowaniem relatywnie słabego wskaźnikia CSOSI w  komponencie świa-
dczonych usług. Zdolności organizacyjne podmiotów trzeciego sektora są w dużej 
mierze determinowane regulacjami administracyjnymi. „Spólnoty”, dla przykła-
du, z pomieszczeń, które otrzymują do dyspozycji od samorządu, mogą korzystać 
wyłącznie w celu organizacji imprez o charakterze kulturalnym (zakaz uzyskiwania 
korzyści z wynajmu komercyjnego).

Jak przedstawiają się aktywności organizacji pozarządowych w wytypowanych 
litewskich jednostkach terytorialnych? Prezentowane poniżej dane nie obejmują 
wszystkich działających na osiedlach organizacji pozarządowych, lecz dotyczą „spól-
not” najbardziej reprezentujących trzeci sektor na terenach miejsko-wiejskich.

„Spólnota” Balsiai, funkcjonująca od 2002 roku, wśród głównych kierunków swo-
jej działalności wskazuje:

 · realizację projektów i  aktywności przynoszących dostrzegalne (w  tym ekono-
miczne) korzyści mieszkańcom osiedla i okolic, poprawiające przestrzeń życiową 
Balsiai,
 · podejmowanie inicjatyw wzmacniających ducha wspólnoty i obywatelstwa, do-

skonalących komunikację, integrujących mieszkańców osiedla i jego okolic,
 · aktywowanie działań ukierunkowanych na zwiększanie możliwości samorealiza-

cji członków. 
„Spólnotę” zlokalizowaną na północnych peryferiach Wilna wyróżnia wysoki sto-

pień prospołecznej aktywności, szeroki zakres współpracy z administracją publicz-
ną i samorządową oraz biznesem (m.in. z wykorzystaniem formuły partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego). Wśród cyklicznie organizowanych imprez wymienić należy: 
coroczne święto „spólnoty”, biegi uliczne z  udziałem mieszkańców w  wieku od 5 
do 85 lat, wspólne świętowanie Joninies (najkrótszej nocy roku), „wypędzanie” zimy 
(Urzgavienies). „Spólnota” ma założoną i prężnie funkcjonującą stronę internetową, 
z której korzysta 5 tys. jej członków. Na witrynie można odnaleźć informacje o bieżą-
cych imprezach i wydarzeniach, są tam umieszczane oferty pracy, ogłoszenia kupna/
sprzedaży. Wyróżnikiem strony jest brak reklam. Na osiedlu wydawana jest ponad-
to gazeta lokalna. W okresie letnim prowadzone sa obozy dla dzieci (w 2018 r. utwo-
rzono siedem grup). Co roku organizowany jest konkurs na najpiękniejszą posesję. 
Wśród najbardziej znaczących osiągnięć infrastrukturalnych „spólnoty” należy wy-
mienić utwardzenie dróg lokalnych o łącznej długości 15 km (sfinansowanej po po-
łowie ze środków prywatnych mieszkańców i z budżetu miasta). Na osiedlu znajduje 
się jedna z najnowocześniejszych, najlepiej doposażonych szkół podstawowych na 
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Litwie. Balsiai rozponawalny jest w kraju dzięki parkowi z mitologicznymi rzeźbami5. 
Interesującym doświadczeniem jest współpraca społeczności lokalnej z firmą ochra-
niarską. Zawarta umowa przewiduje, oprócz zasadniczych funkcji ochrony mienia 
wspólnotowego i patrolowania podczas imprez, takie działania jak: wyjazdy na uli-
ce osiedla trzykrotnie w ciągu doby (pomiędzy godziną 6.00 i 22.00), holowanie sa-
mochodów, dowóz najmłodszych dzieci ze szkoły do ich domu (w razie pilnej po-
trzeby). Na osiedlu poza „spólnotą” działa kilka innych organizacji pozarządowych 
m.in. grupa seniorów „Bocziaj” oraz pododdział strzelców. W celu pozyskania finan-
sowania zewnętrznego organizacje pozarządowe nawiązują kontakty z NGO innych 
państw. Balsiai, dla przykładu, współpracuje z podmiotami lokalnymi z Puńska (Pol-
ska) i Caste Vale (Wielka Brytania) [Balsių bendruomenė. http://www.balsiai.org/, do-
stęp: 12.07.2018].

Na terenie samorządu Kazlu Ruda 16 „spólnot” zrzeszonych jest w  sieci, której 
przewodniczy szef miejscowej władzy wykonawczej. Zrzeszenie pełni funkcję forum 
informacyjnego i doradczego w obszarze podziału środków finansowych samorzą-
du przeznaczonych na wsparcie społecznosci lokalnych. Rozpoznawalną struktu-
rą Kazlu Ruda jest tzw. Miejscowa Grupa Czynności Suduva, której działalnośc po-
lega na wspieraniu „spólnot” lokalnych (również w przygotowaniu projektów) i sa-
modzielnej działalności w  przestrzeni regionalnej (projekty biznesowe, edukacyj-
ne, ekologiczne). W 2017 r. na potrzeby dziewięciu „spólnot” lokalnych administracja 
przeznaczyła ponad 5 tys. euro z budżetu samorządu – te nieduże środki wykorzy-
stano na remont pomieszczeń publicznego użytku oraz organizację festynów.

Taujenai, reprezentujący rejon Litwy Środkowej Ukmerge, jest typowym, małym 
miastem z niewielką liczbą mieszkańców (600 osób), będącym centrum administra-
cyjnym seniunii. Jednostka obejmuje historyczną posiadłość rodziny Radziwiłłów 
(Radvilos), której pałacyk pełni współcześnie funkcję miejscowego Centrum Kultu-
ry i Turystyki. „Spólnota Taujenai” (50 członków) została założona w 2002 roku w celu 
utrwalania więzi wspólnotowych, dbania o jakość życia i bezpieczeństwo mieszkań-

5 Od roku 2008 przy aktywnym udziale rzeźbiarza R.J.B. został zapoczątkowany projekt Park mitologicz-
nych rzeźb. Początkowo był on finansowany ze składek mieszkańców Balsiai. W  następnych latach kie-
rowaliśmy projekty do Fundacji Wsparcia Kultury (Kultūros rėmimo fondas) i do samorządu miasta Wil-
na. W okresie 5 lat wyrzeźbiono 23 posągi, ułożono dróżki spacerowe i wzgórze do obserwacji. (...) Pew-
nie najważniejszym projektem na osiedlu jest budowa szkoły. Szkołę wybudowano na zasadzie konce-
sji, kosztowała ona 20 mln. litów (26 mln zł – przyp. autorzy). Samorząd będzie spłacał koncesjonariu-
szy przez 20 lat. Najważniejsze jest to, iż już teraz 800 dzieci uczęszcza do nowoczesnej szkoły. (...) Jed-
nak nie tylko infrastruktura była celem naszej działalności. W okresie 15 lat dojrzewały tradycje i kalen-
darz wspólnego świętowania, w szkole działa Centrum Kultury, jest biblioteka, są zaspokajane potrzeby 
kulturowe dzieci, dorosłych, seniorów i sportowców. Fragmenty wywiadu z przewodniczącym spólnoty 
Balsiai K.Micką, 22.08.2018.
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ców, rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy i ochronę przyrody. W ciągu pierw-
szej dekady działalności „spólnoty” zrealizowano ponad 30 projektów m.in. z zakre-
su kultywowania tradycji i obyczajów (kultura etniczna), upamiętnienia najważniej-
szych wydarzeń z przeszłości osiedla i regionu (historia, dziedzictwo kulturowe), ja-
kości życia sensu largo (zdrowie, środowisko naturalne). „Spólnota” prowadzi stronę 
internetową, utrzymuje kilka zespołów artystycznych. Na potrzeby promocji miasta 
i rozwoju turystyki zamówiono wykonanie strojów historycznych (z czasów epoki ra-
dziwiłowskiej). W Taujenai działa ponadto filia Caritas. 

Współpraca „spólnot” lokalnych z administracją 
publiczną i samorządami

Współpracę samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych reglamentuje Usta-
wa Republiki Litewskiej o Rozwoju Organizacji Pozarządowych [Lietuvos Respublikos 
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-717]. 
Ustawa przewiduje, iż instytucje oraz urzędy administracji publicznej i  samorządo-
wej, we współpracy z miejscowymi zrzeszeniami, ustalają strategię ich rozwoju, a tak-
że metody ich praktycznej działalności na zasadach parytetu, subsydiarności, koordy-
nacji międzysektorowej, wymiany informacji, równości, woluntariatu. Litewskie Cen-
trum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotowało specjalną me-
todykę wyjaśniającą tryb i procedury współpracy samorządów lokalnych oraz orga-
nizacji [Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, NIPC, 
2013]. Przewidziano trzy poziomy współpracy:

1. urzędy oraz instytucje samorządowe i  administracji publicznej regularnie 
informują zrzeszenia obywatelskie o  swoich działaniach i  planach, a  nadto są 
otwarte na współudział zainteresowanych organizacji pozarządowych,
2. w  programach współpracy przewidziano organizowanie konsultacji repre-
zentantów dwóch sektorów w przypadku wystąpienia spraw skomplikowanych, 
a w razie potrzeby powołanie wspólnych zespołów roboczych,
3. finansowanie programów, projektów i innych inicjatyw NGO ze środków bu-
dżetu lokalnego.
Ustawa regulująca działalność organizacji pozarządowych nakłada na rady sa-

morządu lokalnego obowiązek powołania do życia komórki koordynacyjnej zło-
żonej z  przedstawicieli organizacji pozarządowych i  administracji samorządowej. 
W skład gremium wchodzi nie więcej niż ½ reprezentantów administracji samorzą-
dowej i publicznej i nie mniej niż ½ przedstawicieli NGO działających na terenie da-
nej jednostki administracyjnej. Skład osobowy Rady NGO, jak również jej regulamin, 
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jest uprawomocniony przez radę samorządu [NVO ir valdžios sektorių bendradar-
biavimas 2015, s. 53]. Celem tego ciała jest wypracowanie strategii działalności sek-
tora trzeciego z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i możliwości wspar-
cia projektów pozarządowych z miejscowych źródeł finansowania. Efektywność lo-
kalnych rad NGO materializuje się w bieżących uzgodnieniach polityki wsparcia ini-
cjatyw obywatelskich, a także w nieincydentalnym osiąganiu porozumienia w spra-
wie wspólnych programów publiczno-prywatnych. 

Reasumując, należy odnotować, iż na Litwie notowany jest wysoki poziom kon-
troli organizacji pozarządowych przez lokalną administrację. Praktyka funkcjonowa-
nia Rad NGO, ze względu na rozbieżne interesy poszczególnych podmiotów z trze-
ciego sektora, pokazuje, iż w wielu złożonych sprawach, trudnych do rozstrzygnięcia, 
reprezentanci administracji samorządowej, dysponując możliwością zabrania decy-
dującego głosu, przesądzają o danym rozwiązaniu sprawy. 

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, w tym 
„spólnot” osiedli 

Cechą charakterystyczną wsparcia litewskich organizacji non profit jest rozdyspono-
wanie środków finansowych przez ministerstwa i instytucje rządowe. Administracja 
przydziela środki w trybie konkursowym. Ze względu na niewyodrębnienie w pro-
gramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020 środków dedykowanych 
bezpośrednio organizacjom pozarządowym, podmioty administracji publicznej i sa-
morządowej rezerwują część środków przeznaczonych na wzmacnianie kompetencji 
instytucjonalnych na projekty NGO. Każda instytucja rządowa Republiki Litewskiej re-
alizuje tę politykę. W efekcie w ostatnich latach notowany jest wzrost liczby podmio-
tów pozarządowych uzyskujących finansowanie: w  2013 r. 1,5 tys. organizacji uzy-
skało wsparcie, w 2017 r. już 1,8 tys. Łącznie w latach 2014–2017 na Litwie aż 6437 
NGO-sy realizowały programy (współ)finansowane ze środków publicznych. W uję-
ciu sektorowym największą liczbę projektów podmiotów społeczeństwa obywatel-
skiego wspierały: Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy (34%), Departa-
ment do Spraw Osób Niepełnosprawnych (25%), Departament Sportu i Kultury Fi-
zycznej (20%).

„Spólnoty” litewskich osiedli konsumują niespełna 1/3 rządowych środków pu-
blicznych przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych (w 2014 r. benefi-
cjentami było 455 „spólnot”, w 2017 r. 662). Podmioty lokalne są także istotnym kon-
sumentem środków z budżetów samorządowych. W latach 2014–2017 ponad 12 tys. 
organizacji otrzymało środki na realizację wybranych projektów od samorządów 
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miast i rejonów. Statystyczny samorząd na Litwie w 2014 r. wsparł przeciętnie dwa-
naście NGO, w 2017 r. już dwadzieścia. Z perspektywy sektora non profit to właśnie 
budżet samorządów lokalnych jest głównym (i najbardziej stabilnym) źródłem finan-
sowania inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. W niektórych 
samorządach wartość środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe zwięk-
szyła się w analizowanym okresie dwukrotnie.

Tabela 6. Wsparcie finansowe NGO z budżetu samorządu w wybranych jednost-
kach (dane w euro)

Jednostka administracyjna 2015 2016 2017

Kazlų Ruda (seniunija) 10 000 12 705 13 500

Taujenaj (seniunija) 600 550 1 200

Verkiaj (seniunija) 30 000 25 000 45 000

Źródło: opracowanie własne. Dane z bazy informacyjnej samorządów wybranych miejscowości.

Zakończenie

Precyzyjność analizy porównawczej jest uzależniona od stopnia jednorodności i do-
kładności danych źródłowych. W powyższym artykule porównywano informacje za-
czerpnięte z odrębnych systemów dwóch państw – jest to okoliczność, która ogra-
nicza ścisłość finalnych spostrzeżeń. Jednak i takie porównanie, o bardziej ogólniko-
wym charakterze, pozwala na wyciągnięcie wniosków, a co istotne – otwiera drogę 
do przygotowania wspólnego planu badawczego w obszarze analizy działalności or-
ganizacji pozarządowych. 

Zaprezentowane dane pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:
1. Obszary badawcze dwóch państw są bliskie geograficznie i w dużej mierze 
kulturowo. Wybrane jednostki administracyjne reprezentują społeczności lokal-
ne Polski północno-wschodniej i sąsiadującej z nią Litwy. Są one porównywalne 
ze względu na status administracyjny i kulturowe otoczenie.
2. W  stosunku do danych źródłowych przyjęto zasadę zrównoważonego po-
dejścia, do porównania wybierano analogiczne zbiory informacyjne. W jednym 
przypadku zasada ta została zniekształcona: porównanie miejsko-wiejskiej gmi-
ny Wasilków z miejską seniuniją Verkiai (os. Balsiai) nie jest formalnie adekwatne 
(uznano jednak, iż występuje wiele podobieństw społecznych między jednost-
ką na obrzeżach Wilna i jedną z „sypialni” Białegostoku jaką jest Wasilków; w obu 
przypadkach można mówić o roli satelitów gospodarczych i konsumentów kul-
turowych ośrodków centralnych – stolicy kraju į stolicy województwa).
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3. Obszary działalności badanych organizacji pozarządowych w Polsce i na Li-
twie różnią się. Polskie organizacje bardziej angażują się w sport, turystykę, re-
kreację, w  nieco mniejszym stopniu – ratownictwo, kulturę i  sztukę, edukację. 
Społeczności lokalne na Litwie wspierane są przez NGO działające z jednej strony 
w  skali regionalnej i  krajowej, z  drugiej strony przez „spólnoty“ koncentrujące 
swą aktywność w granicach własnych osiedli. Struktury pozarządowe pierwszej 
grupy świadczą usługi opieki społecznej, edukacji, zapobiegania uzależnieniom, 
wsparcia najuboższych i osób wykluczonych społecznie. Stowarzyszenia lokalne 
inicjują zaś w ośrodkach „spólnotowych“ wydarzenia integracyjne, sportowe, ro-
zrywkowe i kulturalne.
4. Charakter współpracy administracji publicznej i  samorządowej z  organiza-
cjami pozarządowymi w  obu państwach regulują identyczne zasady; różnice, 
zresztą nieduże, dotyczą sposobów realizacji zasad. Wykonywanie określonych 
zadań, społecznie użytecznych, powierzane jest organizacjom pozarządowym 
przez instytucje centralne, jak też administrację samorządową, przede wszyst-
kim w  trybie konkursowym. Mniej skomplikowane, bardziej rutynowe zadania 
(np. administrowanie ośrodkami kultury osiedli na Litwie) są realizowane w for-
mie pozakonkursowej. Wypracowane mechanizmy współpracy cechują się sta-
łymi kanałami przepływu informacji pomiędzy NGO i instytucjami publicznymi, 
prowadzone są konsultacje przedstawicieli obu sektorów w społecznie ważnych 
sprawach. Należy równolegle odnotować, iż na Litwie występuje większy niż 
w Polsce stopień zwierzchnictwa administracji centralnej i samorządowej w sto-
sunku do organizacji pozarządowych.
5. Istotne różnice dotyczą mechanizmów finansowania programów i projektów 
społecznych. W Polsce finansowanie najlepszych projektów organizacji pozarzą-
dowych ma miejsce na poziomie krajowym (FIO), regionalnym i lokalnym (kon-
kursy urzędów marszałkowskich, starostw i gmin). Na Litwie środkami przezna-
czonymi na działalność NGO dysponują urzędy państwowe. W ramach progra-
mów docelowych instytucji publicznych część środków jest przeznaczona na fi-
nansowanie działalności podmiotów non profit. Lokalne „spólnoty” dysponują 
reprezentacją w związkach (sieciach) organizacji pozarządowych danych admini-
stracyjnych jednostek miejskich i wiejskich. Jedną z pełnionych przez te struktu-
ry funkcji jest ocena projektów i podział środków przeznaczonych na inicjatywy 
służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych. 
6. Materiały empiryczne i spostrzeżenia uogólniające mają stać się bodźcem dla 
samorządów i organizacji pozarządowych do zacieśnienia działalności w ramach 
programów współpracy transgranicznej.
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Wstęp

Polska po trzecim rozbiorze utraciła w 1795 roku swoją niepodległość i tym samym 
została pozbawiona możliwości budowania silnej i autonomicznej gospodarki. Było 
to szczególnie istotne, gdyż właśnie w XVIII wieku rozpoczęła się w Anglii i Szkocji re-
wolucja przemysłowa. 123 lata zniewolenia przez zaborców, wyniszczająca II wojna 
światowa z okupacją niemiecką po zaledwie dwudziestu latach wolności, a następnie 
prześladowania stalinowskie do 1956 roku oraz narzucenie ideologii socjalistycznej 
wywarły ogromny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Wszystkie te negatywne wydarzenia historyczne, które przypadły w okresie nie-
spotykanego wcześniej rozkwitu gospodarczego, spowodowały, że w Polsce miały 
miejsce znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów oraz 
pogłębiło się zacofanie gospodarcze w  porównaniu do krajów kapitalistycznych. 
W końcu, po długo wyczekiwanym upadku komunizmu, polskie społeczeństwo mu-
siało zmierzyć się z tymi skumulowanymi problemami. Rodząca się w 1989 roku pol-
ska gospodarka wolnorynkowa nie była w stanie relatywnie szybko zniwelować dys-
proporcji, które przez dziesięciolecia na dobre utrwaliły się w Polsce. Istniało zagro-
żenie, że wczesny kapitalizm, który był obcy zdecydowanej większości społeczeń-
stwa, może doprowadzić do pogłębienia się istniejących różnic. W obliczu takiej sy-
tuacji wymagana była, w ramach polityki gospodarczej i zrównoważonego rozwoju, 
interwencja władz centralnych. Poszukiwano skutecznego sposobu zapoczątkowa-
nia przemian społeczno-gospodarczych w regionach borykających się z negatywny-
mi skutkami transformacji gospodarczej. Należało uatrakcyjnić te obszary, które na 
wolnym rynku przegrywały walkę konkurencyjną o inwestorów. Potrzebny był pro-
gram, który faworyzowałby je na tle innych, niwelował istniejące nierówności oraz 
rekompensował inwestorowi poniesione wyższe koszty inwestycji. Jedynym możli-
wym rozwiązaniem wydawał się program utworzenia uprzywilejowanych obszarów 
prowadzenia działalności gospodarczej z preferencjami podatkowymi. Jego podsta-
wowym zadaniem miało być przyciągnięcie zagranicznych inwestorów wraz z  ich 
kapitałem z krajów, które przez wiele lat mogły swobodnie się rozwijać w oparciu 
o wolny rynek i dzięki niemu osiągnąć wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz 
dobrobytu społecznego. Projekt ten zakładał utworzenie specjalnych stref ekono-
micznych (SSE). 

Uwzględniając pokładane nadzieje w funkcjonowanie specjalnych stref ekono-
micznych i przewidywany, istotny wpływ na gospodarkę kraju, warto poddać je wni-
kliwej analizie. Celem artykułu jest przedstawienie specjalnych stref ekonomicznych 
i analiza efektów ich działania na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Charakterystyka specjalnych stref ekonomicznych

Myśli ekonomiczne, które powstawały w XX wieku, w większości przypadków odrzu-
cają idee klasycznego, pełnego liberalizmu i  zakładają mniej lub bardziej wiodącą 
rolę państwa w gospodarce krajowej, kreowaniu dobrobytu i ciągłym podnoszeniu 
poziomu życia obywateli. W zależności od sytuacji, problemów i poziomu rozwoju 
gospodarczego mogą mieć zastosowanie różne narzędzia interwencji państwowej 
w rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Jednym z nich jest tworzenie specjalnych 
stref ekonomicznych. 

Praktyka tworzenia uprzywilejowanych ekonomicznie specjalnych stref sięga 
czasów starożytnych. Przypuszcza się, że pierwszą strefą była wyspa grecka Delos na 
Morzu Egejskim. W 1547 roku włoski port Reggio został zwolniony z cła oraz innych 
opłat. W latach czterdziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych m.in. w Nowym 
Jorku, Nowym Orleanie oraz Seattle powstawały specjalne strefy ekonomiczne, któ-
rych idea funkcjonowania była zbliżona do polskich stref ekonomicznych. Były na-
stawione przede wszystkim na działalność eksportową. Tam też należy poszukiwać 
pierwowzorów parków technologicznych, przemysłowych czy naukowych. Często 
przywoływaną strefą w dyskusjach jest utworzona w 1951 roku w Puerto Rico wol-
nocłowa strefa przemysłowa. Najbardziej jednak charakterystyczną jest wolnocło-
wa strefa eksportowa, która powstała w 1959 roku w Shannon w Irlandii. Takie strefy 
cieszyły się także dużą popularnością w latach siedemdziesiątych minionego wieku 
w rozwijających się krajach azjatyckich [Kryńska 2000, ss. 17–18].

Dynamiczny rozwój ilościowy specjalnych stref ekonomicznych nastąpił w dru-
giej połowie XX wieku. W wyniku ich ewolucji powstawały nowe instrumenty w ich 
zakresie. Zniesiony został wymóg eksportu wytworzonych towarów w strefie, aby 
firmy ze strefy nie ingerowały w rynek wewnętrzny. Obok firm zagranicznych mogą 
prowadzić działalność w strefie na takich samych korzystnych warunkach również 
firmy krajowe. W strefie mogą działać zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne. Po-
mocą publiczną zostają objęte nie tylko ściśle określone obszary, ale nawet całe re-
giony. W wyniku ciągłych przemian i różnorodności stref ich pojęcie jest niejedno-
znaczne.

We współczesnej gospodarce światowej specjalne strefy ekonomiczne charak-
teryzują się uprzywilejowaniem gospodarczym, które polega na przyznawaniu fir-
mie bodźców finansowych i  organizacyjnych uzależnionych od zadań, jakie ta fir-
ma ma do spełnienia w gospodarce kraju. Na terenie takiego wydzielonego obsza-
ru przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą otrzymuje ulgi podatkowe 
i liczne preferencje, które obniżają koszt działalności, a tym samym przyczyniają się 
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do maksymalizacji zysku, co jest niewątpliwie głównym celem prowadzenia biznesu. 
Nadwyżka ekonomiczna, która została u przedsiębiorcy, może zasilić fundusz inwe-
stycyjny i w przyszłości zwiększyć produkcje i dochody. W zamian za to społeczność 
i gospodarka lokalna mają czerpać wymierne korzyści. W strefie tworzy się sprzyja-
jące i korzystniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu 
z resztą kraju. Warunki te mogą mieć charakter prawny, fiskalny, celny czy admini-
stracyjny i mogą to być: ulgi lub zwolnienia w podatku dochodowym, uproszczenia 
zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, przyspieszona amortyzacja, zmniejszenia 
lub zniesienie podatku od nieruchomości, uproszczenia zasad zatrudniania i zwol-
nienia pracownika, zwolnienia z  podatku celnego i  uproszczenie odpraw celnych, 
ułatwienia w transferze zysków za granicę, obniżenie podatków lokalnych. Wszystkie 
korzyści, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, mają za zadanie za-
inicjować rozwój gospodarczy konkretnych regionów, w których przedsiębiorczość 
jest nieadekwatna do potencjalnych możliwości. Strefy uprzywilejowane można po-
równać do gospodarczych enklaw, które w stosunku do reszty kraju charakteryzują 
się odmiennością w zakresie formalno-prawnym oraz finansowo-administracyjnym. 

Różnorodność zezwoleń na nowe inwestycje oraz ich zakres powodują, że nie ist-
nieje wyłącznie jeden rodzaj strefy ekonomicznie uprzywilejowanej. Klasyfikuje się 
je pod względem przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, formy orga-
nizacji i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej jednak w litera-
turze przedmiotu wyróżnia się trzy rodzaje stref: usługowe, produkcyjne oraz usłu-
gowo-produkcyjne. Głównymi motywami ich utworzenia jest przyciągnięcie kapi-
tału zagranicznego, a co za tym idzie transfer nowoczesnych technologii, przemia-
ny w zarządzaniu i organizacji, wzrost aktywności gospodarczej określonego regio-
nu, powstawanie nowych miejsc pracy, efektywne zagospodarowanie zasobów go-
spodarczych, zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych [Pilarska 2009, ss. 7–11].

Szczególnym rodzajem stref są parki technologiczne, naukowe i przemysłowe. 
Powstają one na skutek wzrostu informacji i wiedzy w gospodarce światowej. Są ze-
społami wydzielonych nieruchomości z niezbędną infrastrukturą i powstają w celu 
poprawienia przepływu wiedzy i technologii między przedsiębiorcami a jednostka-
mi naukowymi. 

Tryb tworzenia i zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Pol-
sce określa Ustawa o  specjalnych strefach ekonomicznych z  dnia 20 października 
1994 roku. Na podstawie ustawy specjalna strefa ekonomiczna jest „wyodrębnio-
ną zgodnie z  przepisami ustawy, niezamieszkałą częścią terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej, na którym terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na 
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zasadach określonych w ustawie” [Dz. U. z 1994 r., 123, poz. 600 z późn. zm.], któ-
re polegają przede wszystkim na zwolnieniu z podatku dochodowego w zależno-
ści od wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, utworzenia nowych miejsc 
pracy, a także intensywności pomocy, która zależy od obszaru realizacji inwestycji. 
Z ustawy wynika, że utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej ma charakter admi-
nistracyjno-prawny z właściwościami proceduralno-ustrojowymi. Na obszarze spe-
cjalnych stref ekonomicznych występuje odmienność regulacji prawnych, które mo-
dyfikują obowiązujące prawo zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej 
w oparciu o ustawę „Prawo Przedsiębiorcy”, zastępującą ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Obok głównej ustawy z 1994 roku, która reguluje funkcjonowa-
nie stref, występują inne akty prawne: rozporządzenie właściwego ministra do spraw 
gospodarki ustalające plan rozwoju strefy, który to wymaga uwzględnienia przez mi-
nistra przewidzianych efektów społeczno-gospodarczych istnienia strefy; rozporzą-
dzenie właściwego ministra do spraw gospodarki dotyczące przetargów i rokowań 
oraz kryteriów oceny działalności gospodarczej firm, które ubiegają się o możliwości 
działalności w strefie oraz rozporządzenie właściwego ministra do spraw gospodar-
ki upoważniające zarządzającego strefą do otrzymania pomocy publicznej udziela-
nej przedsiębiorcom i do udzielania w jego imieniu zezwoleń na działalność gospo-
darczą na terenie strefy i korzystanie z pomocy publicznej.

Organem administracji rządowej posiadającym uprawnienia do tworzenia SSE 
jest Rada Ministrów. Minister do spraw gospodarki, po konsultacjach z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi, sporządza wniosek do Rady Ministrów, a ta następnie wyda-
je rozporządzenie, w którym to określa:

 · nazwę, teren i granice strefy,
 · dziedziny działalności gospodarczej, które mogą być prowadzone na terenie 

strefy oraz te, których prowadzenie jest wyłączone,
 · okres czasu ustanowienia strefy,
 · podmiot zarządzający strefą,
 · preferencje dla podmiotów, które otrzymały zezwolenie strefowe [Błotnicki 

2010].
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicz-

nej wymaga posiadania przez przedsiębiorcę odpowiedniego zezwolenia, wydane-
go na podstawie decyzji Zarządcy danej specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwole-
nie upoważnia przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
strefy oraz przyznaje mu prawo do uzyskania pomocy publicznej. Zezwolenie zawie-
ra m.in.: opis prowadzonej działalności gospodarczej, warunki zatrudnienia oraz inwe-
stycji w strefie wykraczające poza kwotę, która została określona w zezwoleniu, a tak-
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że datę zakończenia inwestycji. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego następuje 
na skutek cofnięcia, wygaśnięcia, unieważnienia bądź uchylenia. Cofnięcie zezwole-
nia ma miejsce w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie zrealizuje warunków określonych 
w zezwoleniu. Wygaśnięcie zezwolenia następuje najczęściej z upływem terminu, na 
który zostało wydane oraz na wniosek przedsiębiorcy lub z mocy prawa, jeżeli dany 
podmiot utraci status przedsiębiorcy. Unieważnienie bądź uchylenie zezwolenia na 
działalność gospodarczą w strefie następuje w wyniku wystąpienia przesłanek uję-
tych w odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Część 
przedsiębiorców, którzy nie mają ważnych zezwoleń, nadal działa na obszarze strefy, 
jednak wyniki ich działalności nie są objęte sprawozdawczością. Tereny zajmowane 
przez tych przedsiębiorców są sukcesywnie wyłączane z granic strefy na mocy od-
powiednich rozporządzeń. 

Główną zachętą do zainwestowania w strefie i rozpoczęcia działalności gospo-
darczej są zwolnienia z CIT. W okresie od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpa-
nia przyznanej puli pomocy regionalnej lub do końca okresu funkcjonowania spe-
cjalnych stref ekonomicznych przedsiębiorcy nie płacą podatku CIT od dochodów 
uzyskanych na obszarze stref z  tytułu prowadzonej działalności. Aktem prawnym, 
który reguluje zakres pomocy publicznej, przysługującej firmie inwestującej na te-
renie strefy, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
udzielania pomocy w oparciu mapę pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Rozpo-
rządzenie to różnicuje wysokość pomocy regionalnej, faworyzując zwłaszcza obsza-
ry najbiedniejsze, takie jak Warmia, Mazury, Podlasie czy Lubelszczyzna.

Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce było działaniem niezwy-
kle nowatorskim, co wiązało się zarówno z obawami, jak i oczekiwaniami. Pierwszą 
utworzoną strefą była Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, która po-
wstała 5 września 1995 roku. W 1996 roku powstały Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna i Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W latach 1995–1997 powstało 
w Polsce łącznie 17 specjalnych stref ekonomicznych. Dwie ze stref – częstochow-
ska i mazowiecka zostały zlikwidowane z powodu braku zainteresowania ze strony 
inwestorów, natomiast strefy Tczew i Żarnowiec połączyły się w jedną i przyjęły na-
zwę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tym samym liczba stref zmniejszyła 
się do 14 (tabela 1). Początkowo działalność stref miała trwać do 2016 roku, lecz ma-
jąc na uwadze ich sukcesy, dalsze aspiracje i rywalizację o inwestorów m.in. z Czecha-
mi, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu ich funkcjonowania. Strefy, które już ist-
nieją, mają funkcjonować w obecnej formie do 2026 roku, ale nie można wykluczyć 
kolejnych przedłużeń. Prowadzone są także rozmowy na temat reformy specjalnych 
stref ekonomicznych.
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Tabela 1. Lokalizacje stref w Polsce (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Lp. Specjalna strefa 
ekonomiczna Województwa Obszar Zagospo-

darowanie

1 Kamiennogór-
ska SSE dolnośląskie, wielkopolskie 373,8344 ha 61,87%

2 Katowicka SSE śląskie, małopolskie, 
 opolskie 2 614,3965 ha 61,88%

3 Kostrzyńsko-Słu-
bicka SSE

lubuskie, zachodniopomorskie, 
wielkopolskie 1 936,9046 ha 56,11%

4 Krakowski Park 
Technologiczny małopolskie, podkarpackie 866,7958 ha 69,45%

5 Legnicka SSE dolnośląskie 1 341,1473 ha 25,90%

6 Łódzka SSE łódzkie 1 416,8445 ha 74,17%

7 SSE Euro-Park Mie-
lec

podkarpackie, małopolskie,  
lubelskie, 
zachodniopomorskie

1 643,1187 ha 69,91%

8 Pomorska SSE
pomorskie, kujawsko-  
pomorskie, zachodniopomorskie, 
wielkopolskie

2 246,2929 ha 66,57%

9 Słupska SSE pomorskie, zachodniopomorskie, 
wielkopolskie 910,1585 ha 34,07%

10 SSE „Starachowice”
świętokrzyskie, opolskie,  
mazowieckie, łódzkie,  
lubelskie

664,1551 ha 60,94%

11 Suwalska SSE podlaskie, warmińsko- 
mazurskie, mazowieckie 635,0653 ha 61,55%

12 TSSE Euro-Park Wi-
słosan

podkarpackie, mazowieckie,  
świętokrzyskie, lubelskie,  
dolnośląskie

1 868,2066 ha 70,83%

13 Wałbrzyska SSE dolnośląskie, wielkopolskie,  
opolskie, lubuskie 3 554,9560 ha 51,73%

14 Warmińsko-mazur-
ska SSE

warmińsko-mazurskie, 
 mazowieckie 1 390,7303 ha 67,99%

Razem 21 462,6065 
ha 59,60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Colliers 2016].

Powołane 20 października 1994 roku specjalne strefy ekonomiczne są narzędzia-
mi polityki gospodarczej państwa i mają służyć przyśpieszonemu rozwojowi gospo-
darczemu zacofanych regionów oraz restrukturyzacji starych okręgów przemysło-
wych zgodnie z polityką gospodarczą kraju. Jest to możliwe poprzez osiągnięcie ze-
stawu takich celów, jak:

 · rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
 · odnowa i rewitalizacja okręgów przemysłowych,
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 · rozwój nowych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz ich wykorzysta-
nie w gospodarce narodowej,
 · dywersyfikacja prowadzonej działalności na danych terenach,
 · rozwój eksportu,
 · tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie kwalifikacji pracowniczych,
 · wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT,
 · zmniejszenie zasiłków dla bezrobotnych przez utworzenie nowych miejsc pracy,
 · zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych oraz istniejącego 

majątku i infrastruktury.
Powstałe w Polsce specjalne strefy ekonomiczne można podzielić na grupy zależ-

ności od szczególnego celu, dla jakiego zostały powołane do życia [Kryńska 2000, s. 45]:
 · Katowicka SSE, Starachowicka i Wałbrzyska SSE – restrukturyzacja starych okrę-

gów przemysłowych,
 · Legnicka SSE i Tarnobrzeska SSE – dywersyfikacja struktury gospodarczej regionu,
 · Łódzka SSE – restrukturyzacja przemysłu lekkiego,
 · Mielecka SSE – restrukturyzacja Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego,
 · Suwalska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE, Słupska SSE – narzędzie aktywizacji roz-

woju gospodarczego,
 · Krakowski Park Technologiczny, Technopark- Modlin – zagospodarowanie zaple-

cza naukowo-badawczego,
 · Częstochowska SSE, Tczewska SSE, Kamiennogórska SSE – walka z wysokim bez-

robociem,
 · Kostrzycko-Słubicka – wykorzystanie przygranicznego położenia.

Cele, jakie postawiono przed strefami, pokazują, że mają one za zadanie z  jed-
nej strony być narzędziami polityki ekonomicznej w zakresie rozwoju określonych 
branż przemysłowych i sektorów, a z drugiej strony wspierać rozwój gospodarczy re-
gionów. 

Korzyści funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych

Napływ inwestycji do obszarów objętych specjalnym uprzywilejowaniem wywołał 
wzrost popytu konsumpcyjnego. Pracownicy przeznaczają otrzymane wynagrodze-
nie za pracę na zaspokojenie swoich bieżących potrzeb, natomiast producenci i usłu-
godawcy mogą zakumulować osiągnięty zysk i poczynić kolejne inwestycje, zgłasza-
jąc przy tym popyt na dobra inwestycyjne lub dokonać wydatków konsumpcyjnych. 
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W  takiej sytuacji spełnione jest założenie, że pieniądz powinien być w  ciągłym ru-
chu i rodzić nowe wartości. Nowe inwestycje w SSE powodują również napływ no-
wych firm, które świadczą usługi na rzecz tych pierwszych. Napływ firm produkcyj-
nych implikuje przyciąganie usługowych firm współpracujących. Usługobiorcy sta-
nowią trzon małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odpowiedzialnych za dynami-
kę rozwoju regionu na wysokim poziomie. Firmy z sektora MŚP najszybciej wprowa-
dzają nowe technologie, są bardziej elastyczne na zmiany warunków gospodarczych, 
a właściciele takich firm podejmują ryzyko inwestycyjne zakończone sukcesem [Pa-
stusiak 2011, ss. 257–259].

Wraz z napływem inwestycji w SSE, powstają nowe miejsca pracy. Nowa inwesty-
cja to szansa na zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach funkcjonujących w ra-
mach strefy, ale także w przedsiębiorstwach kooperantów współpracujących z da-
nym podmiotem. To sprawia, że realna liczba nowych miejsc pracy, powstała pośred-
nio dzięki inwestorom, jest większa. Skutkiem tworzenia nowych miejsc pracy jest 
zwiększenie zatrudnienia w regionie, co w konsekwencji prowadzi do spadku stopy 
bezrobocia. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Ernst & Young nad od-
działywaniem SSE na rozwój polskich regionów [Ernst & Young 2011, s. 42].

Przedsiębiorstwa, które zostają przyciągnięte do strefy, inicjują spiralę wzrostu 
i rozwoju gospodarczego. Szacuje się, że na jedno powstałe w strefie miejsce pracy 
powstają dwa poza strefą. W sektorze usług notuje się rozwój geodezji, usług pro-
jektowych, hotelarskich i gastronomicznych, transportowych, telekomunikacyjnych, 
informatycznych i wiele innych. Inwestycje strefowe pociągają za sobą wzmożoną 
aktywność w branży budowlanej. Dużym sukcesem jest przełamywanie monokul-
tur przemysłowych i wdrażanie nowych branż, wprowadzanie innowacyjnych syste-
mów zarządzania i form organizacji pracy [Borkowski 2014, ss. 35–36].

Firmy, które reprezentują wysoki poziom technologii, wprowadzają innowacje, 
a pracownicy wzbogacają się o wiedzę, umiejętności oraz zdobywają nowe doświad-
czenia. Tworzy to sieć dobrze wykształconych pracowników, którzy są cennym ka-
pitałem dla krajowych firm, a nawet mogą odnieść sukces, prowadząc własną dzia-
łalność gospodarczą. Inną istotną korzyścią ze spadku bezrobocia są mniejsze wy-
datki na zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia socjalne. Tym samym można od-
notować wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fi-
zycznych oraz podatku od osób prawnych po wyczerpaniu przyznanej inwestoro-
wi ulgi. Stanowi to rekompensatę wobec utraconych wcześniej wpływów budże-
towych z tytułu podatku CIT. W specjalnych strefach ekonomicznych handel zagra-
niczny także systematycznie wzrasta. Istotnym aspektem wartym podkreślenia jest 
dodatni bilans handlowy SSE, który równoważy krajowe obroty handlowe, które od 
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dwóch dekad cechują się ujemnym bilansem dla gospodarki Polski [Nazarczuk 2016, 
ss. 126–132].

Badana przeprowadzone przez M. Jasiniak i  J. Keller potwierdzają, że [Jasiniak 
i Keller 2016, ss. 34–35]:

 · Specjalne Strefy Ekonomiczne wywierają pozytywny wpływ na działalność in-
westycyjną przedsiębiorstw. Okazuje się, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
zlokalizowa nych w powiatach strefowych są wyższe w porównaniu do nakładów 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowanych w powiatach bez SSE.
 · Specjalne Strefy Ekonomiczne pozytywnie wpływają na wartość produkcji sprze-

danej – przedsiębiorstwa, które są zlokalizowane w powiatach strefowych, osiąga-
ją wyższą wartość produkcji sprzedanej w porównaniu do przedsiębiorstw zlokali-
zowanych w powiatach bez SSE.

Negatywne efekty funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych

Powołanie specjalnych stref ekonomicznych i  ich funkcjonowanie jest od wielu lat 
przedmiotem sporu między ekonomistami. Oprócz niewątpliwie pozytywnych 
aspektów ich funkcjonowania występują także negatywne skutki. Krytycy SSE wy-
suwają argument tzw. efektu biegu jałowego. Uważają za fałszywe twierdzenie, że 
bez ulg dana inwestycja by się nie powiodła. Efekt biegu jałowego polega na tym, 
że część inwestycji byłaby również zrealizowana na obszarze SSE bez konieczności 
przyznawania ulg w opodatkowaniu, które zmniejszają wpływy do budżetu państwa. 
Krytycy uważają także, że Polska nie jest krajem o najwyższych w Unii Europejskiej 
ulgach podatkowych, zatem nie są one kluczowe dla inwestorów. Większe znaczenie 
mają koszty pracy, perspektywy rozwoju ekonomicznego kraju, wielkość i chłonność 
rynku, stopień konkurencyjności lokalnej przedsiębiorstw czy dostęp do wykwalifi-
kowanej siły roboczej.

Zasadniczym argumentem jest ograniczanie lub nawet likwidowanie działalno-
ści firm na terenach, gdzie obowiązuje powszechne opodatkowanie, a  następnie 
przenoszenie jej do specjalnych stref ekonomicznych. Dla gospodarki w ujęciu ma-
kroekonomicznym nie wpływa to na zatrudnienie i  liczbę przedsiębiorstw, a przy-
nosi straty fiskalne w budżecie z tytułu podatku CIT. Inwestorzy w SSE, jeżeli nie są 
zobligowani do eksportu towarów, mogą być poważnym zagrożeniem dla konku-
rencji regionalnej, która nie korzysta ze specjalnego uprzywilejowania. Przedsiębior-
ca strefowy, dzięki niższemu kosztowi prowadzenia firmy, może potencjalnie obniżyć 
cenę produktu lub usługi do takiego poziomu, że będzie bezkonkurencyjna na rynku.
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Działalność specjalnych stref ekonomicznych miała przyczyniać się w szczegól-
ności do poprawy wyników ekonomicznych regionów dotkniętych problemem wy-
sokiego bezrobocia. Jednak na przestrzeni lat okazało się, że to regiony o wyższym 
poziomie rozwoju, gdzie problem bezrobocia był stosunkowo niski, są częściej miej-
scem działalności inwestorów z uwagi na wyższy poziom rozwoju sektora przemy-
słowego. 

Strefy od dłuższego czasu są systematycznie powiększane w oparciu o  trudny 
do odgadnięcia klucz. Ich pierwotnym zamierzeniem był rozwój gospodarczy regio-
nów dotkniętych trudami transformacji gospodarczej. Tymczasem podstrefami zo-
stają kolejno tereny charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu gospodarcze-
go. Skutkiem tego jest objęcie granicami strefy takich miast, jak: Wrocław, Kraków, 
Bełchatów, Gdańsk, a nawet Warszawa. Podobnie ma się rzecz z zainwestowanym 
kapitałem. Pojawiają się zarzuty, że strefy powstawały w subregionach, z których wy-
wodzili się politycy partii rządzącej. Lobbing z ich strony doprowadził do powstania 
stref tam, gdzie wg Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie powinno ich być, ponie-
waż PKB cer capita nie może przekraczać 85% średniej krajowej, a bezrobocie musi 
być większe o co najmniej 10% od średniej krajowej [Krzemiński 2015].

Ekonomista Paul Estrin z London School of Economics uważa, iż Polska jest już na 
tyle rozwiniętym krajem, posiadającym własny przemysł, że SSE nie są mu potrzeb-
ne. Uprzywilejowane obszary charakteryzują kraje rozwijające się Afryki czy Azji. 
Krytycy SSE proponują zastąpienie ich całościowym, kompleksowym rozwiązaniem 
polegającym na uldze inwestycyjnej dla wszystkich firm. Strefom zarzuca się, że o jej 
lokalizacji decydują politycy i urzędnicy, a nie przedsiębiorcy – praktycy życia go-
spodarczego. Firmy z sektora MŚP, które mają ograniczone środki, mają niższe szan-
se, aby przenieść się do strefy, ponieważ nie są w stanie konkurować z zagranicznym 
bogatym podmiotem, który podnosi limity wysokości inwestycji czy liczby utworze-
nia nowych miejsc pracy. Obowiązuje zasada: kto zaoferuje najwięcej, ten wygrywa. 
Dobitnie potwierdza to fakt, że polskie SSE są zdominowane przez kapitał zagranicz-
ny [Krzemiński 2015].

Trudno jest jednoznacznie ocenić rzeczywiste efekty funkcjonowania SSE w Pol-
sce, ponieważ problem stanowi ocena kosztów alternatywnych ich utworzenia. Nie-
mniej jednak gospodarka polska w czasie transformacji gospodarczej potrzebowa-
ła tego rodzaju instrumentu w celu przyciągnięcia zagranicznego kapitału, a obec-
nie stanowi on istotne narzędzie modernizacji gospodarki. Biorąc zatem pod uwagę 
wszystkie za i przeciw funkcjonowania SSE, ich ogólna ocena w Polsce jest pozytywna.
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Pomoc publiczna w specjalnych strefach 
ekonomicznych w Polsce

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
w specjalnej strefie ekonomicznej, może uzyskać pomoc publiczną w formie zwol-
nień podatkowych, która stanowi pomoc regionalną z jednego bądź dwóch tytułów:

 · Kosztów nowej inwestycji. W tym przypadku, wielkość pomocy liczona jest jako 
iloczyn kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą i maksymalnej 
intensywności pomocy określonej dla danego regionu, w którym prowadzona jest 
inwestycja.
 · Tworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość pomocy jest wyznaczana jako iloczyn 

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników i  maksymalnej in-
tensywności pomocy określonej dla danego obszaru [Narojek 2015, s. 122].

Specjalne strefy ekonomiczne są obecne na terenie wszystkich województw. Na 
terenie całego kraju możliwe jest udzielanie pomocy regionalnej w formie ulg po-
datkowych, odpowiadających nakładom inwestycyjnym lub kosztom zatrudnienia 
oraz intensywności pomocy publicznej obowiązującej w danym regionie. Na pod-
stawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 
pomocy publicznej na lata 2014–2020, maksymalną intensywność pomocy regional-
nej (liczonej jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalen-
cie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą), przedsta-
wia tabela 2. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej dla nowych inwestycji 
o kosztach kwalifikacyjnych nieprzekraczających 50 mln euro zwiększa się o 10 p.p. 
w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw oraz o 20 p.p. w odniesieniu do małych 
przedsiębiorstw ponad pułap określony w tabeli 2.

Tabela 2. Intensywność pomocy regionalnej dla poszczególnych obszarów Polski 
w latach 2014–2020

Obszar objęty pomocą Intensywność  
pomocy regionalnej

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie,  
podkarpackie 50%

województwa: małopolskie, opolskie, pomorskie, kujawsko-pomor-
skie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie,
podregiony: radomski, warszawski wschodni, ciechanowsko-płoc-
ki, ostrołęcko-siedlecki

35%

województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie 25%

podregion: warszawski zachodni 20%
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Obszar objęty pomocą Intensywność  
pomocy regionalnej

obszar należący do miasta stołecznego Warszawa w okresie od 
dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 15%

obszar należący do miasta stołecznego Warszawa w okresie od 
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dz. U. z 2014 r., poz. 878].

W przypadku pomocy regionalnej, która udzielana jest przedsiębiorcy realizują-
cemu duży projekt inwestycyjny, maksymalna wielkość pomocy obliczana jest zgod-
nie ze wzorem:

gdzie:
 – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
 – intensywność pomocy dla obszaru, na którym zlokalizowana jest inwestycja,
 – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartość 

50 mln euro, ale nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
 – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równo-

wartość 100 mln euro.
Wymierną korzyścią dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą 

w specjalnej strefie ekonomicznej są również zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści. Stosowną uchwałą władze samorządu lokalnego mogą zwolnić inwestora z obo-
wiązku płacenia tego podatku. Otrzymanie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści jest uzależnione od: poniesienia nakładów inwestycyjnych, utworzenia nowych 
miejsc pracy, konieczności zgłoszenia do właściwego organu podatkowego chęci 
korzystania z ulgi oraz utrzymania inwestycji przez okres minimum 5 lat (lub 3 lat 
w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich) [Szymańska 2012, s. 226].

W  przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej najistotniejsze są preferencje podatkowe. Dochody uzyskane 
z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy przez osoby fizyczne lub 
prawne są zwolnione od podatku dochodowego zgodnie z przepisami o podatku 
dochodowym od osób fizycznych lub przepisami o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Tabela 3 przedstawia wartość zwolnień podatkowych przedsiębiorców 
prowadzących działalność na obszarze SSE i spółek zarządzających strefami w Pol-
sce w latach 1998–2016. 

Do końca 2016 roku przedsiębiorcy i spółki zarządzające strefami uzyskali w su-
mie 22 475,38 mln zł (tabela 3) pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych. 
Skumulowana do roku 2016 wartość zwolnień podatkowych dla samych spółek zarzą-
dzających strefami wyniosła 259,31 mln zł [Ministerstwo Rozwoju 2017, s. 41], zatem 
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wartość pomocy dla przedsiębiorców była równa odpowiednio 22 216,07 ml zł. Kwo-
ta zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 832,81 mln zł, na-
tomiast zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęły wartość 
21 642,57 mln zł. Skumulowana do roku 2016 wartość zwolnień z podatku docho-
dowego od osób prawnych była blisko 26-krotnie wyższa od kwoty zwolnień z po-
datku dochodowego od osób fizycznych. W latach 1998–2016 średnio z roku na rok 
wartość zwolnień podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
wzrastała o 15,97%, natomiast wartość zwolnień podatkowych z tytułu podatku do-
chodowego od osób prawnych wzrastała o 29,07%.

Tabela 3. Zwolnienia podatkowe przedsiębiorców i spółek zarządzających specjalnymi 
strefami ekonomicznymi w Polsce w latach 1998–2016

Rok

Podatek dochodowy od osób  
fizycznych

Podatek dochodowy od osób  
prawnych

Łączna wartość zwol-
nienia podatkowego

Liczba 
podat-
ników

Dochód 
zwolnio-
ny (w tys. 
zł)

Zwolnie-
nie po-
datkowe 
(w tys. zł)

Liczba 
podatni-
ków

Dochód  
zwolniony  
(w tys. zł)

Zwolnienie 
podatkowe 
(w tys. zł)

  tys. zł

Dyna-
mika
(rok po-
przedni
= 100%)

1998 17 8 930 3 433 24 75 165 27 127 30 560 -

1999 18 31 203 12 309 59 326 174 111 160 123 469 4,04

2000 18 66 485 26 403 91 715 168 215 123 241 526 1,96

2001 60 55 676 21 552 224 1 373 482 386 360 407 912 1,69

2002 77 70 770 27 384 191 1 677 036 469 570 496 954 1,22

2003 90 95 653 37 181 654 2 126 827 574 243 611 424 1,23

2004 95 136 483 53 452 272 2 810 969 546 733 600 185 0,98

2005 74 129 615 50 957 289 2 822 603 536 859 587 816 0,98

2006 71 129 739 51 043 346 4 300 638 817 121 868 164 1,48

2007 78 206 987 81 711 618 5 276 960 1 002 622 1 084 333 1,25

2008 94 226 750 89 381 442 5 263 462 1 000 058 1 089 439 1,00

2009 90 158 702 49 657 431 6 167 905 1 171 902 1 221 559 1,12

2010 115 223 861 70 195 511 7 619 874 1 447 776 1 517 971 1,24
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Rok

Podatek dochodowy od osób  
fizycznych

Podatek dochodowy od osób  
prawnych

Łączna wartość zwol-
nienia podatkowego

Liczba 
podat-
ników

Dochód 
zwolnio-
ny (w tys. 
zł)

Zwolnie-
nie po-
datkowe 
(w tys. zł)

Liczba 
podatni-
ków

Dochód  
zwolniony  
(w tys. zł)

Zwolnienie 
podatkowe 
(w tys. zł)

  tys. zł

Dyna-
mika
(rok po-
przedni
= 100%)

2011 105 150 181 46 942 535 9 383 215 1 782 811 1 829 753 1,21

2012 107 119 548 36 915 538 8 402 465 1 596 468 1 633 383 0,89

2013 164 212 504 38 846 603 11 843 653 2 250 294 2 289 140 1,40

2014 182 134 551 39 678 687 13 220 306 2 511 858 2 551 536 1,11

2015 173 151 574 46 357 763 13 237 183 2 515 065 2 561 422 1,00

2016 136 160 521 49 416 775 14 102 223 2 679 422 2 728 
838 1,07

Ra-
zem - 2 469 733 832 812 - 110 745 308 21 642 572 22 475 

384 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Przedsiębiorczości i  Technologii 2018, 

s. 32].

W  latach 1998–2016 widoczny jest sukcesywny, z  pewnymi wahaniami, wzrost 
liczby podmiotów gospodarczych, które skorzystały z pomocy publicznej w postaci 
zwolnień podatkowych (wykres 1). Najwięcej przedsiębiorców, 936 podmiotów, sko-
rzystało ze zwolnień podatkowych w 2015 roku, w kolejnym roku liczba tych pod-
miotów zmniejszyła się do poziomu 911. W każdym roku średnio 93 podmioty otrzy-
mywały zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Liczba podmiotów 
zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych średnio w roku była po-
nad 4,5-krotnie wyższa i wynosiła 424 jednostki. Reasumując, w analizowanym okre-
sie średnio w każdym roku 517 podatników prowadzących działalność na terenie SSE 
korzystało z pomocy publicznej.

Na przestrzeni lat 1998–2016 uwidacznia się trend rosnący wartości pomocy pu-
blicznej udzielonej inwestorom prowadzącym działalność gospodarczą w  specjal-
nych strefach ekonomicznych. Łączna wartość zwolnień podatkowych w roku 2016 
była prawie 90 razy większa od wartości zwolnień w  roku 1998. W  analizowanym 
okresie wartość zwolnień podatkowych wzrastała średniorocznie o  28,35%. Przy 
założeniu, że wyznaczone tempo wzrostu utrzyma się w kolejnym roku, to należy 
spodziewać się, że wartość zwolnień podatkowych przedsiębiorców inwestujących 
w SSE w 2018 r. wyniesie 3 502,33 mln zł.
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Wykres 1. Zwolnienia podatkowe przedsiębiorców i spółek zarządzających specjalnymi 
strefami ekonomicznymi w Polsce w latach 1998–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Przedsiębiorczości i  Technologii 2018,  

s. 32].

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest na terenie północno-
wschodniej Polski w  bliskim sąsiedztwie Białorusi, Litwy i  Rosji. Jest jedną z  czter-
nastu tego typu stref w kraju, powstaniu których w głównej mierze przyświecał cel 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego danego regionu. Została ona utworzona 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 1996 r. i w tamtym czasie była 
trzecią tego typu w Polsce. Początkowo SSSE składała się z trzech podstref: suwal-
skiej, gołdapskiej i ełckiej. Od czasu powstania strefa powiększyła się do 19 podstref 
i obecnie zajmuje teren 662,95 ha. Obszar SSSE charakteryzuje się dużym rozprosze-
niem terytorialnym, ponieważ tereny strefy znajdują się w trzech województwach: 
podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Podmiotem zarządzającym SSSE jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 
która ma charakter rządowo-samorządowy. Oznacza to, że część akcji spółki jest 
w  posiadaniu samorządu lokalnego, a  część posiada Skarb Państwa. Oczywiście 
Skarb Państwa posiada decydującą większość głosów w  spółce, co umożliwia Mi-
nistrowi Rozwoju i Finansów sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką za-
rządzającą SSSE. Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są: 
Skarb Państwa, Miasto Ełk, Miasto Gołdap i Miasto Suwałki, których udziały w kapita-
le spółki wynoszą odpowiednio: 40,46%; 32,55%; 14,62% i 12,37%.
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Wyniki ekonomiczne działań poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych 
są uwarunkowane przede wszystkim ich położeniem geograficznym. Położenie to 
pozostaje w  ścisłym związku z  rozwojem gospodarczym dennego regionu, infra-
strukturą transportową i techniczną tego regionu oraz dostępnością odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. SSSE charakteryzują: z jednej strony duże rozpro-
szenie terytorialne, z drugiej duża dyspersja atrakcyjności inwestycji w danych pod-
strefach ze względu na uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu. O  zróż-
nicowaniu strefy pod względem atrakcyjności dla inwestorów świadczy liczba wy-
danych zezwoleń i  liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
w każdej z podstref. Najwięcej inwestorów prowadzi działalność w dwóch najstar-
szych podstrefach: Ełku i Suwałkach. Z kolei podstrefy: Olecko, Ostrów Mazowiecki 
i Zabudów zostały utworzone na potrzeby jednego przedsiębiorcy, który chciał na 
terenie podstrefy prowadzić bądź rozwijać działalność gospodarczą. Podstrefy takie 
jak np.: Augustów, Hajnówka, Sejny jak dotąd nie przyciągnęły żadnego inwestora.

Analiza efektów działania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na początku 
objęła liczbę udzielonych zezwoleń na działalność w strefie, skumulowaną wartość 
inwestycji oraz utworzonych miejsc pracy. Analizą zostały objęte lata 2004–2018. 
W dalszej części przeanalizowano efekty w przeliczeniu na 1 ha terenu wykorzysta-
nego pod działalność objętą zezwoleniami w strefie w latach 2006–2017. Na koniec 
skupiono się na analizie wielkości wsparcia publicznego udzielonego spółce SSSE S.A. 
w postaci zwolnień podatkowych.
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Wykres 2. Liczba wydanych i ważnych zezwoleń na działalność w Suwalskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej narastająco w latach 2004–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Gospodarki 2007, s. 11, Ministerstwo Go-

spodarki 2008, s. 14, Ministerstwo Gospodarki 2009, s.14, Ministerstwo Gospodarki 2010, s. 8, Mini-

sterstwo Gospodarki 2011, s. 10, Ministerstwo Gospodarki 2012, s. 9, Ministerstwo Gospodarki 2013, 

s. 9, Ministerstwo Gospodarki 2014, s. 9, Ministerstwo Rozwoju 2015, s. 12, Ministerstwo Rozwoju 

2016, ss. 10–11, Ministerstwo rozwoju 2017, s. 11–12, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

2018, s. 11–12; dane udostępnione przez SSSE S.A.].

Wartość analizowanych poniżej liczby istniejących miejsc pracy oraz wartości po-
niesionych inwestycji są zaniżone ze względu na fakt, że dostępne informacje po-
chodzą od przedsiębiorstw, które posiadają ważne zezwolenia na działalność w stre-
fie. Przedsiębiorstwa, które działają na obszarze strefy, a nie mają zezwoleń, nie są 
objęte obowiązkiem sprawozdawczym.

Do roku 2017 w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydano łącznie 248 
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Do tego czasu 
156 zezwoleń, co stanowi blisko 63% wszystkich wydanych zezwoleń, uległo wyco-
faniu z obrotu prawnego. Obecnie na terenie SSSE działa ponad 100 przedsiębiorstw, 
niektóre z nich posiadają po kilka ważnych zezwoleń. Liczbę wydanych i ważnych 
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSSE narastająco 
w latach 2004–2018 przedstawia wykres 2. Od roku 2011 obserwowany jest wyraź-
ny wzrost liczby nowo wydawanych zezwoleń. Badając liczbę tych zezwoleń w SSSE 
w latach 2004–2018, otrzymujemy, że średnie roczne tempo zmian liczby nowo wy-
danych zezwoleń wyniosło 1,1676. Oznacza to, że średnio z roku na rok liczba nowych ze-
zwoleń wzrastała o 16,76%. Jeżeli tempo to utrzyma się nadal, to można spodziewać się, że 
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w roku 2018 zostanie wydanych kolejnych 18 zezwoleń. Średnioroczne tempo zmian sku-
mulowanej liczby wydanych zezwoleń w analizowanym okresie wyniosło 1,0461, a sku-
mulowanej liczby ważnych zezwoleń odpowiednio 1,0247. Oznacza to, że w latach 
2004–2017 średniorocznie skumulowana liczba zezwoleń zwiększała się o  4,61%, 
a średni roczny wzrost skumulowanej liczby zezwoleń był równy 2,47%.

Tabela 4. Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych (w  mln zł) oraz 
miejsc pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w latach 2004–2017

Rok
Nakłady inwestycyjne Miejsca pracy

w mln zł Dynamika
(rok poprzedni = 100%) ogółem Dynamika

(rok poprzedni = 100%)

2004 399,9 - 3235 -

2005 478,1 119,55 3739 115,58

2006 630,9 131,96 4090 109,39

2007 740,0 117,29 5096 124,60

2008 1341,4 181,27 5123 100,53

2009 1376,5 102,62 5026 98,11

2010 1474,9 107,15 5958 118,54

2011 1596,7 108,26 5452 91,51

2012 1581,6 99,05 5288 96,99

2013 1608,2 101,68 5425 102,59

2014 1745,2 108,52 6317 116,44

2015 2079,1 119,13 8004 126,71

2016 1941,7 93,39 7258 90,68

2017 2500,1 128,76 8336 114,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Gospodarki 2007, ss. 11–13; Ministerstwo 

Gospodarki 2008, ss. 15–16; Ministerstwo Gospodarki 2009, ss. 15–17; Ministerstwo Gospodarki 2010, 

ss. 11–13; Ministerstwo Gospodarki 2011, ss. 12–14; Ministerstwo Gospodarki 2012, ss. 11–14; Mini-

sterstwo Gospodarki 2013, ss. 11–14; Ministerstwo Gospodarki 2014, ss. 11–14; Ministerstwo Rozwo-

ju 2015, ss. 13–15; Ministerstwo Rozwoju 2016, ss. 11–14; Ministerstwo rozwoju 2017, ss. 12–15; Mini-

sterstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, ss. 12–16].

Skumulowaną wartość nakładów inwestycyjnych oraz miejsc pracy stworzonych 
przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w SSSE wraz z wyznaczonymi indeksami dy-
namiki za okres od 2004 do 2017 roku przedstawia tabela 4. Na koniec 2017 roku sku-
mulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad 2,5 mld zł i w stosunku 
do roku 2004 zwiększyła się przeszło sześciokrotnie. Tak wysoka wartość inwestycji 
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świadczy o dość dużym zainteresowaniu przedsiębiorców działalnością w SSSE, któ-
ra stanowi atrakcyjne miejsce do przeprowadzania procesów inwestycyjnych w jej 
obszarze. Największą dynamiką wartości inwestycji w odniesieniu do roku poprzed-
niego charakteryzowały się lata: 2008, 2006 oraz 2017. Dynamika ta wyniosła odpo-
wiednio 81,27%, 31,96% i 28,76%. W analizowanym okresie w dwóch latach nastą-
pił spadek wartości skumulowanych inwestycji, w roku 2016 o 6,61%, a w roku 2012 
o 0,95%. Mimo to, średnio rok do roku w latach 2004–2017 wartość nakładów inwe-
stycyjnych zwiększała się o około 15,14%. W przypadku, gdyby dynamika inwestycji 
w SSSE pozostała na niezmienionym poziomie w kolejnych okresach, to w roku 2018 
należy spodziewać się wzrostu wartości skumulowanych nakładów inwestycyjnych 
do poziomu przeszło 2,8 mld zł, a w 2019 roku do poziomu odpowiednio 3,3 mld zł.

Sukcesywny wzrost wartości nakładów inwestycyjnych w SSSE przełożył się na 
ponad 157,68% wzrost liczby miejsc pracy w strefie w roku 2017 w porównaniu do 
roku 2004. Największym wzrostem zatrudnienia w odniesieniu do roku poprzednie-
go charakteryzował się rok: 2015 i 2007, wzrost odpowiednio o 26,71% i 24,60%. Z ko-
lei lata 2016 i 2011 wyróżniały się największym spadkiem skumulowanej liczby miejsc 
pracy w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten w roku 2016 wyniósł 9,32%, 
a w roku 2011 odpowiednio 8,49%. Spadek liczby miejsc pracy w roku 2016 wiązał się 
ze spadkiem dynamiki wartości inwestycji. W roku 2011 spadek liczby miejsc pracy 
nastąpił mimo 8,26% wzrostu nakładów inwestycyjnych. Ostatecznie średnioroczny 
wzrost liczby miejsc pracy na terenie SSSE wyniósł 7,55%. Jeżeli zostanie on utrzyma-
ny, to w kolejnym roku liczba miejsc pracy w strefie powinna zwiększyć się do oko-
ło 8966.

Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych oraz miejsc pracy na tere-
nie SSSE w latach 2004–2008 pozostawały w ścisłym związku korelacyjnym. Współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona dla tych zmiennych za analizowany okres wy-
niósł 93,20%. Oznacza to, że w 86,86% wzrost liczby miejsce pracy na obszarze stre-
fy był uwarunkowany przez wzrost wartości nakładów inwestycyjnych. Dlatego dal-
szego zwiększania się liczby miejsc pracy w SSSE należy upatrywać w powiększaniu 
się wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców działają-
cych na terenach strefy.

W 2017 r. SSSE zajmowała obszar blisko 663 ha. Od 2006 roku obszar strefy zwięk-
szył się ponad 2,3 razy, przy czym największy wzrost powierzchni strefy zaobserwowa-
no w roku 2015. W tym roku powierzchnia strefy zwiększyła o 69,07%, tj. o 259,44 ha. 
W  2017 roku 63,91% obszaru strefy stanowiły grunty zagospodarowane [Minister-
stwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, s.10]. Do terenów zagospodarowanych 
w danej strefie zaliczane są te, których powierzchnia jest zajęta przez inwestorów 
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posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze 
strefy oraz przedsiębiorców nieposiadających ważnego zezwolenia, a także tereny 
zajęte pod infrastrukturę. Zgodnie z  kierunkiem polityki regionalnej prowadzonej 
przez państwo, do roku 2026 tereny specjalnych stref ekonomicznych powinny być 
w całości zagospodarowane na inwestycje. Wobec powyższego do 2016 roku jeszcze 
ponad 35% terenów SSSE powinno zostać efektywnie zagospodarowanych przez in-
westorów.

W  2017 r. powierzchnia terenów zajmowanych przez przedsiębiorstwa prowa-
dzące działalność gospodarczą w SSSE na podstawie zezwoleń wynosiła 264,08 ha, 
co stanowiło blisko 40% obszarów strefy (tabela 5). Lata 2007–2017 charakteryzo-
wał sukcesywny wzrost powierzchni terenów zajętych przez przedsiębiorców dzia-
łających na podstawie zezwoleń. Średniorocznie powierzchnia ta zwiększała się 
o  8,56%. Tylko w  roku 2008 nastąpił nieznaczny (o  0,26%) spadek tej powierzchni 
w odniesieniu do roku poprzedniego. Rok 2015 przyniósł z kolei największą dynami-
kę w stosunku do roku poprzedniego wzrostu powierzchni terenów zajętych przez 
przedsiębiorców działających na podstawie zezwoleń.

Efekty w  przeliczeniu na jeden hektar terenu wykorzystywanego pod działal-
ność objętą zezwoleniami w SSSE dotyczą nakładów inwestycyjnych oraz miejsc pra-
cy (tabela 5). W latach 2006–2017 na jeden hektar terenu zagospodarowanego przez 
przedsiębiorców posiadających zezwolenia, przypadało średnio 10,18 mln zł nakła-
dów inwestycyjnych oraz 39 miejsc pracy. Pod względem wysokości nakładów inwe-
stycyjnych najlepszy rezultat osiągnęła strefa w 2011, efekty te wyniosły wówczas 
11,73 mln zł na 1 ha. Najmniejsze nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jeden hek-
tar miały miejsce w SSSE w roku 2006 i wyniosły 6,38 mln zł. Najwięcej miejsc pracy 
(46) na jeden hektar terenu zagospodarowanego przez inwestorów posiadających 
zezwolenia było w roku 2010, najmniej w roku 2016, odpowiednio 30 miejsc pracy.

Tabela 5. Efekty w przeliczeniu na 1 ha terenu wykorzystanego pod działalność obję-
tą zezwoleniami w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w latach 2006–2017

Rok Obszar strefy
(w ha)

Teren zajęty przez 
przedsiębiorców dzia-
łających na  
podstawie zezwoleń
(w ha)

Nakłady inwestycyjne 
na 1 ha (w mln zł)

Miejsca pracy 
na 1 ha

2006 288,94 - 6,38 41

2007 312,85 116,20 8,62 44

2008 342,77 115,90 11,57 44

2009 342,77 117,64 11,70 43
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Rok Obszar strefy
(w ha)

Teren zajęty przez 
przedsiębiorców dzia-
łających na  
podstawie zezwoleń
(w ha)

Nakłady inwestycyjne 
na 1 ha (w mln zł)

Miejsca pracy 
na 1 ha

2010 342,77 130,79 11,28 46

2011 342,77 136,07 11,73 40

2012 342,77 138,73 11,40 38

2013 342,77 149,66 10,75 36

2014 375,63 156,52 11,15 40

2015 635,07 207,10 10,04 39

2016 635,07 242,23 8,02 30

2017 662,95 264,08 9,47 32

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Gospodarki 2007, s. 14, Ministerstwo Go-

spodarki 2008, s. 19, Ministerstwo Gospodarki 2009, s. 20, Ministerstwo Gospodarki 2010, s. 16, Mini-

sterstwo Gospodarki 2011, s. 17, Ministerstwo Gospodarki 2012, s. 17, Ministerstwo Gospodarki 2013, 

s. 17, Ministerstwo Gospodarki 2014, s. 17, Ministerstwo Rozwoju 2015, s. 19, Ministerstwo Rozwo-

ju 2016, s. 18, Ministerstwo rozwoju 2017, s. 19, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, 

s. 20].

W poprzedniej części artykułu była mowa o tym, że dla przedsiębiorców prowa-
dzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej najistotniejsze są pre-
ferencje podatkowe. Dotyczy to również spółek, które zarządzają danymi strefami, 
one również, zgodnie z  polskim prawem, mają zagwarantowaną możliwość zwol-
nień podatkowych. Spółki zarządzające strefami korzystają ze zwolnienia podatko-
wego na mocy przepisu § 2 rozporządzeń Rady Ministrów [Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii 2018, s. 32]. Zgodnie z  tym przepisem, dochody zarządza-
jącego strefą są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w tej czę-
ści, w której są one wydatkowane w roku podatkowym lub w kolejnym na cele zwią-
zane z rozwojem strefy lub modernizacją i rozbudową infrastruktury gospodarczej 
bądź technicznej na terenie strefy. Do wydatków służących rozwojowi danej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej można zaliczyć wartość nieruchomości i innych rzeczy, 
które służą do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze strefy, nabytych 
przez zarządzającego strefą.

Kwoty zwolnień podatkowych spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A w la-
tach 2011–2017 przedstawia wykres 3. Warto nadmienić, że w latach 2006–2011 spół-
ka nie otrzymała żadnej pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych. Mimo 
to skumulowana do roku 2011 kwota zwolnień podatkowych spółki zarządzającej 
SSSE wyniosła 3,86 mln zł. We wszystkich latach okresu 2012–2017 spółka otrzymy-
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wała pomoc publiczną w  postaci zwolnień podatkowych. Średniookresowe tem-
po zmian zwolnień podatkowych w analizowanym okresie wyniosło 8,28% rocznie. 
Przy założeniu, że tempo to utrzyma się na niezmienionym poziomie w kolejnych la-
tach, w roku 2018 należy spodziewać się, że SSSE S.A. otrzyma zwolnienie podatko-
we w kwocie 0,58 mln zł. Przełoży się to na wzrost skumulowanej do roku 2018 wiel-
kości zwolnień podatkowych po poziomu 6,80 mln zł.

Największe zwolnienie podatkowe, w analizowanym okresie, SSSE S.A. otrzymała 
w roku 2016, wyniosło ono 1,28 mln zł. Na tak dużą wartość zwolnienia podatkowego 
wpływ miały inwestycje SSSE S.A. w rozbudowę i modernizację infrastruktury drogo-
wej na terenie strefy. Wśród głównych działań podjętych przez spółkę w tym obsza-
rze należy wyróżnić: budowę ul. Brylantowej i odcinka ul. Turkusowej wraz z kanali-
zacją deszczową w podstrefie Suwałki, budowę ul. Miedzianej i wykonanie warstwy 
ścieralnej ul. Krzemowej w  podstrefie Ełk, wykonanie warstwy ścieralnej odcinka  
ul. Ekonomicznej w podstrefie Gołdap [Ministerstwo Rozwoju 2017, s. 38].

Wykres 3. Zwolnienia podatkowe w mln zł Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. w latach 2011–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Gospodarki 2014, s. 38; Ministerstwo Roz-

woju 2015, s. 40, Ministerstwo Rozwoju 2016, s. 39; Ministerstwo rozwoju 2017, s. 30; Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii 2018, s. 32].

Łączna kwota wsparcia publicznego w postaci zwolnień podatkowych spółki Su-
walska Specjalna Stref Ekonomiczna S.A. do 2017 roku wyniosła 6,22 mln zł. Od początku 
funkcjonowania SSSE spółka wydatkowała na promocję strefy 4,53 mln zł [Ministerstwo 
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Przedsiębiorczości i Technologii 2018, s. 43], a na budowę niezbędnej infrastruktury kolej-
ne 36,5 mln zł [Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, s. 41]. W sumie na po-
wyższe cele spółka przeznaczyła kwotę w wysokości 41,03 mln zł. Jest to kwota blisko 
6,6-krotnie wyższa od wielkości uzyskanych zwolnień podatkowych. Wydatki ponie-
sione na infrastrukturę przez spółkę zarządzającą strefą szczególnie służą pobudza-
niu rozwoju gospodarczego regionu, ponieważ zwiększają jego atrakcyjność dla po-
tencjalnych inwestorów.

Zakończenie

Specjalne strefy ekonomiczne, funkcjonujące od 1994 roku, wpisały się na trwa-
le w krajobraz gospodarczy Polski. Ich największym atutem jest prostota i skutecz-
ność instrumentu, jakim jest zwolnienie z podatku dochodowego. Ulga w podatku 
lub jego obniżenie to z jednej stron zachęta i wsparcie dla przedsiębiorców do podej-
mowania inwestycji, z drugiej przyczynia się do osiągnięcia celów polityki społecz-
no-ekonomicznej.

Podstawę działalności specjalnych stref ekonomicznych stanowią funkcjonu-
jące na ich obszarze przedsiębiorstwa. To od ich liczby oraz rozmiarów prowadzo-
nej przez nich działalności zależą: wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, 
poziom zatrudnienia oraz konkurencyjność regionu. Przekłada się to w bezpośred-
ni sposób na wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budże-
tu państwa w  postaci określonych podatków. Większa liczba pracowników przed-
siębiorstw działających w strefach powoduje zwiększenie wpływów do Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz rodzi oszczędności związane z niewypłacaniem zasiłków 
dla bezrobotnych oraz nieopłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne bezro-
botnych.

Inwestorzy, którzy szukają optymalnej lokalizacji dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, biorą pod uwagę szereg aspektów m.in.: koszty prowadzenia działal-
ności, pomoc ze strony władz samorządowych oraz państwowych, wielkość rynku 
zbytu, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, jakość infrastruktury dro-
gowej i  technicznej. Specjalne strefy ekonomiczne coraz częściej spełniają oczeki-
wania przedsiębiorców, także ze względu na profity oferowane w postaci zwolnień 
podatkowych. Szczególnie, że należy mieć na uwadze napięty budżet oraz znaczne 
ograniczenie środków z Unii Europejskiej, jakie trafią do Polski, zwolnienie z podat-
ku CIT jest bardzo dobrą alternatywą wobec dotacji unijnych jak i krajowych, które 
mogą uzyskać przedsiębiorcy inwestujący w SSE.
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Od 1998 r. widoczny jest stały wzrost zainteresowania przedsiębiorców podej-
mowaniem inwestycji w  specjalnych strefach ekonomicznych w  Polsce, co przeja-
wia się wzrostem liczb wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospo-
darczej w  strefach. Od początku istnienia stref do końca 2017 roku wydano w  su-
mie 2 349 zezwoleń [Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, ss. 11–12]. 
W przeciągu tego okresu przedsiębiorstwa działające w strefach oraz spółki zarzą-
dzające poszczególnymi strefami skorzystały z pomocy publicznej w postaci zwol-
nień z podatku dochodowego na kwotę równą 22 475,38. Z dniem 30 czerwca 2018 r. we-
szła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, na podstawie której cały obszar 
Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się specjalną strefą ekono-
miczną. Dzięki temu wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce: duże, średnie, małe oraz 
mikro będą mogły korzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych 
dla inwestorów.

Cel artykułu został osiągnięty, ponieważ przedstawiono działanie specjalnych 
stref ekonomicznych w Polsce. Zwrócono uwagę na korzyści oraz negatywne skut-
ki związane z ich funkcjonowaniem. Dokonano analizy efektów działania Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia publicz-
nego dla strefy.
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Abstract: Equity in the sector of small and medium enterprises dominates around the 

world. Access to finance is one of the main problems in the SME sector, immediately 

after finding customers. Polish women doing business in the USA also experience this. 

In general, women’s companies can use a variety of ways to finance their activities. In 

economic practice, however, access to some sources of obtaining funds may be limited 

due to the fact that the majority of Polish enterprises in the USA are small units with re-

latively low turnover. The purpose of this article is to analyze the financial support of en-

terprises run by Poles in the USA.
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Wstęp

Rozwój firm w dużej mierze uwarunkowany jest dostępem do finansowania, tymcza-
sem ograniczenia w tym zakresie stanowią jedną z głównych barier sektora MSP, za-
raz po kwestii znalezienia klientów [Zabierowski, Węcławska, Tarnawa, Zadura-Licho-
ta, Bratnicki 2012]. Kapitał własny w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw domi-
nuje na całym świecie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety. 
W światowej literaturze przedmiotu wskazuje się, że na rozwój tych przedsiębiorstw 
wpływają, poza innymi, instytucjonalne źródła finansowania (banki, „aniołowie biz-
nesu”, venture capital), [Brush, Carter, Gatewood, Greene, Hart 2006]. Tymczasem trudności 
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w sposób szczególny dotyczą kobiet. 
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Z drugiej strony, kobiety niechętnie wykorzystują dostęp do zewnętrznych źródeł finanso-
wania, zarówno jeśli chodzi o wsparcie płynące z kredytów bankowych, jak i od nowych 
udziałowców. Kobiety, które jednak decydują się na skorzystanie z kredytu bankowe-
go, napotykają na trudności. W przypadku MSP prowadzonych przez kobiety można 
mówić o zjawisku podwójnej dyskryminacji kredytowej przedsiębiorstw: ze wzglę-
du na wielkość oraz ze względu na płeć. Brak zdolności kredytowej (lack of capaci-
ty) kobiecych przedsiębiorstw oraz brak zaufania do tych firm ze strony instytucji fi-
nansowych powodują ograniczony dostęp do ułatwień związanych z pozyskaniem fi-
nansowania. Potwierdzają to między innymi wyniki badań przeprowadzonych wśród 
przedsiębiorstw high-tech zarządzanych przez kobiety, zgodnie z którymi 72,1% ko-
biet doświadcza problemów finansowych w uruchamianiu firm, prawie 80% wyko-
rzystuje oszczędności jako główne źródło finansowania, 31% korzystało z wsparcia 
„aniołów biznesu”, a tylko 14% z venture capital [Robb, Coleman, Stangler 2014, s. 4]. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza finansowego wsparcia przedsiębiorstw 
prowadzonych przez Polki w USA. Analizy dokonano na podstawie literatury przed-
miotu, dokumentów [The Annual Social and Economic Supplement of the Current 
Population Survey (CPS), U.S. Bureau of Labor Statistics website] oraz wybranych wy-
ników badań własnych realizowanych w ramach badań statutowych (nr zadania ba-
dawczego PBw.441.13.15). Badania własne polegały na obserwacji uczestniczącej 
oraz przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (15 wywiadów) 
z Polkami emigrantkami prowadzącymi działalność gospodarczą przez okres mini-
mum dwóch lat na terenie Stanu Connecticut.

Przedsiębiorstwa prowadzone przez Polaków w USA

W  USA indywidualna działalność gospodarcza (sole proprietorship) stanowi ważną 
i  dynamicznie rozwijającą się formę organizacyjną małych przedsiębiorstw, mimo 
iż odsetek całkowitego zatrudnienia osób pracujących na własny rachunek w  USA 
w  ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci zmalał. W  1994 r. stopa samozatrudnienia 
wynosiła 12,1%, a w 2015 roku 15,0 milionów osób, czyli 10,1% całego zatrudnienia 
w  Stanach Zjednoczonych stanowiła działalność na własny rachunek. Długotrwały 
spadek pracujących na własny rachunek nieposiadających osobowości prawnej od-
zwierciedla częściowy spadek zatrudnienia, ograniczony dostęp do ułatwień zwią-
zanych z  pozyskaniem finansowania w  rolnictwie, w  którym duża część pracowni-
ków pozostaje na samozatrudnieniu. Spadek wskaźnika samozatrudnienia wśród 
przedsiębiorców posiadających osobowość prawną może zaś odzwierciedlać ogól-
ny wzrost prawdopodobieństwa zakładania działalności podstawowej. W  latach 
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1994–1999 udział pracujących na własny rachunek posiadających osobowość praw-
ną w ogólnym zatrudnieniu wahał się od 3,2 do 3,5%. W okresie 2000–2008 udział ten 
wzrósł z 3,3 do 4,0%. Stawka ta obniżyła się do 3,7% w 2010 r. i pozostała na tym po-
ziomie w okresie 2011–2015 [https://www.bls.gov/spotlight/2016/self-employment-
in-the-united-states/home.htm].

Z opublikowanego raportu Fiscal Policy Institute wynika, że Polacy znajdują się 
na 10 miejscu wśród imigrantów, jeśli chodzi o  liczbę założonych firm w  USA. Po-
laków wyprzedzają między innymi nacje, których liczba jest w Stanach dużo więk-
sza, np. Meksykanów, imigrantów z Indii, Chin, Wietnamu czy Korei. Osoby urodzo-
ne w Polsce, które obecnie mieszkają w USA na stałe, są właścicielami blisko 17 500 
drobnych przedsiębiorstw. Badanie obejmujące wszystkich imigrantów nie dotyczy-
ło przedsiębiorców z polskimi korzeniami, ale urodzonych już w USA [Fiscal Policy In-
stitute 2012]. Można więc przyjąć, że faktyczna liczba „polskich” firm w Stanach Zjed-
noczonych jest nieco wyższa.

W 2012 r. około jeden na trzech pracowników samozatrudnionych stanowiły ko-
biety. Po tendencji wzrostowej, dotyczącej pracy na własny rachunek kobiet od lat 70 
do wczesnych lat 90., stosunek kobiet do mężczyzn samozatrudnionych pozostawał 
na stosunkowo niskim poziomie, około 35%. W 2012 r. – 1 na 14 zatrudnionych kobiet 
pracowała na własny rachunek, w porównaniu z 1 na 12 kobiet w 1993 roku (tabela 1).

Tabela 1. Udział kobiet w sektorze zatrudnionych

Rok Ogół zatrudnionych Pracujący na własny 
 rachunek Zarobkujący

Liczba w tysią-
cach % kobiet Liczba w ty-

siącach % kobiet Liczba w tysią-
cach % kobiet

1993 125,066 46,7 13,173 35,7 111,893 48,0

2012 151,091 47,4 14,204 35,7 136,887 48,6

Źródło: Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement.

W  porównaniu z  pracownikami najemnymi, sektor pracy na własny rachunek 
charakteryzuje się wyższym udziałem procentowym białych, jednakże ta propor-
cja spadła znacznie między 1993 a 2012 rokiem, szczególnie jeśli chodzi o kobiety 
pracujące na własny rachunek. W okresie tym koncentracja mniejszości kobiecych 
w samozatrudnieniu wzrosła dwukrotnie. Istotnym wydaje się fakt, że między 1993 
a 2012 rokiem, wskaźnik dla pracujących na własny rachunek wzrósł dla wszystkich 
żeńskich grup mniejszościowych; gdzie wśród mężczyzn wzrósł tylko dla Afroame-
rykanów i z  iberyjskim pochodzeniem. Wskaźnik samozatrudnienia nadal pozostaje 
powyżej średniej dla obywateli USA urodzonych za granicą i niebędących obywatela-
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mi. Ponadto, obywatele USA urodzeni za granicą zwiększają udział wśród zatrudnio-
nych najemnie i samozatrudnionych, szczególnie w grupie tych drugich [Roche 2014].

Wskaźnik samozatrudnienia dla mężczyzn jest większy niż dla kobiet. Badanie 
State of Women-Owned Businesses Report z marca 2014 roku, wykonane na zamó-
wienie American Express OPEN, wykazało, że kobiety w USA są właścicielkami po-
nad 9,1 mln firm, czyli 30 proc. wszystkich przedsiębiorstw, które zatrudniają 7,9 mln 
osób. Ich łączny dochód to 1,4 bln dolarów. Raport oparty na danych Biura Spisu Po-
wszechnego podaje także, że od 1997 r. liczba firm, których właścicielkami są kobie-
ty, wzrosła o 68 procent. Przodują stany takie, jak: Georgia, Teksas, Karolina Północ-
na, Nevada czy Missisipi. 

W 2015 r. 5,2 proc. kobiet znalazło się w szeregu osób samozatrudnionych nie-
posiadających osobowości prawnej, w porównaniu do 7,4 proc. mężczyzn. Wskaźnik 
samozatrudnienia dla posiadających osobowość prawną wynosił wówczas dla męż-
czyzn 4,9 procent, natomiast w przypadku kobiet 2,3 proc. Na sytuację tę ma nie-
wątpliwie wpływ fakt, że mężczyźni częściej niż kobiety pracują w zawodach, które 
w znacznej części związane są z samozatrudnieniem – na przykład w zawodach bu-
dowlanych czy w  zawodach zarządczych [https://www.bls.gov/spotlight/2016/sel-
f-employment-in-the-united-states/home.htm].

Finansowanie kobiecych przedsiębiorstw w USA

Stany Zjednoczone (83,4 pkt) są niezmiennym liderem w rankingu Raportu GEI 2017, 
który prezentuje ocenę ekosystemów przedsiębiorczości 137 państw zrzeszonych 
w Global Entrepreneurship Network (GEN). W przygotowaniu raportu brane są pod 
uwagę takie czynniki, jak m.in.: indywidualna postawa przedsiębiorcza, umiejętno-
ści i aspiracje mieszkańców oraz istniejąca infrastruktura społeczna i gospodarcza. In-
deks służy do diagnozowania kluczowych wyzwań związanych z  rozwojem przed-
siębiorczości. Kolejne miejsca w  rankingu zajęły odpowiednio: Szwajcaria, Kanada, 
Szwecja, Dania, Islandia, Australia, Wielka Brytania, Irlandia i Holandia. W czołówce 
najwięcej znajduje się przedstawicieli Europy, w tym m.in. 3 kraje nordyckie. Najwyżej 
sklasyfikowane kraje z Azji to Tajwan (16 miejsce), Singapur (25) i Japonia (25) [Global 
Entrepreneurship Index 2017]. 

Ponadto przedsiębiorcy w USA mogą liczyć na instytucjonalne źródła finansowa-
nia, takie jak fundusze Venture Capital czy anioły biznesu, którzy z roku na rok inwe-
stują więcej w startupy. Zgodnie z reportem The Kauffman Index Startup Activity z 2015 
roku, gęstość rozmieszczenia startupów w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 128,8 
przedsiębiorstw/100 tys. mieszkańców w 2014 roku do 130,6 przedsiębiorstw/100 tys. 
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mieszkańców w 2015 roku. W 2014 roku w Stanach Zjednoczonych utworzonych zostało 
410,001 nowych startupów. W samym Nowym Jorku w 2015 roku wskaźnik gęstości wy-
stępowania startupów wyniósł 197,3/100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że na każdą 
grupę 100 tys. osób w mieście Nowy Jork przypadało 197,3 firm startupowych [The 
Kauffman Index Startup Activity 2015, s. 9].

Zgodnie z danymi z raportu National Venture Capital Association, w 2003 r. VC za-
inwestowały w technologie IT 0,7 mld dol. a w 2013 r. kwota ta sięgnęła już 2,6 mld 
dol. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla ekosystemu Nowego Jorku wyno-
si 13,3%. W 2014 r. suma inwestycji w startupy w Nowym Jorku wyniosła już 4,2 mld 
dolarów, a średnia wycena startupu to około 4,3 mln dolarów, tylko 10 proc. mniej 
niż w przypadku startupów z Doliny Krzemowej. Wartość funduszy Venture Capital 
wspierających przedsiębiorstwa startupowe wzrasta z roku na rok. Według National 
Venture Capital Association 2015 Yearbook, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
w Stanach Zjednoczonych wzrosły one z 7,9 mld dolarów w roku 1994 do ok. 58 mld 
dolarów w roku 2014 [National Venture Capital Association 2015, Yearbook, ss. 9–12]. 
Stan Nowy Jork jest stanem, który zaraz za Kalifornią i Massachusetts uzyskuje naj-
większe wsparcie finansowe z Venture Capital [National Venture Capital Association 
2015, Yearbook , s. 33 i 45].

Programem, który również zajmuje się wsparciem przedsiębiorczości startupo-
wej jest The U.S. Small Business Administration (SBA), utworzona w 1953 roku jako 
niezależna agencja rządu federalnego do rady, pomocy i ochrony interesów małych 
przedsiębiorstw, aby zachować konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzmocnić 
gospodarkę. SBA pomaga rozpocząć, budować i rozwijać działalność. Poprzez rozbu-
dowaną sieć biur terenowych i partnerstwa z organizacjami publicznymi i prywatny-
mi, SBA dostarcza swoje usługi do osób w całych Stanach Zjednoczonych, Portoryko, 
Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Guamy. Od swojego powstania w dniu 
30 lipca 1953 roku, US Small Business Administration udzieliła milionów kredytów, 
gwarancji kredytowych, umów, sesji doradczych i innych form pomocy dla małych 
przedsiębiorstw. SBA oferuje różnorodne programy kredytowe na uruchomienie lub 
rozwój firmy, w tym: Small Business Investment Companies and the SBA Loan Gu-
aranty Plan. Program gwarancji kredytowych ma pomóc małym przedsiębiorcom 
rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność. Maksymalna wielkość kredytu wynosi do 
5 mln USD. SBA nie pożycza pieniędzy bezpośrednio przedsiębiorcom na rozpoczę-
cie lub rozwój działalności gospodarczej. Kredyty są udzielane przez instytucje kre-
dytowe, pożyczkowe, a SBA gwarantuje tym instytucjom, że te kredyty zostaną spła-
cone, co eliminuje część ryzyka partnerów kredytowych. Z uwagi na przesunięcie ry-
zyka spłaty z pożyczkobiorcy na SBD, instytucje finansowe udzielają dłuższego terminu 
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spłaty kredytu oraz kwota kredytu jest wyższa niż uzyskałoby się na podstawie tradycyjne-
go wniosku kredytowego, co jest główną zaletą tego sposobu finansowania działalności. 

Mimo sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości warunków, kobiety w  USA 
w zbyt małym stopniu wykorzystują dostęp do instytucjonalnych źródeł finansowania.

Analiza porównawcza wskazuje, że mężczyźni trzy razy częściej niż właściciel-
ki firm szybko rosnących korzystali ze wsparcia „aniołów biznesu” i  venture capi-
tal (odpowiednio 14,4% i 3,6%) [Robb, Coleman, Stangler 2014, s. 10]. Z kolei wyni-
ki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw high-tech zarządzanych przez 
kobiety pokazują, że doświadczają one problemów finansowych w  uruchamianiu 
firm, w większości wykorzystują oszczędności jako główne źródło finansowania oraz 
w niewielkim stopniu zewnętrzne źródła finansowania, takie jak „aniołowie biznesu” 
czy venture capital [Robb, Coleman, Stangler 2014, s. 4].

Przyczyn niewielkiego udziału kobiet w  grupie przedsiębiorców wykorzystują-
cych finansowanie ze strony „aniołów biznesu” upatruje się w niewielkim zaintereso-
waniu tego typu wsparciem. Według badań przeprowadzonych w latach 2000–2004 
w USA właścicielki złożyły tylko 8,9% wniosków [Becker-Blease, Sohl 2010]. 

Poziom zasobów finansowych wykazuje korelacje ze wzrostem przedsiębiorstw. 
Mężczyźni rozpoczynają prowadzenie biznesu z dwa razy większym kapitałem niż 
kobiety, co znajduje wyraz w rozwoju ich firm. Aczkolwiek, zgodnie z badaniami KFS, 
kapitał wiodących i  rosnących firm kobiet jest wyższy niż przeciętnie innych firm 
ogółem. Szacuje się, że 2% kobiecych firm szybko rosnących generuje więcej niż mi-
lion dolarów, a mniej niż milion takich firm należy do samozatrudnionych [Robb, Co-
leman, Stangler 2014]. 

Firmy kobiece w USA mogą korzystać z  różnorodnych sposobów finansowania 
swojej działalności. Jednak w  praktyce gospodarczej dostęp do części możliwych 
źródeł pozyskania środków może być ograniczony z uwagi na to, że większość przed-
siębiorstw Polek w USA to małe jednostki o stosunkowo niewielkich obrotach lub 
z powodu braku zainteresowania tego typu wsparciem.

Finansowanie kobiecych przedsiębiorstw w świetle 
badań własnych 

Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety objęte 
badaniem jest podobna do ogólnej tendencji w finansowaniu działalności gospodar-
czej. W przypadku badanych kobiet, 88% środków finansowych na rozpoczęcie dzia-
łalności pochodziło ze środków własnych. Być może miał na to wpływ fakt, że przed 
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uruchomieniem działalności gospodarczej respondentki w większości nie posiadały 
wiedzy na temat wsparcia finansowego czy pozafinansowego. 

Generalnie, badane kobiety dobrze oceniały wsparcie przedsiębiorczości przez 
instytucje publiczne. Pytane o trudności napotkane w trakcie podjęcia decyzji o za-
łożeniu firmy bądź w trakcie jej uruchamiania, niemal wszystkie zgodnie przyznały, 
że takowych nie było. W pojedynczych wypowiedziach pojawiły się wskazania ne-
gatywne, zwykle związane z uzyskaniem pozwoleń oraz kredytu. Podobnie podczas 
prowadzenia działalności gospodarczej, problemów raczej nie było. W badanej gru-
pie pojawiło się jednak kilka negatywnych opinii. Najczęściej dotyczyły one spraw fi-
nansowych (podatki). 

Kolejny blok zagadnień problemowych dotyczył charakterystyki środowiska, 
w którym funkcjonują firmy respondentek. Zagadnienie podzielone zostało na dwie 
części, z których pierwsza odnosiła się do opisu otoczenia zewnętrznego, a więc lo-
kalnych uwarunkowań gospodarczych determinujących pozycję rynkową firmy. 
W  drugiej części natomiast scharakteryzowano otoczenie wewnętrzne, do które-
go zaliczono postrzeganie endogennego rozwoju firmy oraz z tym związane plany. 
Ocena przedsiębiorczości kobiet byłaby bowiem niepełna bez uwzględnienia infor-
macji na temat zaplanowanych strategii inwestycyjnych. Wyniki badań wskazują na 
to, że najczęściej w związku z brakiem możliwości finansowania inwestycji, mniej niż 
połowa respondentek deklaruje potrzebę wprowadzania zmian w swojej firmie, aby 
zwiększyć przewagę konkurencyjną nad innymi firmami. Pytane o kierunki/przykła-
dy takich zmian, kobiety najczęściej wskazywały na zatrudnienie nowego persone-
lu, poszerzenie działalności firmy. Ponad połowa jednak nie widzi potrzeby zmian 
w firmie i nie zamierza zmieniać niczego w najbliższej przyszłości. Potwierdzeniem 
niewielkiej aktywności badanych w zakresie rozwoju firmy jest z pewnością również 
fakt, że niewielka część badanych posiada plany inwestycyjno-rozwojowe swojej fir-
my. Dosłownie kilka wskazywało na pewne wizje rozwoju, związane najczęściej ze 
zwiększeniem liczby klientów oraz pozyskaniem nowych. Badane kobiety preferują 
prowadzenie firmy samodzielnie, niechętnie zatrudniają pracowników czy inwestują 
w podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza kobiece, we współczesnym systemie finansowym napo-
tykają na wiele trudności w pozyskaniu kapitału na potrzeby prowadzenia działalno-
ści. Z drugiej strony kobiety w niewielkim stopniu wykorzystują istniejące w tym za-
kresie możliwości. Wyniki badań wskazują, że środki finansowe na rozpoczęcie działalno-
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ści gospodarczej kobiet to głównie środki własne. Preferowane jest zatem finansowanie 
z kapitału własnego, a nie zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty i pożycz-
ki. Z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych wśród badanych kobiet – przedsię-
biorców wynika, że nie posiadały one wiedzy na temat możliwości wsparcia finan-
sowego czy pozafinansowego. Poniesione nakłady inwestycyjne w  prowadzonych 
przez kobiety firmach w ciągu ostatnich dwóch lat w większości gwarantowały jedy-
nie utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku.

Czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorczości jest dostęp do finansowa-
nia. Niewątpliwie barierą w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego jest niski po-
ziom wiedzy przedsiębiorców, w tym kobiet, o możliwościach finansowania działal-
ności gospodarczej. Można przypuszczać, że ułatwienie dostępu do zewnętrznego 
finansowania pozwoliłoby na szybszy rozwój przedsiębiorstw (zwiększenie ich skali 
działania, poprawę warunków finansowych). Wydaje się zatem konieczne przygoto-
wanie przedsiębiorczyń do korzystania z oferty instytucji finansowych, tym bardziej, 
że pomimo szeregu problemów kapitałowych jednostki te stosunkowo dobrze ra-
dzą sobie na rynku, stanowiąc istotny sektor systemu finansowego.
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notowanych w kulturze organizacyjnej, które wywierają wpływ na zakres i charakter 
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wszystkim tych generujących konflikty. Określony powyżej obszar problemowy mie-
ści się w pytaniu badawczym: jak daleko posunęły się w stosowaniu metod ugodo-
wych ilościowo nieliczne organizacje?

Odpowiadając na powyższe pytanie, wykorzystano wyniki badań, które wykazu-
ją uzależnienia pomiędzy systematycznością wymiany informacji w organizacji, pra-
cą zespołową, dążeniem pracowników do wspólnego rezultatu swojej pracy a kultu-
rą negocjacyjną w relacjach jej członków. De Dreu reasumuje swoje długoletnie ba-
dania empiryczne spostrzeżeniem, iż członkowie załogi, których łączy dążenie do 
osiągnięcia dobrych wyników wspólnym wysiłkiem, są świadomi, iż albo razem pły-
ną, albo razem toną. Stąd ich prospołeczna motywacja w negocjacjach i wspólnych 
decyzjach [De Dreu 2007, s. 628].

Stosowanie praktyk negocjacyjnych nawiązuje do takich charakterystyk organi-
zacji, jak: zrównoważone i stabilne stosunki zawodowe, atmosfera partnerstwa we 
współdziałaniach, wysoki poziom integracji zespołów pracowniczych, uświadomie-
nie efektów współpracy.

W niniejszym artykule używa się terminu „kultura negocjacyjna”. Jest to ujęcie 
przeznaczone dla wyróżnienia tego segmentu kultury organizacyjnej, który charak-
teryzuje jakość współpracy i kooperacji w układzie pionowym i w podzespołach or-
ganizacji. Jest to zbiorowa charakterystyka zachowań i czynności pojedynczych i ze-
społowych podmiotów, kompetentnych w  uzgodnieniu różniących się interesów, 
planów i rozwiązań.

Wykorzystanie technik negocjacyjnych zależy od kilku cech charakteryzujących 
rodzaj i  strukturę organizacji, styl zarządzania i  kulturę relacji zawodowych w  niej 
funkcjonujących. Wiadomo, że w  małych i  średnich przedsiębiorstwach o  zwartej 
strukturze są wykorzystywane bezpośrednie kontakty (spotkania, zebrania, rozmo-
wy rzeczowe) wszystkich ze wszystkimi w sprawach dotyczących organizacji pracy, 
odpowiedzialności osobistej itd.

W artykule zastosowano uogólnioną kategorię organizacji jako komórki społecznej 
bez wyszczególnienia specyficznych okoliczności, o których wspomniano powyżej.

Negocjacje jako uniwersalny sposób współdziałania 
podmiotów

W słownictwie naukowym i praktycznym kategoria „negocjacje” odnosi się do klasy 
pojęć o szerokiej interpretacji i zastosowaniu. W rzędzie bliskoznacznych pojęć ka-
tegoria ta jest najbliższa takich treści, jak rokowania, przetargi, obrady, uzgodnie-
nie, rozwiązanie konfliktu, koordynacja, dyskusja, dialog, porozumienie, współpraca. 
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Operuje się również pojęciami kooperacja, zespół, drużyna, które wskazują na taki 
stan relacji, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez praktyki negocjacyjne.

T. Schelling, autor wyróżnionej Nagrodą Nobla książki „Strategia konfliktu”, wi-
dzi w  negocjacjach „wykorzystanie potencjalnej siły wzajemnie zależnych, powią-
zanych ze sobą, a mających różne interesy stron” [Schelling 2013, s. 5]. Negocjacje 
„dotyczą wspólnego interesu i wzajemnych zależności”. Jednak proces negocjacyjny 
„zapobiega wyłącznemu skupianiu się bądź na konflikcie, bądź na interesie wspól-
nym. W sumie strategia negocjowania „nie zajmuje się jedynie wrogami, którzy się 
nie znoszą, ale partnerami, którzy nie ufają sobie wzajemnie lub nie zgadzają się ze 
sobą. Nie zajmuje się jedynie podziałem zdobyczy i strat między dwoma konkuren-
tami, ale możliwością, że określone rezultaty okażą się gorsze (lepsze) dla obu kon-
kurentów niż pewne inne” [Schelling 2013, s. 5].  

O  rozpowszechnieniu i  zastosowaniu praktyk negocjacyjnych w  jakimkolwiek 
środowisku decyduje mikrokultura tego środowiska. Im silniejsza i bardziej wyrazi-
sta jest kultura pewnej organizacji, tym bardziej wiążącą rolę odgrywa wobec od-
rębnych jej członków i zespołów. W tych połączeniach mogą utworzyć się konflikto-
genne sytuacje niewystarczającego dostosowania osób lub grup do systemu warto-
ści i wzorców zachowania przyjętych w organizacji. Jak zaznacza Cz. Sikorski [2005, 
s. 29], „silna kultura zawsze jest konfliktogenna, bo operuje stereotypami i nie zno-
si sprzeciwu”. Należy jednak wyróżnić kilka typów kultury organizacyjnej, wśród któ-
rych najbardziej powszechną jest oparta na solidarności zespołowej, na wsparciu 
i szanowaniu towarzyskiego klimatu, na otwartej komunikacji. Dla systemów organi-
zacyjnych o takim typie kultury charakterystyczne jest racjonalne podejście pracow-
ników do konfliktów, łatwość nawiązania wzajemnych kontaktów, umiejętność pra-
cy w zespole, otwartość w podjęciu decyzji, dążenie do uzyskania efektów synergii 
[Penc 2001, ss. 89 i nast.]. Istotnym instrumentem zarządzania organizacją i wspiera-
nia kultury organizacyjnej są kodeksy etyczne. Tam, gdzie poważanie istotnych dla 
organizacji zasad etyki jest priorytetem, „pracownicy wykazują większą świadomość 
moralną, częściej poszukują rady w sytuacji dylematu moralnego, częściej raportują 
sytuacje problemowe i konfliktowe, a także co najistotniejsze rzadziej przejawiają za-
chowania kontrproduktywne” [Turek 2012, s. 132]. Z otoczenia, w którym organizacja 
działa, pobiera się standardy i etalony komunikacji społecznej, interpretację wyda-
rzeń społecznych, wzorce zachowań osobistych i zbiorowych. Literatura naukowa pre-
zentuje badania wykazujące, jak różnie reagują ludzie w odrębnych kulturach na draż-
niące zjawiska, w tym na sytuacje, które prowokują konflikt [Ross 1993, ss. 2 i nast.]. „To 
wartości kultury narodowej decydują, czy w stosunkach pracy są przyjmowane za nor-
mę rozwiązania siłowe czy przeciwnie – koncyliacyjne” [Kozek 1999, s. 17].
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Potrzeba negocjowania spornych spraw w różnym stopniu jest rozpowszechnio-
na w poszczególnych środowiskach kulturowych. Tam, gdzie nastawienie na zespo-
łowe, kooperatywne działania jest szerzej praktykowane, gdzie mechanizmy demo-
kratycznych rozwiązań są uaktywnione, można z  pewnością oczekiwać wyższego 
poziomu kultury negocjacyjnej i  kompetencji negocjacyjnych ludzi i  zespołów. Są 
możliwe poczynania sprzyjające utrwaleniu praktyk negocjacyjnych, na przykład 
w  postaci komórek organizacyjnych, których przeznaczeniem jest wyjaśnienie na 
bieżąco decyzji lub stanowiska kierownictwa w pewnej sprawie (instytut rzecznika 
prasowego), konsultacji czy doradztwa. W szkolnictwie praktykowane jest szkolenie 
strategii i technik negocjacyjnych.

Jeden z aspektów teoretycznych obszaru rozwiązywania sporów i negocjacji sta-
nowi porównanie modeli i stylów negocjacyjnych różnych krajów. Notuje się istotne 
różnice kulturowe procesów ugodowych w poszczególnych regionach i państwach 
świata [Salacuse 1998, 2006].

W  polskiej literaturze naukowej ukazały się wartościowe rozprawy o  charakte-
rze negocjowania w kraju lub w poszczególnych obszarach życia społecznego [Ko-
zek 1999; Jakubiak-Mirończuk, Mirończuk 2004; Tabernacka 2009]. Istnieją również 
znaczące różnice w kulturze negocjacyjnej lokalnych społeczeństw i organizacji. Jak 
wiadomo, każda poszczególna organizacja tworzy i doskonali swoisty system relacji 
zawodowych jej pracowników. Elementy negocjacji w rozwiązywaniu spraw i spo-
rów są zróżnicowane ilościowo i jakościowo w każdym zespole [Sikorski 2005; Kowal-
czyk 2001].

Praktyki negocjacyjne pracowników i zespołów 
w organizacji

W miarę doskonalenia sposobów zarządzania organizacją, zakres stosowania technik 
negocjacyjnych staje się sprawą wyjątkowo ważną. Badacze, teoretycy i praktycy sku-
piają się ostatnio na angażującym/wspierającym stylu zarządzania, na pracy zespoło-
wej, na doskonałej komunikacji, na rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. W tak 
ujętym polu teoretycznych refleksji i praktyk zarządczych, negocjowanie strategicz-
nych rozwiązań, operacyjnych decyzji, koordynacja działań zespołowych, uprzedze-
nie kontrproduktywnych zachowań pracowników to działania zarządcze o wyjątko-
wym znaczeniu.

Jakie okoliczności i czynniki mają bezpośredni wpływ na wymiar i charakter sto-
sowania negocjacji w zrealizowaniu powyżej wskazanych czynności w organizacji?
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Wśród tych, które od lat są podmiotem refleksji naukowych, notujemy:
 · stopień zaufania w organizacji;
 · system komunikacji i informacji zwrotnej;
 · operatywną organizację pracy osób i zespołów oraz system wyceniania ich do-

robku;
 · motywowanie, oparte na zrozumiałych zasadach;
 · udział pracowników w procedurach decyzyjnych, dotyczących planowania i re-

alizacji zadań.
W znanej rozprawie poświęconej zaufaniu P. Sztompka poddaje refleksji łańcu-

chy zaufania w społecznościach, które mają perspektywę utrwalać się w rozległe sie-
ci zaufania. „Gdy dominują sieci zaufania i wiarygodności, zbiorowość przybliża się 
do ideału „społeczeństwa wysokiego zaufania”, a gdy dominację zyskują sieci nieuf-
ności i podejrzliwości, zbiorowość ulega degradacji w kierunku „społeczeństwa ni-
skiego zaufania”, przenikniętego „kulturą cynizmu” [Sztompka 2007, s. 248]. Celowe 
wspieranie takich łańcuchów zaufania w organizacjach wytwarza taką jakość stosun-
ków, kiedy to ludzie przestają obawiać się, iż ich wysiłek i wkład w zespołowy wynik 
będzie niedoceniony, a  oni będą zignorowani. Dla praktyk negocjacyjnych jest to 
istotna okoliczność, ponieważ panująca atmosfera partnerstwa neutralizuje walecz-
ne nastawienie „wygraj albo będziesz przegrany”.

Dla praktyk negocjacyjnych organizacji niezwykle istotną okolicznością jest 
wpływ kultury rozwiązywania sporów i negocjowania problemów w jej otoczeniu 
społecznym. Od czasu ukazania się dzieła Fukujamy, poświęconego kapitałowi spo-
łecznemu, a także pierwszych opracowań polskich autorów zaczęto szersze dysku-
sje naukowe w tym temacie [Fukujama 1997; Matysiak 1999; Klaja-Gaweł 2016]. Po-
dejmując pracę w urzędzie, firmie czy w przedsiębiorstwie, ludzie przynoszą ze sobą 
kulturowe i etyczne schematy reakcji na drażniące sytuacje, wykazują oni ten stopień 
umiejętności ugodowych zachowań, który nabyli w dotychczasowym życiu. Jak za-
uważyli De Dreu i Gelfand [2008, s. 37] „poziom przemocy w społeczności lokalnej 
będzie wyraźnie zapowiadać przejawy agresji w miejscu pracy ponad i pomimo or-
ganizacyjnych norm sprawiedliwości”. W toku adaptacji w nowym miejscu pracow-
nik stopniowo „wsiąka” w normy i formaty kultury negocjacyjnej organizacji i wnosi 
coś od siebie w ten obszar relacji zespołowych.

Gdy mówimy o kulturze negocjacyjnej organizacji, niezbędne jest wyróżnienie 
negocjacji zbiorowych i  interpersonalnych praktyk negocjacyjnych. Te dwa rodza-
je negocjowania różnią się zakresem, meritum, dotyczą różnych spraw i są niejedna-
kowo uzależnione od poszczególnych czynników. Zbiorowe negocjacje dotyczą ta-
kich obszarów relacji, jak pracodawca – załoga, administracja – podstawowe zespo-
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ły pracownicze, międzywydziałowa organizacja i koordynacja działalności. Ten rodzaj 
negocjowania ma podbudowę prawną [Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
Dz. U. z 2015 r., poz. 295]. i jest zazwyczaj zalegalizowany w postaci pewnych decyzji 
i rozporządzeń kierownictwa. Interpersonalne negocjacje dotyczą współdziałań pra-
cowników liniowych, ich relacji z managerami w czynnościach organizacji i koordy-
nacji, kontroli wykonalności, omówienia zadań.

Tabela 1. Czynniki decydujące o kulturze negocjacyjnej organizacji 

Czynniki wewnątrzorganizacyjne

Stopień ważności 
dla negocjacji zbio-
rowych i międzywy-
działowych

Stopień ważności dla 
negocjacji interper-
sonalnych 

1. Otwartość ekipy zarządzającej na interesy 
i potrzeby pracowników Bardzo ważne Bardzo ważne

2. Kompetencje negocjacyjne menedżerów Ważne Bardzo ważne

3. Doświadczenia i kompetencje negocjacyjne 
pracowników Ważne Bardzo ważne

4. Reprezentacja interesów zbiorowych przez or-
ganizacje pracownicze Bardzo ważne Bardzo ważne

5. Stopień decentralizacji, charakter i procedury 
procesów decyzyjnych Ważne Ważne

6. Wyraźny i przestrzegany podział obowiązków 
i odpowiedzialności w każdym miejscu pracy Nie jest istotne Ważne

7. Relacje interpersonalne i międzywydziałowe 
w skali rywalizacja – współpraca Ważne Bardzo ważne

8. Jak daleko jest posunięta instytucjonalizacja 
praktyk negocjacyjnych w organizacji? Bardzo ważne Bardzo ważne

                      
Czynniki pozaorganizacyjne

9. Sytuacja na rynku pracy – stopa bezrobocia 
w segmencie, do którego należy dana organi-
zacja Ważne Bardzo ważne

10. Jak daleko jest posunięta regulacja prawna 
procedur negocjacyjnych w kraju? Bardzo ważne Bardzo ważne

11. Czy są zjednoczenia reprezentujące praco-
dawców i pracowników na poziomie ogólnokra-
jowym i w odpowiedniej branży? Bardzo ważne Ważne 

Źródło: opracowanie własne, oparte na wydaniach: [Regnet 1992; De Dreu, Gelfand (red.) 2008; 

Wiśniewski (red.) 2013].
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Aby uzasadnić powyższe sformułowania, należy podkreślić kilka okoliczności. 
Uzależnienie kultury organizacyjnej od czynników makro- i  mikrootoczenia danej 
jednostki jest oczywiste. Polityka ekonomiczna państwa i władz lokalnych, tenden-
cje na rynku pracy, charakter stosunków biznesu z państwem i ze związkami zawo-
dowymi tworzą koniunkturę gospodarczą, z którą każda organizacja biznesu czy po-
zarządowa lub administracji publicznej ma sobie radzić na bieżąco. Okresy wzro-
stu gospodarki narodowej i  pozytywnych zmian makroekonomicznych to najbar-
dziej odpowiedni czas dla doskonalenia warunków pracy i  procesów zarządczych 
w organizacji. Dobrze pełniący swe funkcje pracownik będzie również bardziej do-
ceniany. Ma to pozytywny wpływ na charakter relacji zawodowych w pionie organi-
zacji, stwarza przesłanki doskonalenia procesów decyzyjnych i systemu motywacji. 
W konsekwencji pracownik i związki zawodowe mają lepsze przesłanki negocjowa-
nia z pracodawcą warunków pracy, wynagrodzeń, kariery zawodowej, innych zagad-
nień działalności organizacji. Wzrasta również stopień zaufania we współdziałaniach 
pracowników i ich pozytywne nastawienie do negocjowania.

Jednak zdecydowana część potencjału negocjacyjnego tkwi w samej organiza-
cji – w systemie jej zarządzania, w jej kulturze, w charakterze stosunków międzyludz-
kich i  zespołowych. Autonomia organizacji uniezależnia ją w  pewnym stopniu od 
otoczenia. Organizacja tworzy i doskonali swoisty system obowiązków, norm i praw 
członków zespołu, swój system etyki zawodowej, atmosferę formalnych i nieformal-
nych współdziałań. W związku z tym charakter i jakość praktyk negocjacyjnych może 
znacząco się różnić w dwóch obok siebie funkcjonujących jednostkach. A więc ro-
dzaj wpływu wyróżnionych powyżej czynników wewnątrzorganizacyjnych jest dzie-
łem ekip zarządczych i załóg in corpore.

Powyższe kryteria zastosowano w  analizie praktyk negocjowania w  zespołach 
małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji województwa podlaskiego. 

Tabela 2. Pytania nawiązujące do czynników wewnątrzorganizacyjnych

Pytanie: Numer czynnika 
wewnątrzorganizacyjnego

1. Czy w badanych organizacjach jest podpisana umowa 
zbiorowa?

1, 4,8

2. Jakie okoliczności doprowadziły do pojawienia się spornej  
sprawy?

2,3,5,6,7

3. Jak zachowywały się strony w tej sprawie (elementy  
negocjacji)?

2,3,4,7,8
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Pytanie: Numer czynnika 
wewnątrzorganizacyjnego

4. Jaki był stosunek administracji/kierownictwa do zaistniałej 
 sytuacji? 1,2,5,8

Czynniki wewnątrzorganizacyjne

Stopień ważno-
ści dla negocjacji      
zbiorowych i mię-
dzywydziałowych

Stopień ważności
dla negocjacji in-
terpersonalnych 

1. Otwartość ekipy zarządzającej na interesy 
i potrzeby pracowników Bardzo ważne Bardzo ważne

2. Kompetencje negocjacyjne menedżerów Ważne Bardzo ważne

3. Doświadczenia i kompetencje negocjacyjne 
pracowników Ważne Bardzo ważne

4. Możliwość reprezentacji interesów pracują-
cych przez organizacje pracownicze Bardzo ważne Bardzo ważne

5. Charakter i procedury (stopień decentralizacji) 
procesów decyzyjnych Ważne Ważne

6. Jasny i przestrzegany podział obowiązków 
i odpowiedzialności na każdym miejscu pracy Nie jest istotne Ważne

7. Relacje interpersonalne i międzywydziałowe 
w skali rywalizacja – współpraca Ważne Bardzo ważne

8. Jak daleko jest posunięta instytucjonalizacja 
praktyk negocjacyjnych w organizacji? Bardzo ważne Bardzo ważne

Źródło: opracowanie własne.

Za materiał do analizy posłużyły studia przypadków, których autorami są pracu-
jący studenci uczelni. Studenci mieli za zadanie zgromadzić i usystematyzować in-
formacje dotyczące pewnego przypadku w relacjach zawodowych w przedsiębior-
stwie lub organizacji.

Na potrzeby danego opracowania zebrano dwadzieścia studiów przypadków, 
uwzględniając przede wszystkim autentyczny charakter zawartych w nich informa-
cji. W  analizie wybranych do wglądu SP szukano odpowiedzi na pytania, które są 
sformułowane poniżej. Pytania odniesiono do powyżej przedstawionych czynników 
wewnątrzorganizacyjnych.

Umowa zbiorowa jako wyznacznik kultury negocjacyjnej

W ośmiu z wybranych do analizy 20 studiów przypadku konflikty miały miejsce po-
między zespołami pracowniczymi a  administracją lub właścicielami spółek. Ważną 
okolicznością w  takich konfliktach jest istnienie umowy zbiorowej, która legalizuje 
oczekiwania i  interesy stron, ich obowiązki wobec siebie i pewne reguły ich postę-
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powań. Poza tym jest to dokument wyznaczający pewien stopień solidarności stron 
o różnych interesach, ich chęci do porozumienia; to też świadectwo dojrzałości kul-
tury negocjacyjnej w organizacji.

Badane przedsiębiorstwa nie posiadały takiego porozumienia. Brak umowy zbio-
rowej nie był w omawianych wypadkach bezpośrednim powodem do sporów. Jed-
nak w sytuacji zaostrzających się stosunków między grupami w hierarchii strony nie 
posiadały uzgodnionego wyznacznika do prowadzenia dialogu, co dawało większą 
wolność działaniom strony silniejszej, czyli administracji lub właścicielowi.

Różnice interesów pomiędzy szczeblem zarządczym i wykonawczym, pomijanie 
konsultacji albo otwartej dyskusji w celu uzgodnienia interesów, najczęściej dopro-
wadzają do dezaprobaty ze strony pracowników tych decyzji kierownictwa, które 
godzą w ich interesy lub zmieniają ustalony porządek na inny, mniej zrozumiały. Nie-
wielki przepływ informacji pomiędzy kierownictwem a wykonawcami generuje po-
dejrzliwość, przesądy, napięcia we wzajemnych relacjach. A takie bardziej drastyczne 
decyzje, jak zmniejszenie wynagrodzeń lub premii, zwiększenie wymiaru pracy lub 
dodatkowe obciążenia powodują otwarty sprzeciw, walkę i strajki.

Strajk jest skrajnym stanem walecznych zachowań w organizacji, ale niekiedy jest 
to jedyny sposób dla załogi pracowniczej na wybrnięcie ze skomplikowanej sytuacji. 
Inicjatorzy strajku stawiają na wyczerpanie zasobów i energii przeciwnej strony, lecz 
są świadomi swojej możliwej przegranej.

W czterech ze wspomnianych ośmiu przedsiębiorstw, w których działały związ-
ki zawodowe, spory przerosły w strajki. Były to jednostki służby zdrowia. Strajki były 
sfinalizowane dzięki pośrednictwu miejscowych władz samorządowych. W  innym 
wypadku strajk doprowadził do usunięcia zarządu spółki komunikacji miejskiej i po-
nownego uregulowania stosunków pomiędzy załogą pracowniczą i  nowo wyzna-
czonym zarządem. Zaznaczyć należy, iż do dialogu i negocjacji dochodziło dzięki po-
średniczeniu administracji samorządowej, albo przy znaczących stratach i wyczerpa-
niu środków walki jednej lub obu stron.

W kilku innych spółkach, nieposiadających umowy zbiorowej i reprezentacji pra-
cowniczej, do sporów doszło z przyczyny samoczynnych lub odbiegających od za-
sad etyki zawodowej działań kierownictwa (wymuszanie do pracy w soboty bez do-
datkowego wynagrodzenia, w innym wypadku – demoralizujące zespół otwarte fa-
woryzowanie pewnej osoby przez przełożonego).

Tylko w jednym z omówionych wypadków doszło do porozumienia drogą uzgod-
nienia sprzecznych interesów i wzajemnych ustępstw.
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Stąd wnioskujemy, iż organizacje, z których pochodzą omówione przykłady, cha-
rakteryzują się niską kulturą negocjacyjną i brakiem wyczulenia ekipy zarządzającej 
na interesy i potrzeby pracowników.

Zachowania stron w trudnej do rozwiązania sprawie

W zaognieniach relacji nie bez znaczenia pozostają następujące okoliczności: na ile 
kadra menedżerska jest nastawiona na łagodzenie sytuacji i  jakie posiada kompe-
tencje negocjacyjne? Istotne są także doświadczenia oraz kompetencje negocjacyj-
ne pracowników. Zadano pytanie: czy pojawiające się problemy, wynikające z błę-
dów lub nieprawidłowości w zarządzaniu albo ze zmian ustalonego porządku i pro-
cesu produkcyjnego, są omawiane w otwartych dyskusjach z udziałem pracowników, 
reprezentujących różne komórki przedsiębiorstwa, czy te problemy zostają w poko-
jach kierownictwa?

W badanych przypadkach należy się doszukać przykładów dochodzenia do po-
rozumienia poprzez spotkania i dyskusje zainteresowanych stron. Charakterystycz-
nym jest to, że taktyka spotkań za pośrednictwem i przy udziale trzeciej strony (jest 
nią zazwyczaj osoba posiadająca status decydenta) jest stosowana w dwustronnych 
sporach, dotyczących zakresu służbowych obowiązków lub relacji osobistych. Zda-
rzenia, o których mowa, mają ograniczony zakres merytoryczny (dotyczą stosunko-
wo prostej sprawy) i niedużej liczby uczestników.

Należy podać dla przykładu przebieg konfliktu w zespole projektantów pewnej 
małej firmy, w której kilku informatyków niezbyt skwapliwie wypełniało swoje obo-
wiązki, opóźniając realizację kolejnych zadań, zaburzając pracę zespołu i narażając 
na ryzyko niewykonania w ustalonym terminie ważnego dla firmy projektu.

Jeden z pracowników, grafik z zawodu, obawiając się porażki projektu, zaczął no-
tować fakty, świadczące o marnotrawstwie czasu i zabawach informatyków. Po pew-
nym czasie przekazał nagrania szefowej. Kierowniczka zespołu zareagowała w kon-
struktywny sposób: zwołała zebranie pracowników z udziałem tych, którzy symulo-
wali w pracy i osoby, od której zebrała kompromitujące informacje o ich pracy. Po-
stępowanie informatyków nie miało charakteru świadomego sabotażu procesu pro-
dukcyjnego w firmie, więc sytuacja nie potrzebowała „chirurgii radykalnej”. Po od-
bytej na zebraniu rozmowie informatycy przestali zabawiać się grami w Internecie, 
z  większą odpowiedzialnością pełnili swoje obowiązki. Jednak całą sprawę zinter-
pretowali jako wynik donosicielstwa kolegi i zaczęli go terroryzować. Przerwali z nim 
kontakty osobiste. W pomieszczeniach firmy zaczęły pojawiać się ich dzieła – plaka-
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ty poniżające i obrażające kolegę. Pracownicy firmy otrzymywali maile o haniebnej 
dla kolegi treści.

Konfliktu nie dało się całkowicie zażegnać. Zebranie przyczyniło się do trans-
formacji konfliktu: on przestał być zatargiem służbowym, dotyczącym jakości pra-
cy i pełnienia obowiązków. Konflikt nabrał charakteru starcia osobistego, w którym 
oburzeni „donosicielstwem” informatycy wykorzystali tę okoliczność, aby poprawić 
swoją renomę i zaprezentować siebie jako „ofiarę”, a kolegę zaatakować jako „zdraj-
cę”. W tej postaci konflikt przestał interesować prezesa firmy, który stwierdził, iż za-
łoga zaczęła pracować znacznie lepiej, a starcia osobiste mogą przyczynić się (sic!) 
do wydajności.

Jednak w relacjach pracowników zespołu atmosfera wciąż bardziej się zaogniała. 
Grafik stał się ofiarą i miał poczucie, że ataki informatyków izolują go od najbliższe-
go otoczenia, a w pamięci zbiorowej o samym zajściu wciąż bardziej jest wyolbrzy-
miany fakt jego „donosicielstwa”. Konflikt, który przy pierwszym spojrzeniu wyda-
wał się nieznaczący, wygenerował sporą dozę toksyczności w relacjach całej załogi. 
Zaniepokojona tym stanem, bezpośrednia kierownik zespołu zainicjowała spotka-
nie na osobności ze stronami konfliktu, co w następstwie umożliwiło konstruktyw-
ny przebieg zebrania wszystkich poruszonych konfliktem osób. Na spotkaniu grafik 
jako pierwszy przeprosił kolegów za swój postępek jako odbiegający od etyki sto-
sunków zawodowych. Z  kolei informatycy przyznali, iż zawinili koledze obelżywą 
„twórczością”. Po tych wysiłkach stosunki w zespole stopniowo powróciły do zrów-
noważonego stanu.

Przedstawiony przypadek charakteryzuje kilka cech, które zgodnie z powyższą 
tabelą odniesiemy do czynników wewnątrzorganizacyjnych. Ekipa zarządzająca re-
agowała na konflikt, jednak tylko do momentu, dopóki powodował on zakłócenia 
w pracy. Zgodnie z relacją o tym przypadku, dyrektora przestał interesować charak-
ter stosunków uczestników zajścia, jak tylko upewnił się, że prace są wykonywane 
zgodnie z wymogami. Bezpośrednia przełożona, kierownik projektu, wykazała kom-
petencje negocjacyjne, dzięki czemu konflikt dało się zakończyć. Relacje pracowni-
ków w  zakłócających porządek okolicznościach były wspierane zasadą rywalizacji 
i walki, a nie zasadą współpracy. Uogólniając sytuację, możemy stwierdzić, iż w tym 
wypadku zastosowaną metodą była pośredniczenie dla odcięcia się od negatyw-
nych doświadczeń pracowników i przywrócenia ich relacjom kolegialności oraz in-
tegralności zespołu.

W innym studium przypadku stronami konfrontacji były zespoły dwóch działów 
niedużej spółdzielni mleczarskiej. Do zakłóceń we współpracy pracowników dwóch 
komórek doszło, gdyż wykazywali się chęcią dominacji i arogancją wobec pracowników 
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drugiego zespołu w dziale skupu. Nie ma potrzeby podkreślać, jak istotna była współpra-
ca tych dwóch komórek i jak bardzo były one uzależnione od siebie wzajemnie. Przeja-
wy wyższości i dominacji jednej strony zazwyczaj prowokują partnera do zachowań 
odwetowych. Ten stan nieustabilizowanych relacji został ostatecznie zachwiany po-
przez okłamanie jednej pracownicy z działu zakupu przez pracownicę konkurujące-
go działu. To wydarzenie doprowadziło do szeregu destruktywnych zachowań rywa-
lizujących zespołów – opóźnienia w przekazaniu istotnej informacji, zminimalizowania 
komunikacji, interwencji w zakres działań rywalizującej komórki itd.

Kierownictwo zareagowało dopiero wtedy, gdy ujawniły się skutki kontrproduk-
tywnego przeciwdziałania zespołów – opóźnienia w raportach, błędy i niepełne in-
formacje w  sprawozdaniach. Prezes spółdzielni zainicjował otwartą dyskusję pra-
cowników obu działów na wspólnym zebraniu. Były przewidziane kolejne spotka-
nia, zaplanowano sprecyzowanie obszaru działalności każdej komórki i poprawę ja-
kości bieżącej komunikacji.

Stosując powyższe kryteria kultury negocjacyjnej do przedstawionej sytuacji, na-
leży odnotować niską kompetencję negocjacyjną menedżerów i prawdopodobnie 
pracowników; wysoki poziom rywalizacji i niewyraźny format współpracy, brak do-
kładnego podziału kompetencji komórek organizacyjnych, opóźnioną reakcję kie-
rownictwa na zakłócenia. Pozytywnym elementem danego starcia były zastosowa-
ne techniki komunikacji i mediacji w celu integracji załogi spółki, dzięki czemu przy-
puszczalnie miała miejsce reaktywacja kultury negocjacyjnej w tym jakże wrażliwym 
segmencie relacji zawodowych w przedsiębiorstwie.

Zakończenie

Stosowanie praktyk negocjacyjnych napotyka na pewne ograniczenia, przede 
wszystkim z powodu twardej subordynacji stanowisk w formalnej hierarchii organi-
zacji. Zasada: „ja decyduję, ty wykonujesz” zostaje nadal niepodważalną w większo-
ści organizacji, nawet wśród tych dbających o unowocześnienie. Przypomnijmy tak-
że wciąż jeszcze trwałe zamiłowanie prezesów i dyrektorów do instrumentów narzu-
cających rywalizację w zarządzanych przez nie załogach, co w pewnych okoliczno-
ściach i w długotrwałej perspektywie wzmaga kontrolę, formalizm, alienację i w isto-
cie rzeczy jest niezgodne ze współczesnymi trendami modernizacyjnymi.

Stosowanie praktyk negocjowania jest ograniczone potrzebą szybkich decyzji 
i niedużym gronem mających upoważnienia decydentów. Można przypuszczać, iż 
w niektórych przypadkach jest do zanotowania niedocenienie ze strony kierownic-
twa wiedzy, umiejętności, entuzjazmu pracowników niższych szczebli.
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż publikacje teoretyczne, jak również opar-
te na badaniach empirycznych, notują pozytywne powiązania pomiędzy kulturą or-
ganizacyjną, w której szanuje się etykę zawodową i towarzyskie relacje, a praktyka-
mi negocjacyjnymi. Stosowanie metod negocjacyjnych w uzgodnieniu kwestii ope-
racyjnych czy w opracowaniu decyzji na dłuższą metę skutkuje większymi moralny-
mi i merytorycznymi efektami.

Przytoczone refleksje nasuwają pewne uogólnienia: negocjacje są widziane jako 
proces twórczy i  ugodowy, jako istotny aspekt wszystkich rodzajów współpracy. 
Negocjacje przyczyniają się do racjonalnego wykorzystania zasobów i  możliwości 
stron, „pracują” na integrację zespołów.

Procesy negocjacyjne w demokratycznie zarządzanych małych i średnich organi-
zacjach są mniej formalne i powszechne w zagadnieniach dnia bieżącego. W organi-
zacjach o bardziej rozległej strukturze w szerszym gronie są praktykowane negocja-
cje dotyczące strategicznych rozwiązań i znaczących przemian.
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Wstęp
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terytorialnego oraz zachodzących procesów integracyjnych w  Europie. Zasada po-
mocniczości jest podstawową regułą prowadzenia polityki gospodarczej w Unii Eu-
ropejskiej. Zgodnie z nią uprawnienia w zakresie polityki powinny być delegowane 
na możliwe najniższy szczebel władzy, tj. najbliższej obywateli, których dana polity-
ka dotyczy, chyba że istnieją przesłanki uzasadniające jej prowadzenie na wyższym 
szczeblu ze względu na korzyści. 

W Polsce samorząd terytorialny został reaktywowany w 1990 r. i przez osiem lat 
działał tylko na szczeblu gmin. Wprowadzona w  1999 r. reforma administracyjna 
wprowadziła trójszczeblowy samorząd terytorialny, w ramach którego wyróżnia się 
samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Funkcjonowanie samorządu teryto-
rialnego jest praktycznym zastosowaniem zasady pomocniczości. Zadania publicz-
ne zostały podzielone pomiędzy różne podmioty tak, aby państwo jako całość re-
alizowało tylko te zadania, które nie mogą być podjęte przez samych obywateli, ich 
wspólnoty czy inne organizacje [Ofiarski, Mokrzycki, Rutkowski 1998, s. 17]. Jednostki 
samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne w takiej liczbie czy w takim 
zakresie, w jakim są one w stanie wykonywać je skutecznie i efektywnie. 

Zgodnie z  Ustawą z  dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym [Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.] zadania gminy mają typowo charakter lokalny, gdyż 
powinny one najtrafniej ocenić, które zadania mają priorytet, a tym samym tak roz-
dysponowują środki publiczne, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby publiczne [Miel-
czarczyk 2013, s. 74]. Zadania realizowane przez gminę dotyczą przede wszystkim 
następujących zagadnień [Walczak, Kowalczyk 2010, s. 18]:

1. infrastruktura techniczna (lokalne drogi, mosty, wodociągi, transport zbiorowy),
2. infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, szkoły, biblioteki),
3. ochrona i  bezpieczeństwo publiczne (ochrona przeciwpożarowa i  przeciw-
powodziowa),
4. ład przestrzenny oraz ekologiczny (ochrona środowiska i  przyrody, zieleń 
gminna).
Transformacja polskiej gospodarki doprowadziła do decentralizacji władzy pu-

blicznej. Podział zadań pomiędzy państwo a  jednostki samorządu terytorialnego 
wiąże się ze sposobem realizacji zadań oraz zapewnieniem środków finansowych na 
ich realizację. Wykonanie zadań pociąga za sobą ponoszenie wydatków, a ich pokry-
wanie przez gminę wymaga najpierw pozyskania dochodów, które powinny być re-
gulowane ustawowo. Według Banaszaka „zasada decentralizacji oznacza nie tylko 
proces przekazywania uprawnień jednostek władzy publicznej wyższego szczebla 
jednostkom niższego, lecz także przekazywanie środków (w tym finansowych) będą-
cych w dyspozycji jednostek wyższego szczebla dla wykonywania zadań jednostkom 
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niższego szczebla” [Banaszak 2012, s. 133]. Z  tego wynika, że „decentralizacji zadań 
w administracji publicznej, w jej wymiarze ustrojowym, musi zatem towarzyszyć de-
centralizacja finansów publicznych na rzecz jednostek finansów publicznych” [Mie-
miec 2005, s. 382].

Zaistniała pod wpływem decentralizacji forma systemu finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego, a  także zakres zadań publicznych realizowanych przez 
ten samorząd, określają jego samodzielność, której jeden z  aspektów stanowi sa-
modzielność finansowa. Samodzielność finansowa rozpatrywana jest jako „prawo 
samorządu do posiadania środków finansowych oraz zobowiązanie państwa do za-
pewnienia tych środków” [Glumińska-Pawlic 2003, ss. 48–49]. Granice samodzielno-
ści finansowej gmin, powiatów, województw ograniczone są „wielkością zasobów 
pieniężnych przekazanych do ich samodzielnej dyspozycji (w relacji do wielkości za-
sobów pieniężnych państwa) oraz zakresem swobody w kształtowaniu wydatków, 
wydatkowaniu środków, organizacji budżetów samorządowych, planowaniu budże-
towym i wykonywaniu budżetu” [Ruśkowski 1998, s. 85].

Spośród wymienionych aspektów samodzielności finansowej najważniejszy jest 
wymiar samodzielności dochodowej. Należy stworzyć mechanizmy prawne zapew-
niające stabilne oraz wydajne źródła dochodów właściwych jednostek samorządo-
wych, aby wystarczały na finansowanie zadań publicznych, które są im przypisane.

Gwarancja samodzielności finansowej została zapisana w art. 167 ust. 3 Konsty-
tucji RP z 1997 roku [Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483], w myśl którego źródła dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie. Pierwsza ustawa regu-
lująca podział źródeł dochodów pomiędzy państwo i poszczególne szczeble samo-
rządów terytorialnych oraz zasady ustalania wysokości niektórych z tych dochodów 
to Ustawa z 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialne-
go w latach 1999–2000, która obowiązywała do końca 2003 roku. Ustawa ta została 
zastąpiona Ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego, wielokrotnie nowelizowaną i obowiązującą do dnia dzisiejszego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego można klasyfikować według róż-
nych kryteriów. Według Konstytucji dochodami jednostek samorządu terytorial-
nego są ich dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z  budżetu pań-
stwa [Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483]. Klasyfikacja ta nie obejmuje wszystkich tytu-
łów dochodów samorządu terytorialnego np. nie uwzględnia dotacji celowych z in-
nych funduszy publicznych niż budżet państwa. Rodzaje dochodów według ustawy 
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pojęcie dochody własne występują w ustawie oraz w literaturze przedmiotu. Nie 
ma definicji ustawowej tej kategorii, jest ona scharakteryzowana poprzez wyliczenie 
pozycji dochodów, które są do niej zaliczane. Natomiast w literaturze można odna-
leźć wiele definicji, które głównie skupiają się na wyliczeniu cech przypisanych tym 
dochodom. Dochody własne to przeważnie wpływy budżetowe, które mają charak-
ter stały i są uzupełniane przez dochody nadzwyczajne, do których należą wpływy 
z mandatów, grzywien, sprzedaży mienia, ze spadków i darowizn itp. [Kołaczkowski, 
Ratajczak 2010, s. 83].

Dochody własne mają szczególne miejsce w  systemie zasilenia pieniężnego 
gmin, gdyż przesądzają o  stopniu oraz zakresie autonomii jednostek samorządo-
wych i traktuje się je jako wskaźnik poziomu tej samodzielności. W odniesieniu do 
gminy, dochody własne obejmują kategorie wymienione w tabeli 1.

Z punktu widzenia podmiotu i sposobu poboru podatków i opłat można wyróż-
nić dwa sposoby wpływu ich na konto budżetu gminy: bezpośredni, czyli wpłata na 
rachunek gminy i pośredni – poprzez wpłaty na rachunek urzędów skarbowych, któ-
re w określonym terminie przekazywane są na rachunek gminy.

Najważniejszym źródłem w  ramach dochodów własnych, które zasilają gminę, 
są podatki samorządowe i  opłaty lokalne. Według Ordynacji podatkowej podatek 
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to „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pienięż-
ne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy po-
datkowej” [Ustawa z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2018 r. poz. 800, t.j. 
z dnia 27.04.2018]. Wszystkie wymienione w definicji cechy podatku mają charakter 
stały, odróżniający je od innych dochodów. Do daninowych dochodów gminy zali-
czane są również opłaty, które różnią się od podatków odpłatnością [Kornberger-So-
kołowska 2017, s. 195].

Istnieje możliwość zasilania budżetu gminy środkami pozyskanymi w ramach sa-
moopodatkowania mieszkańców. Pozyskanie środków w ten sposób zależy od pod-
jętej decyzji przez mieszkańców gminy w drodze referendum.

Podatki, które w całości zasilają budżet gminy, określane są w literaturze przed-
miotu jako podatki samorządowe (gminne). Określanie wszystkich podatków, któ-
re zasilają budżet gminy, może być mylące. Zgodnie z nazewnictwem ustawodawcy 
określenie podatki i opłaty lokalne użyte są w odniesieniu do dwóch podatków i pię-
ciu opłat. Właściwym określeniem dla wszystkich podatków, które zasilają gminy, jest 
nazwa podatki gminne lub samorządowe. 

Tabela 1. Dochody własne gminy

Źródło dochodów Wyszczególnienie

Podatki lokalne •	 od nieruchomości,
•	 od środków transportowych.

Podatki majątkowe

•	 rolny,
•	 leśny,
•	 od spadków i darowizn,
•	 od czynności cywilnoprawnych.

Udział w podatkach do-
chodowych 

•	 w  podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) od 
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 
39,34%,

•	 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od podatników 
tego podatku mających siedzibę na obszarze gminy 6,71%.

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych w formie karty podatkowej

Opłaty lokalne

•	 targowa,
•	 miejscowa,
•	 uzdrowiskowa,
•	 reklamowa,
•	 od posiadania psów.
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Źródło dochodów Wyszczególnienie

Pozostałe opłaty  
publiczne

•	 skarbowa,
•	 eksploatacyjna w części określonej w Ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 roku Prawo geologiczne i górnicze,
•	 adiacencka, 
•	 za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 
•	 za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
•	 planistyczna,
•	 parkingowa,
•	 prolongacyjna,
•	 za usuwanie drzew i krzewów.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 

Wpłaty od gminnych zakładów budżetowych

Dochody z majątku gminy

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie sta-
nowią inaczej

Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile od-
rębne przepisy nie stanowią inaczej

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Źródło: opracowanie własne.

Podatki samorządowe „są to takie podatki, które z mocy ustawy stanowią sta-
łe, bezterminowe i wyłączne źródło dochodów budżetów gminnych” [Kołaczkowski, 
Ratajczak 2010, s. 85]. Według Mazurek-Chwiejczak [2012, ss. 156–157] podatki samo-
rządowe powinny charakteryzować się:

 · odpowiednią wydajnością fiskalną, aby móc zapewnić środki na zadania po-
trzebne do sfinansowania przez gminę,
 · przedmiot opodatkowania powinien być na stałe związany z danym obszarem 

w celu zapobieżenia migracji tzw. bazy podatkowej,
 · „określonością przestrzenną”, czyli nie powinny występować trudności z identy-

fikacją tego, która jednostka samorządowa powinna otrzymywać daniny od dane-
go podatnika,
 · równomiernym rozmieszczeniem bazy podatkowej w celu zróżnicowania docho-

dów gmin bogatszych i biedniejszych,
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 · prostotą opodatkowania, która ma na celu ograniczenie kosztów poboru podatków,
 · wpływy z podatków powinny być elastyczne i zmieniać się wraz z inflacją w celu 

zabezpieczenia interesów samorządu,
 · nałożenie podatku na jak największą liczbę osób ma służyć wzrostowi wydajno-

ści fiskalnej gminy.
Jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są wpływy z  karty podatkowej, 

opłacane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dochód ten 
został przyjęty za przedmiot analiz w opracowaniu. 

Cel i metody badawcze

Głównym celem opracowania było określenie znaczenia podatków samorządowych 
w  dochodach gminy Łomża. W  ramach celu głównego sformułowano następujące 
zadania badawcze:

1. Określenie poziomu, struktury i dynamiki dochodów gmin w Polsce w latach 
2013–2017. 
2. Zbadanie poziomu, struktury i  dynamiki dochodów gminy Łomża z  tytułu 
podatków i opłat lokalnych. 
3. Określenie relacji dochodów gminy Łomża z tytułu podatków i opłat lokal-
nych w stosunku do dochodów ogółem, wydatków ogółem i liczby mieszkańców. 
4. Zbadanie relacji podatków i opłat lokalnych w stosunku do udziału podatków 
dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. 
Okres badawczy to lata 2013–2017. Obiektem badawczym była gmina Łomża. 

Prawie 70% powierzchni badanej gminy to grunty rolne, z tego względu najważniej-
szą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. W latach 2015–2017 średnia liczba mieszkań-
ców wynosiła 10 885 osób. W badanym okresie odnotowano tendencję rosnącą licz-
by mieszkańców. Przeciętne dochody ogółem budżetu gminy Łomża na 1 mieszkań-
ca kształtowały się na poziomie 3 706,00 zł. W latach 2015–2017 wystąpiła rosnąca 
tendencja wydatków ogółem. Średnie wydatki ogółem wynosiły 39  093  672,00 zł, 
a dochodów ogółem 40 343 408,00 zł. W badanym okresie zwiększała się liczba zare-
jestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 000 lud-
ności w wieku produkcyjnym. 
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Tabela 2. Wybrane dane dotyczące gminy Łomża w latach 2015–2017

Lata 2015 2016 2017 Mediana

Liczba mieszkańców 10 835 10 885 10 938 10 885

Ludność na 1 km2 52 53 53 53

Dochody ogółem budżetu gminy na 
1 mieszkańca 2 741 3 706 3 804 3 706

Podmioty gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON na 10 tys. ludno-
ści w wieku produkcyjnym 

1191 1203 1210 1 203

Wydatki ogółem 28 259 513 39 093 672 42 954 875 39 093 672

Dochody ogółem 30 142 247 41 470 418 40 343 408 40 343 408

Źródło: GUS [2018], Statystyczne vademecum samorządowca, Warszawa oraz sprawozdania RB28S 

gminy Łomża. 

Wyniki

W tabeli 2 i 3 zaprezentowano poziom, strukturę i dynamikę dochodów gmin w Pol-
sce w latach 2013–2017. Średnio dochody ogółem gmin w Polsce w badanym okresie 
wynosiły 87 667,2 mln zł, w przeliczeniu na 1 gminę oscylowały na poziomie 35,38 mln zł1. 
W badanym okresie odnotowano tendencję rosnącą dochodów ogółem gmin w Pol-
sce. Największy wzrost wystąpił w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego. Miał na 
to wpływ znaczny wzrost dotacji w 2016 r. Związane było to z uruchomieniem no-
wego programu socjalnego, tj. wypłata świadczeń wychowawczych (tzw. Program 
500+) i przyznaniem gminom znacznej dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacje 
w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 62%. 

1 Tj. 87 667,20 mln zł w stosunku do liczby gmin – liczba gmin w Polsce na dzień 31.12.2017 – 2478 (dane 
GUS).
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Tabela 2. Poziom i struktura dochodów gmin w Polsce w latach 2013–2017

Źródło: GUS [2017], Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017, Warszawa. 
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W strukturze dochodów ogółem gmin w Polsce dominującą pozycję zajmowa-
ły dochody własne, od 43% do 50%. W latach 2013–2017 średnia wartość tej pozycji 
kształtowała się na poziomie 43 573,30 mln zł, czyli w przeliczeniu na 1 gminę wyno-
siła ok. 17,58 mln zł. Również dochody własne odnotowały tendencję rosnącą. Naj-
większy wzrost dochodów własnych wystąpił w 2014 r. Od 35% do 40% dochodów 
własnych stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 
Kolejną istotną pozycją w dochodach własnych gmin w Polsce w badanym okresie 
stanowił podatek od nieruchomości – od 28% do 29%. Przeciętnie poziom tego po-
datku wynosił 12 227,20 mln zł (w przeliczeniu na 1 gminę 4,93 mln zł). Pozostałe po-
datki lokalne, tj. podatek rolny, podatek od środków transportu w strukturze docho-
dów własnych nie przekroczyły 4%.

W  badanym okresie stwierdzono spadek dochodów własnych gmin w  Polsce 
z  tytułu podatku rolnego. Największy spadek wpływów z  podatku rolnego odno-
towano w 2016 rok. Spadek był związany z tendencją malejącą ceny skupu 1q żyta. 

Tabela 3. Dynamika dochodów gmin w Polsce w latach 2013–2017

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014/13  2015/14  2016/15  2017/16  Mediana 

DOCHODY OGÓŁEM 5,63 3,69 16,12 9,23 87 667,2

1. Dochody własne, w tym: 8,21 4,47 3,58 6,52 43 573,3

a) udziały w podatkach dochodowych 
stanowiących dochód budżetu państwa: 8,24 9,24 8,43 10,14 16 041,5

-od osób prawnych -5,53 7,29 3,39 10,72 752,8

-od osób fizycznych 9,04 9,34 8,68 10,11 15 288,7

b) podatek od nieruchomości 4,60 3,34 3,27 5,91 12 227,2

c) podatek rolny -0,54 -3,51 -4,94 -1,86 1 569,0

d) podatek od środków transportowych 4,45 4,38 4,14 3,79 696,2

e) podatek od czynności cywilnopraw-
nych 15,03 -5,94 25,56 6,19 816,8

f ) opłata skarbowa 1,80 -24,37 5,19 3,44 168,6

g) dochody z majątku 1,06 -4,98 7,53 9,51 2 795,8
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h) środki na dofinansowanie własnych 
zadań pozyskane z innych źródeł 7,60 10,83 -71,43 19,53 867,6

2. Dotacje, w tym: 9,19 2,39 62,25 18,95 18 674,5

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa -0,78 3,34 3,71 2,69 25 419,4

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 4 i 5 przedstawiono poziom, strukturę i dynamikę podatków i opłat lokal-
nych gminy Łomża w latach 2013–2017. Przeciętnie w badanym okresie gmina Łom-
ża osiągała dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 4 868 859,00 
zł. W latach 2013–2017 odnotowano tendencję rosnącą tych dochodów. Największy 
przyrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wystąpił w 2016 r. w stosun-
ku do roku poprzedniego. Istotny na to wpływ miał wzrost dochodów z tytułu po-
datku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej (wzrost o 1 608,34%). 

Tabela 4. Poziom podatków i opłat lokalnych gminy Łomża w latach 2013–2017

Wyszczegól-
nienie

Wartości (zł)

2013 2014 2015 2016 2017 Mediana

Podatek od nie-
ruchomości 2 659 525,00 2 735 208,00 3 419 318,00 4 167 147,00 4 425 657,66 3 419 318,00

Podatek rolny 707 072,00 721 194,00 599 385,00 610 459,00 616 755,40 616 755,40

Podatek leśny 106 586,00 99 377,00 110 838,00 128 087,00 129 590,54 110 838,00

Podatek od 
środków trans-

portowych
230 011,00 242 088,00 252 171,00 248 986,00 261 730,42 248 986,00

Podatek w for-
mie karty po-

datkowej
9 720,00 12 265,00 8 169,00 139 554,00 142 635,74 12 265,00

Podatek od 
spadków i da-

rowizn
30 410,00 86 947,00 29 177,00 108 780,00 77 470,55 77 470,55

Podatek od 
czynności cy-

wilnopraw-
nych

284 667,00 435 318,00 287 780,00 457 934,00 508 078,74 435 318,00

Opłata skar-
bowa 31 578,00 29 043,00 31 262,00 37 877,00 44 110,00 31 578,00

Opłata eksplo-
atacyjna 7 275,00 9 043,00 24 807,00 2 748,00 3 836,28 7 275,00
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Opłata za ze-
zwolenia na

 sprzedaż
 alkoholu

104 755,00 98 533,00 105 241,00 121 685,00 101 830,10 104 755,00

Opłata za kon-
cesje i licencje 561,00 490,00 711,00 331,00 387,50 490,00

RAZEM 4 172 160,00 4 469 506,00 4 868 859,00 6 023 588,00 6 312 082,93 4 868 
859,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu (RB28S) gminy Łom-

ża za lata 2013–2017.

W latach 2013–2017 dominującą pozycję w strukturze podatków i opłat lokalnych 
gminy Łomża zajmował podatek od nieruchomości – podobnie jak w skali kraju. Po-
datek od nieruchomości stanowił średnio od 61% do 70% ogółu podatków i opłat lo-
kalnych gminy Łomża. Następną istotną wartością w tych dochodach gminy Łom-
ża był podatek rolny. Związane jest to z główną gałęzią gospodarki tej gminy, tj. rol-
nictwem. Głównym źródłem dochodów w gminie były podatki, a nie opłaty lokalne. 
Poszczególne podatki lokalne stanowiły około 97% dochodów z  tytułu podatków 
i opłat lokalnych. Największe wpływy z tytułu opłat dotyczyły opłat za zezwolenie 
na sprzedaż alkoholu (średnio od 1,6% do 2,5%). 

Tabela 5. Struktura i  dynamika podatków i  opłat lokalnych gminy Łomża  
w latach 2013–2017

Wyszczególnienie
Struktura (%) Dynamika (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16

Podatek od nieru-
chomości 63,74 61,20 70,23 69,18 70,11 102,85 125,01 121,87 106,20

Podatek rolny 16,95 16,14 12,31 10,13 9,77 102,00 83,11 101,85 101,03

Podatek leśny 2,55 2,22 2,28 2,13 2,05 93,24 111,53 115,56 101,17

Podatek od środ-
ków transporto-

wych
5,51 5,42 5,18 4,13 4,15 105,25 104,17 98,74 105,12

Podatek w for-
mie karty podat-

kowej
0,23 0,27 0,17 2,32 2,26 126,18 66,60 1 708,34 102,21

Podatek od spad-
ków i darowizn 0,73 1,95 0,60 1,81 1,23 285,92 33,56 372,83 71,22

Podatek od czyn-
ności cywilno-

prawnych
6,82 9,74 5,91 7,60 8,05 152,92 66,11 159,13 110,95
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Wyszczególnienie
Struktura (%) Dynamika (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16

Opłata skarbowa 0,76 0,65 0,64 0,63 0,70 91,97 107,64 121,16 116,46

Opłata eksploata-
cyjna 0,17 0,20 0,51 0,05 0,06 124,30 274,32 11,08 139,60

Opłata za zezwo-
lenia na sprzedaż 

alkoholu
2,51 2,20 2,16 2,02 1,61 94,06 106,81 115,63 83,68

Opłata za konce-
sje i licencje 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 87,34 145,10 46,55 117,07

RAZEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,13 108,94 123,72 104,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu (RB28S) gminy Łomża 

za lata 2013–2017. 

W tabeli 6 zaprezentowano relacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokal-
nych gminy Łomża do wybranych kategorii finansowych tej jednostki samorządu te-
rytorialnego, tj. dochodów ogółem, wydatków ogółem i liczby mieszkańców. W la-
tach 2013–2017 średnio 14 groszy dochodu z tytułu podatków i opłat lokalnych przy-
pada na 1,00 zł dochodów ogółem. Największy udział podatków i opłat lokalnych 
w dochodach ogółem wystąpił w 2015 r. Wynikał to ze znacznego spadku ogółem 
dochodów gminy Łomża w tym roku. Również przeciętnie na 1,00 zł wydatków przy-
pada 14 groszy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Najniższy udział po-
datków lokalnych i opłat w stosunku do wydatków ogółem wystąpił w 2014 roku. 
W  tym roku bardzo istotnie wzrosły wydatki w  stosunku do roku poprzedniego 
(wzrost o 18%), natomiast spadły do roku następnego. W związku z tym w 2015 r. od-
notowano największy udział podatków i opłat lokalnych w stosunku do wydatków 
ogółem (17,23%). 

W badanym okresie odnotowano tendencję rosnącą zarówno liczby mieszkań-
ców, jak i podatków oraz opłat lokalnych. Z tego powodu udział podatków i opłat 
na 1 mieszkańca był także rosnący. Średnio 449,00 zł dochodów z tytułu podatków 
i opłat przypadało na 1 mieszkańca gminy Łomża. W 2013 r. na 1 mieszkańca gmi-
ny Łomża przypadało 388,00 zł dochodów z tytułu podatku i opłat lokalnych. Nato-
miast w 2017 r. wzrosła ta relacja aż do 577,00 zł na 1 mieszkańca. 

Znaczenie podatków samorządowych w dochodach gminy Łomża  
w latach 2013–2017
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Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 Mediana

Dochody ogó-
łem (zł) 30 692 551 33 239 137 29 631 265 41 470 418 40 343 408 33 239 136,79

Podatki i opłaty 
lokalne (zł) 4 172 160 4 469 506 4 868 859 6 023 588 6 312 083 4 868 859,00

Udział podatków 
i opłat lokalnych 

w dochodach 
ogółem (%)

13,59 13,45 16,43 14,53 15,65 14,53

Wydatki ogó-
łem (zł) 28 594 535 33 738 865 28 259 513 39 093 672 42 954 875 33 738 865,00

Udział podatków 
i opłat lokalnych 

w wydatkach ogó-
łem (%)

14,59 13,25 17,23 15,41 14,69 14,69

Liczba mieszkań-
ców 10 753 10 801 10 835 10 885 10 938 10 835

Relacja podatków 
i opłat lokalnych 
w stosunku do 1 

mieszkańca gminy 
Łomża

388 414 449 553 577 449

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu (RB28S) gminy Łomża 

za lata 2013–2017 oraz danych GUS. 

W tabeli 7 przedstawiono relacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 
w stosunku do podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Śred-
nio na 1,00 zł podatków dochodów od osób fizycznych i prawnych przypadało od 83 
do 93 groszy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Można zatem stwier-
dzić, że nie było znacznej różnicy w poziomie osiągania dochodów z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a podatków i opłat lokalnych. W ba-
danym okresie odnotowano tendencję rosnącą zarówno dochodów z tytułu udziału 
podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) oraz po-
datków i opłat lokalnych. 

Magdalena Forfa, Michał Bąkowski
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Tabela 7. Relacja podatków i opłat lokalnych w stosunku do udziału podatków do-
chodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu (RB28S) gminy Łomża 

za lata 2013–2017.
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Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących określenia znaczenia podat-
ków samorządowych w dochodach gminy Łomża w latach 2013–2017 sformułowa-
no następujące wnioski:

1. W  badanym okresie odnotowano tendencję rosnącą dochodów ogółem 
gmin w  Polsce. Największy wzrost wystąpił w  2016 r. w  stosunku do roku po-
przedniego. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz od nieru-
chomości stanowił główną pozycję dochodów własnych gmin w Polsce. W ba-
danym okresie stwierdzono spadek dochodów własnych gmin w Polsce z tytu-
łu podatku rolnego.
2. Odnotowano tendencję rosnącą dochodów z tytułu podatków i opłat lokal-
nych w gminie Łomża w latach 2013–2017. Największy przyrost tych dochodów 
odnotowano w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego. Istotny na to wpływ 
miał wzrost dochodów z  tytułu podatku dochodowego opłaconego w  formie 
karty podatkowej. 
3. W latach 2013–2017 średnio 14 groszy dochodu z tytułu podatków i opłat lo-
kalnych przypada na 1,00 zł dochodów ogółem. Natomiast średnio 449,00 zł do-
chodów z tytułu podatków i opłat przypadało na 1 mieszkańca gminy Łomża.
4. Dominującą pozycję w strukturze podatków i opłat lokalnych gminy Łomża 
zajmował podatek od nieruchomości – podobnie jak w  skali kraju, oraz poda-
tek rolny. Związane jest to z główną gałęzią gospodarki tej gminy, tj. rolnictwem. 
Głównym źródłem dochodów w gminie są podatki, a nie opłaty lokalne. 
5. Nie było znacznej różnicy w poziomie osiągania dochodów z tytułu podat-
ku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a podatków i opłat lokalnych 
w gminie Łomża w latach 2013–2017. 
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Wstęp

Kształtowanie wynagrodzeń musi uwzględniać przepisy regulujące prawa pracy. 
Oznacza to, że dany poziom płac musi być zbieżny z przepisami dotyczącymi rów-
nouprawnienia, z których wynika między innymi, że nie należy różnicować płac ze 
względu na płeć pracownika czy też miejsce wykonywania pracy, o  ile zakres obo-
wiązków i posiadanych kwalifikacji jest identyczny. Od czasów, kiedy rola związków 
zawodowych jest znacząca, nacisk kładzie się na ujednolicenie płac. Poziom wynagro-
dzeń jest wyznacznikiem stopnia zaspokojenia potrzeb, zaś proporcje pomiędzy płacami 
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są warunkiem prawidłowego opłacania pracy i ich społecznej akceptacji. Analizując kształ-
towanie płac w regionach, dostrzega się dysproporcje, które wypaczają wartość wykony-
wanej pracy. Taka sytuacja może doprowadzić do deharmonizacji poszczególnych re-
gionów i sektorów gospodarki. W ocenie wielu posługiwanie się przeciętną wartością 
płacy nie stanowi wyznacznika dla prawidłowej diagnozy, oceny i szacowania kondy-
cji województwa. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania na asymetrię 
przeciętnego wynagrodzenia oraz – charakter w  poszczególnych regionach – któ-
ra zostanie poprzedzona wstępną analizą nominalnego poziomu płac w wybranych 
okresach.

Przeciętna, nominalna płaca w regionach

Jak wskazuje P. Antoszak, kształtowanie wynagrodzeń jest uzasadnione w dużej mie-
rze autonomicznym funkcjonowaniem rynku. Płace są zależne od sytuacji, jaka wy-
stępuje w gospodarce oraz poziomu konkurencyjności regionów. Atrakcyjność regio-
nów bywa często podyktowana walorami wynikającymi z  położenia geograficzne-
go. Region o wysokich wynagrodzeniach nie jest konkurencyjnym dla ewentualnego 
podjęcia inwestycji na tym terenie. Wyższy poziom płac oznacza dla przedsiębiorstw 
wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Województwa charakteryzu-
jące się wysokim stopniem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 
umiejscowieniem organów administracji państwowej należą do województw o wy-
sokim poziomie wynagrodzeń. Natomiast w województwach typowo rolniczych wy-
nagrodzenia znajdują się na znacznie niższym poziomie [Antoszak 2017, s. 22].

Dysproporcje płac, w kontekście geograficznym, osłabiają motywację pracowni-
ków, a tym samym utrudniają efektywne zarządzanie podmiotami gospodarczymi. 
Z. Czajka stoi na straży przekonania, że regionalne proporcje płac oznaczają obiek-
tywne ich zróżnicowanie [Czajka 2010, s. 56]. Wynika z tego, że obserwowanie znacz-
nej dysproporcji w  regionach stanowi normalną sytuację, która jest następstwem 
różnych efektów pracy jako mierzalnych osiągnięć. Efekty pracy zależą od sposo-
bu świadczenia pracy przez pracowników. W tych samych warunkach organizacyj-
no-technicznych pojawiają się różne rezultaty, w zależności od kwalifikacji i wysiłku 
pracownika. Niezależnie od tego, w jakim przekroju i obszarze dostrzega się dyspro-
porcje wynagrodzeń, oznacza to nieprawidłowe opłacanie pracowników i stanowi 
zjawisko niepożądane. Poza rezultatem w postaci wypaczenia motywacji do pracy 
czy też nieefektywnego zarządzania podmiotami, taka sytuacja hamuje rozwój spo-
łeczno-gospodarczy regionów o relatywnie niższych płacach. Wymóg jednakowego 
wynagradzania we wszystkich regionach wykonywanej pracy tej samej wartości, jest 
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odpowiedzią na aspekt sprawiedliwej płacy, która wiąże się z poglądem, że sprawie-
dliwe jest wynagradzanie proporcjonalne do nakładu i efektu pracy poszczególnych 
pracowników, niezależnie od miejsca wykonywania pracy [Borkowska 1999, s. 23]. 

Regiony charakteryzujące się niższym poziomem płac, a co za tym idzie nieko-
rzystną sytuacją opisującą rynek pracy, odznaczają się niższym poziomem popytu 
wewnętrznego, co z kolei w kolejnych okresach determinuje decyzje przedsiębior-
ców w odniesieniu do wielkości zatrudnienia. 

Tabela 1. Przeciętna, nominalna płaca w województwach w Polsce

Region 2010 2015 2018

1. region centralny, w tym: 4 101,36 4 886,58 4 464,34

łódzkie 2 993,09 3 838,78 4 514,04

mazowieckie 4 410,17 5 151,85 5 973,72

2. region południowy, w tym: 3 352,37 4 134,63 4 805,61

małopolskie 3 200,28 3 989,25 4 796,37

śląskie 3 446,68 4 229,31 4 811,88

3. region wschodni, w tym: 2 923,38 3 679,5 4 336,02

lubelskie 2 945,22 3 753,72 4 416,49

podkarpackie 2 834,47 3 593,36 4 244,78

podlaskie 2 981,48 3 715,66 4 372,27

świętokrzyskie 2 998,68 3 680,26 4 335,69

4. region północno-zachodni, w tym: 3 122,79 3 789,37 4 478,06

lubuskie 2 989,1 3 623,31 4 591,38

wielkopolskie 3 161,14 3 792,86 4 347,41

zachodnio-pomorskie 3 099,76 3 885,69 4 469,24

5. region południowo-zachodni, 
w tym: 3 412,23 4 182,67 4 905,3

dolnośląskie 3 485,89 4 260,54 4 986,01

opolskie 3 127,68 3 858,56 4 562,83

6. region północny, w tym: 3 086,42 3 885,64 4 552,39

kujawsko-pomorskie 2 904,96 3 634,51 4 277,4

pomorskie 3 382,99 4 252,73 4 188,44

warmińsko-mazurskie 2 825,99 3 581,55 4 945,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zatrudnienie i  wynagrodzenie w  gospodarce narodowej 

2010–2018.
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Fakt zróżnicowania płac w regionach potwierdzają dane zawarte w tabeli 1. Ta-
kie dysproporcje rodzą wiele skutków o  różnym charakterze. Wielu pracowników, 
mając świadomość wyższych plac w innym regionie, jest gotowych zmienić miejsce 
pracy, a nawet migrować na stałe. Ponadto region charakteryzujący się niższymi pła-
cami przeciętnymi jest potencjalnie narażony na słabsze wywiązywanie się instytu-
cji państwa z pełnionej funkcji dystrybucyjnej. Niższy poziom płac to niższe wpły-
wy do budżetu państwa, przez co mniejsze kwoty pozostające do dyspozycji samo-
rządów. Dostrzega się jednak również pozytywy relatywnie niższych płac w określo-
nych regionach. Inwestorzy mogą postrzegać takie województwo jako rejon atrak-
cyjny w kontekście kosztów płacowych. Przy czym można  obawiać się niższego po-
tencjalnego popytu na dobra i usługi będące efektem ich procesów produkcji. 

Przy znacznym zróżnicowaniu płac w regionach Polski istotnym jest fakt, w jakim 
tempie i kierunku zmieniało się wynagrodzenie w wybranych latach. Według zało-
żeń konwergencji, w województwach, gdzie poziom płac jest stosunkowo niski, ich 
dynamika jest znacznie wyższa od pozostałych regionów. 

Tabela 2. Wskaźniki dynamiki przeciętnych, nominalnych płac w  Polsce – ujęcie  
regionalne

Region 2015* 2018**

1. region centralny, w tym: 119,1 91,4

łódzkie 128,3 117,6

mazowieckie 116,8 116,0

2. region południowy, w tym: 123,3 116,2

małopolskie 124,7 120,2

śląskie 122,7 113,8

3. region wschodni, w tym: 125,9 117,8

lubelskie 127,5 117,7

podkarpackie 126,8 118,1

podlaskie 124,6 117,7

świętokrzyskie 122,7 117,8

4. region północno-zachodni, w tym: 121,3 118,2

lubuskie 121,2 126,7

wielkopolskie 120,0 114,6

zachodnio-pomorskie 125,4 115,0

5. region południowo-zachodni, w tym: 122,6 117,3
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Region 2015* 2018**

dolnośląskie 122,2 117,0

opolskie 123,4 118,3

6. region północny, w tym: 125,9 117,2

kujawsko-pomorskie 125,1 117,7

pomorskie 125,7 98,5

warmińsko-mazurskie 126,7 138,1

*Dynamika rok 2010=100

**Dynamika rok 2015=100

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1.

Prawie wszystkie rejony i  województwa w  badanym okresie cechuje dodatnie 
tempo zmian przeciętnej płacy wobec poprzednich okresów obserwacji. W  2015 
roku najwyższa dynamika opisuje region wschodni – przeciętny wzrost o  25,9% 
w stosunku do 2010 roku, zaś najmniejsza opisuje region łódzki – wzrost o 19,1% (ma-
zowieckie – 16,8%). W 2018 roku w województwie pomorskim dostrzega się zmniej-
szenie poziomu płac w relacji do 2015 roku o 1,5%. W tym okresie najwyższą dyna-
miką charakteryzuje się region północno-zachodni. Przyczyn takiej dyferencji moż-
na upatrywać w wielu obszarach o różnym charakterze, jednak nie jest to przedmio-
tem opracowania1. 

 Wśród czynników powodujących zróżnicowanie regionalne wynagrodzeń moż-
na wyróżnić trzy kategorie: geograficzną, historyczną (kulturową) oraz instytucjo-
nalną; przy czym kategorie te są ze sobą powiązane. Ekonomiści klasyczni nie przy-
wiązywali dużej wagi do problemów regionalnego zróżnicowania płac. Według nich, 
w celu maksymalizacji zysku posiadacze kapitału powinni dążyć do jego lokowania 
w miejscu oferującym najniższe koszty, podczas gdy siła robocza powinna dążyć do 
optymalizacji swoich zarobków, podejmując prace w regionie oferującym najlepsze 
możliwości wynagradzania [Rokicki 2008, s.16].

  W miarę postępu rewolucji przemysłowej zaczęły się zwiększać różnice w struk-
turze rynku pracy i polityki wynagrodzeń. Proces ten sprawił, że neoklasyczna teo-
ria alokacji zaczęła oddalać się od rzeczywistości. Zgodnie z  jej założeniami nigdy 
nie powinno dojść do powstania znaczących dysproporcji w rozwoju między regio-
nami. Przyczyną rozbieżności płac w  Polsce jest postępujący proces koncentracji  

1 Terytorialne zróżnicowanie płac jest pochodną oddziaływania wielu czynników ekonomiczno-społecz-
nych leżących poza sferą wynagrodzeń, wynikających z odmienności regionów oraz skali dzielących ich 
różnic. Wypadkową tego zróżnicowania jest struktura gospodarcza regionu [za: Karaszewska 2003, s. 169].
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aktywności gospodarczej. Sytuacja ta pogłębia regionalne zróżnicowanie docho-
dów występujących wewnątrz kraju. Podobną sytuację zaobserwowano w  innych 
krajach Unii Europejskiej, które przystąpiły do Wspólnoty w latach osiemdziesiątych 
(Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia) [Wysokińska, Witkowska 1999, s. 241]. 

Analiza statystyczna przeciętnych wynagrodzeń – 
zróżnicowanie, asymetria

Trwający proces przemian owocuje postępującym rozwarstwieniem w poszczegól-
nych poziomach średnich wynagrodzeń pomiędzy województwami. Poza różnicami 
w zakresie dynamik płac, obserwuje się również różnice w zakresie wielkości absolut-
nych. Dostrzega się duże rozwarstwienie pomiędzy płacą przeciętną w gospodarce 
ogółem oraz najniższą i najwyższą. Niepokojące jest to, że czasami te różnice przyj-
mują duże rozmiary. Studia nad przyczynami dyferencjacji płac w regionie pozwalają 
na skwantyfikowanie ich do kilku grup, mianowicie [Nyk 2016, s. 150]:

 · proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej, 
 · postępująca prywatyzacja gospodarki, wymuszająca alokację zasobów opartą 

na kryteriach mechanizmu rynkowego;
 · poziom rozwoju gospodarczego i stopień urbanizacji;
 · urealnienie cen towarów i  usług, co spowodowało znaczny spadek dochodów 

ludności; 
 · struktura społeczno-gospodarcza;
 · stopniowe zanikanie systemu świadczeń socjalnych oferowanych przez zakłady 

pracy;
 · wysokie bezrobocie;
 · redukowanie wydatków na pomoc społeczną oraz środków na aktywne progra-

my rynku pracy.

Tabela 3. Wybrane kategorie statystyczne dla kształtowania płac w Polsce – ujęcie 
regionalne

Wyszczególnienie 2010 2015 2018

przeciętna płaca ( zł) 3174,22 3927,62 4614,56

mediana (zł) 3049,22 3815,82 4491,64

odchylenie standardowe (zł) 374,81 386,41 424,27

współczynnik zmienności (%) 11,8 9,8 9,2
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Wyszczególnienie 2010 2015 2018

współczynnik asymetrii 2,14 1,91 1,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1 i tabeli 2. 

Z  danych zawartych w  tabeli 3 wynika, że przeciętna nominalna płaca wzra-
sta, przy czym większość regionów zawiera się w pierwszym przedziale klasowym2. 
W przedziale drugim zawierają się 3–4 regiony, zaś w ostatnim tylko 1 województwo 
(mazowieckie). Struktura w tym obszarze w wybranych okresach jest względnie sta-
bilna (patrz wykres 1 ). Ponadto udział mediany w wartości płacy przeciętnej w ba-
danym okresie wynosi blisko 97%. Oznacza to, że 50% województw charakteryzuje 
poziom płacy niższy od wartości mediany, zaś 50% regionów cechuje wartość powy-
żej tej kategorii. 

Wykres 1. Przeciętne wynagrodzenie w województwach w Polsce według przedziałów 
klasowych

Źródło: opracowanie własne.

2 Na potrzeby analizy statystycznej dokonano podziału na przedziały klasowe. Liczbę klas wyodrębniono 
korzystając z algorytmu 2:  gdzie: k-liczba klas; N-liczba obserwacji [za: Starzyńska (red.) 2006, 
s. 58].

Asymetria wynagrodzeń w Polsce. Ujęcie regionalne



106

Współczynnik zmienności płacy w ujęciu regionalnym wynosi od 11,8% (w 2010 r.) 
przez 9,8% (2015 r.) do 9,2% (2018 r.). Oznacza to relację bezwzględnej miary zróżni-
cowania do średniej, wyrażoną w procentach. Zatem w 2010 roku odchylenie stan-
dardowe stanowi 11,8% wartości średniej arytmetycznej, podczas gdy w kolejnych 
latach możemy zauważyć tendencję spadkową.

Kolejnym etapem analizy jest badanie asymetrii3, czyli skośności szeregu. Dzięki 
tej kategorii można wskazać, czy odchylenia przeciętnej płacy, w ujęciu regionalnym, 
od wartości średniej w jedną stronę, są mniej lub bardziej liczne od odchyleń w dru-
gą stronę [Ignatczyk, Chromińska 1999, s. 63]. Okazuje się, ze istotny jest nie tylko 
przeciętny poziom i zróżnicowanie regionalne wynagrodzenia, ale także to, czy prze-
ważająca liczba województw ma wartości cechy powyżej czy poniżej przeciętnego 
poziomu. Współczynnik asymetrii jest liczbą niemianowaną. Na ogół przyjmuje war-
tości od -1 do +1. W analizowanych szeregach wartość współczynnika we wszystkich 
badanych okresach przekracza 1. Taka sytuacja zdarzyć się może przy bardzo silnej 
asymetrii. W 2010 roku wynosi 2,14, podczas gdy w 2015 r. wartość ta stanowi 1,91, 
zaś w 2018 r. – 1,94. Znak współczynnika informuje o kierunku asymetrii. Jeśli dla ba-
danej cechy jest dodatni, oznacza to, że asymetria we wszystkich obserwowanych la-
tach ma charakter prawostronny, czyli większość regionów charakteryzuje poziom 
płac nominalnych poniżej średniego wynagrodzenia. Tezę tę potwierdza ilustracja 
graficzna współczynników asymetrii – wykres 1.

Dla porównania rozkładu współczynników asymetrii dokonano analizy przecięt-
nej płacy w kontekście sekcji gospodarki narodowej, w ujęciu regionalnym. Wyni-
ki obserwacji wskazują, na ile w poszczególnych województwach obserwuje się od-
chylenie płacy od wartości przeciętnej w podziale na sekcje gospodarki narodowej.

Tabela 4. Współczynniki asymetrii (As) przeciętnej płacy* w poszczególnych sekcjach 
gospodarki narodowej w Polsce – ujęcie regionalne

Województwa As

dolnośląskie 1,16

kujawsko-pomorskie 0,35

lubelskie 0,52

lubuskie 0,13

łódzkie 0,61

małopolskie 1,32

3 Współczynnika asymetrii obliczono jako iloraz różnicy średniej arytmetycznej i dominanty przez odchy-
lenie standardowe [za:] Starzyńska (red.) 2006, s. 144.
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Województwa As

mazowieckie 1,20

opolskie 0,03

podkarpackie 0,82

podlaskie 0,60

pomorskie 1,11

śląskie 0,31

świętokrzyskie 0,54

warmińsko-mazurskie 0,18

wielkopolskie 0,60

zachodnio-pomorskie 0,88

*na podstawie przeciętnej płacy w I półroczu 2018 r. [Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce na-

rodowej 2018].

Źródło: obliczenia własne.

Przyjmując jako wyznacznik dla obliczenia asymetrii rozkład przeciętnej, nomi-
nalnej płacy w poszczególnych województwach w przekroju sekcji gospodarki naro-
dowej, potwierdza się teza o prawostronnym charakterze badanego współczynnika. 
Jednakże, o ile na podstawie płacy w przekroju klasowym w regionach siła asymetrii 
była bardzo wysoka, o tyle, w oparciu o kształtowanie się przeciętnej płacy, w sek-
cjach gospodarki narodowej natężenie współczynnika asymetrii jest zróżnicowane. 
Dla potrzeb niniejszej analizy dokonano następującej klasyfikacji i przyporządkowa-
no województwa:

 · As<0,5 – kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; śląskie; warmińsko-mazurskie;
 · 0,5<As<0,8 – lubelskie; łódzkie; podlaskie; świętokrzyskie; wielkopolskie;
 · As>0,8 – dolnośląskie; małopolskie; mazowieckie; podkarpackie; pomorskie; za-

chodnio-pomorskie.
Na podstawie powyższej klasyfikacji można stwierdzić, że nie dostrzega się żad-

nej zależności. Wysoki poziom asymetrii płac opisuje region mazowiecki, ale również 
m.in. podkarpacki. Umiarkowana wysokość współczynnika asymetrii (0,5–0,8) cha-
rakteryzuje region m.in. łódzki, świętokrzyski, ale też wielkopolski. Podobnie w gru-
pie województw charakteryzujących się niskim stopniem asymetrii prawostronnej 
– przejawia się ona w regionach m.in. w warmińsko-mazurskim, ale i lubuskim. Wnio-
sek, jaki nasuwa się po takich obserwacjach, to fakt, że poziom asymetrii przecięt-
nych płac nie jest uwarunkowany geograficznie, tym samym nie jest podyktowanym 
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Podsumowanie

Mimo że od wielu lat obserwuje się wzrost płac nominalnych w  Polsce, to tempo 
zmian jest zróżnicowane. Opracowanie wskazuje, że poziom i dynamika płac w wo-
jewództwach są różnorodne. W regionach, gdzie poziom płac jest wyższy, obserwuje 
się niższe tempo wzrostu w badanym okresie.

Czynniki, które determinują dyferencjację wynagrodzeń w poszczególnych wo-
jewództwach, mogą mieć różny wymiar i  charakter oraz odmienny stopień wpły-
wu. Mediana płac w regionach stanowi blisko 97% płacy przeciętnej, co nieco znie-
kształca pogląd o nieadekwatności miary średniej płacy na potrzeby analiz ekono-
micznych.

Rozkład płac w regionie cechuje prawostronna asymetria. Oznacza to, że w zde-
cydowanej większości województw wynagrodzenie kształtuje się poniżej średnie-
go. Wraz ze spadkiem poziomu asymetrii, w kolejnych latach obserwacji zmniejsza 
się współczynnik zmienności – z 11,8% w 2010 r. do 9,2% w 2018 r.

Przyjmując rozkład przeciętnego wynagrodzenia według sekcji gospodarki na-
rodowej w poszczególnych województwach, dostrzega się w niektórych regionach 
znacznie niższy poziom asymetrii, ale także prawostronny. Tym samym nie rysuje się 
żadna zależność o charakterze geograficznym, co oznacza, że w grupie województw 
o relatywnie wysokiej asymetrii znajdują się województwa centralne (np. mazowiec-
kie) i wschodnie (np. podkarpackie).

Konkludując, tak wysokie zróżnicowanie poziomu, dynamiki, asymetrii płac 
wskazują, ze autonomiczne funkcjonowanie rynku w różnym stopniu decyduje o za-
chodzących procesach gospodarczych w poszczególnych województwach. 
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ulega otoczenie różnych sfer funkcjonowania człowieka. Dostrzec można ewolucję do-
tychczasowych struktur społecznych, nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, 
nowe koncepcje zarządzania. Podstawą funkcjonowania wielu organizacji staje się 
posiadanie informacji, a także intelektualizacja pracy. Organizacje muszą dostosować 
się do bardzo turbulentnego otoczenia, w którym funkcjonują. 

Zmiany demograficzne, zmiany w zachowaniu jednostek czy osób funkcyjnych, 
zmiany w podejściu modelowania karier pracowniczych wywierają znaczący wpływ 
na funkcjonowanie organizacji. Zmianie uległo podejście do kierowania ludźmi. Lu-
dzie traktowani są jako najcenniejszy „zasób” organizacji. To dzięki nim organizacja 
zapewnia sobie przewagę nad konkurencją. Istotnym działaniem kadry kierowniczej 
oraz komórek kadrowych stał się rozwój kompetencji pracowników. Menedżerowie 
dostrzegają znaczenie talentów dla rozwoju i funkcjonowania organizacji. Zarządza-
nie talentami staje się istotnym elementem procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

Pojęcie i istota talentu

W literaturze problemu pojęcie talentu jest różnie definiowane. Samo pojęcie wywo-
dzi się z greckiego słowa talanton, które oznaczało ciężar do udźwignięcia przez jed-
ną osobę [Chełpa 2015, s. 28].

S. Borkowska twierdzi, że talenty to osoby przedsiębiorcze, kreatywne, posiada-
jące wysoki potencjał rozwojowy i stanowiące swego rodzaju dźwignię wzrostu war-
tości firmy [Borkowska 2005, s. 12].

S. Chełpa zauważa, że talent konstytuowany jest przez szereg elementów,  
a wśród nich: zdolności ogólne (czyli ponadprzeciętny potencjał intelektualny), zdol-
ności kierunkowe (sprawności odnoszące się do specyficznych obszarów funkcjono-
wania danego człowieka) i czynniki niezwiązane z myśleniem (motywacja osiągnięć, 
dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna) [Chełpa 2015, s. 29]. Talenty mogą 
być ukierunkowane w sposób jednorodny, dotyczą wówczas jednej, konkretnej dzie-
dziny i w takiej sytuacji określane są jako monouzdolnienia lub zdolności specjalne. 
Zdarzają się jednak przykłady osób, u  których ponadprzeciętne uzdolnienia doty-
czą kilku wymiarów wiedzy i umiejętności – są to wówczas multiuzdolnienia, prze-
jawiane przez osoby wszechstronnie utalentowane [Sękowski 2004, s. 29]. J. Renzul-
li zaproponował trójpierścieniowy model wybitnych zdolności, według którego ta-
lent obejmuje trzy wymiary. Pierwszy to ponadprzeciętne umiejętności, obejmują-
ce dwojakiego rodzaju zdolności: ogólne (potencjał intelektualny) oraz specyficzne 
(dotyczące konkretnej specjalizacji). Drugi wymiar dotyczy pojęcia twórczości i zwią-
zany jest z  wieloma aspektami, m.in. z  oryginalnością, nowatorstwem, płynnością 
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myślenia, skłonnością do podejmowania nowych i niekonwencjonalnych wyzwań, 
otwartością na wieloznaczność czy skłonnością do podejmowania ryzyka. Trzeci 
z wymiarów to tzw. zaangażowanie w pracę. Związany jest z dyscypliną wewnętrz-
ną, wytrwałością w dążeniu do celu, zafascynowaniem pracą, wiarą we własne moż-
liwości. W modelu J. Renzulli akcentuje się również znaczenie pewnej dodatkowej 
umiejętności, nazywanej inteligencją personalną, ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawności samokontroli emocjonalnej, poczucia empatii, motywowania oraz umie-
jętności wywierania wpływu na ludzi. 

Z kolei J. Grodzicki pogrupował talenty pod względem czterech następujących 
kryteriów: 

 · wyjątkowości uzdolnień i rzadkości występowania, np. wybitni naukowcy;
 · talentów nadzwyczajnych, np. w sferze artystycznej (muzycy, malarze);
 · talentów normalnego życia, czyli predyspozycji do wykonywania danej pracy;
 · talentów zbytecznych, nietypowych, czyli umożliwiających wykonywanie rzeczy 

nadzwyczajnych, ale nie wpływających na poprawę życia innych czy funkcjonowa-
nie organizacji [Grodzicki 2011, s. 155].

Pracownicy w organizacji zajmują zróżnicowane stanowiska i pełnią różnorodne 
funkcje (np. kierownicze, samodzielnych specjalistów czy liderów zespołów). Dlate-
go też można ich różnicować według różnych kryteriów, na przykład według pozycji 
zajmowanej w strukturze organizacyjnej i zadań związanych z kreowaniem wiedzy.

Indywidualna chęć rozwoju pracownika, jego determinacja i zazwyczaj wystar-
czają do wzrostu kompetencji, zapełnienia luk kompetencyjnych. Chodzi przede 
wszystkim o  to, że przy odpowiednim wsparciu ze strony kierownictwa organiza-
cji proces ten następuje znacznie szybciej. I o ten efekt właśnie chodzi, a mianowicie: 
przyspieszenie. Odpowiednie modelowanie rozwoju osoby utalentowanej zapew-
nia rozwój talentu w takim kierunku, który jest korzystny dla organizacji. 

Metody oraz charakterystyka próby badawczej 

Do badań zaprezentowanych w artykule wykorzystano triangulację metod badaw-
czych, takich jak: 

 · analizę i krytykę piśmiennictwa (literatura w zakresie zarządzania wiedzą, zarzą-
dzania talentami, rozwoju pracowników);
 · obserwację uczestniczącą (związaną z  prowadzeniem własnej działalności go-

spodarczej oraz wieloletnim stażem zawodowym);
 · analizę źródeł wtórnych (raporty, sprawozdania z badań dotyczących osób uta-

lentowanych);
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 · sondaż diagnostyczny z pracownikami firm dotyczący programów „zarzadzania 
talentami”.

Dzięki triangulacji metod badawczych uzyskano szerszy kontekst badanego zja-
wiska oraz zapewniło wyższą jakość prowadzonych badań. Zróżnicowanie metod 
miało na celu uzyskanie spójności podstaw empirycznych do wnioskowania. Za me-
todę wiodącą przyjęto sondaż diagnostyczny.  Pozostałe wykorzystane w  pracy 
metody były wykorzystywane jako pomocnicze (uzupełniające).

Kwestionariusz ankiety został opracowany na podstawie analizy literatury, a tak-
że obserwację uczestniczącą. Kwestionariusz przeznaczony był dla studentów (stu-
diów niestacjonarnych) trzech uczelni województwa dolnośląskiego. W badaniach 
jako zmienne niezależne przyjęto: płeć respondentów, wiek ankietowanych, wiel-
kość firmy (miejsca pracy), miejsce zamieszkania.

W  badaniach brało udział 327 studentów. Badani studenci to słuchacze stu-
diów niestacjonarnych trzech uczelni w województwie dolnośląskim. Większość ba-
danych to kobiety – 75%. Mężczyźni to zaledwie 25%. Strukturę badanej grupy ze 
względu na płeć przedstawiono na wykresie 1.

Większość badanych to ludzie młodzi w  przedziale wiekowym 19–24 lata, sta-
nowią oni 56% badanej grupy. Prawie jedna trzecia badanych studentów mieści się 
w  przedziale wiekowym 25–35 lat (31%). Najmniej liczną grupę stanowią studenci 
w przedziale wiekowym powyżej 40 roku życia (6% ankietowanych).

Wykres 1. Badana grupa ze względu na płeć

75%

25%
kobiety

mężczyźni

Źródło: badania własne.

Ze zmiennych niezależnych wynika, że próbę badawczą stanowią ludzie młodzi 
w wieku do 29 lat. Ludzie ci są na etapie przygotowania do kariery lub wczesnej kariery 
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zawodowej, w trakcie którego dochodzi do krystalizacji, zawężenia pola eksploracji oraz 
finalizacji wyboru zawodu. Są oni świadomi znaczenia kapitału ludzkiego we współcze-
snych organizacjach. Tworzą go przede wszystkim nabyta wiedza, umiejętności i do-
świadczenie, wykorzystywane w  wykonywanej pracy. Kapitał ludzki jest składową 
kapitału intelektualnego organizacji. Ten z kolei, to suma wszystkiego, co każdy w or-
ganizacji wie, a  co decyduje o  przewadze konkurencyjnej. Wpływa to bezpośred-
nio na kreatywność i innowacyjność organizacji. Dlatego też rozwój osobisty nie tyl-
ko ma wpływ na wzrost kompetencji indywidulanych, konkurencyjność jednostki na 
rynku pracy, ale także gwarantuje organizacji przewagę nad konkurencją. Wiek re-
spondentów przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Badana grupa ze względu na wiek

Źródło: badania własne.

Większość badanej próby stanowią studenci pracujący w  firmach zatrudniają-
cych powyżej 100 pracowników (38,5%). Około 15,9% respondentów to pracowni-
cy firm zatrudniających od 21 do 50 osób. Firmy zatrudniające od 51 do 100 pracow-
ników to 14,1% ankietowanych. Badania prowadzone były na uczelniach poza Wro-
cławiem. Studenci tych uczelni to mieszkańcy okolicznych wsi i mniejszych miejsco-
wości. Dlatego też respondenci to pracownicy przede wszystkim małych i średnich 
firm. Zatrudnienie respondentów ze względu na wielkość firmy przedstawiono na 
wykresie 3.
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Wykres 3. Zatrudnienie respondentów ze względu na wielkość firmy

Źródło: badania własne.

Około 45,5% badanych respondentów to mieszkańcy małych miejscowości do  
25 tys. mieszkańców (wykres 4). Niewiele mniej, bo 30%, to mieszkańcy wsi. Sto-
sunkowo małą grupę ankietowanych stanowią mieszkańcy miejscowości do 50 tys. 
mieszkańców (7,4%). Zaledwie 1,6% to mieszkańcy większych miast. Dlatego też re-
spondenci to pracownicy małych i średnich firm. 

Wykres 4. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: badania własne.
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Wdrażanie programów „zarządzania talentami” 

W ostatnich kilku latach „talent” jest pojmowany jako zjawisko wyjątkowe, a jedno-
cześnie niezwykłe. Z interpretacji znaczenia pojęcia „talent”, można wnioskować, że 
niemal każdy człowiek posiada talent, często nie jeden, lecz całe spektrum. Dlatego 
też respondenci zostali poproszeni o zdefiniowanie tego pojęcia. Znaczenie definicji 
talentu w opinii respondentów przedstawiono na wykresie 5. 

Dla prawie połowy ankietowanych (41%) pojęcie osoby utalentowanej oznacza 
osobę o wysokim potencjale rozwojowym, przedsiębiorczą, kreatywną. Około 37% 
badanych uważa, że osobę utalentowaną cechuje posiadanie wyjątkowych uzdol-
nień, rzadko występujących np. wybitny naukowiec. Na trzecim miejscu 8,9% uwa-
ża, że osoba utalentowana to specjalista, trudny do zastąpienia. Zaledwie 7,3% ba-
danych wymienia osobę mogącą w sposób znaczący wpłynąć na obecne i przyszłe 
osiągnięcia swojej organizacji. Ku zaskoczeniu, osoba posiadająca nietypowe ale 
zbyteczne uzdolnienia, niewpływające na poprawę życia innych czy funkcjonowa-
nie organizacji, nie jest uważana za utalentowaną (4%). Zaledwie 2,4% twierdzi, że 
osobą utalentowaną jest pracownik osiągający najlepsze wyniki. Można zatem po-
twierdzić tezę, iż talent jest zmienną w czasie cechą jednostki.

Wykres 5. Znaczenie pojęcia „talent” w opinii respondentów

Źródło: badania własne.
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Dzieje się tak pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Jako we-
wnętrzne możemy traktować umiejętności, które w  trakcie wykonywania zawodu 
ulegają zmianie. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć natomiast motywację. 
Jeżeli za talent uznamy osobę posiadającą wysoki potencjał rozwojowy, przedsię-
biorczą i kreatywną, to można założyć, że na rozwój talentu wpływają czynniki śro-
dowiskowe. Należą do nich przede wszystkim przełożeni oraz współpracownicy, któ-
rzy „rzeźbią” kulturę organizacyjną firmy. Talent rozwijany jest także poprzez realiza-
cję zadań (coraz bardziej skomplikowanych) oraz zdarzeń całkiem przypadkowych, 
losowych. 

Dzięki przedsiębiorczości i kreatywności osoby utalentowane są zdolne do reali-
zacji nowych zadań, podejmowania ryzyka, wdrażania nowych idei. Działając w ten 
sposób, pracownicy ci tworzą „wartość dodaną” firmy. Na rynku pracy oczekuje się 
od pracownika inicjatywy w poszukiwaniu nowych rozwiązań problemów, elastycz-
ności oraz mobilności.

Jednocześnie respondenci zostali poproszeni o  opinie, co w  praktyce oznacza 
zdefiniowanie pracownika jako „talent” w ich organizacji. Odpowiedzi przedstawio-
no na wykresie 6. 

Znacząca część respondentów uważa, że zdiagnozowanie pracownika jako „ta-
lent”, w praktyce oznacza dodatkowe szkolenia, warsztaty, coaching (52%). Spełnia-
jąc oczekiwania osób utalentowanych, przy projektowaniu takich szkoleń należy pa-
miętać, że osoby dorosłe to specyficzna grupa szkoleniowa. Dlatego też szkolenie 
takie powinno być odpowiednio zaprojektowane, wykorzystywać nowe formy i me-
tody szkoleniowe, a osoby prowadzące takie zajęcia powinny być starannie dobra-
ne, kompetentne. Dla niemalże takiej samej liczby ankietowanych (44%) zdefiniowa-
nie pracownika jako „talent” oznacza indywidualną ścieżkę rozwoju i kariery. Zaled-
wie dla 4% studentów taka diagnoza oznacza skierowanie na studia podyplomowe. 
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Wykres 6. Działania podjęte wobec osób zdiagnozowanych jako „talent” w opinii 
respondentów

Źródło: badania własne.

Należy pamiętać o tym, że zarządzanie talentami nie kończy się jedynie na ich 
identyfikacji, a następnie skierowaniu na szkolenia. Cała sztuka polega na ich efek-
tywnym i  umiejętnym wykorzystaniu w  trakcie całego zatrudnienia osoby utalen-
towanej. Dlatego też czynności te powinny być dobrze przemyślane i perfekcyjnie 
zaplanowane w czasie. Osoby utalentowane powinny mieć zaplanowane wsparcie 
oraz indywidualne ścieżki kariery (rozwoju zawodowego). Dzięki zaangażowaniu ze 
strony tych osób „zwrócą się” środki poczynione na rozwój kapitału ludzkiego w or-
ganizacji. Osobom utalentowanym należy zapewnić podejmowanie nowych zadań, 
odgrywanie nowych ról, formowanie zespołów projektowych, ciągły kontakt z  ta-
lentami. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie czynników decydujących o wdroże-
niu programu „zarządzania talentami” w organizacji (wykres 7). 

Znaczna część respondentów (48%) jako czynnik decydujący o wdrożeniu pro-
gramu „zarządzania talentami” uznała chęć zwiększenia efektywności całej orga-
nizacji. Drugim istotnym czynnikiem jest możliwość pozyskiwania utalentowanych 
pracowników na zewnętrznym rynku pracy (17,2%). Niewiele mniej – 16,8% – wska-
zało potrzebę budowania zaangażowania i  lojalności osób o  wysokim potencja-
le w  stosunku do organizacji. Około 6,1%% badanych stwierdziło, że firmy wdra-
żają programy „zarządzania talentami” ze względu na potrzebę wewnętrznego rozwo-
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ju grupy sukcesorów. Respondenci za mało istotne uznali czynniki takie, jak: rozszerzenie 
wachlarza narzędzi motywacyjnych (3,3%), deficyt talentów w skali lokalnej i globalnej 
(2,9%), przejście społeczeństwa i gospodarki z ery przemysłowej na informacyjną (2,9%), 
efektywność procesu szkoleniowego (1,6%), zmiany demograficzne w krajach wyso-
ko rozwiniętych oraz mobilność kapitału ludzkiego (1,2%). 

Wykres 7. Opinie respondentów dotyczące czynników decydujących o wdrożeniu 
programu „zarzadzania talentami” w organizacji

Źródło: badania własne.

Ankietowani wypowiedzieli się także na temat sposobów działania przeciwdzia-
łania niedoborom talentów w organizacji. Ich opinie zaprezentowano na wykresie 8. 

Z  przeprowadzonych badań wynika, że głównym sposobem przeciwdziałania 
niedoborom talentów jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i zawodowej. Taką 
opinię wyraziło około 49% ankietowanych. W  ramach tej działalności pracodawcy 
powinni inwestować w  szkolenia i  rozwój pracowników. Organizacje powinny za-
pewniać możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także w razie 
potrzeby zagwarantować możliwość przekwalifikowania się pracownikom. Wśród 
szans pozyskiwania talentów ankietowani dostrzegają aktywizację osób nieaktyw-
nych do tej pory na rynku pracy (23,1%), zatrzymanie w organizacji starszych, ale wy-
kwalifikowanych i  doświadczonych osób (14,2%) oraz wprowadzenie strategii wo-
bec migracji (13,8%). Jest to istotna zmiana w światopoglądach społeczeństwa. Do 
tej pory osoby starsze z kilkudziesięcioletnim stażem pracy oraz osoby nieaktywne 
zawodowo były postrzegane negatywnie, jako balast organizacji. Dziś dostrzega się 
w nich olbrzymi potencjał, rezerwuar talentów. Można zatem przypuszczać, ze zmie-
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niły się wartości oraz świadomość ludzi dotycząca egzystencji firmy w jej turbulent-
nym otoczeniu. Posiadanie doświadczonej kadry to szansa rozwoju organizacji. 

Wydaje się, że rozwiązaniem i połączeniem wszystkich tych sposobów jest otwar-
tość przy projektowaniu stanowisk pracy, elastyczne korzystanie z dostępnych zaso-
bów ludzkich, a także promowanie integracji społecznej. 

Wykres 8. Opinie dotyczące sposobów przeciwdziałania niedoborom talentów

Źródło: badania własne.

W  sondażu diagnostycznym podjęto próbę ustalenia pozytywnych skutków 
wdrażania programów „zarządzania talentami”. Przedstawiono to na wykresie 9. 

W  opinii respondentów wdrożenie programu „zarządzania talentami” przyno-
si korzyści organizacji. Przede wszystkim zwiększa motywację pracowników. Powo-
duje, że pracownicy czują się emocjonalnie związani z organizacją oraz pozytywnie 
wpływa na uzyskiwane przez nich wyniki w pracy. Tego zdania jest 41,3% badanych. 
Około 31% studentów uważa, że funkcjonowanie takich programów to zabezpiecze-
nie przyszłości organizacji i przygotowanie kadry zarządzającej. Według 17% bada-
nych wdrożenie programu powoduje otwartość pracowników na uczenie się, naby-
wanie nowych kompetencji. Ponad 7% twierdzi, że program usprawnia komunikację 
i przepływ informacji w organizacji. Zaledwie 4% ankietowanych uważa, że stanowi 
on podstawę obniżenia kosztów rekrutacyjnych.
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Wykres 9. Opinie dotyczące pozytywnych skutków wdrażania programów  
„zarządzania talentami” 

Źródło: badania własne.

Z badan wynika, że pracownicy dostrzegają więcej pozytywnych niż negatyw-
nych efektów funkcjonowania programu „zarządzania talentami”. Wdrożenie tych 
programów zwiększa możliwość budowania przewagi nad konkurencją. Stanowi 
także szansę rozwoju pracowników, a  mianowicie projektowanie indywidualnych 
ścieżek rozwoju zawodowego. Buduje wzajemne zaufanie i  lojalność wobec orga-
nizacji. 

Wnioski

Podsumowując problematykę „zarządzania talentami”, należy stwierdzić, że wymaga-
ją one odpowiednich warunków, aby się ujawniły i rozwinęły. Niezbędny jest czas na 
poznanie obszaru aktywności pracownika, w którym zostaną pozyskane informacje 
służące rozwijaniu talentów. Wdrażanie programów „zarządzania talentami” sprzyja 
przede wszystkim wzrostowi konkurencyjności firmy na rynku, wsparciu kultury or-
ganizacyjnej, zatrzymaniu utalentowanych pracowników w firmie, zapewnieniu do-
pływu nowych utalentowanych pracowników, kreowaniu pozytywnego wizerunku 
na zewnętrznym rynku pracy. 

Dzięki innowacyjnym programom firma jest w stanie przygotować plany sukce-
sji stanowisk, rozwijać kompetencje pracownicze na wszystkich poziomach organi-
zacji, podnosić poziom motywacji pracowników poprzez jasne i przejrzyste zasady 

Robert Balcerzyk, Dorota Balcerzyk



123

projektowania karier pracowniczych, zatrudniać pracowników o wyjątkowych umie-
jętnościach dostarczających unikatowej wiedzy do organizacji.

Do rozwijania potencjału zazwyczaj wystarcza determinacja i indywidualna chęć 
rozwoju pracownika. Przy odpowiednim wsparciu ze strony przełożonych proces ten 
jest realizowany znacznie szybciej. Głównym efektem programów talentowych jest 
„przyspieszenie”.

Dlatego też należy zachęcać mniejsze firmy do wdrożenia programów rozwojo-
wych. Na podstawie badań wyciągnięto szereg istotnych wniosków:

 · za osobę utalentowaną uważa się pracownika o  wysokim potencjale rozwojo-
wym, przedsiębiorczą, kreatywną;
 · osoby zdiagnozowane jako „talent” oczekują w praktyce dodatkowych szkoleń, 

w formie warsztatów czy też coachingu;
 · istotą działań polegających na zdiagnozowaniu osób utalentowanych jest w dal-

szej kolejności ich efektywne i umiejętne wykorzystanie w trakcie całego okresu 
zatrudnienia;
 · czynnikiem decydującym o  wdrożeniu programu „zarządzania talentami” jest 

chęć zwiększenia efektywności całej organizacji;
 · wdrożenie programu „zarządzania talentami” umożliwia pozyskiwanie utalento-

wanych pracowników z zewnętrznego rynku pracy;
 · pracodawcy powinni przeciwdziałać niedoborom talentów poprzez ciągłe szko-

lenia i  rozwój pracowników, zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz stwarzanie możliwości przekwalifikowania się zatrudnionym;
 · wdrożenie programu „zarządzania talentami” powoduje emocjonalne związanie 

pracowników z organizacją, a także zwiększa konkurencyjność organizacji. 
Należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego programu „zarządzania ta-

lentami”. Każda firma posiada specyficzna kulturę organizacyjną, która jest dla niej 
tym, czym osobowość dla człowieka. Programy rozwojowe różnią się od siebie. Po-
winny one spełniać oczekiwania pracowników, a jednocześnie zabezpieczać aktual-
ne i przyszłe potrzeby firmy. Oznacza to w praktyce, że talenty są różnie definiowane 
przez poszczególne organizacje.  
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The Influence of Women on Boards on Effectiveness a Business

Abstract: The use of women’s potential as a management staff and the investment of 

funds in the development of their competences is an important factor for the success of 

a modern enterprise. Increasing the share of women in business management has not 

only an economic or image dimension, but also a strategic one in the development of 

the organization. The article refers to the positions and results of research on the parti-

cipation of women in management bodies as well as the increasing positive impact of 

women on boards which provides financial and social success of a business. There are 

also distinguished aspects of social beliefs, including stereotypes and prejudices about 

women, which translate into a negative perception of women’s participation in mana-

gement and, as a result, generate barriers to women’s promotion to higher positions in 

the company. The statistical characterization of the situation of women present in ma-

nagement boards and performing more responsible positions in Polish enterprises in-

dicates significant inequalities between women and men, of which there are definite-

ly more. However, the benefits of the presence of women on management boards are 

perceived by both problem researchers and entrepreneurs and employers themselves. 

Gender diversity at the highest levels of management is currently perceived as a creator 

of higher profitability and competitiveness of the company. The articles provides data 

from actual statistics as well as personal analysis and conclusions for the future primarily 

the reasons for the low participation of women in positions on boards and the arguments 
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for increasing the presence of women in top positions, which could be conducive to in-

creasing efficiency of enterprises.

Key words: business management, female manager, gender stereotypes, diversity ma-

nagement, enterprise efficiency, company image, women on boards

Wstęp

Ostatnie dziesięciolecie to bez wątpienia okres wielu wyzwań dla sektora przedsię-
biorczości. Szybkie, dynamiczne przemiany w różnych obszarach powodują szereg 
problemów natury ekonomicznej, kulturowej i  społecznej w rozwoju przedsiębior-
czości, a jednym z aspektów, na który z pewnością należy zwrócić uwagę, jest rola ko-
biet w organizacjach [Turkowska-Kucharska 2015, s. 63]; zwłaszcza kobiet zajmują-
cych bardziej odpowiedzialne stanowiska w przedsiębiorstwach. Ich udział w zarzą-
dzaniu nieustannie wzrasta, ale nadal jest zbyt niski w stosunku do społecznych ocze-
kiwań. Instytucje państwowe i przedsiębiorstwa prywatne na całym świecie wpro-
wadzają politykę wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, która ma na celu zwięk-
szenie udziału kobiet w zarządach organizacji oraz wzrost liczby kobiet na stanowi-
skach menedżerskich. Tego typu polityka wynika z założeń o pozytywnym wpływie 
kobiet na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, osiągane przez nie wyniki finansowe 
oraz wizerunek firmy [Abdullah, Ismail, Nachum 2016, s. 466]. Zwiększanie udziału 
kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem ma nie tylko wymiar ekonomiczny czy wi-
zerunkowy, ale również strategiczny w rozwoju organizacji, a także całych gospoda-
rek narodowych. W świetle sytuacji na rynku pracy warunkiem sukcesu współczesne-
go przedsiębiorstwa jest wykorzystanie potencjału kobiet jako zarządzających oraz 
zainwestowanie środków w  rozwój ich kompetencji. Badania wykazały, że zespoły 
różnorodne, w tym różnorodne pod względem płci, wykazują się znacznie większym 
potencjałem rozwojowym. Te organizacje, które świadomie nie korzystają z  różno-
rodności, pozbawiają się możliwości tworzenia bardziej efektywnej kultury działania. 
Współczesne firmy, korzystając z tej wiedzy, uczą się umiejętności mówienia języka-
mi obu płci, przede wszystkim przez uświadomienie sobie, że istniejąca sytuacja nie 
do końca pozbawiona jest uprzedzeń, a następnie dzięki dostosowaniu języka oraz 
stylu zachowania do zasobów talentu i rzeczywistości rynkowej zwiększają tym sa-
mym skuteczność, a co za tym idzie efektywność finansową swoich przedsięwzięć. 
Artykuł ten, bazując na aktualnych danych, wskazuje powody niskiego udziału ko-
biet na stanowiskach zarządczych. Przywołano argumenty przemawiające za zwięk-
szeniem obecności liczby kobiet na najwyższych stanowiskach, co mogłoby sprzyjać 
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zwiększeniu efektywności przedsiębiorstw. Sporym problemem jest brak zrozumienia 
przez wielu menedżerów na wyższych stanowiskach, bez względu na ich płeć, warto-
ści, jaką wnosi do firm bardziej powszechny udział kobiet w ich władzach. Obecnie 
wśród największych polskich przedsiębiorstw, które należą do czołówki firm Europy 
Środkowej, w 30% zarządów zasiada kobieta, a tylko w 4% firm to kobieta jest pre-
zesem. Podobnie jest w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie, gdzie w co 
czwartym zarządzie zasiada kobieta, a tylko 6% firm kierowanych jest przez kobie-
tę prezesa [Wittenberg-Cox, Maitland 2010, s. 135]. Analiza zmian w ostatnich latach 
w Polsce, tak jak w wielu krajach Unii Europejskiej, wykazała, że liczba kobiet w za-
rządach spada zamiast wrastać. W Polsce w zarządach zasiada tylko kilkanaście pro-
cent kobiet. Sytuacja ta nie jest wynikiem ich niższych kwalifikacji czy kompetencji 
zawodowych, ale stereotypów, które stanowią barierę na drodze do rozwoju zawo-
dowego i awansu. Według badań Komisji Europejskiej, w Polsce udział kobiet w za-
rządach największych spółek wynosi 11,8%. Aż co czwarta duża firma ma zarząd skła-
dający się wyłącznie z mężczyzn, a w ponad połowie z nich jest tylko jedna kobieta. 
Powyższe statystyki mogłyby świadczyć o niskiej przedsiębiorczości kobiet. Jak wy-
nika z badań, kobiety są właścicielkami 37% przedsiębiorstw [COIG 2019]. Psycho-
logowie wskazują większą odporność na stres u kobiet, umiejętność działania pod 
presją wielu zadań, lepszą organizację pracy i umiejętności współpracy zespołowej. 
Wydaje się więc, że przedsiębiorczość nie jest mniejsza niż w przypadku mężczyzn, 
choć niewątpliwie nie przekłada się na awanse. Kobiety są częściej właścicielkami 
małych firm (prowadzą 2/3 z nich), co pokazuje, że lepiej czują się w strukturach pła-
skich i że istnieją bariery wstrzymujące ich awans na stanowiska w dużych organiza-
cjach. W Polsce kobiety częściej zostają menedżerami niż średnio w innych krajach 
europejskich (jest ich na tych stanowiskach o  6% więcej), powoli zaczynamy osią-
gać niski średni poziom UE – w ciągu ostatnich 5 lat liczba kobiet menedżerów spa-
dła o 3%. W ostatnich latach można zaobserwować nowe ciekawe zjawisko, dotyczą-
ce tych kobiet, które już zajęły najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwie. Zauważo-
no, że mimo „bycia na szczycie”, odchodzą one z firmy i zakładają własne przedsię-
biorstwa. Zjawisko to stało się na tyle częste, że uzyskało własną nazwę – careerpre-
neur, corporate incubator lub corporate climber. Wśród najczęstszych powodów odej-
ścia kobiet z przedsiębiorstwa wymienia się nierówność płac, sfrustrowanie organiza-
cyjnymi przeszkodami oraz potrzebę większej elastyczności. Takie wnioski, zdaniem 
autorki, wskazują kierunki wsparcia kobiet zarówno przez rządy, organizacje kobie-
ce, jak i same przedsiębiorstwa poprzez m.in. kreowanie i upowszechnianie dobrych 
praktyk sprzyjających zwiększeniu udziału kobiet w zarządach, co jak wynika z prze-
prowadzonej wnikliwej analizy, przekłada się bezpośrednio według przytoczonych 
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badań i statystyk o zasięgu zarówno globalnym, jak i krajowym, oraz obserwacji i ba-
dań własnych (autorka prowadzi od 2010 własną grupę przedsiębiorstw zatrudniają-
cą kilkaset osób i zarządzanych wyłącznie przez kobiety, jest również członkinią kil-
ku organizacji i stowarzyszeń kobiet w biznesie) na zwiększenie skuteczności i wyni-
ki ekonomiczne przedsiębiorstw. 

Udział kobiet w zarządzaniu według statystyk

Statystyki międzynarodowe i krajowe wskazują jednoznacznie, że kobiet na najwyż-
szych szczeblach zarządzania jest znacznie mniej niż mężczyzn. Na występowanie 
istotnych nierówności pomiędzy kobietami i  mężczyznami w  społeczeństwie pol-
skim wskazuje Gender Equality Index [De Bonfils, Humbert, Ivaškaitė-Tamošiūnė i in. 
2013]. Polska ze wskaźnikiem na poziomie 44,1 znalazła się wśród krajów, którym da-
leko do pełnej równości ze względu na płeć. Przeciętna wartość tego indeksu w Unii 
Europejskiej wyniosła 54 (w skali od zera do stu), a najwyższe wskaźniki uzyskały kra-
je skandynawskie: Szwecja – 74,3; Dania – 73,6 i Finlandia – 73,4. Najniższy wynik od-
notowano dla obszaru „władza” (polityczna i ekonomiczna) – przeciętnie dla całej Unii 
Europejskiej wynosi on 38%, a dla Polski 34,5% [Kaczmarek, Gross-Gołacka 2007].

Udział kobiet wśród ogółu kierowników w Polsce znajduje się na poziomie 37%, 
ale na najwyższych szczeblach menedżerskich – w zarządach i radach nadzorczych – 
najczęściej nie ma żadnej kobiety [Adamska, Twarowska, Kasak 2015]. O ile udział ko-
biet w zarządach i radach nadzorczych badanych przedsiębiorstw, w tym także spół-
ek z udziałem Skarbu Państwa, kształtuje się na poziomie co najwyżej 15%, to ich 
udział wśród prezesów zarządów wynosi już tylko ok. 7%. Niska reprezentacja ko-
biet w zarządach i radach nadzorczych występuje we wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej. Polska plasuje się na poziomie niższym od średniej unijnej – w 2013 r. kobie-
ty stanowiły 10,3% składu rad nadzorczych największych spółek giełdowych, pod-
czas gdy średnia europejska to 16,6% [Adamska, Fuszara, Rumińska-Zimny i in. 2014, 
s. 14; Stępień 2015, ss. 265–276].

Należy zauważyć, że pracujące kobiety prawie dwukrotnie częściej niż pracują-
cy mężczyźni posiadają wyższe wykształcenie – jest to odpowiednio: 44,7% kobiet 
i 27,1% mężczyzn [GUS 2018]. Mimo to bardzo rzadko zajmują najbardziej decyzyj-
ne stanowiska – dyrektorów generalnych i prezesów firm. Bariery w dostępie kobiet 
do stanowisk zarządczych mają z  jednej strony charakter formalny (brak strategii, 
procedur i dobrych praktyk), a z drugiej – nieformalny, przejawiający się w sposobie 
myślenia i komunikowania się, w bezrefleksyjnym akceptowaniu kulturowo wyzna-
czonych ról kobiecych i męskich oraz stylów przywództwa. Przewidując obecne trendy 
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w przyszłości, ogólna globalna przepaść między płciami zamknie się w 108 latach w 106 
krajach objętych pierwszą edycją raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Naj-
trudniejsze do zlikwidowania luki w zakresie płci to wymiar ekonomiczny i politycz-
ny, który zamknie się odpowiednio w 202 i 107 lat. Średnio największa dyspropor-
cja ze względu na płeć dotyczy upodmiotowienia polityki, która dziś utrzymuje róż-
nicę 77,1%. Różnica w udziale gospodarczym jest druga co do wielkości na pozio-
mie 41,9%, podczas gdy luka w zakresie osiągnięć edukacyjnych oraz zdrowia i  ja-
kości życia jest znacznie niższa, odpowiednio na poziomie 4,4% i 4,6% [The Global 
Gender Gap Report 2018]. Z raportu McKinsey Global Institute wynika jasno, że po-
przez zaangażowanie większej liczby kobiet w zarządach i zintensyfikowanie dzia-
łań na rzecz równouprawnienia, światowe PKB mogłoby się zwiększyć o 12 trylio-
nów dolarów do roku 2025 [McKinsey 2015]. W chwili obecnej około 9,4 mln osób 
zajmuje kierownicze stanowiska na terenie Unii Europejskiej (UE): 6,0 mln mężczyzn 
(64% wszystkich menedżerów) i 3,4 mln kobiet (36%). Na poziomie UE około jedna 
trzecia (36%) menedżerów to kobiety. Udział ten pozostał stabilny od 2012 r. Ponad-
to kobiety stanowią nieco ponad jedną czwartą członków zarządów spółek notowa-
nych na giełdzie w UE (27%), a mniej niż jedną piątą członków wyższej kadry kierow-
niczej (17%) w 2018 r. Innymi słowy, chociaż reprezentują one około połowy wśród 
wszystkich zatrudnionych w UE, kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane 
wśród menedżerów. Największy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych od-
notowano na Łotwie (56%), jedynym państwie członkowskim, w którym kobiety sta-
nowią większość (56%) w tym zawodzie. Za nią plasują się Bułgaria i Estonia (po 49%), 
Polska i Słowenia (po 47%). Na przeciwnym końcu skali kobiety stanowią mniej niż 
jedną trzecią menedżerów w Luksemburgu (15%), następnie na Cyprze (23%), w Cze-
chach, Danii, Włoszech i Holandii (wszystkie 29%), Niemczech (30%), a także Grecji 
i Austrii (obie 32%). Na poziomie UE nieco ponad jedna czwarta (27%) członków za-
rządu to kobiety. W ciągu ostatnich pięciu lat udział ten wzrósł o 9 punktów procen-
towych (z 18% w 2013 r.). Wśród państw członkowskich UE kobiety stanowią ponad 
jedną czwartą wyższej kadry kierowniczej w największych spółkach publicznych no-
towanych na Litwie (28%), następnie w Bułgarii i na Łotwie (27%), a także w Rumu-
nii (25%). Na przeciwnym końcu skali najniższy odsetek kobiet wyższego szczebla 
odnotowuje się w Austrii (5%), Czechach (6%), Włoszech (9%), Portugalii (10%), Da-
nii (11%), Luksemburgu, Węgry i Polska (wszystkie 13%), Belgia, Niemcy i Hiszpania 
(wszystkie 14%) oraz na Cyprze (15%). Na poziomie UE mniej niż jedna piąta (17%) 
wyższej kadry kierowniczej to kobiety; jest to o 5 punktów procentowych w porów-
naniu z pięcioma laty (12% w 2013 r.) [Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej 
2018]. Szczególnie wysoka nierówność w podziale na płeć jest widoczna w przypadku 
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pracy nad rozwojem Sztucznej Inteligencji (AI), która w związku z gwałtownymi zmia-
nami zachodzącymi na dzisiejszych rynkach pracy, postrzegana jest jako jedna z klu-
czowych kompetencji przyszłości. W oparciu o współpracę z LinkedIn, Światowe Fo-
rum Ekonomiczne odkrywa, że   tylko 22% specjalistów AI na świecie to kobiety, w po-
równaniu z 78% mężczyzn. Ta różnica na poziomie 72% pozostaje stała w ostatnich 
latach i obecnie nie wskazuje na pozytywny trend w przyszłości [Światowe Forum 
Ekonomiczne 2018].

Uprzedzenia wobec kobiet w praktyce zarządzania

Uprzedzenia wobec kobiet stanowią znaczącą barierę w osiąganiu widocznego po-
stępu w  zakresie większej reprezentacji kobiet w  gremiach decyzyjnych. Kobiety 
z tożsamymi kwalifikacjami i umiejętnościami postrzegane są jako mniej kompetent-
ne od mężczyzn. Są na ogół postrzegane przez pracodawców w kontekście ich obo-
wiązków rodzinnych i opiekuńczych, a mężczyźni jako pracownicy wolni od takich 
obowiązków, choć oni także mają rodziny i są rodzicami. Tego typu stereotypy doty-
czące społeczno-kulturowych cech i  ról „kobiecych” i „męskich” powodują mniejszą 
pewność siebie u kobiet, czego efektem może być gorsza ocena w konkursach i au-
dytach kompetencyjnych na stanowiska kierownicze. 

Preferowanie mężczyzn w doborze na stanowiska decyzyjne jest wynikiem ich 
kojarzenia z  elitami i  dyspozycyjnością oraz posiadaniem cech osobowościowych 
potrzebnych w zarządzaniu. Cechy mieszczące się w stereotypie męskości, takie jak 
stanowczość, konsekwencja, racjonalizm, odwaga, podejmowanie inicjatywy, kre-
atywność, strategiczne myślenie, są w ocenie pracodawców cechami „dobrego me-
nedżera”. To, co stereotypowo „męskie”, jest wartościowane wyżej niż to, co stereo-
typowo „kobiece”. Cechy męskie upatrywane są jako gwarantujące sukces, dlatego 
kwestia płci kandydata na stanowisko menedżerskie nie jest obojętna. Mimo że pra-
codawcy oficjalnie deklarują, iż przy zatrudnianiu kierują się cechami innymi niż płeć, 
to podświadomie skłaniają się ku kandydaturom męskim. Nie bez znaczenia jest tu 
„męska solidarność” – poszukiwanie kandydatów przede wszystkim „wśród swo-
ich” i dostosowywanie do takiego podejścia procesu i kryteriów rekrutacji. Wreszcie 
ważną rolę odgrywa niechęć (racjonalnie nieuzasadniona) do kobiet w rolach prze-
łożonych [PARP 2007, s. 34]. 

Istotnym czynnikiem utrudniającym i wydłużającym kobietom drogę do awan-
su na stanowiska kierownicze jest postrzeganie ich w  kontekście macierzyństwa 
i godzenie roli matki z rolą zawodową. Pracodawcy przyznają, że matki są pomija-
ne przy awansowaniu. Natomiast zdaniem samych kobiet to nie macierzyństwo stanowi 
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barierę, ale raczej brak ułatwień dla rodziców po stronie firmy sprawia, że matki mają pro-
blemy z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Mężczyźni tłumaczą mniejszą 
obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych koniecznością ich większego za-
angażowania się w sprawy związane z wychowaniem dzieci i w efekcie ich mniejszą 
motywacją do awansowania. Kobiety starające się o stanowiska menedżerskie muszą 
często nie tylko przekonać pracodawcę, że mają odpowiednie kompetencje, ale rów-
nież, że poradzą sobie z łączeniem ról życiowych z zawodowymi [Turkowska-Kuchar-
ska 2015, ss. 71–82].

Stereotypy płci utrzymują przekonanie, iż kobietom brakuje zdecydowania i sta-
nowczości w staraniu się o awans. Pracodawcy tłumaczą niższą pozycję zawodową 
kobiet oraz ich brak na stanowiskach kierowniczych mniejszymi zdolnościami do 
kierowania podwładnymi, nieumiejętnością wyznaczania celów i  tworzenia wizji 
[PARP 2007, s. 34]. Mężczyźni najczęściej wskazują na swoją płeć, jeśli chodzi o więk-
szą częstotliwość awansów, ponieważ ich zdaniem kobietom brakuje kompetencji 
do objęcia stanowiska kierowniczego, pomijają jednak fakt, że taka sytuacja jest wy-
nikiem dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety są zdania, że jest ich mało na sta-
nowiskach kierowniczych z powodu tradycyjnie odgrywanych ról, mniejszej dyspo-
zycyjności, mniejszej pewności siebie (czynniki psychologiczne pozorne, nie mające 
poparcia w faktach – badania własne). Stereotyp, że w zarządzaniu mężczyźni spraw-
dzają się lepiej niż kobiety, to zdaniem sprawujących stanowiska kierownicze kobiet 
najważniejsza przyczyna ich mniejszej obecności w  kadrach zarządzających [Kup-
czyk 2009, s. 88; por. Turkowska-Kucharska 2014, 2015; Stępień 2015].

W  efekcie powyższych stereotypów kobiety rzadziej awansują z  powodu cech 
osobowościowych oraz z powodu istnienia tzw. „szklanego sufitu”, który obawiają 
się rozbić. Jednocześnie ten szklany sufit jest trudny do rozbicia z powodu stereoty-
pów płci. Powstaje „błędne koło”. Kierunkiem poprawy tej sytuacji, zdaniem autor-
ki, jest pokazanie dobrych praktyk w biznesie, realizacja akcji społecznych i kampanii 
medialnych, publikacje i konferencje propagujące wyniki badań oraz dobre prakty-
ki; co wpływa na zmianę mentalności i kreuje nowe postawy wśród właścicieli firm, 
którzy mając wiedzę o ich pozytywnym wpływie na biznes, będą skłonni zatrudniać 
więcej kobiet w zarządach. Aby przełamać wyżej wymienione stereotypy, kobiety 
powinny przestać myśleć o  sobie przez pryzmat płci, tożsamości płciowej („bycia 
kobietą”), a skoncentrować się na fakcie posiadania określonych i wystarczających 
kompetencji do pełnienia funkcji zarządczych.

Grupą czynników, które mają znaczenie w procesie percepcji kobiety na stanowi-
sku zarządczym, są czynniki merytoryczne, nazywane też czynnikami kompetencyj-
nymi [Sienkiewicz, Trawińska-Konador, Podwójcic 2013]. Zaliczają się do nich przede 
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wszystkim wysoki poziom wiedzy ogólnej zawodowej i specjalistycznej oraz umie-
jętności ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji i wykonywania zadań. 
Obejmują one między innymi: umiejętności konceptualizacji i operacjonalizacji, my-
ślenia taktycznego, operacyjnego i strategicznego, wyciągania wniosków, szukania 
i pozyskiwania niezbędnych w danym momencie informacji. 

Jedną z bardziej poszukiwanych umiejętności jest umiejętność zarządzania kom-
petencjami, której istotą jest zdolność do optymalnego wykorzystania kompeten-
cji pracowniczych. W efekcie organizacje poszukują osób, które będą umiały wyko-
rzystywać posiadane kompetencje kluczowe oraz swoich podwładnych w zarządza-
niu zespołami zadaniowymi [Sienkiewicz, Trawińska-Konador, Podwójcic 2013, s. 30]. 
Pożądaną przez pracodawców kompetencję stanowi zarzadzanie danymi, informa-
cjami i  wiadomościami. Kluczowym problemem jest umiejętność dysponowania 
przez osoby zarządzające informacjami we właściwym czasie, a szczególnie w pro-
cesie ich pozyskiwania, selekcji, gromadzenia, przetworzenia i wykorzystania. Jest to 
jeden z głównych czynników stanowiących o konkurencyjności pracownika, w tym 
kobiet, na rynku pracy, ponieważ stanowi o przewadze przedsiębiorstwa wyrażają-
cej się często we wzroście zysku ze sprzedaży usług lub produkcji [Frąś 2011, s. 30]. 
Z badań wynika, że kobiety posiadają kilka istotnych kompetencji, co czyni je nawet 
lepszymi liderami niż mężczyźni – zostało to wskazane w raporcie Światowego Fo-
rum Ekonomicznego w 2018. I tak z badań przeprowadzonych przez Development 
Dimensions International wynika, że między innymi empatia jest kluczowym czyn-
nikiem skutecznego zarządzania. W przeprowadzonym badaniu słuchanie i reago-
wanie z empatią było silnie skorelowane z kluczowymi umiejętnościami menedże-
ra, w tym ze wsparciem coachingowym, zaangażowaniem i podejmowaniem racjo-
nalnych decyzji, a także z jego ogólnymi wynikami na stanowisku. Wyniki opubliko-
wane w 2009 roku w „Spanish Journal of Psychology” potwierdzają, że kobiety wy-
kazują się znacznie większą empatią niż mężczyźni i  co ciekawe wskazują, że róż-
nice te pogłębiają się wraz z wiekiem [Cambridge.org 2009]. Kolejną kompetencją 
pożądaną u osób zarządzających jest elastyczność. W naszej dynamicznej rzeczywi-
stości stała jest już tylko zmiana. Osoby zarządzające powinny być elastyczne, nie tyl-
ko w stosunku do zmieniającego się rynku, technologii, potrzeb klientów, ale także 
osób, których pracą muszą zarządzać. W grę wchodzi tu przede wszystkim zarządza-
nie międzykulturowe i międzypokoleniowe. To ostatnie jest umiejętnością kluczo-
wą, biorąc pod uwagę, że do 2025 roku 75% pracowników na świecie będą stanowi-
li przedstawiciele millenialsów [Raport EY 2015]. Według Sally Helgesen, która w la-
tach 90-tych zaczęła opisywać odmienny od męskiego, ale wciąż skuteczny styl przy-
wództwa, z którego korzystają kobiety, elastyczność jest jedną z cech wyróżniających 
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kobiety w  zarządach. Kolejnymi kluczowymi kompetencjami, stanowiącymi o  sku-
teczności kadry zarządzającej, jest współpraca, budowanie relacji, budowanie ze-
społów. Współcześnie oczekiwania wobec zarządów są inne od oczekiwań we wcze-
śniejszych pokoleniach tzw. baby boomers lub przedstawicieli pokolenia X. Obecnie 
na rynku pracy dominują millenialsi i im zależy bardziej na budowaniu relacji i pra-
cy, która będzie mieć realne znaczenie dla całej organizacji. W tym wypadku kobiety 
także mają przewagę. Analizy przeprowadzone przez Alice H. Eagly i Blair T. Johnson 
[1990] wykazały, że kobiety na stanowiskach zarządczych są bardziej demokratycz-
nie nastawione do współpracy i budują więcej relacji w miejscu pracy niż mężczyźni, 
co przekłada się bezpośrednio na efektywność kierowanych przez nie zespołów czy 
organizacji. Ponadto według badań z 2012 roku Harvard Business Review, które trwa-
ły ponad 30 lat kobiety zostały ocenione jako skuteczniejsze liderki [HBRP 2012]. Jed-
ną z kompetencji, w przypadku których kobiety miały lepszy wynik, było przejmo-
wanie inicjatywy. To właśnie kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań i przejęcie 
odpowiedzialności za ich wdrożenie pozwala efektywnie zarządzać i prowadzić ze-
spół. W tym samym badaniu wskazano, że kobiety na stanowiskach zarządczych czę-
ściej się dokształcają, stawiając tym samym na rozwój kompetencji miękkich.

Zarządzanie różnorodnością

Wykorzystanie potencjału i aktywności kobiet w zarządzaniu jest ważne dla zwięk-
szenia efektywności firmy. W sytuacji kilku sprawnych i dobrze zarządzanych zespo-
łów większy potencjał ma ten, który jest bardziej różnorodny. Badanie przeprowa-
dzone przez Klub Dyrektora Personalnego przy Think Tanku w 2013 r. wykazało, że 
pracownicy firm i organizacji, które wspierają różnorodność, mają wyższy poziom sa-
morealizacji. Zdecydowana większość respondentów dostrzegała zalety budowania 
zespołów różnorodnych pod względem płci (70%) i pod względem wieku (75%). Naj-
częściej wymieniane zalety zespołów zróżnicowanych ze względu na płeć to: szersza 
perspektywa postrzegania spraw, lepsza atmosfera w pracy, uzupełnianie się kom-
petencji, wyższa efektywność, a także więcej kreatywności w działaniach [Lisowska 
2009, ss. 13–17].

Strategia biznesowa, nakierowana na świadome wykorzystanie zróżnicowanego 
potencjału kapitału ludzkiego, to zarządzanie różnorodnością [Brdulak 2009; Durska 
2009]. W polityce personalnej otwartej na różnorodność chodzi po pierwsze o uzna-
nie, że różnorodność podnosi jakość relacji wewnątrz organizacji (przełożeni/ pod-
władni; pracownicy/pracownice) i w kontaktach zewnętrznych (z klientami, kontra-
hentami, akcjonariuszami, środowiskiem lokalnym, społeczeństwem obywatelskim), 
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a także zwiększa wartość firmy jako całości. [Durska 2009, ss. 8–12]. Różnorodność, 
szczególnie ze względu na płeć na najwyższych szczeblach zarządzania, jest współ-
cześnie postrzegana przede wszystkim jako kreator wyższej rentowności [Adler 
2001] oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa [Wróbel 2010, ss. 72–79].

W świetle wyników badań bezsprzecznym wydaje się fakt, iż przedsiębiorstwa 
współzarządzane przez kobiety osiągają przeciętnie lepsze wyniki finansowe niż fir-
my kierowane wyłącznie przez mężczyzn. Przeciętna wartość marek w firmach, któ-
re mają w swoich zarządach kobiety, jest dwa razy większa niż w przypadku przed-
siębiorstw nieposiadających kobiet w zarządach [Lisowska, Zachorowska, Sznajder 
i in. 2014]. 

Efektywność grup pracujących nad rozwiązaniem zadań czy problemów wzra-
sta wraz z  różnorodnością kompetencji reprezentowanych przez ich członków. 
Obecność większej liczby kobiet na najwyższych stanowiskach wywiera pozytywny 
wpływ na wynik końcowy firmy. Przełomowego odkrycia dokonał amerykański ośro-
dek analityczny Catalyst, który bada zależność między kobietami zajmującymi sta-
nowiska przywódcze a wynikami osiągniętymi przez firmy umieszczone na liście For-
tunne 500 [por. Catalyst 2004; 2011, 2017, 2019]. Okazało się, że grupa przedsiębiorstw 
z najwyższą przeciętną reprezentacją kobiet na najwyższych stanowiskach kierowni-
czych osiągała znacznie lepsze wyniki niż firmy, w których przeciętna reprezentacja 
kobiet była najniższa. Stopa zwrotu z kapitału własnego była wyższa o 35,1%, a cał-
kowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34%. Ponadto badania wykazały, iż gdyby 
wskaźnik zatrudnienia kobiet w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Egipcie znajdował 
się na tym samym poziomie co zatrudnienia mężczyzn, produkt krajowy brutto tych 
krajów byłby wyższy [Aguirre, Hoteit, Rupp i in. 2012].

Korzyści z pracy zarządów złożonych z przedstawicieli obu płci są opisywane nie 
tylko przez naukowców, ale też przez firmy konsultingowe (raporty McKinsey, Cre-
dit Suisse czy Deloitte). Według raportu McKinseya [2017] tam, gdzie zarządy miały 
reprezentację kobiet, organizacje osiągały o ponad 40% wyższą stopę zwrotu z ka-
pitału oraz o  ponad 50% wyższe wyniki operacyjne. Z  kolei badania prowadzone 
przez Deloitte [2009–2019] wykazały, że kobiety na stanowiska kierowniczych są 
bardziej efektywne, bardziej zdyscyplinowane biznesowo, bardziej skoncentrowa-
ne na celu, przekonują faktami [Deloitte 2019]. Autorzy raportów zaznaczają jednak, 
że nie są w stanie udowodnić w stu procentach zależności między efektywnością fir-
my a udziałem kobiet w zarządzaniu firmą czy określić jednoznacznie przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy. Badania te mogą sugerować, że spółki osiągające lepsze wyniki 
finansowe częściej decydują się na zróżnicowanie składu rad, zgodnie z oczekiwania-
mi społecznymi. Część autorów jest zdania, że uzyskane przez nich wyniki nie dają 
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podstaw do potwierdzenia korelacji pomiędzy wynikami finansowymi spółek a zróż-
nicowaniem organów statutowych [McKinsey 2017]. Wyniki badań związane z wyka-
zaniem wpływu udziału kobiet w zarządach na rynkach wschodzących, opublikowa-
ne w 2016 r., wykazują, iż pomimo wzrostu wyników finansowych osiąganych przez 
kobiety –menadżerki, ich stereotypowe postrzeganie społeczne na rynku pracy za-
niża ich wpływ na kreowanie wartości firmy [Abdullah, Ismail, Nachum 2016, s. 471]. 

Korzyści z obecności kobiet w zarządach

Opisanym wyżej stereotypom i uprzedzeniom wobec kobiet można przeciwstawić 
wyniki statystyk i analiz, które pozwalają wysunąć hipotezę, iż udział kobiet w zarzą-
dach jest źródłem nowych możliwości dla przedsiębiorstwa, w  tym poprawy efek-
tywności jego funkcjonowania oraz postrzegania na zewnątrz, szczególnie w dobie 
ciągłych zmian społeczno-gospodarczych. W wyniku przeprowadzonych badań wła-
snych na grupie 400 kobiet będących właścicielami MŚP, które otworzyły działalność 
w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, przeprowadzonych w  latach 2017–2019, kobiety wykazywały większe zdolno-
ści adaptacyjne, elastyczność w kontekście dostosowania do wymogów rynku oraz 
stwarzały środowiska pracy, które osiągały pozytywne i długoterminowe rezultaty. 
Wielu autorów dowodzi, że kobieta na stanowisku menedżera ma duże znaczenie dla 
sukcesu organizacji. Kobiety zasiadające w zarządach mogą wpłynąć na wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki lepszemu zrozumieniu – postrzeganych przez 
pryzmat płci – złożoności rynku oraz potrzeb klientów. Wśród głównych korzyści, wy-
nikających z obecności kobiet w zarządach, wymienia się: zwiększenie kreatywno-
ści oraz innowacyjności firmy, silniejszy związek pracowników z firmą, wyższe mo-
rale personelu, lepszy wizerunek publiczny czy większą wartość firmy dla udziałow-
ców [Kupczyk 2009, s. 39]. Kobiety przez swoją obecność w organach spółki mogą 
generować szczególną wartość podczas podejmowania decyzji strategicznych czy 
też wpływać na polepszenie wizerunku społecznego przedsiębiorstwa. Dlatego ich 
obecność w procesie zarządzania jest niezwykle istotna. Jak wynika z danych prezen-
tujących sytuację międzynarodową, odsetek kobiet zasiadających w zarządach wzra-
sta, ale potrzeba większego zaangażowania samych przedsiębiorców i  pracodaw-
ców, aby można było mówić o równości kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierow-
niczych [Stępień 2014, s. 391]. Obecna sytuacja na rynku stwarza większe możliwo-
ści, zdaniem autorki, dzięki analizie istniejących organizacji zrzeszających i wspierają-
cych kobiety w roli lidera czy menadżera, co pozytywnie wpływa na zmianę postrze-
ganie kobiet i ich wyższą samoocenę, a następnie przekłada się na ocenę ich pracy 
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przez przełożonych. Z badań własnych przeprowadzonych w kilkudziesięciu firmach 
z branży szkoleniowej w latach 2010–2019 wynika, że firmy zarządzane przez kobiety 
osiągały lepsze wyniki finansowe i większy rozwój zarządzanych organizacji.

Korzyści wynikające z  obecności kobiet w  zarządach dostrzegane są również 
przez samych pracodawców, jednakże częściej utożsamia się je w większym stopniu 
z  poprawą postrzegania przedsiębiorstwa, a  nie ściśle z  korzyściami finansowymi. 
Pracodawcy wskazują, że udział kobiet w kadrze zarządzającej działa na korzyść wi-
zerunku firmy na zewnątrz i lepsze relacje wewnątrz, co przekłada się na większą kre-
atywność i innowacyjność zespołów, większe zaangażowanie pracowników w wyko-
nywanie powierzonych im zadań, a tym samym na ogólnie lepsze wykorzystanie po-
tencjału zespołów pracowniczych. Korzyści wizerunkowe są widoczne szybciej, na-
tomiast korzyści finansowe można dostrzec po kilku latach systematycznego i kon-
sekwentnego prowadzenia działań na rzecz różnorodności i umiejętnego zarzadza-
nia różnorodnymi zespołami w miejscu pracy. W efekcie lepszy wizerunek firmy prze-
kłada się na osiąganie lepszych wyników finansowych. 

Statystyki pokazują, iż przedsiębiorstwa, które mają w swoich zarządach kobie-
ty, osiągają przeciętnie lepsze wyniki finansowe niż firmy o „czysto męskim” zarzą-
dzie, co przejawia się w takich wskaźnikach, jak: wartość marki, zwrot z kapitału wła-
snego, zwrot ze sprzedaży i  zwrot z  zainwestowanego kapitału oraz zysku opera-
cyjnego i zysku netto. Bardziej różnorodny styl zarzadzania i wartość płynąca z sy-
nergii zróżnicowanych kadr kierowniczych skutkują przewagą konkurencyjną w po-
staci wyższej innowacyjności i wydajności tworzenia produktów i usług dopasowa-
nych do potrzeb różnorodnych grup docelowych. Wpływ kobiet na decyzje bizne-
sowe przedsiębiorstwa jest niezbędny w budowaniu skutecznej strategii marketin-
gowej ukierunkowanej na klientki, które są jednocześnie znakomitą grupą docelo-
wą oferowanych produktów i usług. Menedżerki budują swój wpływ nieco inaczej 
niż mężczyźni – częściej doprowadzają do konsultacji pomysłów i racjonalnie uza-
sadniają decyzje [Turkowska-Kucharska 2015, ss. 63–75]. Z badań wynika, że w za-
rzadzaniu kapitałem ludzkim potrzebne są zarówno taktyki presji i wymiany, stoso-
wane częściej przez mężczyzn, jak i taktyki perswazji, w tym racjonalnego uzasad-
niania i  inspirowania, reprezentowane przez kobiety. Te ostatnie okazują się szcze-
gólnie przydatne w sytuacji kryzysowej, kiedy pracownicy są gotowi podporządko-
wać się i zaakceptować presję, ale oczekują też uzasadnienia konieczności przepro-
wadzenia zmian. 

Czynnikami przemawiającymi na korzyść zwiększonego udziału kobiet w  ka-
drach zarządzających są między innymi [Turkowska-Kucharska 2015]: 
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 · różnorodne kompetencje (w tym wykształcenie, doświadczenie i umiejętności) 
podnoszące jakość zespołu zarządzającego; 
 · zwiększona wrażliwość społeczna i  osobiste zaangażowanie w  rozwiazywanie 

problemów kobiet, co skutkuje zwiększoną motywacją pracowników; 
 · etyczne postrzeganie przedsiębiorstwa; 
 · lepsza kondycja finansowa firmy współzarządzanej przez menedżerki; 
 · niższa skłonność do podejmowania ryzyka, szczególnie istotne w okresie kryzysu;
 · zwiększona orientacja na potrzeby różnorodnych grup docelowych (kobiety od-

powiadają za większość decyzji zakupowych w gospodarstwach domowych);
 · korzystniejsze wykorzystanie potencjału zespołów pracowniczych na wszystkich 

poziomach działalności firmy oraz odpowiednie przyciąganie i docenianie talentów.
Zdaniem Toma Petersa [2005], wraz z  XXI wiekiem „wkroczyliśmy w  Epokę Ta-

lentu”. W obecnej sytuacji gospodarczej liczą się przede wszystkim ludzie. Zmiany 
demograficzne (zmniejszająca się liczba urodzeń i  starzenie się społeczeństw) po-
wodują, że coraz trudniej o pozyskiwanie do firmy osób, które wybijają się ponad 
przeciętność. Zmniejsza się dostęp do talentów, ponieważ coraz mniej liczne rocz-
niki młodych ludzi kończą studia i wkraczają na rynek pracy, a gospodarka globalna 
powoduje, że pracować można praktycznie w każdym kraju na świecie. Utalentowa-
ne osoby wybierają więc te przedsiębiorstwa, które oferują̨ korzystniejsze warun-
ki pracy nie tylko pod względem finansowym, ale także rozwojowym. Stawianie na 
różnorodność sprzyja przyciąganiu talentów, w tym przede wszystkim kobiet, któ-
re jako znacząca grupa każdego społeczeństwa stanowią niedoceniane dotychczas 
źródło talentów, także menedżerskich [Peters 2005, s. 250].

Firmy dysponują szerokim spektrum działań ukierunkowanych na zwiększenie 
zatrudnienia kobiet. Najkorzystniej jest, gdy działania równościowe wdrażane są we 
wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, poczynając od określenia 
strategii rekrutacji i selekcji kadry, w obszarze zarzadzania talentami i polityki płaco-
wej, także w sferze kultury organizacyjnej, aż do strategii work-life balance. Strategia 
zorientowana na różnorodność to z jednej strony dokumenty i procedury, a z drugiej 
strony zewnętrzny i wewnętrzny PR, wskazujący na fakt tworzenia środowiska pra-
cy wolnego od uprzedzeń. Kluczowym może być również powołanie kadry ds. rów-
ności i określenie celów związanych z promowaniem kobiet na wyższych szczeblach 
zarzadzania [Lisowska 2013, ss. 147–161].
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Zakończenie

Jednoznaczne wykazanie wpływu zależności pomiędzy wynikami spółek a  liczbą 
kobiet zasiadających w organach zarządczych wydaje się kwestią trudną i złożoną. 
W Polsce w zarządach zasiada tylko kilkanaście procent kobiet. Sytuacja ta nie jest 
wynikiem ich niższych kwalifikacji czy kompetencji zawodowych, ale stereotypów, 
które stanowią barierę na drodze do rozwoju zawodowego i awansu. Niewątpliwie 
taki stan rzeczy ma związek z kryteriami, poprzez które postrzegane są kobiety w biz-
nesie. Kryteria te niekoniecznie są zgodne z  realnym wpływem kobiet na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa, w tym na jego efektywność finansową. Nie można z całą 
pewnością potwierdzić hipotezy, że zwiększenie liczby kobiet w zarządach przedsię-
biorstw „uleczy” gospodarki narodowe, jednakże można wskazać, iż różnorodność, 
którą bezsprzecznie kobiety wnoszą do zarządzania, staje się czynnikiem determi-
nującym sukces przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że firmy, które są zarządzane 
przez zróżnicowaną płciowo kadrę menedżerską, odnoszą większe sukcesy bizneso-
we i mają lepszą pozycję rynkową. Odmienny od męskiego styl kobiet w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi i całym przedsiębiorstwem stanowi znaczący czynnik sprzyjają-
cy efektywności, innowacyjności oraz poprawie postrzegania przedsiębiorstw. Włą-
czenie kobiet do zarządów i  najwyższej kadry to nie nakaz „poprawności politycz-
nej” czy „mody”, ale logiczna decyzja biznesowa. Większa rola kobiet w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem i zróżnicowanie kadry przywódczej mogą być elementami prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Wróbel 2010, s. 72]. Niestety podejście do 
kobiet w biznesie wydaje się nadal stereotypowe, mimo że mają one lepsze wyniki 
w szkole i wyższe oceny na dyplomach. Obecnie studiuje więcej kobiet niż mężczyzn 
i często uzyskują one bardzo dobre wykształcenie i interesujące bogate doświadcze-
nie zawodowe. W krajach OECD kobiety stanowią większość (54%) absolwentów uni-
wersytetów. Przełomowego odkrycia dokonał amerykański ośrodek analityczny Ca-
talyst, który zbadał zależność między liczbą kobiet zajmujących stanowiska przywód-
cze a wynikami osiągniętymi przez firmy umieszczone na liście Fortune 500. Okaza-
ło się, że grupa przedsiębiorstw z najwyższą przeciętną reprezentacją pań na najwyż-
szych stanowiskach kierowniczych osiągała znacznie lepsze wyniki niż firmy z mniej-
szą liczbą lub brakiem udziału kobiet w  zarządach. Inne z  kolei badania pokazują, 
że gdyby wskaźnik zatrudnienia kobiet w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Egipcie 
znajdował się na tym samym poziomie co wskaźnik zatrudnienia mężczyzn, produkt 
krajowy brutto tych krajów byłby wyższy odpowiednio o 5,9% i 34% [Booz & Compa-
ny 2012]. Do czynników determinujących takie wyniki, w opinii autorki, należy sposób 
podejścia i myślenia systemowego u kobiet w odróżnieniu od myślenia sekwencyjnego, 
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skoncentrowanego, liniowego u mężczyzn. Mają oni tendencję do postrzegania firmy 
jako rozczłonkowanego zbioru różnorodnych składowych, natomiast kobiety widzą fir-
my bardziej holistycznie jako całość – system współzależnych i wpływających na sie-
bie zasobów materialnych i niematerialnych. W wyniku zachodzących zmian gospo-
darczo-społecznych współcześnie w biznesie potrzebne są inne wartości niż te, któ-
re wytworzyła męska kultura pracy. Środowisko biznesu bazuje przede wszystkim na 
gospodarce opartej na wiedzy, struktury organizacyjne ulegają spłaszczeniu, a me-
nedżerowie dostrzegają korzyści płynące z różnorodności. Czasy zarządzania przez 
strach dobiegły końca, ustępując tym samym miejsca zarządzaniu przez partnerstwo. 
Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie bez względu na płeć, od liderów biznesu wy-
maga się jasnego wyznaczania celów, usuwania przeszkód oraz szybkiego i zdecy-
dowanego działania. Analiza taktyk, które preferowane są przez kobiety i mężczyzn 
w zarządzaniu, stwarza raczej przestrzeń do podobnego działania obu płci. Przedsię-
biorstwa powinny zatem wykorzystywać talent zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo 
tylko wtedy sprostają konkurencji na rynku. Te organizacje, które świadomie rezy-
gnują z różnorodności, pozbawiają się możliwości tworzenia bardziej efektywnej kul-
tury działania. 
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Wstęp

Artykuł składa się z  czterech części i  podsumowania. W  pierwszej z  nich przedsta-
wiono strukturę zatrudnienia w wielkich grupach zawodowych w okresie 1995–2016. 
W części drugiej zanalizowano przewidywane zmiany zatrudnienia w wielkich gru-
pach zawodowych w  przyszłości. Kolejne dwie części dotyczą analizy konkretnych 
zawodów. Zaprezentowano w nich nowe i gasnące zawody (s. 3), a także zawody de-
ficytowe i nadwyżkowe w latach 2015–2018 (s. 4). Całość zamyka podsumowanie za-
wierające wnioski końcowe1.

Struktura zatrudnienia w wielkich grupach zawodowych 
w okresie 1995–2016

W Polsce od 2011 r. oficjalna klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) stanowi pię-
ciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności wy-
stępujących na rynku pracy. Uproszczony schemat KZiS przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Struktura grup zawodowych i ich kompetencje

Symbol 
grupy 

wielkiej
Nazwa grupy wielkiej

Liczba grup w ramach  
grupy wielkiej Liczba za-

wodów 
i specjal-

nościdużych śred-
nich

ele-
mentar-

nych

1 Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 11 31 159

2 Specjaliści 6 31 99 712

3 Technicy i inny średni personel 5 20 87 494

4 Pracownicy biurowi 4 8 27 68

5 Pracownicy usług i sprzedawcy 4 12 39 131

6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3 9 17 54

7 Robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy 5 14 69 393

1 Obszerne fragmenty artykułu powstały w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pra-
cy” realizowanego przez konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Pra-
cy i Spraw Socjalnych. Projekt ten jest współfinan sowany w ramach Pro gramu Oper a cyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój.
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8
Operatorzy
i monterzy maszyn
i urządzeń

3 14 41 340

9 Pracownicy wykonujący prace pro-
ste 6 11 32 101

10 Siły zbrojne 3 3 3 3

RAZEM 43 133 445 2 455

Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.

Z tabeli wynika, że KZiS uwzględnia 10 wielkich grup zawodowych. Liczbę pracu-
jących w tych grupach oraz udział zatrudnienia w każdej z nich w całkowitym zatrud-
nieniu w okresie 1995–20162 przedstawiono w tabelach 2–3.

Tabela 2. Liczba pracujących w  wielkich grupach zawodowych (w  tys.) w  latach 
1995–2016

Rok
Wielka grupa zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1995 872,9 1 666,6 1 310,9 985 1 611,2 3 038,9 2 934,4 1 167,5 1 133,4 50,6

1996 858,4 1 700,8 1 355,6 1 026,2 1 750,5 3 008,3 2 991,4 1 250,9 1 095,9 65

1997 938,9 1 769,7 1 384,5 1 110,1 1 767,6 2 839,9 2 994,5 1 333 1 106,8 70,1

1998 894,3 1 850 1 472,8 1 135,4 1 867,7 2 600,2 2 994,2 1 349,5 1 112,6 58,2

1999 833,9 1 816,7 1 553,6 1 077,3 1 778,1 2 440,9 2 638,8 1 378 971,2 84,3

2000 838,9 1 811,6 1 477,5 1 092,1 1 803,4 2 588,2 2 560,4 1 318,8 979,8 69

2001 786,8 1 782,9 1 395,8 1 041,9 1 794,2 2 529,5 2 378,6 1 238,7 1 020,1 74,3

2002 725,2 1 863,6 1 399,4 1 005 1 877,9 2 401,8 2 166,6 1 225,9 991,8 65,1

2003 779,3 1 921,4 1 433,9 904,2 1 852,9 2 370,9 2 157 1 270 918,8 69,4

2004 803,2 2 046,2 1 426,6 918,8 1 855,7 2 360,5 2 211,4 1 332,5 923,4 78,4

2005 773,3 2 187,3 1 452 946,8 1 919,9 2 272,4 2 205,6 1 404,9 982,3 79,8

2006 872,1 2212,3 1 504,9 1 027,4 1 989,1 2 075,7 2 328,7 1 568,6 1 038,2 60,1

2007 893,7 2 297,4 1 605,3 1 093 2 069,4 1 965,3 2 530,2 1 603,9 1 120,3 50,6

2 Analiza kończy się na 2016 r. z powodu niedostępności danych, które w przypadku zatrudnienia w gru-
pach zawodowych podawane są ze sporym opóźnieniem w odstępach dwuletnich.
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Rok
Wielka grupa zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 941,1 2 372,8 1 661,7 1 039,9 2 167,9 1 950,7 2 644,4 1 681,8 1 094,7 65,8

2009 947,2 2 512,2 1 706 1 003,5 2 176,7 1 870,5 2 532,8 1 553,3 1 052,7 83,1

2010 953,3 2 655,3 1 715,4 1 051,5 2 167,1 1 844,6 2 473 1 541,3 1 067,5 87,8

2011 953 2 751,9 1 713,4 1 050 2 181 1 785,9 2 397,7 1 623,5 1 074,9 81,7

2012 990,5 2 886 1 710,8 1 045,6 2 110,7 1 713,1 2 336,5 1 626,9 1 121,7 94,3

2013 1 
008,5 2 925,8 1 763,9 1 053,4 2 169,7 1 660,6 2 328,7 1 601 1 098,1 103,8

2014 986,2 3 000,1 1 920,4 1 050,4 2 219,5 1 655 2 394,5 1 543,3 1 143,3 104,9

2015 995,4 3 097,7 2 035,5 1 011,5 2 178 1 661,4 2 433,3 1 609,5 1 157 100,4

2016 1 
050,4 3 120,4 2 114,9 984,2 2 218,5 1 495,2 2 501,8 1 670 1 080,3 91,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, ss. 6, 

10, 15, 22, 28, 33, 38, 42, 48, 52].

Tabela 3. Udział zatrudnienia w wielkich grupach zawodowych w całkowitym za-
trudnieniu (w %) w latach 1995–2016

Rok
Wielka grupa zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1995 5,9 11,3 8,9 6,7 10,9 20,6 19,9 7,9 7,7 0,3

1996 5,7 11,3 9 6,8 11,6 19,9 19,8 8,3 7,3 0,4

1997 6,1 11,6 9 7,2 11,5 18,5 19,6 8,7 7,2 0,5

1998 5,8 12,1 9,6 7,4 12,2 17 19,5 8,8 7,3 0,4

1999 5,7 12,5 10,7 7,4 12,2 16,7 18,1 9,5 6,7 0,6

2000 5,8 12,5 10,2 7,5 12,4 17,8 17,6 9,1 6,7 0,5

2001 5,6 12,7 9,9 7,4 12,8 18 16,9 8,8 7,3 0,5

2002 5,3 13,6 10,2 7,3 13,7 17,5 15,8 8,9 7,2 0,5

2003 5,7 14 10,5 6,6 13,5 17,3 15,8 9,3 6,7 0,5

2004 5,8 14,7 10,2 6,6 13,3 16,9 15,8 9,5 6,6 0,6

2005 5,4 15,4 10,2 6,7 13,5 16 15,5 9,9 6,9 0,6

2006 5,9 15,1 10,3 7 13,6 14,1 15,9 10,7 7,1 0,4
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Rok
Wielka grupa zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 5,9 15,1 10,5 7,2 13,6 12,9 16,6 10,5 7,4 0,3

2008 6 15,2 10,6 6,7 13,9 12,5 16,9 10,8 7 0,4

2009 6,1 16,3 11,1 6,5 14,1 12,1 16,4 10,1 6,8 0,5

2010 6,1 17,1 11 6,8 13,9 11,9 15,9 9,9 6,9 0,6

2011 6,1 17,6 11 6,7 14 11,4 15,4 10,4 6,9 0,5

2012 6,3 18,5 10,9 6,7 13,5 11 14,9 10,4 7,2 0,6

2013 6,4 18,6 11,2 6,7 13,8 10,6 14,8 10,2 7 0,7

2014 6,2 18,7 12 6,6 13,9 10,3 14,9 9,6 7,1 0,7

2015 6,1 19 12,5 6,2 13,4 10,2 14,9 9,9 7,1 0,6

2016 6,4 19,1 13 6 13,6 9,2 15,3 10,2 6,6 0,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, ss. 6, 

10, 15, 22, 28, 33, 38, 42, 48, 52].

Z tabel 2–3 wynika, że w badanym dwudziestodwuletnim okresie znacząco zmie-
niła się struktura zatrudnienia w wielkich grupach zawodowych. Na początku tego 
okresu najwięcej pracowników (ponad 20%) należało do 6 grupy zawodowej (rolni-
cy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy), a następnie do 7 grupy zawodowej (robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy – niecałe 20%). Znacznie mniejsze zatrudnienie (niewiele po-
nad 10%) charakteryzowało dwie następne w kolejności grupy: 2 (specjaliści) oraz 5 
(pracownicy usług i sprzedawcy).

Z kolei w końcu badanego okresu rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy byli dopiero 
szóstą pod względem wielkości zatrudnienia grupą (ok. 9%). Największą liczbę pra-
cowników stanowili natomiast specjaliści (ponad 19%), a w dalszej kolejności robot-
nicy przemysłowi i  rzemieślnicy (ponad 15%), pracownicy usług i  sprzedawcy (ok. 
13,5%) oraz technicy i inny średni personel (ok. 13%). Zmiany te niewątpliwie wiążą 
się ze zwiększonym udziałem ludności z wykształceniem wyższym i średnim tech-
nicznym w całej populacji w końcu badanego okresu w porównaniu z jego począt-
kiem, a także ze spadkiem znaczenia sektora rolniczego w gospodarce opartej coraz 
bardziej na sektorze usług.
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Przewidywane zmiany zatrudnienia w wielkich grupach 
zawodowych 

Na wykresach 1–10 zaprezentowano liczbę pracujących w poszczególnych wielkich 
grupach zawodowych w Polsce w latach 1995–2016. Dodatkowo zaznaczono na nich 
trend liniowy dla całego tego okresu (trend długookresowy) oraz ostatnich pięciu lat 
(trend krótkookresowy). 

Wykres 1. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „1”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 10].

Wykres 2. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „2”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 15].
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Wykres 3. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „3”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 22].

Wykres 4. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „4”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 28].

Wykres 5. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „5”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 33].
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Wykres 6. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „6”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 38].

Wykres 7. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „7”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 42].
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Wykres 8. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „8”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 48].

Wykres 9. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „9”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 52].
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Wykres 10. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej „10”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Modranka, Gajdos, Lewandowska-Gwarda 2018, s. 6].

Z  analizy trendów wynika, że dalszego dynamicznego wzrostu zatrudnienia 
w Polsce należy spodziewać się zwłaszcza w grupie 2 (specjaliści), a w dalszej kolej-
ności w grupie 3 (technicy i  inny średni personel), zwłaszcza na podstawie trendu 
krótkookresowego oraz 5 (pracownicy usług i sprzedawcy), 1 (przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy) i 8 (operatorzy i monterzy maszyn i urzą-
dzeń).

Jednoznacznych wniosków nie można natomiast wyciągnąć, jeśli chodzi o grupę 
9 (pracownicy wykonujący prace proste), 0 (siły zbrojne)3 oraz 7 (robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy). W dwóch pierwszych przypadkach trend długookresowy wska-
zuje bowiem na wzrost zatrudnienia, podczas gdy trend krótkookresowy na jego 
spadek. Z odwrotną sytuacją mamy natomiast do czynienia w przypadku grupy 7 
(robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). 

Na podstawie analizy trendów można z kolei wnioskować, że umiarkowany spa-
dek zatrudnienia jest z  kolei prawdopodobny w  grupie 4 (pracownicy biurowi). 
Znacznie bardziej dynamiczny spadek zatrudnienia jest z  kolei prawdopodobny 
w grupie 6 (rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy). 

3 Należy być ostrożnym w kwestii interpretacji zmian poziomu zatrudnienia  w tej grupie z uwagi na re-
latywnie bardzo niewielką liczbę pracujących w siłach zbrojnych. W takiej sytuacji  Badanie Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (z którego pochodzą interpretowane dane) nie musi być w pełni reprezentacyj-
ne. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że w BAEL w każdym z 13 tygodni danego kwartału ankieterzy od-
wiedzają 4260 losowo wybranych mieszkań (Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2017 r., 
GUS, ss. 12–13). Taka próbka może być zatem niewystarczająca dla grup charakteryzujących się niskim po-
ziomie zatrudnienia ze względu na losowość w kwestii dotarcia do nich. Tłumaczy to dużą zmienność za-
trudnienia w wielkiej grupie zawodowej 0 na podstawie BAEL. 
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Tabela 4. Konieczne kompetencje i  wykształcenie wielkich grup zawodowych 
w Polsce

Symbol 
wielkiej grupy 
zawodowej

Nazwa wielkiej grupy zawodowej
Poziom  
kompetencji 
wg ISCO-08

Poziom  
kształcenia 
wg ISCED 2011

1 Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8

2 Specjaliści 4 5, 6, 7, 8

3 Technicy i inny średni personel 3 3, 4

4 Pracownicy biurowi 2, 3 3, 4

5 Pracownicy usług i sprzedawcy 2, 3 3, 4

6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 3

7 Robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy 2 3

8 Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń 2 2, 3

9 Pracownicy wykonujący prace pro-
ste 1 1, 2

10 Siły zbrojne 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Źródło: [http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html].

W  kontekście ww. analizy warto zaznaczyć, że zmiana struktury zatrudnienia 
w dużym stopniu wynika z postępu technicznego. Można to wytłumaczyć m.in. na 
podstawie koncepcji Fourastie’go, który twierdził, że silna dynamika postępu tech-
nicznego występuje w sektorze II (przemysłowym), umiarkowana w sektorze 
I (rolniczym), a słaba w sektorze III (usług) [Kwiatkowska 2007, s. 29]. Według tej kon-
cepcji, z uwagi na to, że postęp techniczny wypiera siłę roboczą, wzrastać powinien 
udział sektora usług w agregatowym popycie na pracę, podczas gdy spadać powi-
nien udział sektora przemysłowego oraz, w mniejszym stopniu, sektora rolniczego. 
Jeżeli bowiem postęp techniczny powoduje wzrost wydajności pracy, to określoną 
produkcję można wytworzyć przy mniejszym zatrudnieniu. 

W celu pogłębienia analizy teoretycznej należy również wziąć pod uwagę ela-
styczności cenowe popytu. Współcześnie na problem ten zwracają uwagę m.in. 
Blien i Ludewig. Z ich badań dla gospodarki niemieckiej wynika, że obniżający kosz-
ty wytwarzania postęp techniczny staje się korzystny dla zatrudnienia, jeśli popyt 
na produkty w danej branży jest elastyczny. W przeciwnym wypadku (popyt nieela-
styczny) postęp techniczny prowadzi jednak do spadku zatrudnienia [Blien, Lude-
wig 2017, s. 26].
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Ujmując rzecz historycznie, podobnego zdania już w 1945 r. był Fisher. Zwrócił on 
wówczas uwagę na relatywny wzrost popytu na pracę w usługach, kosztem przede 
wszystkim rolnictwa. Jako powód tych zmian podawał właśnie elastyczności cenowe 
popytu. Twierdził on, że elastyczność ta jest najniższa w sektorze rolniczym, a naj-
wyższa w sektorze usług i w niektórych produktach sektora przemysłowego. W ta-
kim wypadku wspomniane już efekty kompensacyjne postępu technicznego, zwią-
zane z obniżką kosztów produkcji i cen, powodują, że w sektorowym układzie popy-
tu na pracę rośnie znaczenie sektora usług, kosztem przede wszystkim sektora rolni-
czego [Kwiatkowska 2007, ss. 28–29].

Z  powyższych rozważań wynika, że postęp techniczny powinien powodować 
wzrost popytu na pracę i  zatrudnienia, głównie w  wielkich grupach zawodowych 
związanych z  usługami. Dodatkowo uwzględnienie szczególnej współcześnie roli 
GOW (gospodarki opartej na wiedzy) każe przypuszczać, że udział zatrudnienia we-
dług wielkich grup zawodowych powinien zmieniać się w kierunku wzrostu znacze-
nia grup zawodów, w których niezbędny jest wysoki poziom kompetencji i kształ-
cenia. Z tabeli 4 wynika, że szczególnie wysokimi kompetencjami i wykształceniem 
powinni charakteryzować się zwłaszcza specjaliści. Współcześnie najwyższy popyt 
na pracę powinien w związku z tym dotyczyć przede wszystkim 2 wielkiej grupy za-
wodowej. Analiza danych z tabel 2–3 potwierdza te przypuszczenia. Najwięcej osób 
pracujących w Polsce w końcu badanego okresu należało bowiem właśnie do dru-
giej grupy zawodowej (specjaliści). Jakkolwiek warto zauważyć, że drugie pod tym 
względem miejsce zajmowała siódma grupa zawodowa (robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy), w której, jak wynika z tabeli 4, poziom wykształcenia i kompetencji 
nie musi być specjalnie wysoki.

Tabela 5. Wolne miejsca pracy według wielkich grup zawodów w 2017 r. (w tys., 
przeciętna w roku)

Wielka grupa zawodowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,2 19,1 8,0 11,6 15,1 0,3 35,8 20,1 9,4 0,0

Źródło: [Popyt na pracę w 2017 roku, 2017, s. 45].

Warto podkreślić, że w obydwu ww. grupach popyt na pracę powinien nadal ro-
snąć. Jak wynika z tabeli 5, przedstawiającej dane dotyczące wolnych miejsc pracy, 
w 2017 r. w dużym stopniu poszukiwani byli właśnie specjaliści (głównie w trzech 
sekcjach: Informacja i komunikacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz Działal-
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ność profesjonalna, naukowa i techniczna). Nieco zaskakiwać może jednak, że jeszcze 
większa liczba wolnych miejsc pracy (i to niemal dwukrotnie) czekała na grupy zawo-
dowe z niższym wymaganym poziomem kompetencji, tj. na wspomnianych już ro-
botników przemysłowych i  rzemieślników (głównie w sekcjach: Przetwórstwo prze-
mysłowe i Budownictwo) oraz (nieznacznie większa) na operatorów i monterów ma-
szyn i urządzeń (przede wszystkim w sekcjach: Transport i gospodarka magazynowa 
oraz Przetwórstwo przemysłowe) [Popyt na pracę w 2017 roku, 2017, s. 47]. 

W  krótkim okresie bardziej prawdopodobny jest zatem relatywnie największy 
wzrost popytu na pracę robotników przemysłowych i rzemieślników, a w dalszej ko-
lejności operatorów i monterów maszyn i urządzeń, specjalistów oraz pracowników 
usług i sprzedawców; na co uwaga zostanie zwrócona także w dalszej części opra-
cowania.

Nowe i ginące zawody 

Postęp techniczny powoduje nie tylko zmiany struktury popytu na pracę w ramach 
wielkich grup zawodów. Przyczynia się on bowiem również do tego, że część zawo-
dów zanika; w zamian pojawiają się natomiast nowe zawody.

Biorąc pod uwagę konkretne zawody, należy zauważyć, że w KZiS z 2014 r., w po-
równaniu z klasyfikacją z 2010 r., wprowadzono zmiany polegające m.in. na wyłącze-
niu z ewidencji 11 zawodów i specjalności, które już nie funkcjonują na rynku pra-
cy lub są wykonywane przez nieliczne osoby oraz dodaniu 148 nowych zawodów 
i specjalności, które powstały w ciągu ostatnich lat. Najwięcej nowych zawodów po-
jawiło się wśród specjalistów (69), techników i innego średniego personelu (31) oraz 
przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (23) [Żmur-
kow-Poteralska 2017, s. 324]. Warto zaznaczyć, że we wszystkich tych grupach zawo-
dowych (zwłaszcza 1 i 2) wymagane są najwyższe kwalifikacje oraz zaawansowana 
wiedza techniczna (zob. tabela 5). Listę wybranych nowych zawodów i specjalności 
przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 6. Wybrane zawody/specjalności dodane w KZiS z 2014 r. w porównaniu 
z KZiS z 2010 r.

Wielka grupa zawodowa Nazwa zawodu/specjalności

Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy (1)

Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii 

Kierownik do spraw marketingu internetowego

Specjaliści (2)

Bioinformatyk 

Inżynier techniki świetlnej

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Inżynier teleinformatyk

Specjalista inżynierii medycznej

Administrator bezpieczeństwa informacji

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

Specjalista sprzedaży internetowej

Programista aplikacji mobilnych

Specjalista systemów rozpoznawania mowy

Administrator systemów komputerowych

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Redaktor serwisu internetowego

Bloger/vloger

Technicy i inny średni personel (3)

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik procesów drukowania

Asystent przetwarzania danych

Technik tyfloinformatyk

Pracownik obsługi kampanii e-mailowych 

Źródło: [Żmurkow-Poteralska 2017, ss. 324–325].

Z drugiej strony rozwój gospodarki opartej na wiedzy i postęp techniczny spra-
wiają, że pewne zawody są wypierane z rynku pracy. Do zawodów ginących zaliczyć 
można m. in. następujące: 

 · bednarz,
 · ceklarz, 
 · flisak,
 · garncarz,
 · introligator,
 · konwisarz,
 · kowal,
 · kołodziej,
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 · ludwisarz,
 · pozłotnik,
 · rymarz,
 · siodlarz,
 · sitarz,
 · smolarz,
 · stelmach,
 · wyoblarz,
 · zdun,
 · zecer.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce  
w latach 2015–2018

Uzupełnieniem analizy może być przedstawienie zawodów nadwyżkowych i deficy-
towych na podstawie przeprowadzanego corocznie ogólnopolskiego badania Baro-
metr zawodów. Charakter tego badania jest jakościowy i dzięki odpowiedzi na szereg 
pytań pozwala zakwalifikować dany zawód do jednej z trzech kategorii: zawodów de-
ficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych. 

Zawody deficytowe to te, w których poszukiwanie pracy nie powinno stanowić 
problemu, ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie przy niewielkiej liczbie wy-
kwalifikowanych pracowników. Zawody zrównoważone to grupa, gdzie podaż pra-
cy jest w przybliżeniu równa popytowi na pracę. Z kolei zawody nadwyżkowe są gru-
pą, dla której znalezienie zatrudnienia może stanowić problem z uwagi na relatyw-
nie niski popyt na pracę [https://ksservice.pl/blog/wiadomosci/zawody-deficyto-
we-i-nadwyzkowe-2017].

W tabeli 7 zaprezentowano zawody nadwyżkowe i deficytowe w Polsce w latach 
2015–2018. Z tabeli wynika, że przez trzy lata sytuacja na rynku pracy uległa diame-
tralnej zmianie. Jeszcze w 2015 r. zawodów nadwyżkowych było minimalnie więcej 
niż deficytowych. Od 2017 r. mamy jednak do czynienia z zupełnym odwróceniem 
dotychczasowych trendów. Współcześnie niewiele jest bowiem zawodów i  branż, 
w których podaż pracy przewyższa popyt na pracę. W 2017 r. takich zawodów było jedy-
nie 2%, a w 2018 r. jedynym, któremu można przypisać taki status, był zawód ekonomisty. 

Zatrudnienie w Polsce według struktury zawodowej. Analiza ex post i przewidywania 
na przyszłość
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Tabela 7. Zawody nadwyżkowe i deficytowe w Polsce w latach 2015–2018

Rok Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe

2015 Ekonomista

Nauczyciel nauczania początko-
wego 
Nauczyciel przedmiotów ogólno-
kształcących 
Pedagog
Politolog
Historyk
Filozof
Pracownik administracyjny i biu-
rowy
Pracownik biur podróży i organi-
zator obsługi   
  turystycznej 
Rolnik
Hodowca 
Socjolog i specjalista ds. badań 
społeczno-
  ekonomicznych 
Specjalista administracji publicz-
nej
Specjalista rolnictwa i leśnictwa
Specjalista technologii żywności 
i żywienia Technik budownictwa
Technik informatyk 
Technik mechanik

Cieśla
Stolarz budowlany
Dekarz i blacharz budowlany 
Kierowca autobusów
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu ciężarowego 
Kierownik budowy 
Krawiec
Pracownik produkcji odzieży 
Operator obrabiarek skrawających 
Pielęgniarka 
Przedstawiciel handlowy
Samodzielny księgowy 
Spawacz metodą MIG/MAG
Spawacz metodą TIG 
Specjalista automatyki i robotyki
Szef kuchni

2017 Ekonomista 
Pedagog
Filozof 
Historyk
Politolog 
Kulturoznawca

Betoniarz
Zbrojarz
Brukarz
Cieśla
Stolarz budowlany
Cukiernik
Dekarz
Blacharz budowlany
Elektryk
Elektromechanik
Elektromonter
Fryzjer
Kierowca autobusów
Kierowca samochodów ciężarowych i ciągni-
ków  
 siodłowych
Krawiec
Pracownik produkcji odzieży
Kucharz
Magazynier
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter instalacji budowlanych
Murarz
Tynkarz
Operator i mechanik sprzętu do robót ziem-
nych
Operator obrabiarek skrawających
Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarz
Pielęgniarka
Położna
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Rok Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe

2017 Pracownik robót wykończeniowych 
w budownictwie
Robotnik budowlany
Robotnik obróbki drewna
Stolarz
Samodzielny księgowy
Spawacz
Szef kuchni
Ślusarz

2018 Ekonomista Betoniarz
Zbrojarz
Brukarz
Cieśla
Stolarz budowlany
Cukiernik
Dekarz
Blacharz budowlany
Elektryk
Elektromechanik
Elektromonter
Fizjoterapeuta i masażysta 
Fryzjer
Kierowca autobusów
Kierowca samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych
Kosmetyczka
Krawiec
Pracownik produkcji odzieży
Kucharz
Lekarz
Magazynier
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter instalacji budowlanych
Murarz
Tynkarz
Operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
Operator obrabiarek skrawających
Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarz
Pielęgniarka
Położna
Pracownik ds. rachunkowości i księgowości 
Pracownik robót wykończeniowych 
  w budownictwie
Robotnik budowlany
Robotnik obróbki drewna
Stolarz
Samodzielny księgowy
Spawacz
Szef kuchni
Ślusarz

Źródło: [Barometr zawodów 2016, Raport podsumowujący badanie w Polsce 2016, s. 41; Barometr za-

wodów 2018, Raport podsumowujący badanie w Polsce 2018, s. 14, 18; Barometr zawodów 2019, Raport 

podsumowujący badanie w Polsce 2019, s. 24].  
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Z punktu widzenia postawionej na wstępie hipotezy na podstawie analizy po-
wyższych zawodów można wnioskować, że obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce 
sprawia, że potwierdzenie znajduje fakt odwrócenia trendu dotyczącego najwięk-
szego współcześnie zapotrzebowania na przedstawicieli dziedzin (zwłaszcza usług) 
wiedzochłonnych. Przedstawicielami zawodów nadwyżkowych do 2017 r. byli bo-
wiem głównie technicy lub absolwenci uczelni, a w 2018 r. jedynym zawodem nad-
wyżkowym był ekonomista. Z drugiej strony przedstawicielami zawodów deficyto-
wych są obecnie przede wszystkim robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (pomijając 
lekarzy i samodzielnych księgowych). Na podstawie powyższych wniosków hipote-
zę badawczą postawioną na wstępie należy odrzucić. 

Podsumowanie

Na podstawie powyższej analizy można wyciągnąć następujące wnioski.
1. W okresie 1995–2016 nastąpiła znacząca zmiana struktury zatrudnienia w 
wielkich grupach zawodowych. Na początku tego okresu najwięcej pracowni-
ków należało do 6 grupy zawodowej (rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy) oraz 7 
grupy zawodowej (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). Z kolei w końcu tego 
okresu największą liczbę pracowników stanowili specjaliści. 
2. Zarówno trendy krótkookresowe, jak i długookresowe wskazują na dalszy 
znaczący wzrost popytu na pracę specjalistów, przy jednoczesnym spadku tego 
popytu na rolników, ogrodników, leśników i rybaków.
3. Analiza liczby wolnych miejsc pracy nie do końca potwierdza, że wzrost za-
potrzebowania na polskim rynku pracy w najbliższej przyszłości dotyczyć będzie 
zwłaszcza specjalistów. Większa liczba wolnych miejsc pracy współcześnie doty-
czy bowiem grup zawodowych, w których wymagany jest niższy poziom kompe-
tencji i wykształcenia, tj. robotników przemysłowych i rzemieślników oraz opera-
torów i monterów maszyn i urządzeń.
4. Analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w latach 2017–2018 pozwa-
la dojść do podobnych wniosków, tzn. przedstawicielami zawodów deficyto-
wych w Polsce są obecnie przede wszystkim robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy (pomijając lekarzy i samodzielnych księgowych), a nie specjaliści z wyższym 
wykształceniem. Na tej podstawie można sformułować wniosek, że postawioną 
na wstępie hipotezę badawczą należy obecnie, w perspektywie najbliższych kil-
ku lat, odrzucić.  
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Wstęp

Intensywnie rozwijające się społeczeństwo informacyjne wymusza na instytucjach 
publicznych odejście od tradycyjnych koncepcji zarządzania administracją publicz-
ną, a także zmiany sposobu załatwiania spraw urzędowych osobiście, telefonicznie 
czy też listownie na szybsze oraz bardziej nowoczesne usługi świadczone przez Inter-
net. Ponadto wymogi Unii Europejskiej nakazują wprowadzenie zmian w organach 
administracji publicznej poprzez stosowanie nowoczesnych technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych. Towarzyszy temu dynamicznie rozwijający się postęp 
technologii zarówno na potrzeby sfery publicznej, jak i prywatnej: funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie. Usprawnienie tego funkcjonowania możliwe jest dzięki 
wykorzystaniu nowych technologii w świadczeniu usług publicznych drogą elektro-
niczną. Istotnym celem stawianym przed administracją publiczną jest zintensyfiko-
wanie działań jej podmiotów w zakresie świadczenia usług dla klientów. 

Celem artykułu jest przedstawienie preferencji współczesnych klientów w  za-
kresie załatwiania spraw urzędowych. W związku z  tak sformułowanym celem au-
torki podjęły próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w administracji publicznej od-
grywa współczesny klient oraz jaki jest rzeczywisty poziom korzystania przez nie-
go z e-usług administracji dzięki nowoczesnym technologiom. Jako metodę badaw-
czą przyjęto analizę literaturową dostępnych danych statystycznych dotyczących e-
administracji z raportu Ministerstwa Cyfryzacji z 2016 r. Administracja elektroniczna 
w oczach internautów oraz raport z  ilościowych badań preferencji obywateli w od-
niesieniu do załatwiania spraw urzędowych online, opracowany przez Centrum Pro-
jektów Informatycznych w 2013 r. 

Specyfika współczesnego klienta

Aktualnie stale rozszerza się skala narzędzi, które mogą być wykorzystywane w obsłu-
dze klientów. Niewątpliwie wpływ na to wywarł rozwój technologii teleinformatycz-
nych i komunikacyjnych. Współczesny klient dość szybko zaadaptował się do zmie-
niających się warunków otoczenia. Coraz chętniej korzysta z nowoczesnych techno-
logii, które ułatwiają mu życie. Wpływ na to miały zapewne: wykształcenie się w kon-
sumencie takich cech, jak niecierpliwość, dążenie do wygody i  komfortu, aktywne 
poszukiwanie informacji podnoszącej wiedzę klienta, wzrost świadomości w zakre-
sie możliwości, jakie daje nowoczesna technologia oraz otwartość i ciekawość świata; 
a także rozwój trendów i mody w otoczeniu na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 
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technologicznych. W związku z tym portret współczesnego klienta tworzą takie przy-
mioty, jak [Wojciechowski]: 

 · wzrost kompetencji związanych z większym doświadczeniem i bardziej wyrafi-
nowanymi oczekiwaniami oraz wzrostem wiedzy, w jaki sposób wykorzystać swo-
je doświadczenie,
 · analityczne podejście oparte na kluczowych strategiach biznesowych, wskazują-

cych, jak efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby oraz na korzyściach wyni-
kających z kompleksowych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług, 
 · wzrost skłonności do dzielenia się własnymi doświadczeniami z dostawcą usług, 

co umożliwia lepsze dostosowanie oferty do wymagań klientów, a  jednocześnie 
wzrost wymagań wobec dostawców. 

Porównując nowego, współczesnego klienta z klientem tradycyjnym, „starej ery”, 
(tabela 1) zauważyć można, że w zasadniczy sposób różnią się od siebie. Podczas gdy 
klient tradycyjny, mając ograniczone możliwości wyboru produktów i usług, starał 
dostosować się do rynku, klient nowy dąży do podkreślenia swojej indywidualności, 
wybierając produkty unikatowe. Angażuje się przy tym w aktywne poszukiwanie in-
formacji, w przeciwieństwie do klienta tradycyjnego, który był tylko biernym poszu-
kiwaczem informacji. To sprawia, że bronią współczesnego klienta stało się posia-
danie informacji, ułatwiających podejmowanie decyzji, nawet tych trudnych i czy-
niących proces decyzyjny bardziej racjonalnym. Tym samym nowy konsument, zy-
skując większą świadomością konsumencką, stał się bardziej świadomy swoich praw 
i swojej wartości. Nie chce być już klientem anonimowym w masowym świecie, tak 
jak klient tradycyjny, ale oczekuje bliższej relacji, opartej na bardziej zindywidualizo-
wanym podejściu. Chce uczestniczyć we współtworzeniu produktów i usług, a nie 
tylko je kupować. 

Tabela 1. Tradycyjny a współczesny klient 

Tradycyjny klient Współczesny klient 

Dostosowany do rynku 
Mniej zaangażowany 
Konformistyczny
Gorzej poinformowany 
Mała świadomość konsumencka
Szuka wygody 

Podkreśla indywidualność 
Zaangażowany 
Niezależny 
Dobrze poinformowany 
Duża świadomość konsumencka 
Szuka autentyczności 

Źródło: [Małysa-Kaleta 2009, s. 290].
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Powyższe cechy współczesnego klienta sprawiają, że stał się on trudniejszy w ob-
słudze w porównaniu z klientem tradycyjnym, który preferował łatwe, proste i wy-
godne rozwiązania, unikając tym samym ryzyka i niepewności w swoich decyzjach. 
Być może wynika to z  faktu, że profil współczesnego klienta powstał z połączenia 
cech kilku typów klientów (rysunek 1). 

Rysunek 1. Złożoność klienta współczesnego

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Tarczydło 2016, ss. 16–17]. 

Współczesny klient jest jednak przede wszystkim użytkownikiem Internetu, kon-
sumentem digitalnym, e-konsumentem [Krzepicka 2016, ss. 211–212]. Konsument 
taki zarówno do zakupów, załatwienia wielu spraw, jak i podjęcia decyzji zakupo-
wych korzysta z sieci Internet, używając przy tym często urządzeń i aplikacji mobil-
nych [Tarczydło 2016, s. 16]. Ponadto wykorzystuje sieć Internet w celach nauki, pra-
cy i rozrywki [Jaciow, Wolny, Stolecka-Makowska 2013, ss. 157–158]. Dlatego, że jego 
celem jest wygoda i oszczędność czasu, jest skupiony zwłaszcza na poszukiwaniu 
i analizie informacji w sieci dotyczących możliwości zakupu konkretnych produktów 
i załatwiania spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Toteż pozostaje w sta-
łym kontakcie z innymi wirtualnymi użytkownikami w celu wymiany informacji i re-
komendacji oraz tworzenia treści internetowych [Dejnaka 2013, s. 17]. Przy tym chęt-
nie angażuje się w różne przedsięwzięcia i poszukuje doznań oraz dąży do persona-
lizowania wszystkiego, co możliwe [Kotarbiński 2015, ss. 34–36], co zapewnia mu wy-
rażanie samego siebie, prezentowanie swoich pomysłów i demonstrację swojej in-
dywidualności, ale jednocześnie tworzenie czegoś niepowtarzalnego. 

 Klienta „nowej ery” ukształtowały i kształtują nadal takie czynniki, jak: 
 · swoboda wyboru i zakupu produktów,
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 · większe możliwości komunikacji ze światem,
 · wzrost wykształcenia i lepsza dostępność edukacji na wyższym poziomie,
 · wzrost zróżnicowania potrzeb i możliwości ich zaspokojenia produktami krajo-

wymi i zagranicznymi,
 · promowanie i rozwój zdrowego i ekologicznego stylu życia,
 · rosnący poziom wymagań wobec przedsiębiorstw co do jakości produktów i ob-

sługi klienta,
 · poprawa sytuacji finansowej konsumentów, ale i rosnące zróżnicowanie ich do-

chodów,
 · akceptowanie i chęć użytkowania niepowtarzalnych produktów,
 · wzrost skłonności do innowacji,
 · wzrost krytycznego podejścia do reklamy, w  odbiorze których konsumenci są 

bardziej ostrożni i analizują poszczególne elementy w celu sprawdzenia ich wia-
rygodności, 
 · zakupy są dla konsumenta przyjemnością, zapewniającą w wielu sytuacjach re-

laks i rozrywkę [Sztucki 2001, s. 128]. 
Na ewolucję klienta wpływ miało także kształtowanie się społeczeństwa infor-

macyjnego, społeczeństwa, w  którym ważne miejsce zajmują systemy informacji 
i komunikacji oraz umiejętność korzystania z nich. Do szczególnych cech społeczeń-
stwa informacyjnego zalicza się posiadanie rozwiniętych środków do wytwarzania 
i przetwarzania informacji, posiadanie przez znaczną część społeczeństwa umiejęt-
ności posługiwania się i wykorzystywania technologii informacyjnych, wykorzysty-
wanie technologii informacyjnej do kształtowania dochodu narodowego. Stosowa-
ne technologie informacyjne stanowią wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego i kulturo-
wego [Haber 2001, s. 44, cyt. za: Krztoń 2015, s. 107]. 

Powstanie społeczeństwa informacyjnego związane było z  powstaniem środ-
ków informacyjnych, umożliwiających pozyskiwanie, analizę i  gromadzenie infor-
macji oraz jej odbieranie i przesyłanie [Krztoń 2015, s. 108]. Klient, aby odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości, musiał przeorientować swoje dotychczasowe zachowanie. 
Widząc, jak wiele możliwości daje korzystanie z nowoczesnych technologii, a wśród 
nich wygoda i oszczędność czasu, klient bez wahania zwrócił się w ich stronę i stał się 
ich wiernym użytkownikiem. Ich wykorzystanie przez klientów widoczne jest w wie-
lu sferach życia społeczno-gospodarczego, w  tym administracji publicznej. Wyda-
je się, że współczesny klient coraz chętniej i częściej korzysta z e-usług administracji 
publicznej, zwłaszcza że jakość e-usług ulega stałej poprawie. 
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Istota e-usług

E-usługi to usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, są one 
zautomatyzowane i zdalne [www.parp.gov.pl]. W odróżnieniu od usługi w ujęciu tra-
dycyjnym, e-usługę cechuje brak udziału człowieka oraz świadczenie tych usług na 
odległość poprzez przekaz danych na indywidualną dyspozycję usługobiorcy, prze-
syłaną i otrzymywaną za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i prze-
chowywania danych włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości nadawana, 
odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej (w  rozumieniu 
ustawy z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne) [Art. 2, pkt 4, Dz.U. z 2002 r. 
Nr 144, poz. 1204, s. 2]. E-usługę można realizować za pośrednictwem Internetu, urzą-
dzeń mobilnych oraz telewizji cyfrowej i  satelitarnej [Rozporządzenie Rady (WE) 
 nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r.]. 

Najbardziej szczegółową definicję e-usług podaje art. 11 w zw. z art. 12 Rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiającego środki wykonaw-
cze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej oraz załącznik nr 1 do Rozporządzenia: „Do usług świadczonych drogą elek-
troniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste i załącznik L dyrektywy 
77/388/EWG, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, 
których świadczenie jest zautomatyzowane i  które wymagają niewielkiego udzia-
łu człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest nie-
możliwe” [Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r.]. 

W  literaturze przedmiotu e-usługi są definiowane jako nowa formuła świad-
czenia usług, a tym samym zaspakajania potrzeb społeczeństwa, przy wykorzysta-
niu Internetu, od momentu pierwszego kontaktu firmy z klientem (indywidualnym 
bądź instytucjonalnym) w  celu przedstawienia oferty poprzez zamówienie usługi, 
jej świadczenie oraz kontakt po wykonaniu usługi [Dąbrowska 2008, s. 44]. Do usług 
świadczonych drogą elektroniczną można zaliczyć [www.ec.europa.eu, s.2]:

 · tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie programa-
mi i sprzętem;
 · dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień, dostarczanie obrazów, 

tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych;
 · dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak rów-

nież przekazów o  charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sporto-
wym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach;
 · usługi kształcenia korespondencyjnego.
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Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż za e-usługę można 
uznać wyłącznie usługę, która:

 · polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycz-
nych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet;
 · jest świadczona na osobiste żądanie usługobiorcy (zindywidualizowana);
 · jest realizowana bez konieczności przebywania obu stron w tym samym czasie 

w tej samej lokalizacji (zdalnie);
 · spełnia warunek precyzyjnej odpowiedzi na konkretnie postawione zapytanie 

czy zamówienie.
Zakres świadczonych e-usług jest szeroki. W literaturze przedmiotu oraz w aktach 

prawnych można znaleźć wiele przykładów takich usług. Najczęściej w klasyfikacji e-
usług wyróżnia się: e-administrację, e-edukację, e-pracę, e-handel, e-komunikację, 
e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-kulturę, e-turystykę i e-zdrowie [Dąbrowska 2008, 
s. 44 . W dalszej części publikacji, rozważania dotyczące e-usług będą rozpatrywane 
w kontekście usług e-administracji.

Rola e-usług w administracji publicznej

Usługi elektroniczne w  administracji publicznej odgrywają bardzo istotną rolę ze 
względu na trwającą obecnie rewolucję cyfrową, a także szybki rozwój technologii. 
W związku z powyższymi przesłankami, informatyzacja administracji jest elementem 
niezwykle ważnym dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

E-administracja jest pojęciem nowym, mało dotychczas wykorzystywanym, po-
nieważ Polska żyje jeszcze na granicy świata papierowego i elektronicznego. Więk-
szość społeczeństwa ma jeszcze trudności ze zrozumieniem istoty tego pojęcia. Po-
przez dodanie przedrostka „e-” pojęcie to zupełnie zmienia swoje pierwotne zna-
czenie. 

Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w po-
wiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności 
w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaanga-
żowania obywatela w  procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa 
[www.ec.europa.eu]. 

Interaktywna administracja publiczna staje się coraz bardziej istotnym czynni-
kiem rozwoju i konkurencyjności gospodarek w aspekcie regionalnym i globalnym. 
Z jednej strony – poprzez minimalizowanie czasu niezbędnego do wydawania de-
cyzji i obsługi obywateli, a także przekształcenie urzędów w e-urzędy – czynne 24 
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godziny na dobę, siedem dni w tygodniu podnosi jakość życia mieszkańców, zwięk-
sza różnorodność sposobów dostarczania informacji oraz zwiększa konkurencyjność 
małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast z drugiej strony – poprzez zarządzanie 
oparte na analizach, syntezie danych pochodzących z procesów monitoringu zjawisk 
społecznych i gospodarczych oraz przez szybkie podejmowanie decyzji – ogranicza 
koszty administrowania, dzięki czemu środki finansowe przekazywane są na inwe-
stycje [www.parp.gov.pl]. Ponadto rozwiązania e-government umożliwiają dostar-
czanie obywatelom efektywnych kosztowo i łatwo osiągalnych usług administracyjnych.

Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie administracji publicznej 
bez nowoczesnych technologii. Rozwój e-administracji, a tym samym rozwój e-usług 
publicznych oznacza szereg korzyści zarówno dla jej klientów (obywateli i  przedsię-
biorców), jak i  dla samej administracji. 

Wśród korzyści dla obywateli i mieszkańców, należy wspomnieć przede wszyst-
kim o  większej dostępności usług publicznych (bez konieczności wychodzenia 
z domu), łatwiejszych kanałach komunikacji na linii obywatel/przedsiębiorca – urzęd-
nik/władza publiczna oraz większej przejrzystości działań administracji publicznej 
i władz publicznych. Jednak najbardziej pozytywne skutki (pełnego) wdrożenia roz-
wiązań e-administracji zauważyć można w usprawnieniu pracy sektora publicznego, 
niższych kosztach funkcjonowania, stymulacji zmian organizacyjnych i potrzeby cią-
głego uzupełniania wiedzy i umiejętności służb publicznych, sprzyjających popra-
wie efektywności działania [van der Meer, van Winden, ss. 407–419]. 

Pomimo wielu zalet, rozwój e-administracji i e-usług publicznych może powodo-
wać także pewnego rodzaju zagrożenia. Jednym z ważniejszych zagrożeń jest moż-
liwość zaistnienia wykluczenia cyfrowego, przede wszystkim na terenach małych 
miast oraz obszarów wiejskich. Na tych obszarach występuje słaby dostęp do infra-
struktury teleinformatycznej, ponieważ firmy komercyjne nie zapewniają dostępu 
do Internetu na tych terenach, gdyż jest to dla nich nieopłacalne. Tym samym sytu-
acja ta może doprowadzić do bardziej uprzywilejowanej pozycji innych grup, które 
mają pełny dostęp do zasobów cyfrowych [Kuk 2002, ss. 353–363]. Innym ważnym 
zagrożeniem jest kwestia kosztów wdrożenia rozwiązań e-administracji, a w szcze-
gólności e-usług publicznych. Dotyczy to również mniejszych jednostek lokalnych, 
gdzie relatywnie wysokie koszty mogą nie doprowadzić do zakładanych efektów, 
zwłaszcza w zakresie redukcji kosztów funkcjonowania.

Niewątpliwie idea e-administracji jest niezbędnym wyznacznikiem skutecznych 
struktur państwowych, zapewniających obywatelom i  firmom możliwość działa-
nia we współczesnych realiach cywilizacyjnych. Powszechność wykorzystania usług pu-
blicznych online jest uzależniona w dużym stopniu od poinformowania zainteresowanych 
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podmiotów o ich istnieniu i korzyściach, jakie się wiążą z ich stosowaniem. Brak wie-
dzy na ten temat nie przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na elektroniczne 
usługi publiczne, wręcz przeciwnie, to, co nowe i nieznane, nie wzbudza zaufania 
[Ganczar 2009, s. 40].

Korzystanie z usług administracyjnych przez 
współczesnego klienta 

Pojęcie korzystania z  usług e-administracji obejmuje m.in. korzystanie ze stron in-
ternetowych dotyczących obowiązków obywatelskich (np. deklaracji podatkowych, 
zmiany miejsca zameldowania), oficjalnych dokumentów (np. dowodów osobistych, 
aktów urodzenia), publicznych usług edukacyjnych (np.  publicznych bibliotek, re-
krutacji do publicznych szkół lub uniwersytetów), publicznych usług zdrowotnych 
(np. usług publicznych, szpitali). 

Aby poznać opinię, w  jaki sposób społeczeństwo załatwia najczęściej sprawy 
urzędowe, Centrum Projektów Informatycznych w 2013 r. sporządziło raport z  ilo-
ściowych badań preferencji obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędo-
wych online. Przebadano 3807 internautów [Centrum Projektów Informatycznych 
2013, s. 5]. Wyniki tego badania przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Sposoby załatwiania spraw urzędowych 

Źródło: [Centrum Projektów Informatycznych, Raport z badania ilościowego, 2013, s. 11].
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Jak widać, najczęściej załatwianie spraw urzędowych społeczeństwo preferu-
je poprzez osobiste stawiennictwo w  urzędzie. Takiej odpowiedzi udzielił co dru-
gi ankietowany (50,24%). Uzasadnieniem takiej odpowiedzi może być obawa, że je-
śli popełnimy błąd w formularzu internetowym, wówczas nikt nie zwróci nam uwa-
gi. Ponadto klienci urzędów zazwyczaj chcą otrzymać potwierdzenie złożenia do-
kumentów, a nie zdają sobie sprawy z faktu, że potwierdzenie elektroniczne jest tak 
samo ważne, jak urzędowa pieczątka. Istnieje również obawa, że obywatele mogą 
nie ufać rozwiązaniom elektronicznym. Z kolei 28,58% respondentów odpowiedzia-
ło, że większość spraw załatwia osobiście w urzędzie, ale zdarza im się też załatwiać 
niektóre formalności przez Internet. Można zatem wnioskować, że wszystko zależy 
od sprawy, jaką użytkownik musi załatwić. Jeśli sprawa jest dość ważna dla klien-
ta, wówczas woli załatwić ją osobiście. Natomiast jeśli jest to sprawa mało istotna, 
klienci wolą zaoszczędzić swój czas niż stać w kolejkach i korzystają z nowoczesnych 
rozwiązań. Najmniejszą grupę stanowią osoby mające pełne zaufanie do technolo-
gii – 21,18%. Osoby te stawiają się w urzędzie tylko w przypadku, gdy jest to napraw-
dę konieczne. 

Jeśli chodzi o  preferowany sposób załatwiania spraw urzędowych, według ra-
portu sporządzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji E-administracja w oczach inter-
nautów z 2016 roku, w którym wzięło udział 4806 internautów [Raport Ministerstwa 
Cyfryzacji 2016, s. 21], respondenci jako preferowany sposób załatwiania spraw urzę-
dowych również wybierają osobistą wizytę w urzędzie (57%). Według badanych naj-
częściej tradycyjną – osobistą formę kontaktu preferują mieszkańcy woj. podkarpac-
kiego (63%). Kolejne miejsce zajmuje załatwianie spraw przez Internet. Ten sposób 
kontaktu z urzędem wybiera 32% badanych. Największy odsetek preferujących ko-
rzystanie z Internetu zamieszkuje województwo dolnośląskie (36,1%) i małopolskie 
(35,9%), natomiast najmniejszy odsetek osób korzystających z tej formy załatwienia 
spraw zamieszkuje województwa podkarpackie (25,5%) oraz wielkopolskie (27,8%). 
Na trzecim miejscu wśród preferowanych sposobów załatwienia spraw znajduje się 
kontakt telefoniczny. Liczba badanych osób w małym stopniu kontaktuje się telefo-
nicznie z urzędem w celu załatwienia danej sprawy, zazwyczaj jest to kontakt w celu 
zasięgnięcia informacji. Województwo wielkopolskie najczęściej korzysta z tej formy 
załatwienia spraw (12,2%), natomiast województwo małopolskie tylko w 6,3%. Naj-
mniej wykorzystywany jest sposób załatwienia spraw przez urząd pocztowy. Woje-
wództwo zachodniopomorskie korzysta z tej formy w bardzo małym zakresie – 0,5% 
(wykres 2).
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Wykres 2. Preferencje załatwiania spraw urzędowych według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie [E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cy-

fryzacji, Sopot, lipiec 2016, s. 21].

Załatwianie spraw urzędowych przez Internet cieszy się większym powodze-
niem wśród mężczyzn (35,7%) niż kobiet (28,1%), chociaż preferowanym sposobem 
obu płci załatwiania spraw w urzędach jest nadal osobiste stawiennictwo (wykres 3).

Wykres 3. Preferencje załatwiania spraw urzędowych według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie [E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cy-

fryzacji, Sopot, lipiec 2016, s. 22].
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Zaskakujące jest, iż najwięcej osób, które preferują osobiste załatwienie spraw 
urzędowych, znajduje się wśród osób młodych (wykres 4) między 18 a  24 rokiem 
życia (65,4%). Osoby znajdujące się w tym przedziale wiekowym również wykazu-
ją najmniejsze zainteresowanie załatwianiem spraw przez Internet (24%). W grupie 
osób, które preferują załatwianie spraw przez Internet, są osoby powyżej 55 roku ży-
cia (36,2%), i te osoby wśród wszystkich badanych zadeklarowały najmniejszą chęć 
załatwiania spraw urzędowych osobiście (51,6%).

Wykres 4. Preferencje załatwiania spraw urzędowych według wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie [E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cy-

fryzacji, Sopot, lipiec 2016, s. 22].

Analizując wybór załatwiania spraw według wykształcenia badanych osób (wy-
kres 5), można zauważyć, iż załatwiać sprawy osobiście woli najwięcej osób z  wy-
kształceniem podstawowym (65,8%), najmniejszy % w  tej grupie stanowią osoby 
z wyższym wykształceniem (45,4%). Osoby te dominują natomiast przy wyborze za-
łatwiania spraw przez Internet (43,6%), gdzie osoby z  wykształceniem podstawo-
wym stanowią 18,7%. 

Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Anna Śleszyńska-Świderska



177

Wykres 5. Preferencje załatwiania spraw urzędowych według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cy-

fryzacji, Sopot, lipiec 2016, s. 22].

Mieszkańcy wsi (wykres 6) w największym stopniu preferują załatwianie spraw 
osobiście (58,1%) oraz listownie (2,5%), natomiast mieszkańcy miast powyżej 100 tys. 
wolą załatwiać swoje sprawy urzędowe przez Internet (35,2%). Z kolei najwięcej osób 
wśród mieszkańców miast do 100 tys. załatwia swoje sprawy przez telefon (10,1%).

Wykres 6. Preferencje załatwiania spraw urzędowych według miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie [E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cy-

fryzacji, Sopot, lipiec 2016, s. 22].
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Jak wynika z powyższej analizy, z usług elektronicznej administracji w najwięk-
szym % korzystają osoby z  wyższym wykształceniem, mieszkające w  dużych mia-
stach. 

Podsumowując oba badania, zauważyć można, iż większość osób, które wzięły 
udział w analizowanych badaniach, nadal wybiera kontakt osobisty w instytucji pu-
blicznej, a nie korzystanie z usług administracyjnych za pomocą Internetu. Powodem 
ograniczenia w kontaktach (elektronicznej wymianie informacji) z administracją pu-
bliczną jest fakt, iż procedury elektroniczne nadal wymagają kontaktów osobistych 
lub wymiany dokumentów papierowych, ponieważ urzędy nie są przystosowane do 
załatwienia całej sprawy przez Internet (niewdrożone zostały jeszcze wszystkie po-
ziomy Sophistication Level1). Dużymi ograniczeniami w  zakresie elektronicznej wy-
miany informacji są również brak wiedzy i informacji o możliwości zastosowania pro-
cedur elektronicznych oraz ich skomplikowanie, czasochłonność, a  także obawa 
o bezpieczeństwo i poufność danych.

Jako powody niezadowolenia z usług online respondenci podali, iż załatwienie 
całej sprawy przez Internet staje się niemożliwe, ponieważ opis usługi jest niezrozu-
miały, brak jest reakcji lub odpowiedzi z urzędu, zbyt długo oczekuje się na załatwie-
nie sprawy, formularz do uzupełnienia okazuje się również niezrozumiały i  trudny 
oraz brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej kontaktu z osobą odpowiedzialną 
za daną sprawę, a przede wszystkim ciągle występują problemy techniczne [Raport 
Ministerstwa Cyfryzacji, s. 38].

1  Sophistication Level – w zależności od stopnia komunikacji urzędu ze społecznością, a także od rodzaju 
i złożoności realizowanych usług przez urzędy drogą elektroniczną, można wyróżnić poziomy dojrzałości 
usług e-administracji: 1.  Informacyjny – urzędy  publikują  informacje  na  stronach www,  a mieszkań-
cy,  przeglądając  witryny  urzędów  na  komputerach  lub  w  specjalnych kioskach informacyjnych, uzy-
skują potrzebne informacje, 2.  Interakcyjny – użytkownik  może  komunikować  się  drogą  elektronicz-
ną  z pojedynczymi urzędami, ale urzędy nie zawsze komunikują się drogą internetową z użytkownikiem 
(możliwość pobrania formularza), 3.  Transakcyjny –  użytkownik może komunikować się drogą elektro-
niczną z pojedynczymi  urzędami,  a  aplikacje  urzędów  elektronicznie  mu  odpowiadają (możliwość po-
brania i odesłania formularza), 4. Integracyjny  – portale o określonym przeznaczeniu udostępniają infor-
macje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiają realizację transakcji. Poziom integracji stwarza moż-
liwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elek-
troniczną – od uzyskania informacji, przez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu ode-
słanie ich drogą internetową (czasami wypełnienie formularzy online na stronie internetowej), aż po uisz-
czenie wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego doku-
mentu, o który stara się dana osoba. 5. Personalizacja – tzw. dojrzałość – dostosowanie usługi do indywi-
dualnych potrzeb i sytuacji klienta/wyjście z inicjatywą wyświadczenia usługi przez podmiot publiczny. 
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Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż współczesny klient na-
dal nie jest przekonany do elektronicznej administracji. W dalszym ciągu woli zała-
twiać sprawy urzędowe osobiście, bardziej wierzy w model tradycyjnej – biurokra-
tycznej administracji, woli dostarczyć dokumenty osobiście i  mieć pewność, że na 
pewno zostały przyjęte przez urzędnika. Takie preferencje wynikają z kilku czynni-
ków. Wśród nich ważne miejsce zajmuje wiek respondentów. Co interesujące, osoby 
bardzo młode (18–24 lat), w mniejszym stopniu aniżeli osoby starsze (55+) korzysta-
ją z e-usług administracji. Wynikać to może np. ze stanu zdrowia czy zróżnicowanego 
poziomu wiedzy o możliwościach, jakie daje e-administracja. Jednoznacznie wskazu-
je to na potrzebę edukacji w tym zakresie. Dotyczy to jednak wszystkich petentów, 
gdyż tylko około 1/3 z nich korzysta z takich usług. Wyeliminowanie niechęci i obaw 
związanych z korzystaniem z e-usług w administracji wymaga przygotowania spe-
cjalnych szkoleń, których program powinien być dostosowany do wiedzy klientów 
w tym zakresie. Istotnym elementem w tym obszarze stać się może np. wprowadze-
nie zachęt do korzystania z usług e-administracji. 

Inny czynnik stanowi bezpieczeństwo danych osobowych, które klienci wprowa-
dzają do sieci, wypełniając formularze urzędowe. I chociaż zabezpieczenia w tym za-
kresie stale się poprawiają, to nierzadko pojawia się wyciek danych, które dostają się 
w niepowołane ręce. Na tym polu jest jeszcze wciąż dużo do zrobienia. Tylko peł-
ne poczucie bezpieczeństwa petentów odnośnie ich danych osobowych, sprawi, że 
chętniej będą oni korzystali z e-usług administracji. 

Usługi publiczne mają specyficzny charakter, dlatego też można uznać, że ma się 
do czynienia z pewną bezradnością petenta. Usługodawca dysponuje odpowiedni-
mi kompetencjami, natomiast klient często nie zna lub nie rozumie obowiązujących 
przepisów i  charakteru świadczonej usługi, dlatego nie jest w  stanie obiektywnie 
ocenić swoich umiejętności przy załatwianiu spraw urzędowych, a tym bardziej ko-
rzystać z e-usług świadczonych przez administrację. W społeczeństwie panuje prze-
konanie, że Internet nie jest bezpiecznym miejscem do komunikacji, w związku z tym 
pozostaje nadal obawa o bezpieczeństwo i poufność danych. Dużym ograniczeniem 
w zakresie elektronicznej wymiany informacji jest również brak możliwości załatwie-
nia całej sprawy przez Internet oraz jej zawiły i skomplikowany charakter. 

Pomimo występujących barier i  ograniczeń dotyczących usług e-administracji 
można zaobserwować dodatnią dynamikę znaczenia tych usług w ciągu ostatnich 
lat. Wybór Internetu jako sposobu załatwienia spraw urzędowych niesie za sobą wiele 
korzyści, zarówno dla obywateli, jak i organizacji. Obywatele zyskują poprawę jakości 
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świadczonych usług przez jednostki administracji publicznej, a także ich dostępność, 
natomiast instytucje zyskują na obniżeniu kosztów ich funkcjonowania w dłuższym 
okresie. Aby jeszcze bardziej usprawnić dostępność tych usług, należy opracować 
i wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz konsekwentnie stosować proce-
dury zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji, a także promować 
wśród mieszkańców i przedsiębiorców korzyści płynące z elektronicznej formy ko-
munikacji z urzędem.

Przeprowadzone rozważania stanowią inspirację do prowadzenia bardziej po-
głębionych badań w tym zakresie. Autorki planują zbadanie wykorzystania e-usług 
administracji publicznej przez petentów w krajach UE. Pozwoli to na ukazanie zróż-
nicowania i określenia pozycji Polski na tle krajów UE tym zakresie, a także sformuło-
wanie wniosków mających wartość aplikacyjną. Wnioski te stanowić bowiem mogą 
wskazówki do wprowadzenia pozytywnych zmian w funkcjonowaniu e-usług admi-
nistracji publicznej w Polsce, co może przyczynić się do zwiększenia grupy klientów 
korzystających z tej formy załatwiania spraw urzędowych. 
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Wstęp

Firmy rodzinne są obecnie wybierane przez pracowników częściej niż przedsiębior-
stwa korporacyjne [Styczyńska 2017]. W firmach rodzinnych dobrze postrzegane jest 
indywidualne i wyjątkowe myślenie pracowników, które mogłoby doprowadzić do 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 9 | ss. 183–197



184

rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownicy firm rodzinnych, inaczej niż w dużych firmach, 
nie są oceniani przez pryzmat zespołu, co pozwala na postrzeganie ich jako poten-
cjalnie zwinnych. Firmy rodzinne opierają się w dużej mierze na kapitale relacyjnym, 
umożliwiającym zwiększanie zaufania partnerów oraz pracowników [Walecka 2017,  
s. 493–516]. Pracownik firmy rodzinnej powinien więc cechować się zwinnością, gdyż 
każda podjęta przez niego inicjatywa jest bardzo dobrze widziana [Cai, Huang, Liu, 
Wang 2018, ss. 52–63]. Indywidualny sukces pracownika może zostać łatwiej dostrze-
żony i  tym samym przełożyć się na wzmocnienie jego samooceny oraz wydajność 
pracy. Ze względu na fakt, że w firmach rodzinnych zazwyczaj przy projekcie pracu-
je tylko jedna osoba, od pracownika powinno się wręcz wymagać dużej zwinności. 

Jeszcze kilka lat temu twierdzono, że zwinność przedsiębiorstwa osiąga się dzię-
ki wykorzystaniu nowoczesnych i odpowiednio dobranych technologii. Obecnie ba-
dania pokazują, że wytwarzanie i technologie, nawet te najbardziej nowoczesne, nie 
pozwalają na osiągnięcie zwinności, jeśli nie wykorzystuje się w przedsiębiorstwie 
wiedzy i umiejętności pracowników [Sherehiy, Karwowski, Layer 2007, ss. 445–460]. 

Zwinność przedsiębiorstwa utożsamiana jest przede wszystkim z  działaniami 
zmierzającymi do ulepszenia produkcji i działu IT. W opinii autorki artykułu zwinność 
przedsiębiorstwa powinna być analizowana pod kątem działań operacyjnych przed-
siębiorstwa oraz tworzenia wewnętrznych elastycznych struktur, które przełożą się 
bezpośrednio na jego zwinność. Jedną z ważnych dla osiągnięcia zwinności struktur 
tworzą zwinni pracownicy. Na potrzeby artykułu autorka zdefiniowała cechy zwin-
nego pracownika, które zostaną zestawione z tymi wskazywanymi w literaturze za-
granicznej oraz krajowej. Opisane zostaną również definicje zwinności w przedsię-
biorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie roli studiów wyższych w kształtowa-
niu cech zwinnych potencjalnego pracownika firmy. 

Artykuł został opracowany na podstawie analizy piśmiennictwa, Systematic Li-
terature Review oraz wykonanego przez autorkę badania na grupie 102 studentów  
V roku wszystkich kierunków działających w ramach Wydziału Zarządzania jednej ze 
śląskich politechnik. Wyniki badania obejmują szeroki zakres zagadnień, dlatego też 
autorka przedstawia w poniższym opracowaniu jedynie pewne aspekty, ściśle zwią-
zane z wyodrębnionymi w dalszej części artykułu cechami zwinnego pracownika. 

Autorka na potrzeby opracowania sformułowała następującą hipotezę badaw-
czą: studia wyższe kreują u przyszłych pracowników cechy zwinności. 
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Zwinność jako największy zasób przedsiębiorstwa

Za twórcę pojęcia zwinności można uznać R.R. Gehaniego [1995, ss. 19–35], który 
w swojej pracy określił zwinność jako umiejętność wprowadzenia na rynek nowych 
produktów w  jak najkrótszym czasie. Również w  1995 r. S.L. Goldman, R.N. Nagel  
i K. Preiss opisali zwinność jako umiejętność dopasowania się do agresywnych zmian 
oraz stałe dążenie do wysokich zysków i pozyskiwanie coraz to nowszych interesa-
riuszy. W 2016 r. [Horlach, Drews, Schirmer, ss. 1416–1425] przeprowadzono bada-
nie, które pokazało, że tylko organizacje o pewnych cechach mogą odnosić sukce-
sy w dzisiejszym otoczeniu. Wśród tych cech znalazło się: wprowadzenie do struktur 
przedsiębiorstwa i utrzymywanie na wysokim poziomie kapitału relacyjnego, spraw-
ne zarządzanie zmianą i odpowiednie zorganizowanie cyklów decyzyjnych. 

Wdrażanie zwinności w organizacji zaczyna się już na etapie ustalania celów, mi-
sji i wizji przedsiębiorstwa. Kolejno obejmuje szczebel pracowniczy – w odniesieniu 
do obecnych pracowników, ale również odpowiedni dobór nowych pracowników 
do zespołów zadaniowych [Kozina 2013, ss. 13–23]. Tylko dzięki zwinnym pracow-
nikom przedsiębiorstwo może odpowiednio zarządzać zmianą [Juchnowicz 2007,  
ss. 58–60]. Nie można też nie wspomnieć o zwinności w kontekście łańcucha dostaw 
i procesu produkcyjnego. Dzięki odpowiednim działaniom w tym obszarze możli-
we jest dostarczenie jak najlepszego produktu do klienta w możliwie jak najszyb-
szym czasie. Mimo to zanim określimy jakieś przedsiębiorstwo mianem „zwinnego”, 
ze względu na nowoczesne technologie i rozwiązania wprowadzane w procesie pro-
dukcyjnym, należy po raz kolejny powrócić do fundamentu, na którym opiera się 
zwinna produkcja, a więc właśnie zwinnych pracowników przedsiębiorstwa [Urba-
nowska-Sojkin 2013, ss. 398–401]. 

Metodyki zwinne pojawiają się wszędzie tam, gdzie środowisko jest nieprzewi-
dywalne i cechuje się dużą zmiennością. Nie powinny być one kojarzone tylko i wy-
łącznie z prowadzeniem projektów czy wytwarzaniem oprogramowania w branży IT. 
Istotą zwinnych metod jest umiejętność dostosowania się do zmian i tworzenia wa-
runków, w których pracownicy będą produktywni. W projektach typu Agile dąży się 
do budowania samoorganizujących się zespołów, które samodzielnie tworzą plan 
każdego kroku oraz stawiają cele, podejmują decyzje i za nie odpowiadają. Zespo-
ły takie działają w  pewnym stopniu na zasadach organizacji fraktalnych, jednakże 
w zwinnym zarządzaniu powinna pojawić się osoba kierująca zespołem. Osoba ta 
nie może stanowić przeszkody w jak najszybszym podejmowaniu decyzji. Taki układ 
w przedsiębiorstwie możliwy jest do zrealizowania, kiedy wiadomo, że zespół stwo-
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rzony jest z wysokiej klasy specjalistów, którzy nie boją się konfrontacji ze zmianą 
[Annosi, Martini, Brunetta i in. 2018].

Jeżeli w  przedsiębiorstwie występuje procedura podejmowania decyzji, która 
wymaga przejścia przez wiele pionów decyzyjnych, szansa na potencjalny wzrost 
przedsiębiorstwa może stać się nieaktualna. Firmy, które w obecnych czasach od-
noszą sukcesy, kierują się filozofią „pull”. Podejście to oznacza oddanie zespołowi lub poje-
dynczemu pracownikowi decyzyjności w zakresie realizacji zadania [Ibbitson, Bricker 2013]. 

Według H. Sharifiego i Z. Zhanga [2001, s. 772] przedsiębiorstwa zwinne posia-
dają kluczowe umiejętności. Naukowcy zaliczyli do nich: umiejętność szybkiej od-
powiedzi na zmiany, zdolność do wdrażania nowych procesów oraz umiejętność 
skutecznego realizowania celów, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności 
i produktywności. Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać dzięki wdrożeniu wy-
mienionych wyżej umiejętności, potrzebuje zwinnych pracowników. 

Zwinni pracownicy w świetle dotychczasowych badań

Zwinność jest niezwykle ważną cechą pracownika, szczególnie kiedy analizujemy 
działania, jakie powierza się pracownikom w  mikro- i  małych przedsiębiorstwach. 
Pracownicy ci nie skupiają się bowiem na doskonaleniu jedynie jednej umiejętności, 
ale są przygotowani na ciągłe przyjmowanie nowych zadań. Kiedy w przedsiębior-
stwie zatrudnieni są pracownicy wielozadaniowi, pracodawca nie ma problemu z roz-
dzieleniem czynności, nawet podczas nieobecności jednego z pracowników. Dodat-
kowo zwinnego pracownika można obdarzyć dużym zaufaniem w obszarze wyko-
nywanych przez niego obowiązków, co w konsekwencji wpływa na wzrost wartości 
przedsiębiorstwa [Sokołowski 2006]. 

Według literatury przedmiotu pracownicy w firmach zwinnych mają duży poten-
cjał. Nastawieni są na rozwój, są otwarci na zmianę, posiadają umiejętność kreatyw-
nego myślenia oraz potrafią wziąć odpowiedzialność za przewodzenie grupie [Ala-
vi, Wahab 2013, ss. 4194–4199]. W związku z tym każdy z pracowników musi posia-
dać predyspozycje przywódcze, ponieważ w takim ujęciu kompetencja ta nie doty-
czy już tylko poziomu managerskiego – każdy z pracowników w zwinnej organizacji 
może stać się liderem zmiany [Breu, Hemingway, Strathern, Bridger 2002, ss. 21–30]. 
Organizacja zwinna stwarza tym sposobem przestrzeń dla pracowników i dodatko-
wo inspiruje ich do pozyskiwania nowych rozwiązań dla przedsiębiorstwa. W prze-
ciwieństwie do organizacji o modelu tradycyjnym struktury organizacyjne wspiera-
ją procesy zmiany i rozwoju, zamiast być przeszkodą na ich drodze [Cheng, Lu 2012,  
ss. 2047–2057]. 
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Rekrutowani pracownicy powinni być starannie selekcjonowani. Do ich kluczo-
wych cech należy zaliczyć umiejętność podejmowania istotnych decyzji. W przypad-
ku wdrażania zmian w przedsiębiorstwie potrzebne są osoby, które staną się lidera-
mi zmian, a także zespół posiadający różnorodne kompetencje, zdolny do realizacji 
postawionych celów [Geldenhuys, Laba, Venter 2014, ss. 1–10]. 

Obecna złożoność rynku oraz ciągły przyrost przedsiębiorstw o podobnym pro-
filu działalności zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania pracowników, któ-
rzy rozumieją sens zmian i są do nich przekonani. Nie jest możliwe wdrożenie Agi-
le w struktury, kiedy pracownicy sami nie są pewni konieczności zmiany. Agile samo 
w sobie nie jest procesem, a raczej sposobem myślenia. M. Kusyk [2019] twierdzi, że 
zwinność pracowników przejawia się przede wszystkim na poziomie umiejętności 
pracy w grupie. Pracownik powinien zwracać większą uwagę na niewymierne korzy-
ści, jakie daje mu działanie w grupie, niż na osobisty rezultat. Propaguje się plurali-
styczny paradygmat myślenia. System działań analizowany jest jako całość, a uwaga 
skierowana jest na wartości. Przyjmuje się, że element niepewności jest ciągle obec-
ny, ale ucząc się na błędach, można dążyć do wysokiej innowacyjności, dającej moż-
liwość szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Na rysunku 1 
przedstawiony został model zależności między zmiennymi w zwinnych zespołach pra-
cowniczych. 

Rysunek 1. Model zależności między zmiennymi. Zwinne zespoły pracownicze
 

Źródło: [Branowska 2014].
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Agile jest filozofią i sposobem myślenia. Metodę wprowadza się na poziomie edu-
kacji pracownika w obszarze zwinności i zmian. Pokazuje się, jak ważne są wspiera-
nie, otwartość, uczciwość, zaufanie oraz spójność, a następnie przedstawia pracow-
nikowi korzyści, jakie może on uzyskać, kiedy pokona barierę własnej strefy komfor-
tu. Pracownicy powinni porzucić swoje prywatne interesy na rzecz przedsiębiorstwa 
i grupy pracowników oraz wziąć odpowiedzialność za własne zachowania, myśli i na-
stroje oraz panować nad nimi, aby nie wpłynęły one na pracę. Ostatnia zasada wpro-
wadzania zwinności osobistej wśród pracowników dotyczy postrzegania pracowni-
ka przez klienta jako osoby wiarygodnej. Wiąże się to z dostarczeniem do klienta od-
powiednio wytworzonego produktu w ustalonym czasie. 

Zwinność działa w warunkach zaufania na płaszczyźnie klient–dostawca, zespół 
projektowy, pracownik–firma. Agile powinno przenikać przez wszystkie obszary 
w przedsiębiorstwie, aby pozwolić na jego spójne działanie. Aby tak się stało, nale-
ży stale budować zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikami. Przedsię-
biorstwa, które obrały taki model działania, generują zyski i potrafią funkcjonować 
w turbulentnym otoczeniu [Williams 2010, ss. 1–44].

Na potrzeby opracowania podjęta została próba wyłonienia przez autorkę cech 
zwinnego pracownika. 

Tabela 1. Cechy zwinnego pracownika

Cecha Działanie

Dbałość Utrzymuje stały kontakt z klientem.
Ciągłe udoskonala produkt.

Punktualność Szanuje czas innych członków zespołu. 
Szanuje czas klienta.

Zdroworozsądkowość Formułuje nowe zasady zapisów procedur.

Umiejętność dostrzegania nowych 
rozwiązań

Usprawnia istniejące rozwiązania.
Niweluje marnotrawstwo. 

Otwartość na ryzyko Radzi sobie we stresem. 

Otwartość na zmiany Samodzielnie staje się liderem zmiany.
Jest pewny siebie w decyzjach i działaniach. 

Inicjator

Pracownik nie czeka na polecenie pracodawcy, 
ale w myśl dobra przedsiębiorstwa potrafi samo-
dzielnie podjąć decyzje, które mają przełożyć się 
na wzrost przedsiębiorstwa.
Przewodzi grupie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury branżowej. 
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Zgodnie z wymienionymi powyżej cechami zwinnego pracownika opracowana 
została druga część artykułu, która ma wskazać, czy cechy te są kreowane w toku na-
uki na studiach wyższych. 

Metodologia badawcza i opis badań

Wyjściową metodą badawczą była analiza danych zastanych. W tym celu autorka zi-
dentyfikowała i  przeanalizowała następujące źródła: międzynarodową i  krajową li-
teraturę przedmiotu w zakresie czasopism naukowych oraz czasopism branżowych. 
Wyniki analizy danych zastanych zostały przedstawione w pierwszej części artykułu. 
W części empirycznej artykułu we wnioskowaniu wykorzystane zostały wyniki badań 
o charakterze ilościowym.

Podmiotowy i przestrzenny zakres badań ilościowych obejmuje wyselekcjono-
waną grupę studentów V roku studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania jednej 
ze śląskich politechnik. Zakresem przedmiotowym objęte zostało pytanie: czy stu-
dia wyższe kreują u przyszłych pracowników cechy zwinności? W celu odpowiedzi na 
to pytanie przeprowadzony został sondaż diagnostyczny. Uzyskane dane pierwot-
ne zostały przeanalizowane i dopasowane do cech zwinnego pracownika, wyszcze-
gólnionych na potrzeby opracowania. Kolejno zastosowano statystyki opisowe oraz 
analizę korelacji Chi-kwadrat oraz wskaźników T-Czuprowa i V-Cramera. Dobór gru-
py badawczej miał charakter celowy, tj. wybrani zostali studenci ostatniego roku stu-
diów magisterskich z kierunków ściśle związanych z naukami o zarządzaniu i jakości. 

Kwestionariusz ankiety dotyczył nabytych podczas studiów cech zwinności oraz 
sposobu ich nabywania, przeanalizowanych za pomocą:

 · analizy odnoszącej się do nabytych przez potencjalnych pracowników umiejętności;
 · analizy odnoszącej się do sposobu kreowania cech zwinnego pracownika przez 

kadrę dydaktyczną uczelni wyższej;
 · wpływu uczelni wyższej na samoocenę przyszłego pracownika i  jego chęci do 

zajmowania w przyszłości stanowisk kierowniczych. 

Część empiryczna 

Wyszczególniono następujące pytanie badawcze: czy studia wyższe kreują u  przy-
szłych pracowników cechy zwinności? W celu odpowiedzi na nie przyjęto szereg 
zmiennych objaśniających, takich jak: stopień wpływu studiów na samoocenę przy-
szłego pracownika, perspektywa zajęcia stanowiska kierowniczego i podejmowania 
samodzielnych decyzji, pojęcia i zasady związane ze zwinnością poznane w toku stu-
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diów, stworzenie lub wzmocnienie cech zwinnego pracownika i sposób ich wykształ-
cenia lub wzmocnienia. 

Tabela 2. Charakterystyka grupy studentów uczestniczących w badaniu (N = 102)

Zmienna  Odpowiedź Liczba odpowiedzi 
(N = 102)

Liczba odpowie-
dzi (%)

Kierunek studiów

Finanse i rachunkowość 40 39,22

Zarządzanie 16 15,69

Logistyka 4 3,92

Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 42 41,18

       

Wiek 

19–25 86 84,31

26–32 14 13,73

33–50 2 1,96

       

Czy studiuje Pan/
Pani na innej uczelni 

niż Politechnika  
Częstochowska?

Tak 8 7,84

Nie 94 92,16
       

W przyszłości  
planuje Pan/Pani

Rozpocząć pracę  
w firmie rodzinnej 13 12,75

Otworzyć własną firmę 34 33,33

Rozpocząć pracę  
w firmie nierodzinnej 55 53,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Początkowo przeanalizowano stopień znajomości wśród studentów podstawo-
wych pojęć związanych ze zwinnością organizacji. Jedynie 4,90% badanych spotkało 
się z pojęciem Prince2, 6,58% badanych z pojęciem Scrum, a 30,26% z pojęciem Kan-
ban. Tylko 32,89% badanych kojarzy powyższe pojęcia ze zwinnym zarządzaniem, 
jedynie 13,16% z pojęciem Agile. 32,89% badanych nigdy nie spotkało się z żadnym 
z wyżej wymienionych pojęć związanych ze zwinnością przedsiębiorstwa. 
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Następnie autorka sformułowała pytania, które miały na celu określenie, czy 
u przyszłych pracowników podczas studiów wyższych wykształciły się cechy zwią-
zane z umiejętnością samodzielnego podejmowania kluczowych decyzji wpływają-
cych na wzrost przedsiębiorstwa. 75,49% badanych udzieliło odpowiedzi, że mogło-
by zajmować stanowisko kierownicze i podejmować kluczowe decyzje. Wśród po-
wodów wymienionych przez ankietowanych znalazły się:

 · potrzeba zarządzania ludźmi,
 · posiadanie wysokiego poziomu komunikatywności oraz zdolności interperso-

nalnych,
 · posiadanie umiejętności rozdzielania zadań dla zespołu i odpowiedniego zarzą-

dzania czasem,
 · ambicje,
 · satysfakcja z kierowania zespołem,
 · chęć pomocy innym członkom zespołu,
 · szczególne predyspozycje osobiste.

24,51% ankietowanych nie podjęłoby zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. 
Wśród powodów wymienianych przez ankietowanych znalazły się następujace od-
powiedzi:

 · brak umiejętności lub brak chęci do zarządzania zasobami ludzkimi,
 · zbyt duża odpowiedzialność,
 · brak otwartości, komunikatywności i asertywności,
 · brak pewności siebie.

Jak wynika z przedstawionych powyżej wyników badania, większość z ankieto-
wanych chciałaby podejmować kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje. Większość 
badanych podaje determinanty, które wpisują się w ramy cech pracownika w podej-
ściu zwinnym. 

Tabela 3. Wpływ studiów wyższych na samoocenę przyszłego pracownika oraz 
chęci zajmowania stanowiska kierowniczego w przedsiębiorstwie

Studia  
pogorszyły  
samoocenę

Studia nie  
miały wpływu na 

samoocenę 
Studia poprawi-

ły samoocenę  

Chcę zajmować stanowisko 
kierownicze 6 15 56 77

Nie chce zajmować stano-
wiska kierowniczego 11 3 11 25

17 18 67 102

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Przeprowadzono analizę korelacji Chi-kwadrat oraz wskaźników T-Czuprowa i V-
Cramera dotyczącą chęci zajmowania stanowiska kierowniczego i wzmocnienia lub 
pogorszenia się samooceny w wyniku działań prowadzonych przez uczelnię wyższą.

Tabela 4. Analiza statystyczna zjawiska

Liczebność N 102

Chi-kwadrat Χ2 17,8

T-Czuprowa T 0,351

V-Cramera V 0,418

             

poziom istotnosći 0,05

stopnie swobody 2

wartość krytyczna 5,9915
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Współczynnik korelacji Chi-kwadrat wynosi 17,8, natomiast współczynnik  
V-Cramera – 0,418. Przy poziomie istotności 0,05 oraz 2 stopniach swobody wartość 
krytyczna kształtuje się na poziomie 5,9915. Oznacza to, że występuje umiarkowa-
na dodatnia zależność. Osoby, które stwierdziły, że posiadają predyspozycje do kie-
rowania innymi pracownikami i podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębior-
stwie, w większości nabyły je w ramach działań ze strony uczelni. Wynik wskazuje, że 
studia w umiarkowanym stopniu wpływają na rozwinięcie u przyszłego pracownika 
potencjalnych cech zwinności. 

Tabela 5. Parametry Chi-kwadrat

ij nij n̑ij nij - n̑ij (nij - n̑ij)
2 (nij - n̑ij)

2/ n̑ij

11 6 12,83 -6,83 46,65 3,64

12 15 13,59 1,41 1,99 0,15

13 56 50,58 5,42 29,38 0,58

21 11 4,17 6,83 46,65 11,19

22 3 4,41 -1,41 1,99 0,45
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ij nij n̑ij nij - n̑ij (nij - n̑ij)
2 (nij - n̑ij)

2/ n̑ij

23 11 16,42 -5,42 29,38 1,79

17,8

Źródło: opracowanie własne.

Studia wyższe wpłynęły na samoocenę studentów. Był to czynnik decydujący 
w przypadku chęci podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie. Wystę-
puje niska korelacja pomiędzy wzrostem/obniżeniem samooceny podczas studiów 
a chęcią rozpoczęcia pracy w firmie rodzinnej i otwarcia własnej działalności. 

Tabela 6. Wybrane cechy zwinnego pracownika nabyte podczas studiów wyższych 
(w %)

 Tak Nie
Czy studia pozwoliły Pani/Panu 
rozwinąć w sobie umiejętność 
samodzielnego poszukiwania 
nowych rozwiązań w sytuacjach 
kryzysowych?

60,18 43,86

Czy podczas studiów 
wykształciły się w Pani/Panu 
cechy, które pozwolą w 
przyszłości poradzić sobie ze 
stresem i ryzykiem w pracy?

46,92 57,12

Czy lubi Pan/Pani przewodzić 
grupie?

53,04 51

Czy powyższa cecha 
wykształciła się podczas 
studiów?

39,78 64,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Ostatnia część badania miała pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy 
studia wyższe przyczyniły się do nabycia przez przyszłych pracowników kluczowych 
cech zwinnego pracownika. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studia pozwoliły 
większości ankietowanych na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych. Wśród głównych działań podejmowanych przez uczelnię, które po-
zwoliły na wykształcenie u studentów cech samodzielnego poszukiwania rozwiązań 
w sytuacjach kryzysowych, znalazły się:
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 · praca pod presją czasu,
 · pobudzanie kreatywności poprzez konieczność samodzielnego poszukiwania 

rozwiązań naukowych,
 · dyskusje nad możliwością rozwiązywania problemów,
 · zlecanie projektów naukowych.

43,86% ankietowanych odpowiedziało, że studia nie pomogły im w nabyciu tej 
cechy.  Jak wynika z przeprowadzonego badania, studia nie pozwoliły na wykształ-
cenie się u przyszłych pracowników cech, które miałyby umożliwić im radzenie sobie 
ze stresem i ryzykiem w pracy. Jedynie część ankietowanych wskazała, że uczelnia 
przeprowadziła szkolenia pt. „zarządzanie stresem w biznesie”, które miały na celu 
pokazanie, jak radzić sobie w  stresujących sytuacjach. 53,04% ankietowanych lubi 
przewodzić grupie, jednakże większość (64,26%) deklaruje, że cecha ta nie wykształ-
ciła się u nich podczas trwania studiów. 

Zakończenie

Wprowadzenie zwinności w przedsiębiorstwie stanowi ogromne wyzwanie. Przed-
siębiorstwa powinny poszukiwać pracowników, którzy cechują się umiejętnością po-
dejmowania kluczowych decyzji i przewodzenia grupie. Spowodowane jest to obec-
nymi wymogami, jakie stawia rynek, charakteryzujący się nie tylko złożonością, ale 
również dużą konkurencyjnością. Czynniki te wymuszają wręcz na przedsiębior-
stwach, w tym również na przedsiębiorstwach rodzinnych, korzystanie ze zwinnych 
metod zarządzania. Jednak aby zastosowanie metody przyniosło korzyści dla przed-
siębiorstwa, nie wystarczą techniki i narzędzia, ale przede wszystkim należy skupić 
się na pozyskaniu zwinnych pracowników, pozytywnie nastawionych do zmian. Prze-
prowadzone badanie pokazało, że studia wyższe nie są idealnym narzędziem do kre-
owania u przyszłych pracowników cech zwinności. Większość z ankietowanych nie 
spotkała się w toku kształcenia z technikami, które pozwoliłyby na poradzenie so-
bie w przyszłości ze stresem. Osoby biorące udział w badaniu nie poznały podczas 
studiów podstawowych pojęć związanych ze zwinnym zarządzaniem w  przedsię-
biorstwie. Mimo że ponad połowa ankietowanych lubi przewodzić grupie, nie nabyła 
tej umiejętności podczas studiów wyższych. Najważniejsza pozostaje udowodniona 
umiarkowana zależność pomiędzy chęcią do zajmowania stanowiska kierowniczego 
i podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie a samooceną, jaka zosta-
ła wykształcona w następstwie kształcenia i działań kadry naukowej uczelni wyższej. 
Do cech zwinnego pracownika należy zaliczyć przede wszystkim umiejętność podej-
mowania samodzielnie kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Badanie wykazało, 
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że studia mogą w umiarkowanym stopniu wykreować u przyszłych pracowników ce-
chy zwinności. Należy więc podejmować dalsze działania w obrębie procesu kształ-
cenia przyszłych pracowników, które pozwoliłyby na dostosowanie umiejętności do 
rzeczywistych potrzeb rynku.
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